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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) 

 



 

 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2021/5 

Intellectual Property Gazette  2021/5  

ЗИС / RS / IPO 

 

5 

 

ПАТЕНТИ / Patents 
Meђународни кодови за идентификацију 

библиографских података o патентима - WIPO - St. 9 

 

- 
Recommendation concerning bibliographic data on 

and relating to patents - WIPO - St. 9 

 

Број документа (11) Number of document 

Врста документа (13) Kind of document 

Број пријаве (21) Number assigned to the application 

Датум подношења пријаве (22) Filing date of the application 

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

Подаци о праву првенства  (30) Priority data 

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

Датум објављивања патента (45) Publication date of registered patent 

Међународна класификација патената (51) International Patent Classification code 

Назив проналаска (54) Title of invention 

Апстракт или патентни захтев (57) Abstract or patent claim 

Број основне пријаве  (или патента) за који се подноси 

допунска пријава 
(61) 

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

present document is an addition 

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

document has been divided out 

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

Име подносиоца пријаве (71) Name of the applicant 

Име проналазача (72) Name of the inventor 

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

Име пуномоћника (74) Name of the representative 

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

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

application 

Број и датум дозволе за стављање производа у промет на 

територији Републике Србије 
(92) 

Number and date of the national authorization to place the 

product on the market 

Време трајања или датум престанка важења сертификата 

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

Назив производа (95) Name of the product 

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

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

 

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

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

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

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

Регистровани патенти B1 Registered patents 

Објава патента у измењеном облику B2 Publication of the amended patents 

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

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

Мали патенти U1 Petty patents 

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

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

 

(51)  A61B 5/00 (2006.01)

 A61B 5/0452 (2006.01) 
(11) 2019/1471 A1 

(21) P-2019/1471 (22) 14.11.2019. 

(54) METOD ZA DETEKCIJU AKUTNOG 

INFARKTA MIOKARDA UPOREĐENJEM SA 

REFERANTNIM EKG SIGNALOM 

(71) VLAŠKALIĆ, Srđan, Bulevar kralja Aleksandra 

83a, 11000 Beograd, RS; BOLJEVIĆ, Darko, Vranjska 

2, 11050 Beograd, RS 

(72) VLAŠKALIĆ, Srđan, Bulevar kralja Aleksandra 

83a, 11000 Beograd, RS; BOLJEVIĆ, Darko, Vranjska 

2, 11050 Beograd, RS 

(57) Metod za detekciju akutnog infarkta miokarda 

poređenjem sa referantnim EKG signalom sastoji se od 

postupka za kontrolu kvaliteta snimljenih EKG signala i 

odabiru najboljeg intervala koji se šalje u udaljeni 

dijagnostički centar i postupka za uporedni grafiki prikaz 

snimljenih EKG signala i referentnih EKG signala 

pacijenta. Referentni EKE signali pacijenta se 

modifikuju tako da oblici signala odgovaraju približno 

istom srčanom ritmu kao i snimljeni ekg signali. 

Snimnjeni EKG signali i modifikovani referentni signali 

se uporedno grafiki prikazuju tako da dežurni lekar na 

osnovu razlike trenutnog i referentnog EKG pacijenta 

može da brzo i tačno da ustanovi postojenje nekog 

urgentnog kardiološkog stanja, kao što je akutni infarkt 

miokarda, i da stupi u kontakt sa pacijentom i preduzme 

radnje za njegovo zbrinjavanje. 

 

(54) METHOD FOR DETECTION OF ACUTE 

MYOCARDIAL INFRACTION BY COMPARISON 

WITH REFERENCE ECG SIGNAL 

 

(57) A method for the detection of acute myocardial 

infarction by comparing with a reference ECG signal 

consists of a procedure to control the quality of the 

recorded ECG signals and to select the best interval to be 

sent to the remote diagnostic center and a procedure for 

comparatively graphically displaying the recorded ECG 

signals and the patient's reference ECG signals. The 

reference ECG signals of the patient are modified so that 

signal shapes correspond to approximately the same 

heart rate as the recorded ECG signals. Recorded ECG 

signals and modified reference signals are graphically 

presented so that the on-call physician can quickly and 

accurately detect the existence of an urgent cardiac 

condition, such as an acute myocardial infarction, and 

contact the patient, based on the difference between the 

current and the reference ECG, and take appropriate 

action. 
 

(51)  A63F 7/04 (2006.01)

 A44C 23/00 (2006.01) 
(11) 2019/1413 A1 

(21) P-2019/1413 (22) 01.11.2019. 

(54) FIDŽET SA POMERAJUĆIM KUGLICAMA 

(71) PAUNOVIĆ, Saša, Rudarska 12, 12000 Požarevac, RS 

(72) PAUNOVIĆ, Saša, Rudarska 12, 12000 Požarevac, RS 

(74) PRIMOVIĆ, Gordana, Vase Stajića 13 , 21000 

Novi Sad 

(57) Fidžet sa pomerajućim kuglicama, spada u oblast 

igračaka, kojima se kroz igru rešavaju ili ublažavaju 

problemi smanjene koncentracije, stresova, napetosti, 

nervoze, strahova i slično. Ovo je ostvareno tako što je 

fidžet konstruisan prema osnovnoj zatvorenoj varijanti 

tako da ga čine fleksibilan tubus (1) zatvoren na oba 

kraja (2, 3) i izrađen od gume, mekane plastike, svile ili 

upredene tkanine, u kome su umetnute kuglice (4). 

Tubus (1) je podeljen tako da ga čine međusobno 

jednake, povezane komore (5) čiji je unutrašnji prečnik 

jednak prečniku kuglica (4), pri čemu je najmanje jedna 

od komora (5) ostavljena nrazna tako da može da se 

popuni nekom od susednih kuglica (4). Pomeranjem 

kuglica (4) kroz tubus (1) vrši se fidžet funkcija kojom 

se korisnik oslobađa problema sa fokusiranjem, 

koncentracijom, strepnjom, autizmom ili hiperkinetičkim 

poremećajem. 

  

 
 

(54) FIDGET WITH MOVING BALLS 

 

(57) Fidget with moving balls belongs to the area of 

toys, which solve or alleviate the problems of reduced 

concentration, stress, tension, nervousness, fears and the 

like through play. This is achieved by constructing the 

fidget according to the basic closed variant so that it 

consists of a flexible tube (1) closed at both ends (2, 3) 

and made of rubber, soft plastic, silk or spun fabric, in 

which balls (4) are inserted. The tube (1) is divided so 

that it consists of mutually equal, connected chambers 

(5) whose inner diameter is equal to the diameter of the 

balls (4), with at least one of the chambers (5) left empty 

so that it can be filled by one of the adjacent ball (4). By 

moving the balls (4) through the tube (1), a fidget 

function is performed, which relieves the user of 

problems with focusing, concentration, anxiety, autism 

or hyperkinetic disorder. 
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(51)  B01J 20/24 (2006.01)

 C13B 20/12 (2011.01) 

(11) 2019/1476 A1 

(21) P-2019/1476 (22) 15.11.2019. 

(54) POSTUPAK BIOSORPCIJE 

MELASOTVORNIH METALA IZ ALKALISANOG 

SOKA PRESOVANIM EKSTRAHOVANIM 

REZANCIMA ŠEĆERNE REPE 

(71) TEHNOLOŠKI FAKULTET NOVI SAD, Bulevar 

cara Lazara 1, 21000 Novi Sad, RS 

(72) MARAVIĆ, Nikola , Branimira Ćosića 44/43, 

21000 Novi Sad, RS; PEIĆ, TUKULJAC, Lidija, 

Puškinov trg 4, 24000 Subotica, RS; ŠEREŠ, Zita, Braće 

Grulović 17, 21000 Novi Sad, RS; KRULJ, Jelena, Kiš 

Ernea 12, 21000 Novi Sad, RS; KOJIĆ, Jovana, Đurđa 

Brankovića 24, 21000 Novi Sad, RS; BODROŽA, 

SOLAROV, Marija, Đurđa Brankovća 6, 21000 Novi 

Sad, RS 

(57) Postupkom biosorpcije melasotvornih metala iz 

alkalisanog soka presovanim ekstrahovanim rezancima 

šećerne repe postiže se smanjenje sadržaja melasotvornih 

metala: 7,8% kalijuma, 10,3% natrijuma i 21,2% 

kalcijuma (izraženo na sadržaj suve materije) u 

alkalisanom soku u vremenu trajanja procesa od 40 

minuta. Alkalisani sok sa smanjenim sadržajem 

mineralnih materija - međuproizvod procesa čišćenja 

sokova šećerne industrije, smanjuje operativne troškove i 

količinu potrebnih hemijskih sredstava za njegovo dalje 

prečišćavanje. Parametri rada obuhvaćeni postupkom 

biosorpcije su: temperatura alkalisanog soka  70°C, 

protok alkalisanog soka 6,5 L/h, odnos dužine i prečnika 

adsorpcione kolone 6,5:1, koju u potpunosti ispunjava 

biosorbent - presovani ekstrahovani rezanci šećerne repe. 

Protok alkalisanog soka je kontinualan kroz fluidizovan 

sloj adsorbenta. Predmetnim postupkom se smanjuje 

sadržaj melasotvornih metala koji ometaju proces 

kristalizacije šećera, dok se sadržaj šećera u alkalisanom 

soku ne smanjuje. Ovim pronalaskom je obuhvaćeno 

iskorišćenje sporednog proizvoda šećerne industrije uz 

upotrebu dodatne tehnološke operacije prečišćavanja 

alkalisanog soka sa ciljem povećanja celokupne 

efikasnosti procesa čišćenja i potencijalnom primenom 

na industrijskim razmerama uz uštedu materijalnih 

troškova. 

 

(54) BIOSORPTION OF ALKALINE JUICE 

MELASSOGENIC METALS USING PRESSED 

SUGAR BEET PULP 

 

(57) The process of biosorption of melas-forming metals 

from alkalized juice by pressed extracted sugar beet pulp 

reduces the content of melas-forming metals: 7.8% 

potassium, 10.3% sodium and 21.2% calcium (expressed 

as dry matter content) in alkalized juice during the 

process of 40 minutes. Alkalized juice with a reduced 

content of mineral substances - an intermediate product 

of the process of cleaning the juices of the sugar 

industry, reduces operating costs and the amount of 

chemicals needed for its further purification. The 

operating parameters included in the biosorption process 

are: temperature of alkalized juice 70 ° C, flow of 

alkalized juice - 6.51 L/h, ratio of length and diameter of 

the adsorption column 6,5: 1, which is completely filled 

by biosorbent - pressed extracted sugar beet pulp. The 

flow of alkalized juice is continuous through the 

fluidized bed of adsorbent. The subject procedure 

reduces the content of melas-forming metals that 

interfere with the process of sugar crystallization, while 

the sugar content in the alkalized juice does not decrease. 

The present invention encompasses the utilization of a 

by-product of the sugar industry with the use of an 

additional technological operation of alkalized juice 

purification with the aim of increasing the overall 

efficiency of the purification process and the potential 

application on an industrial scale while saving material 

costs. 
 

(51)  C07B 31/00 (2006.01)

 C07D 211/00 (2006.01)

 C07D 239/00 (2006.01)

 C07D 401/00 (2006.01)

 C07D 401/10 (2006.01)

 C07D 401/12 (2006.01) 

(11) 2019/1500 A1 

(21) P-2019/1500 (22) 22.11.2019. 

(54) NOVA BIOLOŠKI AKTIVNA AZO 

JEDINJENJA NA BAZI 4-(4-AMINOFENIL)-5-

ETOKSIKARBONIL-6-METIL-3,4-

DIHIDROPIRIMIDIN-2(1H)-ONA I RAZLIČITIH 

2-PIRIDONA  

(71) TEHNOLOŠKO-METALURŠKI FAKULTET, 

UNIVERZITET U BEOGRADU, Karnegijeva 4, 11120 

Beograd, RS 

(72) MIJIN, Dušan, Ustanička 114/21, 11000 Beograd, 

RS; TADIĆ, Julijana, Dragana Rakića 51, 11000 

Beograd, RS; STANOJKOVIĆ, Tatjana, dr, Vojvode 

Stepe 418ž/1, 11000 Beograd, RS; MATIĆ, Ivana, dr, 

Jurija Gagarina 259, 11000 Beograd, RS; LAĐAREVIĆ, 

Jelena, dr, Studentska 11/8, 11000 Beograd, RS; 

MAŠULOVIĆ, Aleksandra, Dimitrija Tucovića 162, 

11000 Beograd, RS; GAZIKALOVIĆ, Ivana, Gandijeva 

11/16, 11000 Beograd, RS 

(57) Sadašnji pronalazak obezbeđuje sintezu novog 

DHPM derivata 4-(4-aminofenil)-5-etoksikarbonil-6- 

metil-3,4-dihidropirimidin-2-(1H)-ona, dobijenog 

redukcijom 5-etoksikarbonil-6-metil-4-(4- nitrofenil)-

3,4-dihidropirimidin-2-(lH)-ona zinkom i amonijum-

hloridom. Diazotovanjem novog DHPM proizvoda 

dobija se odgovarajući diazonijum-hlorid koji 

kuplovanjem sa različito supstituisanim 2-piridonima 

daje nova jedinjenja Formule IV pri čemu R1 i R3 

predstavljaju aromatični ili alifatični ostatak, a R2 može 

biti cijano, amidna ili aromatična / heteroaromatična 

grupa. Novosintetisana jedinjenja poseduju antimikrobnu 
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i citotoksičnu aktivnost te se mogu potencijalno 

primeniti kao lekovi u medicinskim istraživanjima i 

farmaceutskoj industriji. 

  

 
 

(54) NOVEL BIOACTIVE AZO COMPOUNDS 

BASED ON 4-(4-AMINOPHENYL)-5-

ETHOXYCARBONYL-6-METHYL-3,4-

DIHYDROPYRIMIDIN-2(1H)-ONE AND VARIOUS 

2-PYRIDONES  

 

(57) The present invention provides the synthesis of a 

novel DHPM derivative of 4- (4-aminophenyl) -5-

ethoxycarbonyl-6-methyl-3,4-dihydropyrimidin-2-(1H)-

one, obtained by reduction of 5-ethoxycarbonyl-6-

methyl-4-(4-nitrophenyl) -3,4-dihydropyrimidin-2-(1H)-

one with zinc and ammonium chloride. Diazotization of 

the novel DHPM product affords the corresponding 

diazonium chloride which, when coupled with variously 

substituted 2-pyridones, affords the novel compounds of 

Formula IV wherein R1 and R3 represent an aromatic or 

aliphatic moiety and R2 may be a cyano, amide or 

aromatic / heteroaromatic group. The newly synthesized 

compounds possess antimicrobial and cytotoxic activity 

and can potentially be used as drugs in medical research 

and the pharmaceutical industry. 
 

(51)  G01J 3/00 (2006.01)

 G01J 3/443 (2006.01)

 G01N 23/00 (2006.01) 

(11) 2019/1487 A1 

(21) P-2019/1487 (22) 20.11.2019. 

(54) POSTUPAK ZA ODREĐIVANJE PRISUSTVA 

ŽIVE U RASVETNIM TELIMA 

(71) UNIVERZITET U BEOGRADU FIZIČKI 

FAKULTET, Studentski trg 12, 11000 Beograd, RS 

(72) KASALICA, Bećko, Studentski trg 12, 11000 

Beograd, RS; BELČA, Ivan, dr, Studentski trg 12, 11000 

Beograd, RS; BRČESKI, Ilija, dr, Studentski trg 12-16, 

11000 Beograd, RS; JEREMIĆ, Dejan, dr, Studentski trg 

12-16, 11000 Beograd, RS; MILETIĆ, Katarina, 

Studentski trg 12, 11000 Beograd, RS; MOŠIĆ, Miloš, 

Studentski trg 12, 11000 Beograd, RS 

(57) Za razliku od dosadašnjih postupaka, pri kojima se 

određivanje prisustva žive vršilo lomlјenjem rasvetnog 

tela, na ovaj način ne postoje negativne posledice po 

životnu sredinu i po zdravlјe lјudi (koji su izloženi 

mogućem dejstvu para žive). Ukoliko je telo ispravno, 

priklјuči se na njegov uobičajeni strujni izvor i dolazi do 

svetlјenja. Pored zida suda se postavi optički kabl koji 

dovodi njegovu svetlost do spektralnog analizatora. 

Spektralni analizator izdvaja emisione linije, među 

kojima su i karakteristične linije žive, ukoliko se nalazi u 

rasvetnom telu i to na talasnim dužinama od 435,8 nm, 

546,1 nm i 578,2 nm. Ukoliko se radi o neispravnom 

rasvetnom telu, svetlјenje se ostvaruje pobuđivanjem 

Teslinim transformatorom: nakon približavanja 

neispravnog rasvetnog tela uklјučenom Teslinom 

transformatoru, dolazi do pobuđivanje atoma žive i oni 

emituju svetlost. Postupak je beskontaktan, traje par 

sekundi, nema lomlјenja tela i posledica po zdravlјe lјudi 

i životnu sredinu. 

 

(54) PROCEDURE FOR DETERMINATION OF 

MERCURY PRESENCE IN LUMINAIRES  

 

(57) Unlike previous procedures, in which the presence 

of mercury was determined by breaking the luminaire, in 

this way there are no negative consequences for the 

environment and human health (which are exposed to the 

possible effects of mercury vapor). If the lighting 

device is correct, it can be connected to its usual current 

source and it starts to glow. An optical cable is placed 

next to the wall of the vessel, which brings its light to the 

spectrum analyzer. If the mercury is present in the 

luminaire, the spectrum analyzer extracts emission lines, 

among which are the characteristic mercury lines at 

wavelengths of 435.8 nm, 546.1 nm and 578.2 nm. If it 

is a faulty luminaire, the illumination is achieved by 

excitation by Tesla's transformer: after the faulty 

luminaire approaches Tesla's transformer, the mercury 

atoms are excited and they emit light. 

The procedure is non-contact, lasts a few seconds, there 

is no breaking of the lighting device and no 

consequences on human health and the environment. 
 

(51)  G06F 9/00 (2018.01)

 H04L 12/00 (2006.01) 
(11) 2019/1495 A1 

(21) P-2019/1495 (22) 22.11.2019. 

(54) POSTUPAK OBJAVLJIVANJA 

PROMENJENIH STANJA UREĐAJA PAMETNE 

KUĆE 

(71) RT-RK DOO, Narodnog Fronta 23a,  

21000 Novi Sad, RS 

 



 

 

 

 

А 

Гласник интелектуалне својине  2021/5 

Intellectual Property Gazette  2021/5 

10 ЗИС / RS / IPO 

 

(72) TUCIĆ, Milan, Jeremije Maksimovića 48,  

15304 Petlovača, RS; PAP, Ištvan, Sirmai Karolja 65, 

21235 Temerin, RS; ANTIĆ, Marija, Jurija Gagarina 

102, 11073 Novi Beograd, RS; PAVKOVIĆ, Bogdan, 

Uroša Martinovića 8/26, 11070 Beograd, RS 

(57) Postupak objavljivanja promenjenih stanja uređaja 

pametne kuće daje rešenje u kojem se gejtveju (220) 

prosleđuju karakteristike uređaja (230) koje su promenile 

vrednost. U postupku se fazom (100) definišu vrednosti 

karakteristika uređaja (230) sistema pametne kuće koje 

menjaju vrednost tokom vremena. Na zahtev korisnika 

(210), gejtvej (220) u fazi (130) šalje zahtev za dobijanje 

promenjenih vrednosti karakteristika uređaja (230). Dati 

postupak ima za novost da se u fazi (140) generisanja 

vrednosti promenjenih karakteristika uređaja (230) 

izdvoje vrednosti samo onih karakteristika koje su 

promenile vrednost u odnosu na prethodnu interakciju 

gejtveja (220) i uređaja (230) a zatim se u fazi (150) 

slanja promenjenih karakteristika, generisane vrednosti 

prosleđuju gejtveju (220). U fazi (160) slanja promene 

pojedinačne karakteristike, uređaj (230) objavljuje svaku 

novu promenu vrednosti pojedine karakteristike. Ovu 

promenu gejtvej (220) prosleđuje svim uređajima (230) 

u sistemu koji su pretplaćeni na datu objavu. 

  

 
 

(54) PUBLISHING METHOD OF CHANGED 

STATES F0R A SMART HOME DEVICE  

 

(57) Publishing method of changed states for a smart 

home device provides a solution in which gateways 

(220) pass on the characteristics of devices (230) that 

have changed value. The method in phase (100) defines 

the characteristics values of the smart home system 

device (230). At the request of the user (210), the 

gateway (220) in phase (130) sends a request to obtain 

the changed values of the device (230) characteristics. 

The present method has for a noveltyto generate the 

changed characteristics values of the device (230) in the 

phase (140), and these values, relative to the previous 

interaction of the gateway (220) and the device (230), 

forwards to the gateway (220) in phase (150) of sending 

changed characteristics. In the step (160) of sending a 

change of an individual characteristic, the device (230) 

announces each new change in the value of an individual 

characteristic. Gateway (220) forwards this change to all 

devices (230) in the system that have subscribed to a 

given topic. 
 

(51)  G06Q 30/02 (2012.01)

 G06Q 20/00 (2012.01) 
(11) 2019/1514 A1 

(21) P-2019/1514 (22) 26.11.2019. 

(54) POSTUPAK, METODA, SISTEM I BIZNIS 

MODEL DIREKTNOG OGLAŠAVANJA NA 

PERSONALNIM ELEKTRONSKIM I DRUGIM 

UREĐAJIMA 

(71) COLIĆ, Aleksandar, Podavalska br. 45,  

11231 Beograd, RS 

(72) COLIĆ, Aleksandar, Podavalska br. 45,  

11231 Beograd, RS 

(57) Predmetni pronalazak biznis model, postupak, 

metoda i sistem direktnog oglašavanja na personalnim 

elektronskim i drugim uređajima je postupak kojim se 

prevazilazi do sada nepremostiva prepreka oglašavanja 

na personalnim uređajima, koji ne zavise niti od internet 

provajdera, tv kanala, radio kanala, internet kompanija, 

već od direktnog interesa potrošača - korisnika da 

određeni uređaj dobije bez naknade ili uz simboličnu 

naknadu, i vendora - oglašivača koji će svoj profit i 

troškove pokriti od prodaje reklamnog prostora za 

oglašavanje na predmetnim uređajima, na takav način 

oba lica imaju interes da sarađuju i dobija se postupak 

kojim se prevazilazi veliki nedostaci u oglašavanju na 

personalnim uređajima. 
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(54) PROCEDURE, METHOD, SYSTEM AND 

BUSINESS MODEL OF DIRECT ADVERTISING ON 

PERSONAL ELECTRONICS AND OTHER DEVICES 

 

(57) The present invention business model, process, 

method and system of direct advertising in the personal 

electronic and other devices is a procedure that 

overcomes so far insurmountable obstacle advertising on 

personal devices, which do not depend either on the 

internet providers, TV channels, radio channels, Internet 

companies, but the direct interests of consumers - users 

that a they receive particular device free of charge or for 

a symbolic fee, and the vendor - seller has interest 

because of profit and covering costs from the sale of 

advertising space on above mentioned device, in a way 

both parties have an interest to cooperate and you get the 

procedure that exceeds the shortcomings in advertising 

on personal devices. 
 

(51)  G06Q 50/00 (2012.01)

 G06Q 50/10 (2012.01)

 G16H 50/20 (2018.01) 

(11) 2019/1475 A1 

(21) P-2019/1475 (22) 15.11.2019. 

(54) PERSONALIZOVANI I DISTRIBUIRAN 

SISTEM ZA PODRŠKU ODLUČIVANJU U 

BOLNIČKIM INFORMACIONIM SISTEMIMA 

(71) SYRMIA DOO, Jovana Cvijića 50, 21000 Novi 

Sad, RS 

(72) VELIKIĆ, Gordana, dr, Vladimira Nikolića 16, 

21000 Novi Sad, RS; SIMIĆ, Đorđe, Seljačkih Buna 77, 

21000 Novi Sad, RS; KUKOLJ, Dragan, dr, Narodnog 

fronta 31, 21000 Novi Sad, RS; POPOVIĆ, Miroslav, 

Lasla Gala 7/14, 21000 Novi Sad, RS 

(57) Personalizovan i distribuiran sistem za podršku 

odlučivanju u bolničkim informacionim sistemima ima 

za novost osobinu distribucije koja uključuje centralni 

(100) i distribuirani sistem za podršku odlučivanju gde 

centralni sistem podrške odlučivanju ne čuva podatke od 

klijenata, on pravi osnovni šablon programa koji 

prosleđuje distribuiranom sistemu (104). Ovako 

osmišljen distribuirani sistem (104) ima i osobinu 

personalizacije kao inovativnu u smislu da u sebi sadrži 

personalizovani model (107) skripti koji se formira na 

osnovu distribuiranog šablona programa od strane 

centralnog sistema (100) podrške odlučivanju i na 

osnovu ulaznih podataka i takođe je podložan izmeni. 

Centralni sistem (100) se sastoji od: skript mašine (101) 

koja obrađuje podatke objekata pacijenata, biblioteke 

(102) funkcija koju poziva skript mašina (101), 

prediktivnog modela (103) koji određuje oblik funkcije i 

personalne koeficijente funkcije, a distribuirani sistem 

(104) podrške odlučivanju se sastoji od 

personalizovanog modela (107) na kome se nalazi još i 

interna baza (106) kao i internet ulazi/izlazi (105). 

Centralni sistem (100) podrške odlučivanju komunicira 

sa ekspertskim modulima (108) dvosmerno, nakon čega 

se u iteracijama i saradnji ekspertskih modula (108) 

donosi najpogodnija odluka za pacijenta. I komunikacija 

između centralnog sistema (100) i distribuiranih sistema 

(104) podrške odlučivanju je dvosmerna. Prediktivni 

model (102) može biti linearni regresivni model, 

veštačka neuronska mreža ili polinom funkcija dok su 

koeficijenti prediktivnog modela (102) prilagođeni 

pacijentima i njihovim objektima. Personalni modeli 

(103) nastaju integracijom prediktivnog modela (102) i 

personalnih koeficijenata koji su smešteni u internoj bazi 

(106) aplikativnih servera, pacijenata. 

  

 
 

(54) A PERSONALIZED AND DISTRIBUTED 

DECISION SUPPORT SYSTEMS FOR HOSPITAL 

INFORMATION SYSTEMS 

 

(57) A personalized and distributed decision support 

system in hospital information systems has for a 

noveltya distribution feature that includes a central (100) 

and a distributed (104) decision support system where 

the central decision support system (100) does not store 

data from clients, it creates the basic template of the 

program that transmits to the distributed system (104). 

Distributed system (104) also has the feature of 

personalization as innovative in the sense that it contains 

a personalized model (107) of scripts that is formed on 

the basis of a distributed template program by the central 

decision support system (100) and based on input data 

and is also subject to change. Central system (100) 

consists of: a machine script (101) that processes patient 

object data, a function library (102) called by a machine 

script (101), a predictive model (103) that determines a 

function form and personal function coefficients, and a 

distributed decision support system (104) consists of a 

personalized model (107) on which also has an internal 

database (106) as well as internet inputs/outputs (105). 

The central decision support system (100) communicates 

with the expert modules (108) bidirectionally, after 

which it is passed in the iterations and collaboration of 
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the expert modules (108) in order to make the best 

decision for the patient. And communication between the 

central system (100) and distributed decision support 

systems (104) is two- way. The predictive model (102) 

can be a linear regression model, an artificial neural 

network, or a polynomial function while the coefficients 

of the predictive model (102) are adapted to patients and 

their objects. Personal models (103) are created by the 

integration of the predictive model (102) and the 

personal coefficients housed in the internal database of 

(106) application servers, patients. 
 

(51)  G09B 9/00 (2006.01)

 G09B 19/24 (2006.01) 
(11) 2019/1465 A1 

(21) P-2019/1465 (22) 13.11.2019. 

(54) SISTEM I POSTUPAK ZA PRIKUPLJANJE 

OZNAČENIH PODATAKA PARAMETARA 

LJUDSKE AKTIVNOSTI KORIŠĆENJEM 

VIRTUELNE STVARNOSTI U KOMBINACIJI SA 

REALNIM OKRUŽENJEM I PRIMENA SISTEMA 

ZA SAKUPLJANJE PODATAKA ZA MAŠINSKO 

UČENJE LJUDSKE AKTIVNOSTI 

(71) HYPERWELDER DOO NOVI SAD, Branka 

Ćopića 30, 21000 Novi Sad, RS 

(72) ADŽIBABA, Ninoslav, Knićaninova 4,  

11000 Beograd, RS 

(74) ŠUNDERIĆ, Bojan , Terazije 29, 11000 Beograd 

(57) Pronalazak se odnosi na sistem i postupak za 

prikupljanja označenih podataka parametara ljudske 

aktivnosti korišćenjem virtuelne stvarnosti u kombinaciji 

sa realnim okruženjem i primena sistema za sakupljanje 

podataka za mašinsko učenje ljudske aktivnosti. 

Označeni podaci prikupljeni sistemom prema pronalasku 

dalje se koriste za mašinsko učenje ljudske aktivnosti, 

npr. zavarivanje. Sistem obuhvata server (1) sa 

sadržajem virtuelne stvarnosti, uređaj (3) za senzornu 

stimulaciju i prikupljanje podataka i uređaj (4) za 

taktilnu stimulaciju i prikupljanje podataka. Označeni 

podaci iz uređaja (3) za senzornu stimulaciju i 

prikupljanje podataka i uređaja (4) za taktilnu 

stimulaciju i prikupljanje podataka se šalju serveru (5) u 

kome je baza (7) označenih podataka. Podaci iz baze (7) 

označenih podataka se dalje koriste za mašinsko učenje. 

 
 

(54) SYSTEM AND METHOD FOR COLLECTION 

OF LABELED DATA OF HUMAN ACTIVITY 

PARAMETERS USING VIRTUAL REALITY IN 

COMBINATION WITH REAL ENVIRONMENT AND 

APPLICATION OF THE SYSTEM FOR 

COLLECTION OF DATA FOR MACHINE 

LEARNING OF HUMAN ACTIVITY 

 

(57) The invention relates to a system and method for 

collection of labeled data of human activity parameters 

using virtual reality in combination with a real 

environment and the application of the collection system 

for colloection of data for machine learning of human 

activity. According to the invention, the labeled data 

collected by the system are further used for machine 

learning of human activity, e.g. welding. The system 

includes a server (1) with virtual reality content, a device 

(3) for sensory stimulation and data collection and a 

device (4) for tactile stimulation and data collection. The 

labeled data from the device (3) for sensory stimulation 

and data collection and the device (4) for tactile 

stimulation and data collection are sent to a server (5) in 

which the labeled database (7) is located. Data from the 

labeled database (7) are further used for machine 

learning. 
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ПОСЕБНА ОБЈАВА ИЗВЕШТАЈА О СТАЊУ ТЕХНИКЕ А3 / Separate 

publication of search report A3 
 

 

(51)  A01B 71/04 (2006.01)

 A01B 5/00 (2006.01)

 A01B 7/00 (2006.01)

 A01B 15/16 (2006.01) 

(21) P-2020/0162 

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

Entered Changes in Patent Applications  
16.04.2021 - 15.05.2021. године 

 

Промена имена/адресе 

 

Име или адреса подносиоца пријаве патента 

број П-2021/0161 промењена је у SOLIS, PEREZ, 

Edgar, Roberto, Weidekamp 10, 23558 Lübeck, DE; 

 

Име или адреса подносиоца пријаве патента 

број П-2021/0403 промењена је у &EVER GMBH, 

Tölzer Straße 2 d, 81379 München, DE; 

Промена пренос права 

 

За пријаву патента број П-2021/0047 извршен 

је пренос на EDGEMONT PHARMACEUTICALS, 

LLC Liquidating Trust, 1037 Raymond Blvd., Suite 

1520, Newark, NJ 07102, US; 
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РЕГИСТРОВАНИ ПАТЕНТИ / Patents granted 
 

 

(51)  A01H 5/00 (2018.01)

 C07K 14/415 (2006.01)

 C12N 15/82 (2006.01) 

(11) 61766 B1 

(21) P-2021/0511 (22) 13.10.2011. 

(30) EP  15.10.2010.  10187751 

US  19.10.2010.  394463 P 

(86) WO 13.10.2011.   PCT/EP2011/067925 

(87) WO 19.04.2012.   WO 2012/049268 

(96) 13.10.2011.   11768029.8 

(97) 31.03.2021.   EP2627168 B   2021/13   EN 

(54) BETA VULGARIS MUTANTI TOLERANTNI 

NA HERBICID ALS INHIBITORA 

ALS INHIBITOR HERBICIDE TOLERANT BETA 

VULGARIS MUTANTS 

(73) BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH, 

Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am Rhein, DE; 

KWS SAAT SE & Co. KGAA, Grimsehlstraße 31, 
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FARNESYLTRANSFERASE INHIBITORS FOR USE 

IN TREATING CANCER 

(73) KURA ONCOLOGY, INC., 12730 High Bluff 

Drive, Suite 400, San Diego, CA 92130, US 

(72) GUALBERTO, Antonio, 8 Larch Road, Acton, MA 

01720, US; SCHOLZ, Catherine, Rose, 8 James Millen 

Road, North Reading, MA 01864, US 

(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,  

11000 Beograd 
 

(51)  A61K 31/519 (2006.01)

 A61P 1/00 (2006.01)

 A61P 17/00 (2006.01)

 A61P 19/00 (2006.01)

 A61P 27/00 (2006.01)

 A61P 29/00 (2006.01)

 A61P 35/00 (2006.01) 

(11) 61761 B1 

(21) P-2021/0409 (22) 31.08.2012. 

(30) US  02.09.2011.  201161530866 P 

US  03.02.2012.  201261594882 P 

US  30.07.2012.  201261677445 P 

(96) 31.08.2012.   18215449.2 

(97) 10.03.2021.   EP3513793 B   2021/10   EN 

(54) HETEROCIKLILAMINI KAO INHIBITORI 

PI3K 

HETEROCYCLYLAMINES AS PI3K INHIBITORS 

(73) INCYTE HOLDINGS CORPORATION, 1801 

Augustine Cut-Off, Wilmington, DE 19803, US 

(72) LI, Yun-Long, 1 Pin Oak Drive, Chadds Ford, PA 

19317, US; YAO, Wenqing, 748 Meadowbank Road, 

Kennett Square, PA 19348, US; COMBS, Andrew, P., 

329 East Doe Run Road, Kennett Square, PA 19348, US; 

YUE, Eddy, W., 9 Altemus Drive, Landenberg, PA 

19350, US; MEI, Song, 151 Monet Circle, Wilmington, 

DE 19808, US; ZHU, Wenyu, 30 Diemer Drive, Media, 

PA 19063, US; GLENN, Joseph, 103 Deer Horn Drive, 

Mount Royal, NJ 08061, US; MADUSKUIE, Thomas, 

P., Jr., c/o Incyte Corporation, 1801 Augustine Cut-off, 

Wilmington, DE 19803, US; SPARKS, Richard, B., 

3316 Englewood Road, Wilmington, DE 19810, US; 

DOUTY, Brent, 3420 Strasburg Road East, Fallowfield, 

PA 19320, US; HE, Chunhong, 40 Magnolia Way, 

Chadds Ford, PA 19317, US 

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

11000 Beograd 
 

(51)  A61K 31/519 (2006.01)

 A61P 25/18 (2006.01) 
(11) 61765 B1 

(21) P-2021/0495 (22) 17.12.2008. 

(30) US  19.12.2007.  14918 P 

US  05.12.2008.  120276 P 

(86) WO 17.12.2008.   PCT/EP2008/067738 

(87) WO 02.07.2009.   WO 2009/080651 

(96) 17.12.2008.   08863534.7 

(97) 31.03.2021.   EP2234617 B   2021/13   EN 

(54) REŽIM DOZIRANJA POVEZAN SA 

DUGODELUJUĆIM INJEKTABILNIM ESTRIMA 

PALIPERIDONA 

DOSING REGIMEN ASSOCIATED WITH LONG 

ACTING INJECTABLE PALIPERIDONE ESTERS 

(73) JANSSEN PHARMACEUTICA NV, 

Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, BE 

(72) VERMEULEN, An, Margriet, Cornelia, c/o Janssen 

Pharmaceutica NV, Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, 

BE; WOUTERS, Alfons, Jeanne, c/o Janssen 

Pharmaceutica NV, Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, 

BE; GOPAL, Srihari, c/o Janssen Pharmaceutica NV, 

PV 250, Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, BE; 

KUSAMAKER, Vivek, *-*, deceased, BE; LEWYN-

BRISCOE, Peter H., c/o Janssen Pharmaceutica NV, PV 

250, Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, BE; 

SAMTANI, Mahesh, c/o Janssen Pharmaceutica NV, PV 

250, Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, BE 

(74) ĆOSOVIĆ, Dragoljub, Andre Nikolića 3,  

11040 Beograd 
 

(51)  A61K 31/56 (2006.01)

 A61P 25/00 (2006.01)

 C07J 3/00 (2006.01) 

(11) 61733 B1 

(21) P-2021/0493 (22) 18.07.2014. 

(30) US  19.07.2013.  201361856592 P 

(86) WO 18.07.2014.   PCT/US2014/047246 

(87) WO 22.01.2015.   WO 2015/010054 

(96) 18.07.2014.   14826212.4 

(97) 27.01.2021.   EP3021852 B   2021/04   EN 

(54) NEUROAKTIVNI STEROIDI, NJIHOVE 

KOMPOZICIJE I UPOTREBE 

NEUROACTIVE STEROIDS, COMPOSITIONS, AND 

USES THEREOF 

(73) SAGE THERAPEUTICS, INC., 215 First Street, 

Cambridge, MA 02142, US 

(72) MARTINEZ BOTELLA, Gabriel, 17 Parmenter 

Road, Wayland, MA 01778, US; HARRISON, Boyd L., 

9 Wheatston Court, Princeton Junction, NJ 08550, US; 

ROBICHAUD, Albert, Jean, 2 Earhart Street 915, 
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Cambridge, MA 02141, US; SALITURO, Francesco 

Gerald, 25 Baker Drive, Marlborough, MA 01752, US 

(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO 

BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd 
 

(51)  A61K 38/17 (2006.01)

 A61K 31/18 (2006.01)

 A61K 31/40 (2006.01)

 A61K 31/49 (2006.01)

 A61K 31/51 (2006.01)

 A61K 31/58 (2006.01)

 A61K 38/10 (2006.01)

 A61K 45/06 (2006.01)

 A61P 35/00 (2006.01) 

(11) 61685 B1 

(21) P-2021/0324 (22) 13.06.2016. 

(30) US  12.06.2015.  201514738551 

(86) WO 13.06.2016.   PCT/IB2016/053483 

(87) WO 15.12.2016.   WO 2016/199112 

(96) 13.06.2016.   16730498.9 

(97) 23.12.2020.   EP3307299 B   2020/52   EN 

(54) KOMBINACIJE KOMPOZICIJA ZA 

LEČENJE POREMEĆAJA KOJI ZAHTEVAJU 

UKLANJANJE ILI UNIŠTAVANJE 

NEPOŽELJNIH ĆELIJSKIH RAZMNOŽAVANJA 

COMBINATION COMPOSITIONS FOR TREATING 

DISORDERS REQUIRING REMOVAL OR 

DESTRUCTION OF UNWANTED CELLULAR 

PROLIFERATIONS 

(73) NYMOX CORPORATION, 777 Terrace Avenue, 

Hasbrouck Heights, New Jersey 07604, US 

(72) AVERBACK, Paul, Caves Heights, Nassau, BS 

(74) ĆOSOVIĆ, Dragoljub, Andre Nikolića 3, 11040 Beograd 
 

(51)  A61K 38/47 (2006.01)

 A61K 9/00 (2006.01)

 A61K 9/19 (2006.01)

 A61K 38/46 (2006.01)

 A61P 25/00 (2006.01)

 A61P 25/28 (2006.01) 

(11) 61683 B1 

(21) P-2021/0291 (22) 25.06.2011. 

(30) US  25.06.2010.  358857 P 

US  01.07.2010.  360786 P 

US  29.09.2010.  387862 P 

US  24.01.2011.  201161435710 P 

US  11.02.2011.  201161442115 P 

US  15.04.2011.  201161476210 P 

US  09.06.2011.  201161495268 P 

(96) 25.06.2011.   16179150.4 

(97) 09.12.2020.   EP3103469 B   2020/50   EN 

(54) ISPORUKA TERAPIJSKIH AGENASA U 

CENTRALNI NERVNI SISTEM 

CNS DELIVERY OF THERAPEUTIC AGENTS 

(73) SHIRE HUMAN GENETIC THERAPIES, INC., 

300 Shire Way, Lexington, MA 02421, US 

(72) SHAHROKH, Zahra, 5 Terrace Road, Weston, MA 

Massachusetts 02493, US; CALIAS, Pericles, 39 Swains 

Pond Avenue, Melrose, MA Massachusetts 02176, US; 

MCCAULEY, Thomas, 85 Gore Street, Cambridge, MA 

Massachusetts 02141, US; POWELL, Jan, 560 Old 

Marlborough Road, Concord, MA Massachusetts 01742, 

US; PAN, Jing, 868 Depot Road, Boxborough, MA 

Massachusetts 01719, US; PFEIFER, Richard, 243 

Silver Street, North Granby, CT Connecticut 06060, US; 

CHARNAS, Lawrence, 49 Mill Street, Natick, MA 

Massachusetts 01760, US; WRIGHT, Teresa, Leah, 39 

Earl Street, Lexington, MA Massachusetts 02142, US 

(74) ĆOSOVIĆ, Dragoljub, Andre Nikolića 3, 11040 Beograd 
 

(51)  A61K 39/00 (2006.01)

 A61K 45/06 (2006.01)

 C07K 16/18 (2006.01)

 C07K 16/40 (2006.01) 

(11) 61755 B1 

(21) P-2021/0465 (22) 18.06.2013. 

(30) US  18.06.2012.  201261661167 P 

(86) WO 18.06.2013.   PCT/US2013/046432 

(87) WO 27.12.2013.   WO 2013/192240 

(96) 18.06.2013.   13807326.7 

(97) 20.01.2021.   EP2861246 B   2021/03   EN 

(54) KOMPOZICIJE I POSTUPCI ZA INHIBICIJU 

MASP-1 I/ILI MASP-2 I/ILI MASP-3 ZA 

TRETMAN RAZLIČITIH BOLESTI I 

POREMEĆAJA 

COMPOSITIONS AND METHODS OF INHIBITING 

MASP-1 AND/OR MASP-2 AND/OR MASP-3 FOR 

THE TREATMENT OF VARIOUS DISEASES AND 

DISORDERS 

(73) OMEROS CORPORATION, 201 Elliott Avenue 

West, Seattle, WA 98119, US; UNIVERSITY OF 

LEICESTER, 9 University Road, Leicester LE1 7RH, GB 

(72) SCHWAEBLE, Hans-wilhelm, 36 The Green, 

Mountsorrel Leicestershire LE12 7AF, GB; 

DEMOPULOS, Gregory, A., 4845 Forest Avenue SE, 

Seattle, WA 98040, US; DUDLER, Thomas, 13410 NE 

36th Street, Bellevue, WA 98005, US; GRAY, Patrick, 

1600 40th Avenue, Seattle, WA 98122, US 

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

11070 Novi Beograd 
 

(51)  A61K 39/02 (2006.01)

 A61K 39/10 (2006.01)

 A61K 39/12 (2006.01)

 A61K 39/295 (2006.01)

 A61P 11/00 (2006.01)

 A61P 31/00 (2006.01)

 A61P 31/04 (2006.01)

 A61P 31/12 (2006.01)

 A61P 31/14 (2006.01)

 A61P 31/16 (2006.01)

 C07K 14/235 (2006.01) 

(11) 61723 B1 

(21) P-2021/0474 (22) 03.02.2012. 

(30) US  04.02.2011.  201161439597 P 

(86) WO 03.02.2012.   PCT/IB2012/050512 
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(87) WO 09.08.2012.   WO 2012/104821 

(96) 03.02.2012.   12705438.5 

(97) 17.03.2021.   EP2670432 B   2021/11   EN 

(54) IMUNOGENIČNE BORDETELLA 

BRONCHISEPTICA KOMPOZICIJE 

IMMUNOGENIC BORDETELLA BRONCHISEPTICA 

COMPOSITIONS 

(73) ZOETIS SERVICES LLC, 10 Sylvan Way, 

Parsippany, NJ 07054, US 

(72) ABDELMAGID, Omar, Yousif, Pfizer Global 

Research&Development, 7000 Portage Road, 

Kalamazoo, MI 49001, US; BRICKER, Joseph, Michael, 

Pfizer Global Research&Development, 7000 Portage 

Road, Kalamazoo, MI 49001, US; SHIELDS, Shelly, 

Lynn, Pfizer Global Research&Development, 7000 

Portage Road, Kalamazoo, MI 49001, US; GALVIN, 

Jeffrey, E., Zoetis Animal Health, 601 West Cornhusker 

Highway, Lincoln Nebraska 68521, US 

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

11000 Beograd 
 

(51)  A61K 39/395 (2006.01)

 C07K 16/28 (2006.01) 
(11) 61678 B1 

(21) P-2021/0303 (22) 28.05.2015. 

(30) US  28.05.2014.  201462004071 P 

US  13.05.2015.  201562161250 P 

(86) WO 28.05.2015.   PCT/US2015/032895 

(87) WO 03.12.2015.   WO 2015/184099 

(96) 28.05.2015.   15729987.6 

(97) 16.12.2020.   EP3148579 B   2020/51   EN 

(54) ANTI-GITR ANTITELA I POSTUPCI ZA 

NJIHOVU PRIMENU 

ANTI-GITR ANTIBODIES AND METHODS OF USE 

THEREOF 

(73) AGENUS INC., 3 Forbes Road, Lexington, MA 

02421, US; MEMORIAL SLOAN KETTERING 

CANCER CENTER, 1275 York Avenue, New York, 

NY 10065, US; LUDWIG INSTITUTE FOR CANCER 

RESEARCH LTD., Stadelhoferstrasse 22, 8001 Zürich, CH 

(72) UNDERWOOD, Dennis, J., c/o AGENUS INC., 3 

Forbes Road, Lexington, Massachusetts 02421, US; 

LEGER, Olivier, c/o AGENUS INC., 3 Forbes Road, 

Lexington, Massachusetts 02421, US; SIEBERT, 

Volker, c/o AGENUS INC., 3 Forbes Road, Lexington, 

Massachusetts 02421, US; VAN DIJK, Marc, c/o 

AGENUS INC., 3 Forbes Road, Lexington, 

Massachusetts 02421, US; SCHAER, David, c/o 

AGENUS INC., 3 Forbes Road, Lexington, 

Massachusetts 02421, US; TSUJI, Takemasa, c/o 

AGENUS INC., 3 Forbes Road, Lexington, 

Massachusetts 02421, US; RITTER, Gerd, c/o AGENUS 

INC., 3 Forbes Road, Lexington, Massachusetts 02421, 

US; GONZALEZ, Ana, M., c/o AGENUS INC., 3 

Forbes Road, Lexington, Massachusetts 02421, US; 

WILSON, Nicolas, S., c/o AGENUS INC., 3 Forbes 

Road, Lexington, Massachusetts 02421, US; 

ZAPPASODI, Roberta, c/o AGENUS INC., 3 Forbes 

Road, Lexington, Massachusetts 02421, US; 

MERGHOUB, Taha, c/o AGENUS INC., 3 Forbes 

Road, Lexington, Massachusetts. 02421, US; 

WOLCHOK, Jedd, David, c/o AGENUS INC., 3 Forbes 

Road, Lexington, Massachusetts 02421, US 

(74) AOD MSA IP – MILOJEVIĆ SEKULIĆ 

ADVOKATI, Karađorđeva 65, 11000 Beograd 
 

(51)  A61K 47/60 (2017.01)

 A61K 38/27 (2006.01)

 A61P 5/06 (2006.01)

 A61P 13/12 (2006.01)

 A61P 43/00 (2006.01) 

(11) 61734 B1 

(21) P-2021/0444 (22) 17.11.2015. 

(30) EP  18.11.2014.  14193603 

(96) 17.11.2015.   19214864.1 

(97) 20.01.2021.   EP3653227 B   2021/03   EN 

(54) NOVI POLIMERNI HGH PRO-LEKOVI 

NOVEL POLYMERIC HGH PRODRUGS 

(73) ASCENDIS PHARMA ENDOCRINOLOGY 

DIVISION A/S, Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup, DK 

(72) KURPIERS, Thomas, c/o Ascendis Pharma GmbH, 

Im Neuenheimer Feld 584, 69120 Heidelberg, DE; RAU, 

Harald, c/o Ascendis Pharma GmbH, Im Neuenheimer 

Feld 584, 69120 Heidelberg, DE; EXNER, Evelyn, c/o 

Ascendis Pharma GmbH, Im Neuenheimer Feld 584, 

69120 Heidelberg, DE; JENSEN, Steen, c/o Ascendis 

Pharma A/S, Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup, DK; 

RASMUSSEN, Grethe, Nørskov, c/o Ascendis Pharma 

A/S, Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup, DK; 

LESSMANN, Torben, c/o Ascendis Pharma GmbH, Im 

Neuenheimer Feld 584, 69120 Heidelberg, DE; 

WEGGE, Thomas, c/o Ascendis Pharma GmbH, Im 

Neuenheimer Feld 584, 69120 Heidelberg, DE; 

HERMANN, Alina, c/o Ascendis Pharma GmbH, Im 

Neuenheimer Feld 584, 69120 Heidelberg, DE; 

SCHUBERT, Nina, c/o Ascendis Pharma GmbH, Im 

Neuenheimer Feld 584, 69120 Heidelberg, DE; 

SPLANEMAN, Anna, c/o Ascendis Pharma GmbH, Im 

Neuenheimer Feld 584, 69120 Heidelberg, DE; 

ZETTLER, Joachim, c/o Ascendis Pharma GmbH, Im 

Neuenheimer Feld 584, 69120 Heidelberg, DE 

(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO 

BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd 
 

(51)  A61K 47/68 (2017.01)

 A61P 35/00 (2006.01) 
(11) 61711 B1 

(21) P-2021/0435 (22) 10.04.2015. 

(30) JP  10.04.2014.  2014081454 

(86) WO 10.04.2015.   PCT/JP2015/002020 

(87) WO 15.10.2015.   WO 2015/155998 

(96) 10.04.2015.   15719011.7 

(97) 27.01.2021.   EP3129063 B   2021/04   EN 

(54) ANTI-HER3 ANTITELO-LEK KONJUGAT 

ANTI-HER3 ANTIBODY-DRUG CONJUGATE 
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(73) DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED, 3-5-1, 

Nihonbashi Honcho Chuo-ku, Tokyo 103-8426, JP; 

DAIICHI SANKYO EUROPE GMBH, Zielstattstr. 48, 

81379 München, DE 

(72) HETTMANN, Thore, c/o U3 Pharma GmbH, 

Fraunhoferstr. 22, 82152 Martinsried, DE; ABRAHAM, 

Reimar, c/o U3 Pharma GmbH, Fraunhoferstr. 22, 82152 

Martinsried, DE; BLUM, Sabine, c/o U3 Pharma GmbH, 

Fraunhoferstr. 22, 82152 Martinsried, DE; UENO, 

Suguru, c/o DAIICHI SANKYO COMPANY, 

LIMITED, 1-2-58 Hiromachi, Shinagawa-ku,  

Tokyo 140-8710, JP 

(74) AOD MSA IP – MILOJEVIĆ SEKULIĆ 

ADVOKATI, Karađorđeva 65, 11000 Beograd 
 

(51)  A61K 51/08 (2006.01)

 A61K 101/02 (2006.01)

 C07B 59/00 (2006.01)

 C07K 7/64 (2006.01) 

(11) 61742 B1 

(21) P-2021/0499 (22) 17.05.2017. 

(30) US  19.05.2016.  201662338872 P 

(86) WO 17.05.2017.   PCT/US2017/033004 

(87) WO 23.11.2017.   WO 2017/201111 

(96) 17.05.2017.   17728696.0 

(97) 03.03.2021.   EP3458111 B   2021/09   EN 

(54) IMUNOMODULATORI ZA PET-SNIMANJE 

PET-IMAGING IMMUNOMODULATORS 

(73) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY, Route 

206 and Province Line Road, Princeton, NJ 08543, US 

(72) DONNELLY, David J., c/o Bristol-Myers Squibb 

Company, Route 206 and Province Line Road, Princeton 

New Jersey 08543, US; BOY, Kenneth M., c/o Bristol-

Myers Squibb Company, 5 Research Parkway, 

Wallingford Connecticut 06492, US; ZHANG, Yunhui, 

11 Benjamin Rush LA, Princeton, New Jersey 08540, 

US; KIM, Joonyoung, c/o Bristol-Myers Squibb 

Company, Route 206 and Province Line Road, Princeton 

New Jersey 08543, US; PENA, Adrienne, c/o Bristol-

Myers Squibb Company, Route 206 and Province Line 

Road, Princeton, New Jersey 08543, US 

(74) AOD MSA IP – MILOJEVIĆ SEKULIĆ 

ADVOKATI, Karađorđeva 65, 11000 Beograd 
 

(51)  A61L 2/22 (2006.01)

 A61L 2/20 (2006.01) 
(11) 61677 B1 

(21) P-2021/0386 (22) 03.03.2017. 

(96) 03.03.2017.   17159043.3 

(97) 17.02.2021.   EP3369437 B   2021/07   EN 

(54) APARAT I POSTUPAK ZA SANITACIJU 

ELEKTROMEDICINSKOG UREĐAJA 

UPOTREBOM RASPRŠENOG VODONIK 

PEROKSIDA 

APPARATUS AND METHOD FOR SANITIZING OF 

AN ELECTROMEDICAL DEVICE USING 

NEBULISED HYDROGEN PEROXIDE 

 

(73) SOL S.P.A., Via Gerolamo Borgazzi, 27,  

20900 Monza (MB), IT 

(72) VALTOLINA, Daniele, Via della Canova, 6 

 , 23896, Sirtori, IT 

(74) MIHAILOVIĆ, Mila, Hilandarska 5/1,  

11000 Beograd 
 

(51)  A61L 27/18 (2006.01)

 A61L 27/58 (2006.01)

 A61P 1/04 (2006.01)

 A61P 13/10 (2006.01)

 A61P 15/10 (2006.01)

 A61P 17/00 (2006.01)

 A61P 19/02 (2006.01)

 A61P 19/04 (2006.01) 

(11) 61739 B1 

(21) P-2021/0485 (22) 30.05.2018. 

(30) EP  30.05.2017.  17173563 

(96) 30.05.2018.   18175001.9 

(97) 17.02.2021.   EP3409301 B   2021/07   EN 

(54) RESORBUJUĆA BIORAZGRADIVA 

MEDICINSKA I KOZMETIČKA KOMPOZICIJA 

RESORBING BIODEGRADABLE MEDICAL AND 

COSMETIC COMPOSITION 

(73) AQPHA IP B.V., Daltonlaan 400, 3584 BK Utrecht, NL 

(72) STOUTHAMER, Jeffrey Markgregorius Maria, 

Pelikaanstraat 24, 3582 SC Utrecht, NL; DOS SANTOS 

ROCHA, Mónica Eunice, Bieslook 6, 1422 RP 

Uithoorn, NL; SUPÈR, Henderikus, Hakgriend 18 (3rd 

floor), 3371 KA Hardinxveld-Giessendam, NL; 

LANKHORST, Alexius Josephus, Ophemertsedijk 42, 

4007 PB Tiel, NL 

(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO 

BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd 
 

(51)  A61M 1/28 (2006.01)

 A61K 9/08 (2006.01)

 A61K 31/70 (2006.01)

 A61K 47/26 (2006.01)

 A61M 1/14 (2006.01)

 A61P 7/08 (2006.01) 

(11) 61757 B1 

(21) P-2021/0496 (22) 22.03.2018. 

(30) EP  31.03.2017.  17164425 

(86) WO 22.03.2018.   PCT/EP2018/057275 

(87) WO 16.08.2018.   WO 2018/146345 

(96) 22.03.2018.   18714471.2 

(97) 17.02.2021.   EP3600486 B   2021/07   EN 

(54) KOMPOZICIJA UGLJENIH HIDRATA ZA 

DIJALIZU 

CARBOHYDRATE COMPOSITION FOR DIALYSIS 

(73) OPTERION HEALTH AG, Spichermatt 7, 6365 

Kehrsiten, CH 

(72) GRENTZMANN, Guido, Gussau 37, 22359 

Hamburg, DE; STEINHAUER, Hjalmar Bernulf, 

Bogenstraße 1, 03050 Cottbus, DE 

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

11000 Beograd 
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(51)  A61M 11/00 (2006.01)

 A61K 9/12 (2006.01)

 A61K 39/00 (2006.01)

 A61K 39/145 (2006.01)

 A61K 47/02 (2006.01)

 A61K 47/10 (2017.01)

 A61K 47/18 (2017.01)

 A61K 47/32 (2006.01)

 A61M 15/08 (2006.01)

 B05B 1/34 (2006.01)

 C12N 7/00 (2006.01) 

(11) 61768 B1 

(21) P-2021/0537 (22) 24.06.2015. 

(30) JP  25.06.2014.  2014130150 

(86) WO 24.06.2015.   PCT/JP2015/068199 

(87) WO 30.12.2015.   WO 2015/199130 

(96) 24.06.2015.   15811100.5 

(97) 17.03.2021.   EP3162402 B   2021/11   EN 

(54) MLAZNICA ZA NAZALNO RASPRŠIVANJE 

ZA UPOTREBU U MEDICINSKOM ŠPRICU 
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FORMULATIONS FOR TREATMENT OF 
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(97) 17.02.2021.   EP3231016 B   2021/07   DE 

(54) FOTONAPONSKI MODUL I 

FOTONAPONSKI SISTEM 

PHOTOVOLTAIC MODULE AND PHOTOVOLTAIC 

SYSTEM 

(73) TUBESOLAR AG, Berliner Allee 65,  

86153 Augsburg, DE 

(72) PETROVA-KOCH, Vesselinka, Schleißheimer Str. 

17, 85748 Garching, DE; MACKH, Reiner, 

Kreuzbergstr. 22, 86441 Zusmarshausen, DE; GOSS, 

Annette, Stadtstr. 1, 89331 Burgau, DE; MAYER, 

Johann, Grüntenweg 8, 86845 Großaitingen, DE; 

HÜTTINGER, Roland, Meisenweg 11, 86916 

Kaufering, DE; LECKERT, Joerg, Germanenstraße 20, 

86438 Kissing, DE; WIRTH-SCHÖN, Joachim, 

Schlachthausstr. 56, 89312 Günzburg, DE 

(74) MITROVIĆ, Predrag, Alaska 36,  

11080 Beograd-Zemun 
 

(51)  H01R 11/28 (2006.01)

 H01R 13/52 (2006.01)

 H01R 13/688 (2011.01) 

(11) 61754 B1 

(21) P-2021/0376 (22) 12.03.2015. 

(86) WO 12.03.2015.   PCT/US2015/020143 

(87) WO 15.09.2016.   WO 2016/144358 

(96) 12.03.2015.   15884877.0 

(97) 30.12.2020.   EP3269011 B   2020/53   EN 

(54) SKLOP PRIKLJUČNE STEZALJKE NISKOG 

PROFILA 

LOW PROFILE TERMINAL ASSEMBLY 

(73) AEES INC., 36555 Corporate Drive Suite 300, 

Farmington Hills, MI 48331, US 

(72) RAMUNNO, David, A., 392 Stonewood Court, 

Milford, MI 48381, US 

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

11000 Beograd 
 

(51)  H01R 13/6471 (2011.01)

 H01R 13/6473 (2011.01)

 H01R 13/66 (2006.01)

 H05K 1/02 (2006.01) 

(11) 61702 B1 

(21) P-2021/0317 (22) 01.07.2015. 

(30) DE  14.07.2014.  102014109867 

(86) WO 01.07.2015.   PCT/DE2015/100275 

(87) WO 21.01.2016.   WO 2016/008473 

(96) 01.07.2015.   15748164.9 

(97) 17.02.2021.   EP3170229 B   2021/07   DE 

(54) UTIČNI KONEKTOR I KOMPONENTA I 

PRIMENA UTIČNOG KONEKTORA 

PLUG CONNECTOR AND COMPONENT AND USE 

OF THE PLUG CONNECTOR 

(73) ERNI PRODUCTION GMBH & CO. KG, 

Seestrasse 9, 73099 Adelberg, DE 

(72) MÖDINGER, Roland, Kaiserstr. 9, 71384 

Weinstadt, DE; MOLITOR, Stefan, Geranienstr. 1/2, 

73116 Wäschenbeuren, DE; LAPPÖHN, Jürgen, Im 

Enter, 73108 Gammelshausen, DE; GNEITING, 

Thomas, Dürerstr. 7/1, 72636 Frickenhausen, DE 

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

11070 Novi Beograd 
 

(51)  H02K 15/00 (2006.01) (11) 61679 B1 

(21) P-2021/0367 (22) 29.03.2018. 

(30) IT  03.04.2017.  201700036222 

(86) WO 29.03.2018.   PCT/IB2018/052164 

(87) WO 11.10.2018.   WO 2018/185620 

(96) 29.03.2018.   18717704.3 

(97) 24.02.2021.   EP3607642 B   2021/08   EN 
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(54) UREĐAJI ZA PORAVNAVANJE ŽIČANIH 

PROVODNIKA KOJI SE ŠIRE OD ELEMENATA 

KALEMA UBAČENIH U PROREZE U JEZGRU 

DINAMO ELEKTRIČNE MAŠINE 

APPARATUS FOR ALIGNING WIRE 

CONDUCTORS EXTENDING FROM COIL 

MEMBERS INSERTED IN SLOTS OF A CORE OF A 

DYNAMO ELECTRIC MACHINE 

(73) ATOP S.P.A., Strada S. Appiano, 8/A, 50028 

Barberino Tavarnelle (FI), IT 

(72) PONZIO, Massimo, Via San Filippo 19, I-50021 

Barberino Val D'Elsa (FI), IT; CORBINELLI, Rubino, 

Piazza Marzabotto 5, I-53036 Staggia Senese (SI), IT 

(74) AOD MSA IP – MILOJEVIĆ SEKULIĆ 

ADVOKATI, Karađorđeva 65, 11000 Beograd 
 

(51)  H04N 19/52 (2014.01)

 H04N 19/176 (2014.01)

 H04N 19/196 (2014.01)

 H04N 19/463 (2014.01)

 H04N 19/503 (2014.01)

 H04N 19/51 (2014.01)

 H04N 19/513 (2014.01)

 H04N 19/593 (2014.01) 

(11) 61740 B1 

(21) P-2021/0490 (22) 07.11.2012. 

(30) KR  07.11.2011.  20110115219 

(86) WO 07.11.2012.   PCT/CN2012/084240 

(87) WO 16.05.2013.   WO 2013/067938 

(96) 07.11.2012.   12848743.6 

(97) 17.02.2021.   EP2752006 B   2021/07   EN 

(54) POSTUPAK ZA KONSTRUISANJE LISTE ZA 

SPAJANJE 

METHOD OF CONSTRUCTING MERGE LIST 

(73) INNOTIVE LTD, Hill Dickinson LLP The 

Broadgate Tower, 20 Primrose Street, London,  

EC2A 2EW, GB 

(72) OH, Soo Mi, 707-1102 BaekhyeonMaeul, 

Baekhyeon-dong, Bundang-gu, Seongnam-si Gyeonggi-

do 463-887, KR; YANG, Moonock, Block 405 Bedok 

North Avenue 3*16-199, Singapore 460405, SG 

(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO 

BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd 
 

(51)  H04W 48/06 (2009.01)

 H04W 48/18 (2009.01) 
(11) 61756 B1 

(21) P-2021/0494 (22) 20.10.2017. 

(96) 20.10.2017.   17197557.6 

(97) 24.02.2021.   EP3474603 B   2021/08   EN 

(54) POSTUPAK ZA KONTROLU PRISTUPA 

KORISNIČKE OPREME MREŽI MOBILNE 

KOMUNIKACIJE KOJA IMA BAR DVE 

PARTICIJE MREŽE, SISTEM, PROGRAM I 

PROIZVOD KOMPJUTERSKOG PROGRAMA 

METHOD FOR CONTROLLING THE ACCESS OF A 

USER EQUIPMENT TO A MOBILE 

COMMUNICATION NETWORK HAVING AT 

LEAST TWO NETWORK SLICES, SYSTEM, 

PROGRAM AND COMPUTER PROGRAM 

PRODUCT 

(73) DEUTSCHE TELEKOM AG, Friedrich-Ebert-

Allee 140, 53113 Bonn, DE 

(72) ALEKSIEV, Vasil, Maria-Trapp-Platz 4/3/305, 

1220 Wien, AT 

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

11000 Beograd 
 

(51)  H04W 52/24 (2009.01)

 H04W 84/00 (2009.01)

 H04W 84/12 (2009.01) 

(11) 61690 B1 

(21) P-2021/0410 (22) 08.08.2014. 

(30) FR  09.08.2013.  1357920 

(96) 08.08.2014.   14180386.6 

(97) 13.01.2021.   EP2836033 B   2021/02   FR 

(54) METOD KONTROLE ELEKTRONSKOG 

UREDJAJA, ODGOVARAJUĆI ELEKTRONSKI 

UREDJAJ I SISTEM 

METHOD FOR CONTROLLING AN ELECTRONIC 

DEVICE, CORRESPONDING ELECTRONIC DEVICE 

AND SYSTEM 

(73) ALSTOM TRANSPORT TECHNOLOGIES, 48, 

rue Albert Dhalenne, 93400 Saint-Ouen, FR 

(72) FAYT, Etienne, Avenue de Padoue, 12, 7020 

NIMY, BE; COMTE, Renaud, 11bis route de Lyon, 

38080 SAINT ALBAN DE ROCHE, FR 

(74) ĆOSOVIĆ, Dragoljub, Andre Nikolića 3,  

11040 Beograd 
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OБЈАВА ПАТЕНАТА У ИЗМЕЊЕНОМ ОБЛИКУ / PUBLICATION OF THE 

AMENDED PATENTS 
 

 

(51)  C07D 295/08 (2006.01)

 A61K 31/495 (2006.01)

 A61P 25/18 (2006.01)

 A61P 25/22 (2006.01)

 A61P 25/24 (2006.01)

 A61P 25/28 (2006.01)

 A61P 25/32 (2006.01)

 A61P 25/34 (2006.01)

 A61P 25/36 (2006.01) 

(11) 52205 B2 

(21) P-2012/0107 (22) 15.06.2007. 

(30) DK  16.06.2006.  200600824 

US  16.06.2006.  805014P 

DK  22.09.2006.  200601223 

US  22.09.2006.  826666P 

DK  25.10.2006.  200601384 

US  25.10.2006.  862826P 

DK  20.03.2007.  200700427 

(86) WO 15.06.2007.   PCT/DK2007/050075 

(87) WO 21.12.2007.   WO 2007/144005 

(96) 15.06.2007.   07764495.3 

(97) 11.01.2012.   EP2044043 B   2012/02   EN 

(54) 1-[2-(2,4-DIMETILFENILSULFANIL)-

FENIL]PIPERAZIN KAO JEDINJENJE SA 

KOMBINOVANOM AKTIVNOŠĆU PONOVNOG 

UZIMANJA SEROTONINA, 5-HT3 I 5-HT1A, ZA 

TRETMAN KOGNITIVNIH OŠTEĆENJA 

1-[2-(2,4-DIMETHYLPHENYLSULFANYL)-

PHENYL]PIPERAZINE AS A COMPOUND WITH 

COMBINED SEROTONIN REUPTAKE, 5-HT3 AND 

5-HT1A ACTIVITY FOR THE TREATMENT OF 

COGNITIVE IMPAIRMENT 

(73) H. LUNDBECK A/S,, Ottiliavej 9, 2500 Valby, DK 

(72) BANG-ANDERSEN, Benny, Lillegrund 33, 2300 

Copenhagen S, DK; FALDT, André, Vejlebrovej 14H, 

2635 Ishöj, DK; MÖRK, Arne, Parklodden 23, 2760 

Målöv, DK; LOPEZ DE DIEGO, Heidi, Hälderne 5, 

2850 Närum, DK; HOLM, René, Bakkeager 11, 4040 

Jyllinge, DK; STENSBÖL, Tine, Bryan, Evavej 21, 

3500 Värlöse, DK; RINGGAARD, Lone, Munch, 

Hillerödgade 116, 3.th, 2400 Copenhagen NV, DK; 

MEALY, Michael, J., Lejrevej 32B, Allerslev, 4320 

Lejre, DK; ROCK, Michael, Harold, Risbjergvej 28, 

2650 Hvidovre, DK; BRODERSEN, Jörgen, 

Munkevänget 34, 4300 Holbäk, DK; JÖRGENSEN, 

Morten, Aldershvilevej 94, 2880 Bagsvärd, DK; 

MOORE, Nicholas, 441 George St., Ridgewood, New 

Jersey 07450, US 

(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,  

11000 Beograd 
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ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНОГ ПАТЕНТА / Termination of validity of 

Registred Patents   
 

 

Истеком законског рока од 20 година у периоду 

16.04.2021 - 15.05.2021. године: 

 

Патент број 50163 чији је носилац RUAG 

Ammotec, Uttigenstrasse 67, CH-3602 Thun, CH, 

престао је да важи дана 15.05.2021. године. 

 

Патент број 50904 чији је носилац PFIZER 

INC., 235 East 42nd Street, New York. N.Y. 10017, US, 

престао је да важи дана 10.05.2021. године. 

 

Патент број 51292 чији је носилац F. 

HOFFMANN-LA ROCHE AG, Grenzacherstrasse 124, 

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

09.05.2021. године. 

 

Патент број 51436 чији је носилац PFIZER 

INC., 235 East 42nd Street, New York. N.Y. 10017, US, 

престао је да важи дана 10.05.2021. године. 

 

Патент број 51458 чији је носилац ICOS 

CORPORATION, 22021 20th Avenue SE, Bothell, WA 

98021, US, престао је да важи дана 25.04.2021. 

године. 

 

 

 

 

Због неплаћања таксе за одржавање права у 

периоду 16.10.2020 - 15.11.2020. године: 

 

Патент број 49957 чији је носилац SOLLAC, 

SOCIETE ANONYME, 11-13 Cours Valmy, F-92800 

Puteaux, FR, престао је да важи дана 07.11.2020. 

године. 

 

Патент број 49958 чији је носилац SOLLAC, 

SOCIETE ANONYME, La Defense 7,, F-92800 

Puteaux, FR, престао је да важи дана 08.11.2020. 

године. 

 

Патент број 50049 чији је носилац SOLLAC, 

IMMEUBLE "LA PACIFIC", 11-13 Cours Valmy, F-

92800 Puteaux, FR, престао је да важи дана 

08.11.2020. године. 

 

Патент број 50096 чији је носилац SOLLAC, 

IMMEUBLE "LE PACIFIC", La Defense 7, F-92800 

Puteaux, FR, престао је да важи дана 08.11.2020. 

године. 

 

Патент број 50751 чији је носилац ANGLO 

OPERATIONS LIMITED, 44 Main Street, 

Johannesburg 2001, ZA, престао је да важи дана 

21.10.2020. године. 

 

Патент број 50877 чији је носилац SABAF 

S.P.A., Via Dei Carpini 1, I-25035 Ospitaletto, IT, 

престао је да важи дана 13.11.2020. године. 

 

Патент број 51175 чији је носилац ANGLO 

OPERATIONS LIMITED, 44 Main Street, 

Johannesburg 2001, ZA, престао је да важи дана 

22.10.2020. године. 

 

Патент број 51180 чији је носилац МЕRCK 

SHARP & DOHME CORP., 126 East Lincoln Avenue, 

Rahway, New Jersey 07065, US, престао је да важи 

дана 10.11.2020. године. 

 

Патент број 51964 чији је носилац 

VESELINOVIĆ, Nenad, Strugarska 6/42, 11030 

Beograd, RS; VESELINOVIĆ, Miloš , Strugarska 6/42, 

11030 Beograd, RS, престао је да важи дана 

09.11.2020. године. 

 

Патент број 52079 чији је носилац JANSSEN 

PHARMACEUTICA N.V. , Turnhoutseweg 30, B-2340 

Beerse, BE, престао је да важи дана 18.10.2020. 

године. 

 

Патент број 52189 чији је носилац 

Autoimmune Pharma LLC, 589 Broadway 4th Floor, 

New York, NY 10012, US, престао је да важи дана 

31.10.2020. године. 

 

Патент број 52244 чији је носилац WILHELM, 

René, Haus Chupferhammer, 9601 Lütisburg Station , 

CH, престао је да важи дана 17.10.2020. године. 

 

Патент број 52714 чији је носилац TOFAS 

TURK OTOMOBIL FABRIKASI ANONIM SIRKETI, 

Yeni Yalova Yolu 10. Km Caddesi n[deg] 574, 16369 

Bursa, TR, престао је да важи дана 11.11.2020. 

године. 

 

Патент број 52900 чији је носилац ISHIHARA 

SANGYO KAISHA, LTD., 3-15, Edobori 1-chome 

Nishi-ku Osaka-shi, Osaka 550-0002, JP, престао је да 

важи дана 10.11.2020. године. 
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Патент број 53017 чији је носилац ELI LILLY 

AND COMPANY, Lilly Corporate Center, Indianapolis, 

IN 46285, US, престао је да важи дана 13.11.2020. 

године. 

 

Патент број 53018 чији је носилац ELI LILLY 

AND COMPANY, Lilly Corporate Center, Indianapolis, 

IN 46285, US, престао је да важи дана 11.11.2020. 

године. 

 

Патент број 53071 чији је носилац 

MUNDIPHARMA INTERNATIONAL LIMITED, 

Mundipharma House 14 Par-la-Ville Road P.O. Box HM 

2332, Hamilton HMJX, BM, престао је да важи дана 

31.10.2020. године. 

 

Патент број 53507 чији је носилац 

PROTOPHARMA LIMITED, Innovation Centre, 

Norwich Research Park, Colney Lane, Norwich Norfolk 

NR4 7GJ, GB, престао је да важи дана 28.10.2020. 

године. 

 

Патент број 53567 чији је носилац 

MOLECULAR INTERNATIONAL RESEARCH, INC., 

315 Madison Avenue, New York, NY 10017, US, 

престао је да важи дана 27.10.2020. године. 

 

Патент број 53660 чији је носилац NOVELIS, 

INC., 3560 Lenox Road, Suite 2000, Atlanta, GA 30326, 

US, престао је да важи дана 12.11.2020. године. 

 

Патент број 53772 чији је носилац MYLAN 

LABORATORIES LIMITED, Plot No. 564/A/22, Road 

No.92 Jubilee Hills, Hyderabad, 500033 Andhra 

Pradesh, IN, престао је да важи дана 20.10.2020. 

године. 

 

Патент број 53842 чији је носилац 

ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A., Grand-Place 1, 

1000 Brussels, BE, престао је да важи дана 

30.10.2020. године. 

 

Патент број 53992 чији је носилац P.E. 

LABELLERS S.P.A., Viale Europa 25, 46047 Porto 

Mantovano (MN), IT, престао је да важи дана 

05.11.2020. године. 

 

Патент број 54061 чији је носилац 

CLANOTECH AB, Fogdevreten 2, 171 65 Solna, SE, 

престао је да важи дана 15.11.2020. године. 

 

Патент број 54132 чији је носилац WOBBEN 

PROPERTIES GMBH, Dreekamp 5, 26605 Aurich, DE, 

престао је да важи дана 01.11.2020. године. 

 

 

Патент број 54345 чији је носилац NEXTER 

SYSTEMS, 34, Boulevard de Valmy, 42328 Roanne 

Cedex, FR, престао је да важи дана 31.10.2020. 

године. 

 

Патент број 54396 чији је носилац 

ĐUKANOVIĆ, Nikola, Vojvode Mišića 6, 14000 

Valjevo, RS, престао је да важи дана 17.10.2020. 

године. 

 

Патент број 54541 чији је носилац EB IP Lybridos 

B.V., Louis Armstrongweg 78, 1311 RL Almere, NL, 

престао је да важи дана 03.11.2020. године. 

 

Патент број 54617 чији је носилац WOBBEN 

PROPERTIES GMBH, Borsigstrasse 26, 26607 Aurich, 

DE, престао је да важи дана 08.11.2020. године. 

 

Патент број 54732 чији је носилац WOCO 

GMBH & CO. KG, Hanauer Landstraße 16, 63628 Bad 

Soden-Salmünster, DE, престао је да важи дана 

07.11.2020. године. 

 

Патент број 54829 чији је носилац WOBBEN 

PROPERTIES GMBH, Borsigstrasse 26, 26607 Aurich, 

DE, престао је да важи дана 03.11.2020. године. 

 

Патент број 54980 чији је носилац ŠVENDA, 

Dušan, Ivana Mičurina 19/15, 11000 Beograd, RS, 

престао је да важи дана 01.11.2020. године. 

 

Патент број 55012 чији је носилац BAYER 

INTELLECTUAL PROPERTY GMBH, Alfred-Nobel-

Str. 10, 40789 Monheim am Rhein, DE; 

ASTRAZENECA AB, , 151 85 Södertälje, SE, престао 

је да важи дана 09.11.2020. године. 

 

Патент број 55429 чији је носилац 

LABORATOIRE HRA PHARMA, 15, rue Béranger, 

75003 Paris, FR, престао је да важи дана 08.11.2020. 

године. 

 

Патент број 55465 чији је носилац FONTAINE 

HOLDINGS NV., Centrum Zuid 2037, 3530 Houthalen, 

BE, престао је да важи дана 23.10.2020. године. 

 

Патент број 55720 чији је носилац 

AGROFRESH INC., 400 Arcola Road, P.O. Box 7000, 

Collegeville, PA 19426, US, престао је да важи дана 

19.10.2020. године. 

 

Патент број 55745 чији је носилац 

SHENYANG KESI HIGH-TECHNOLOGY CO. LTD., 

No.8 Shiji Road, Hunnan New District, Shenyang, 

Liaoning 110179, CN, престао је да важи дана 

02.11.2020. године. 
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Патент број 55787 чији је носилац FONTAINE 

HOLDINGS NV, Centrum Zuid 2037, 3530 Houthalen, 

BE, престао је да важи дана 23.10.2020. године. 

 

Патент број 55831 чији је носилац FONTAINE 

HOLDINGS NV, Centrum Zuid 2037, 3530 Houthalen, 

BE, престао је да важи дана 23.10.2020. године. 

 

Патент број 55861 чији је носилац JANSSEN 

BIOTECH, INC., 800/850 Ridgeview Drive, Horsham, 

PA 19044, US, престао је да важи дана 31.10.2020. 

године. 

 

Патент број 55865 чији је носилац 

UNIVERSITAT DE BARCELONA, Centro de Patentes 

UB, Baldiri Reixac, 4, Torre D, 08028 Barcelona, ES; 

FUNDACIÓ INSTITUT DE RECERCA BIOMÉDICA 

(IRB BARCELONA), Baldiri Reixac 10, 08028 

Barcelona, ES; IPROTEOS S.L., Torre R, Baldiri Reixac 

4, 08028 Barcelona, ES, престао је да важи дана 

12.11.2020. године. 

 

Патент број 55941 чији је носилац ABLOY 

OY, Wahlforssinkatu 20, 80100 Joensuu, FI, престао је 

да важи дана 02.11.2020. године. 

 

Патент број 55942 чији је носилац ABLOY 

OY, Wahlforssinkatu 20, 80100 Joensuu, FI, престао је 

да важи дана 06.11.2020. године. 

 

Патент број 55956 чији је носилац 

LABORATOIRE HRA PHARMA, 15, rue Béranger, 75003 

Paris, FR, престао је да важи дана 08.11.2020. године. 

 

Патент број 56020 чији је носилац FFGF 

LIMITED, Sea Meadow House Road Town, Tortola, 

VG, престао је да важи дана 05.11.2020. године. 

 

Патент број 56105 чији је носилац ALBÉNIZ 

ETIQUETAJE INDUSTRIAL, S.L., Polígono Industrial 

Landaben, E Nave B, 31012 Pamplona, ES, престао је 

да важи дана 14.11.2020. године. 

 

Патент број 56183 чији је носилац HEDVIGA 

GROUP, A.S., Husova 464, 738 01 Mistek, Frydek-Mistek, 

CZ, престао је да важи дана 22.10.2020. године. 

 

Патент број 56573 чији је носилац NISSHIN 

STEEL CO., LTD., 4-1 Marunouchi 3-chome, Chiyoda-

ku, Tokyo 100-8366, JP, престао је да важи дана 

08.11.2020. године. 

 

Патент број 56586 чији је носилац CYALUME 

TECHNNOLOGIES, INC., 96 Windsor Street, West 

Springfield, MA 01089, US, престао је да важи дана 

25.10.2020. године. 

Патент број 56610 чији је носилац 

AGRONOVA AS, Industriveien 76, 1599 Moss, NO, 

престао је да важи дана 01.11.2020. године. 

 

Патент број 56684 чији је носилац ABOCA 

S.P.A. SOCIETÀ AGRICOLA, Frazione Aboca 20, 

52037 Sansepolcro (AR), IT, престао је да важи дана 

14.11.2020. године. 

 

Патент број 56898 чији је носилац NEKTAR 

THERAPEUTICS, 455 Mission Bay Boulevard South, 

Suite 100, San Francisco, CA 94158, US, престао је да 

важи дана 30.10.2020. године. 

 

Патент број 57074 чији је носилац SAFEDON 

LIMITED, The Technology Centre, Station Road, 

Framlingham, Woodbridge IP13 9EZ, GB, престао је да 

важи дана 21.10.2020. године. 

 

Патент број 57110 чији је носилац ARENA 

PHARMACEUTICALS, INC., 6154 Nancy Ridge 

Drive, San Diego, CA 92121, US, престао је да важи 

дана 28.10.2020. године. 

 

Патент број 57256 чији је носилац ELI LILLY 

AND COMPANY, Lilly Corporate Center, Indianapolis, 

IN 46285, US, престао је да важи дана 01.11.2020. 

године. 

 

Патент број 57394 чији је носилац Amgen Inc., 

One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, California 

91320-1799, US, престао је да важи дана 06.11.2020. 

године. 

 

Патент број 57504 чији је носилац DREHER, 

Ingo, Spaichinger Str. 4, 78582 Balgheim, DE, престао 

је да важи дана 24.10.2020. године. 

 

Патент број 57537 чији је носилац PFIZER INC., 235 

East 42nd Street, New York, NY 10017, US, престао је 

да важи дана 11.11.2020. године. 

 

Патент број 57707 чији је носилац FRITZ 

LANGE GMBH, Südfeldstraße 3, 31832 Springe, DE, 

престао је да важи дана 06.11.2020. године. 

 

Патент број 57946 чији је носилац H. 

LUNDBECK A/S, Ottiliavej 9, 2500 Valby, DK, 

престао је да важи дана 10.11.2020. године. 

 

Патент број 58152 чији је носилац ANDEL 

TECHNOLOGY POLSKA SP. Z.O.O., Wroclawska 31, 

55-095 Byków, PL, престао је да важи дана 

29.10.2020. године. 
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Патент број 58321 чији је носилац TAKEDA 

PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED, 1-1 

Doshomachi 4-chome Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-

0045, JP, престао је да важи дана 29.10.2020. године. 

 

Патент број 58368 чији је носилац SILCART 

S.P.A., Via Spercenigo, 5, 31030 Carbonera, Frazione 

Mignagola TV, IT, престао је да важи дана 01.11.2020. 

године. 

 

Патент број 58456 чији је носилац MONASH 

UNIVERSITY, Wellington Road, Clayton, Victoria 

3800, AU, престао је да важи дана 08.11.2020. године. 

 

Патент број 58565 чији је носилац 

SCHREDER, Rue de Lusambo 67, 1190 Bruxelles, BE, 

престао је да важи дана 11.11.2020. године. 

 

Патент број 58589 чији је носилац PEJIĆ, 

Mihajlo, Mirijevski venac br. 4, 11000 Beograd, RS, 

престао је да важи дана 25.10.2020. године. 

 

Патент број 58611 чији је носилац GLAXO 

GROUP LIMITED, 980 Great West Road, Brentford,  

Middlesex TW8 9GS, GB; SHIONOGI & CO., LTD, 1-

8, Doshomachi 3 chome, Chuo-Ku, Osaka 541-0045, JP, 

престао је да важи дана 30.10.2020. године. 

 

Патент број 58615 чији је носилац NOVELIS, 

INC., 3560 Lenox Road, Suite 2000, Atlanta, GA 30326, 

US, престао је да важи дана 29.10.2020. године. 

 

Патент број 58757 чији је носилац DELLCRON 

INNOVATION AB, Box 42109, 126 14 Stockholm, SE, 

престао је да важи дана 11.11.2020. године. 

 

Патент број 58772 чији је носилац VERSALIS S.P.A., 

Piazza Boldrini 1, 20097 San Donato Milanese (MI), IT, 

престао је да важи дана 04.11.2020. године. 

 

Патент број 58779 чији је носилац MYLAPS 

B.V., Zuiderhoutlaan 4, 2012 PJ Haarlem, NL, престао 

је да важи дана 11.11.2020. године. 

 

Патент број 58834 чији је носилац 

UNIVERSITÉ PAUL SABATIER TOULOUSE III, 118 

route de Narbonne, 31062 Toulouse Cedex 9, FR; 

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 3, rue Michel Ange, 75794 Paris 

Cedex 16, FR, престао је да важи дана 01.11.2020. 

године. 

 

Патент број 58842 чији је носилац CELANESE 

INTERNATIONAL CORPORATION, 222 W. Las 

Colinas Blvd., Suite 900N, Irving, TX 75039, US, 

престао је да важи дана 01.11.2020. године. 

Патент број 58845 чији је носилац LOHR 

ELECTROMECANIQUE, 29 rue du 14 Juillet, 67980 

Hangenbieten, FR, престао је да важи дана 18.10.2020. године. 

 

Патент број 58939 чији је носилац 

SCHREDER, Rue de Lusambo 67, 1190 Bruxelles, BE, 

престао је да важи дана 11.11.2020. године. 

 

Патент број 58982 чији је носилац BENITEC 

BIOPHARMA LIMITED, F6A/1-15 Barr Street, 

Balmain, New South Wales 2041, AU, престао је да 

важи дана 28.10.2020. године. 

 

Патент број 59026 чији је носилац NOVO 

NORDISK A/S, Novo Allé, 2880 Bagsværd, DK, 

престао је да важи дана 14.11.2020. године. 
 

Патент број 59167 чији је носилац PHILIP MORRIS 

PRODUCTS S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH, 

престао је да важи дана 11.11.2020. године. 
 

Патент број 59198 чији је носилац A T G 

CEYLON (PRIVATE) LIMITED, Spur Road 7 Phase 2, 

IPZ Katunayake, LK, престао је да важи дана 

30.10.2020. године. 
 

Патент број 59268 чији је носилац EB IP 

LYBRIDO B.V., Louis Armstrongweg 88, 1311 RL Almere, 

NL, престао је да важи дана 11.11.2020. године. 
 

Патент број 59374 чији је носилац BRITISH 

AMERICAN TOBACCO (INVESTMENTS) LTD, 

Globe House, 1 Water Street, London WC2R 3LA, GB, 

престао је да важи дана 31.10.2020. године. 
 

Патент број 59418 чији је носилац BORMIOLI 

PHARMA S.P.A., Corso Magenta 84, 20123 Milano, IT, 

престао је да важи дана 28.10.2020. године. 
 

Патент број 59956 чији је носилац ESTEVE 

PHARMACEUTICALS, S.A., Passeig de la Zona 

Franca, 109, 4ª Planta, 08038 Barcelona, ES, престао је 

да важи дана 22.10.2020. године. 
 

Патент број 60027 чији је носилац 

SCHREDER, Rue de Lusambo 67, 1190 Bruxelles, BE, 

престао је да важи дана 11.11.2020. године. 

 

Патент број 60113 чији је носилац MYLAPS 

B.V., Zuiderhoutlaan 4, 2012 PJ Haarlem, NL, престао 

је да важи дана 09.11.2020. године. 

 

Патент број 60812 чији је носилац RT-RK D.O.O., 

Narodnog Fronta 23a, 21000 Novi Sad, RS, престао је 

да важи дана 01.11.2020. године. 
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА РЕГИСТРОВАНИХ ПАТЕНАТА / Publications of 

Entered Changes of Registered Patents 
16.04.2021 - 15.05.2021. године 

  

Промена имена/адресе 

 

Име или адреса носиоца патента рег.број 

56512 промењена је у GE VIDEO COMPRESSION, 

LLC, 1 Research Circle, Niskayuna, NY 12309, US; 

 

Име или адреса носиоца патента рег.број 

59189 промењена је у MITSUBISHI POWER, LTD., 

3-1, Minatomirai 3-chome Nishi-ku, Yokohama-shi, 

Kanagawa 220-8401, JP; 

 

Име или адреса носиоца патента рег.број 

60718 промењена је у MEDIVATION 

TECHNOLOGIES LLC, 235 East 42nd Street, New 

York, NY 10017, US; 

 

 

 

Промена пренос права 

 

За патент бр. 49753 извршен је пренос на 

REVITA D.O.O, Bulevar Zorana Đinđića 125A, sprat 7, 

stan A71, Novi Beograd, 11000 Beograd, RS; 

 

За патент бр. 56095 извршен је пренос на 

ADAMED PHARMA S.A., Mariana Adamkiewicza 6A, 

Pienkow,  05-152 Czosnow, PL; 

 

За патент бр. 56664 извршен је пренос на 

ADAMED PHARMA S.A., Mariana Adamkiewicza 6A, 

Pienkow,  05-152 Czosnow, PL; 

 

За патент бр. 58155 извршен је пренос на 

KOOPMAN INTERNATIONAL B.V., Distelweg 88, 

1031 HH Amsterdam, NL; 
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МАЛИ ПАТЕНТИ / Petty Patents 
 

 

(51)  A63G 9/04 (2006.01)

 A47D 1/10 (2006.01) 
(11) 1708 U1 

(21) MP-2021/0009 (22) 05.02.2021. 

(54) LJULJAŠKA 

SWING 

(73) GRBIĆ, Mirko, Bore Prodanovića 20, 21473 Maglić, RS 

(72) GRBIĆ, Mirko, Bore Prodanovića 20, 21473 Maglić, RS 
 

(51)  E05D 11/00 (2006.01)

 E05D 5/10 (2006.01)

 E05D 7/04 (2006.01) 

(11) 1707 U1 

(21) MP-2020/0070 (22) 27.10.2020. 

(30) IT  31.10.2019.  202019000003902 

(54) PODESIVA ŠARKA ZA ARMATURE 

PROZORA ILI VRATA 

ADJUSTABLE HINGE FOR WINDOW OR DOOR 

FIXTURES 

(73) FAPIM S.P.A., Via delle Cerbaie 114, 55011 

Altopascio LU, IT 

(72) PACINI, Sergio, Via San Giuseppe 97, 55015 

Montecarlo (Lucca), IT 

(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO 

BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd 

 

 



 

 

 

 

U 

Гласник интелектуалне својине  2021/5 

Intellectual Property Gazette  2021/5 

48 ЗИС / RS / IPO 

 

ПРЕСТАНАК ВАЖЕЊА РЕГИСТРОВАНОГ МАЛОГ ПАТЕНТА / Termination of 

Validity of Registred Petty Patents 
 

 

Престанак важења малог патента истеком 

законског рока 16.04.2021 - 15.05.2021. године 

 

Мали патент број 1233 чији је носилац 

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA, Trg Dositeja 

Obradovića 6, 21000 Novi Sad, RS, престао је да важи 

дана 12.05.2021. године. 

 

 

 

 

 

Због неплаћања таксе за одржавање права у 

периоду од 16.10.2020 - 15.11.2020. године 

 

Мали патент број 1582 чији је носилац 

MEDIĆ, Slavica, Bulevar oslobođenja 145, 21000 Novi 

Sad, RS, престао је да важи дана 08.11.2020. године. 

 

Мали патент број 1590 чији је носилац 

MARKOVIĆ, Zoran, Braće Ribnikara 25a, 21000 Novi 

Sad, RS; DRAKULIĆ, Goran, Matice Srpske 8, 21000 

Novi Sad, RS, престао је да важи дана 03.11.2020. 

године. 
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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 

Изглед знака (554) Reproduction of the 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- 2020-337 (220) 03.03.2020. 

(442) 31.05.2021. 

(731) Лука Стојановић, Илије Бирчанина бр. 45, 

21000, Нови Сад, RS 

(740) Адвокат Маја Лаушев, Личка бр. 3/21 

(540) 

 

(531) 01.13.15; 26.01.18; 27.05.01; 27.05.10  

(591) црна и сива.   

(511) 28  спортска одећа и обућа.  

43  услуге припремања хране и пића у спортском 

објекту.  
 

(210) Ж- 2020-895 (220) 27.10.2017. 

(442) 31.05.2021. 

(731) adp Gauselmann GmbH , Merkur-Allee 1-15  , 

32339 , Espelkamp  , DE 

(740) Адвокат Бојан Шундерић, Палмотићева 16а, 

11000, Београд 

(540) 

Magic Roulette 

(511) 9  рачунарски софтвер; софтвер за рачунаре и 

видео игре; софтвер за игре нарочито за употребу на 

било којој рачунарској платформи, укључујући 

уређаје за електронску забаву и конзоле за игре; 

програми за рачунарске игре; видео игре (софтвер); 

рачунарске игре које се пружају путем глобалне 

рачунарске мреже или обезбеђују путем 

мултимедијског електронског преноса или преноса 

телекомуникационим или електронским путем или 

путем интернета; рачунарске игре, софтвер за 

слободне активности и рекреацију, видео игре и 

рачунарски софтвер, сви пружени у виду медијума за 

чување података; програми за покретање 

електричних и електронских уређаја за игре, 

разоноду и/или забаву; аутомати за лутрију; 

рачунарски софтвер за рачунарске игре на 

интернету; мрежне игре (софтвер), нарочито за 

мрежне игре клађења, мрежне наградне игре, мрежне 

коцкарске игре, мрежне игре вештине и мрежне 

казино игре; рачунарски софтвер у виду апликације 

за мобилне уређаје и рачунаре; оперативни софтвер 

за рачунарске игре; рачунарски софтвер за 

управљање играма (колекција игара); колекције 

видео игара.  
 

(210) Ж- 2020-920 (220) 16.06.2020. 

(442) 31.05.2021. 

(300) 88730834  17.12.2019.  US. 

(731) Bristol-Mzers Squibb Company (a Delaware 

corporation), 430 E. 29th Street, 14th Floor, New York, 

New York, 10016, US 

(740) Гордана Павловић, адвокат,   

Миливоје Павловић, адвокат, Мајке Јевросиме 53, 

11000, Београд 

(540) 

TRANSFORMING PATIENTS' 

LIVES THROUGH SCIENCE 

(511) 44  пружање медицинских и фармацеутских 

информација на тему питања у области здравља, 

свести о здрављу и фармацеутских препарата за 

људску употребу.  
 

(210) Ж- 2020-2050 (220) 24.11.2020. 

(442) 31.05.2021. 

(731) PHIACADEMY DOO BEOGRAD , Булевар 

ослобођења137, 11000, Београд, RS 

(740) ПЛАВША & ПЛАВША д.о.о., Струмичка 51, 

11050, Београд 

(540) 

 

(531) 01.05.24; 27.05.01; 29.01.02; 29.01.08  

(591) златна, црна.  

(511) 3  ајлајнери; амбра; ароматерапијска уља; 

ароматерапијске креме; ароматерапијски лосиони; 

ароматерапијски препарати; ароматична етарска уља; 

ароматична уља; ароматична етарска уља; 

ароматична уља за купке; ароматичне траве за 

купање, нису за медицинске потребе; ароматични 

мириси и мирисни чуњићи; астрингентна средства; 

бадемово млеко за козметичку употребу; бадемово 

уље; бадемов сапун; базе за цветне парфеме; базе за 

шминку; балзами, осим за медицинске сврхе; басма 

за козметичку употребу; бергамот уље; биљне креме 
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за локалну примену за учвршћивање и повећање 

груди; биљни екстракти за козметичке намене; 

бинтсуке-абура; боје за браду; боје за косу; боје за 

лице; боје за образе; боје за обрве у облику оловака и 

праха; боје за тоалетну употребу; бриљантин; 

бронзери за кожу; бронзери за кожу у облику креме; 

брусне траке; вата и вата у облику штапића за 

козметичке потребе; вештачке трепавице; вештачке 

обрве; вештачки камен за пете; вештачки ванилин 

парфем; вештачки нокти; вештачки нокти од 

племенитих метала; вишенаменски памучни 

штапићи за личну употребу; вишенаменски 

препарати за чишћење; влажне козметичке 

марамице; влажне марамице импрегниране 

средствима за уклањање шминке; влажне марамице 

импрегниране средствима за чишћење; влажни или 

импрегнирани јастучићи, убруси или марамице; 

влажни козметички убруси; вода од лаванде; 

водоопорна средства за заштиту од сунца; восак за 

бркове; восак за депилацију; восак за косу; врхови за 

нокте; воскови за масажу, осим за медицинску 

примену; гвалтеријино уље; гел алое вере за 

козметичку примену; гел јастучићи за очи за 

козметичке намене; гел лакови за нокте; гелови за 

бријање; гелови за избељивање зуба; гелови за кожу 

за убрзавање, побољшавање и продужавање боје 

добијене сунчањем; гелови за козметичку употребу; 

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

за купање; гелови за купање и туширање; гелови за 

купање и туширање, нису за медицинске потребе; 

гелови за масажу, који нису за медицинску употребу; 

гелови за обликовање; гелови за обликовање косе; 

гелови за обликовање обрва; гелови за очи; гелови за 

очи за козметичке потребе; гелови за скидање 

шминке; гелови за сунчање; гелови за тамњење коже; 

гелови за туширање; гелови за успоравање старења; 

гелови за успоравање старења за козметичке 

потребе; гелови за фарбање обрва; гелови за 

чишћење зуба; гелови и соли за купање и туширање, 

није за медицинске потребе; гелови који се наносе 

пре бријања; гелови, креме и уља за туширање; 

гелови након бријања; гелови након сунчања; гелови 

након сунчања за козметичке потребе; гелови након 

сунчања; гелови, спрејеви, пене и балзами за 

обликовање и негу косе; гераниол; дезодоранси за 

личну употребу; дезодоранси за људску употребу; 

дезодоранси за негу тела; дезодоранси за стопала у 

спреју; дезодоранси за тело; дезодоранси за тело у 

форми таблета; дезодоранси и антиперспиранти за 

личну употребу; дезодорантни сапун; декоративна 

козметика; декоративне налепнице за козметичку 

употребу; декоративне налепнице за нокте; 

депилатори; дневне креме; екстракти цвећа као 

парфеми; емолијенти за кожу за козметичке потребе; 

емулзије, гелови и лосиони за негу коже; емулзије за 

лице; емулзије за лице за козметичке потребе; 

емулзије за тело; емулзије за тело за козметичке 

потребе; емулзије након бријања; етарска уља; 

етарска уља за козметичке потребе; етарска уља за 

личну употребу; етарска уља за употребу у 

ароматерапији; етарске есенције; етарске есенције и 

уља; етарско уље аниса; желе од петролеја за 

козметичку употребу; женске хигијенске марамице 

за чишћење; завршни премази за обликовање 

ноктију; заштитни слојеви лака за нокте; зрнаста 

средства за чишћење лица; зрнасти сапуни; зубне 

пасте; избељивачи ноктију; јапанско уље за 

учвршћивање косе; јасминово уље; јастучићи за 

чишћење натопљени козметичким средствима; 

парфимеријски јонон; јувелирска црвена; калијум 

хипохлорид; камење за омекшавање стопала; кана, 

наиме козметичка боја; козметика за негу коже; 

козметика за обрве; козметичка млека; козметичка 

млека, гелови и уља за потамњивање и употребу 

након сунчања; козметичка паковања за лице; 

козметичка средства за заштиту коже од сунца; 

козметичка средства за сушење лака за нокте; 

козметичка уља; козметичка уља за кожу; 

козметичке боје; козметичке креме; козметичке 

креме за кожу; козметичке креме за лице и тело; 

козметичке креме за негу коже; козметичке креме за 

негу тела; козметичке креме за руке; козметичке 

креме за учвршћивање коже око очију; козметичке 

креме и гелови за лице, руке и тело; козметичке 

креме и лосиони; козметичке креме, лосиони и други 

препарати за сунчање; козметичке креме, млека, 

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

козметичке крпице или марамице натопљене 

средствима за чишћење коже; козметичке маске; 

козметичке маске за лице; козметичке оловке; 

козметичке оловке за наглашавање предела испод 

ока; козметичке пасте за лице за сузбијање сјаја; 

козметичке пене које садрже средства за заштиту од 

сунца; козметички гелови; козметички и препарати 

за лепоту; козметички и тоалетни производи; 

козметички јастучићи; козметички лосиони; 

козметички лосиони за кожу; козметички лосиони за 

косу; козметички лосиони за лице; козметички 

лосиони за негу коже; козметички лосиони за 

смањење појаве старачких пега и флека; козметички 

лосиони за сунчање; козметички освеживачи за 

кожу; козметички пилинзи за тело; козметички 

препарати; козметички препарати за заштиту од 

опекотина од сунца; козметички препарати за 

заштиту од сунца; козметички препарати за косу и 

теме; козметички препарати за купање; козметички 

препарати за купке и туширање; козметички 

препарати за лице; козметички препарати за лице и 

тело; козметички препарати за негу и третирање 

коже; козметички препарати за негу коже; 

козметички препарати за негу лица; козметички 

препарати за негу ноктију; козметички препарати за 
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негу тела; козметички препарати за негу уста и зуба; 

козметички препарати за обликовање косе; 

козметички препарати за обнављање коже; 

козметички препарати за суву кожу током трудноће; 

козметички препарати за сузбијање поновног раста 

длака; козметичке траке; козметички препарати за 

трепавице; козметички препарати за умањење бора 

за локалну фацијалну употребу; козметички 

препарати за учвршћивање груди; козметички 

препарати који садрже колеген; козметички 

препарати мршављење; козметички производи за 

личну употребу; козметички производи за негу косе; 

козметички производи за употребу на кожи; 

козметички производи за хидратацију лица; 

козметички производи и козметички препарати; 

козметички производи и препарати за личну негу; 

козметички производи и шминка; козметички 

производи у облику аеросола за негу коже; 

козметички производи у облику лосиона; козметички 

производи у облику млека, лосиона и емулзија; 

козметички пудери за лице; козметички пудери, 

креме и лосиони за лице, руке и тело; козметички 

сапуни; козметички серуми; козметички сетови; 

козметички тоници за лице; козметички фластери 

који садрже средства за заштиту од сунца за 

употребу на кожи; колоњска вода; колоњске воде 

након бријања; колоњске воде, парфеми и 

козметички производи; комади тоалетног сапуна; 

компактни пудери за лице; компресе за очи за 

козметичке потребе; коректори за лице; коректори за 

кожу; креде за козметичку употребу; креде за 

шминку; кремаста подлога за шминку; кремаста 

руменила; кремасти пудери за лице; креме за бељење 

коже; креме за бријање; креме за депилацију; креме 

за заноктице; креме за заштиту од сунца; креме за 

заштиту од сунца за козметичке потребе; креме за 

избељивање зуба; креме за кожне производе; креме 

за кожу; креме за кожу за козметичке потребе; креме 

за кожу у течном и чврстом облику; креме за косу; 

креме за купање; креме за лице; креме за лице за 

козметичке потребе; креме за лице и тело; креме за 

лице и тело за козметичке потребе; креме за масажу, 

осим за медицинску примену; креме за негу коже и 

скидање шминке; креме за негу коже и скидање 

шминке за козметичке потребе; креме за негу косе; 

креме за негу косе за козметичке потребе; креме за 

негу тела; креме за нокте; креме за нокте за 

козметичке потребе; креме за очи; креме за очи за 

козметичке потребе; креме за пилинг; креме за 

пилинг за козметичке потребе; креме за полирање; 

креме за полирање чизама; креме за посветљивање 

коже; креме за регенерацију коже за козметичке 

потребе; креме за руке; креме за руке за козметичке 

потребе; креме за самопотамњивање; креме за светао 

тен; креме за светао тен за козметичке потребе; 

креме за скидање шминке; креме за смањење 

целулита; креме за смањење целулита за козметичке 

потребе; креме за сунчање; креме за сунчање за 

козметичке потребе; креме за тело за козметичку 

примену; креме за тело; креме за туширање; креме за 

употребу пре бријања; креме за усне; креме за усне 

за козметичке потребе; креме за чишћење коже; 

креме за чишћење [козметичке]; креме и лосиони за 

тамњење коже; креме и препарати након сунчања; 

креме које не остављају трагове; креме након 

бријања; креме након сунчања; креме након сунчања 

за козметичке потребе; креме против бора; креме 

против бора за козметичке потребе; креме против 

пега; креме против пега за козметичке потребе; 

креме против старачких пега; креме против 

старачких пега за козметичке потребе; креме против 

старења; креме против старења за козметичке 

потребе; креме, уља, лосиони и препарати за 

чишћење и хидратацију; креме, уља, лосиони, 

спрејеви, оловке и балзами за козметичке потребе; 

козметички пигменти; производи за чишћење обрва; 

козметички препарати за употребу на обрвама; 

козметички производи за обрве; крем-сапуни; крем 

сапуни за тело; кристали за купање; кристали за 

купање за козметичке потребе; лак за нокте; лакови 

за косу; лакови за нокте за козметичке потребе; 

лакови за нокте и скидачи лака за нокте; лакови и 

креме за обућу; лепак за везивање уметака за косу; 

лепак за вештачке нокте; лепак за вештачке нокте 

или трепавице; лепак за вештачке трепавице; лепак 

за вештачке трепавице, косу и нокте; лепак за 

причвршћивање вештачких трепавица; лепак за 

причвршћивање перике; лепак од гуме за козметичку 

употребу; листићи за купање; лоптице од вате за 

козметичке потребе; лосиони за бебе; лосиони за 

браду; лосиони за бријање; лосиони за заштиту од 

сунца; лосиони за заштиту од сунца за козметичке 

потребе; лосиони за јачање косе; лосиони за јачање 

ноктију; лосиони за коврџе; лосиони за козметичку 

употребу; лосиони за косу; лосиони за косу за 

козметичке потребе; лосиони за купање; лосиони за 

купање за козметичке потребе; лосиони за лице и 

негу тела за козметичке потребе; лосиони за негу 

косе за козметичке потребе; лосиони за нијансирање 

тена, за лице, тело и руке за козметичке потребе; 

лосиони за обликовање косе; лосиони за очи; 

лосиони за очи за козметичке потребе; лосиони за 

руке; лосиони за руке за козметичке потребе; 

лосиони за самопотамњивање; лосиони за скидање 

шминке; лосиони за смањење целулита; лосиони за 

смањење целулита за козметичке потребе; лосиони 

за сунчање; лосиони за сунчање за козметичке 

потребе; лосиони за тело; лосиони за тело за 

козметичке потребе; лосиони за трајну ондулацију; 

лосиони за увијање косе; лосиони за успоравање 

старења; лосиони за успоравање старења за 

козметичке потребе; лосиони за хидратацију коже; 



 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2021/5 

Intellectual Property Gazette  2021/5 Ж 

ЗИС / RS / IPO 

 

53 

лосиони за чишћење зуба; лосиони за чишћење коже; 

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

главе, ноктију и косе; лосиони након сунчања за 

козметичке потребе; лосиони после бријања за 

козметичке потребе; марамице за бебе; марамице за 

бебе натопљене препаратима за чишћење; марамице 

за једнократну употребу натопљене средствима за 

чишћење лица; марамице за једнократну употребу 

натопљене хемикалијама или средствима за чишћење 

за индустријску и комерцијалну употребу; марамице 

за једнократну употребу натопљене хемикалијама 

или средствима за чишћење за личну хигијену; 

марамице импрегниране са средствима за чишћење 

коже; марамице натопљене етарским уљима, за 

козметичку употребу; марамице натопљене 

козметичким средствима; марамице натопљене 

препаратима за скидање шминке; марамице 

натопљене са козметичким лосионима; маскаре; 

маскаре за косу; маске за кожу; маске за кожу за 

козметичке потребе; маске за очи у облику гела; 

маске за тело; маске за тело за козметичке потребе; 

маске за тело у облику креме; маске за тело у облику 

креме за козметичке потребе; маске за тело у облику 

лосиона; маске за тело у облику лосиона за 

козметичке потребе; маске за тело у облику пудера; 

маске за тело у облику пудера са козметичке 

потребе; маске за хидратацију коже; масна сценска 

шминка; масти за козметичку употребу; мента за 

парфимеријске производе; мешавине парфема; 

мириси за аутомобиле; мириси за личну употребу; 

мириси и парфимеријски производи; мирисна вода за 

постељину; мирисна етарска уља од мента; мирисна 

уља; мирисне врећице; мирисне врећице за јастучиће 

за очи; мирисне креме за тело; мирисне соли за 

купање; мирисни дифузори; мирисни лосиони за 

тело; мирисни лосиони и креме за тело; мирисни 

освеживачи за тканине у спреју; мирисни сапуни; 

мирисни спрејеви за постељину; мирисни спрејеви за 

тело; мирисни штапићи; мирисно керамичко камење; 

миришљаве воде; млеко, гелови, лосиони и креме за 

скидање шминке; млеко за купање; млеко за лице и 

тело за козметичке потребе; млеко за после бријања; 

млеко за после сунчања за козметичку примену; 

млеко за скидање шминке; млеко за сунчање; млеко 

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

бебе; млеко за тело за козметичке потребе; млеко за 

хидратацију; млеко за чишћење; млеко за чишћење 

за негу коже; млеко за чишћење за тоалетну 

употребу; млеко за чишћење лица; млеко и лосиони 

за лице за козметичке потребе; морске алге за 

употребу у козметици; мошус као парфем; 

налепнице за нокте; налепнице за тело; натопљене 

крпице за чишћење; немедицинска козметика и 

тоалетни препарати; немедицинске креме за кожу; 

немедицинске креме за стопала; немедицинске креме 

за третман коже главе; немедицинске купке за тело; 

немедицинске масти за спречавање и третман 

опекотина од сунца; немедицинске масти и лосиони 

против осипа од пелена; немедицинске пене за 

купање; немедицинске соли за купање; 

немедицински антиперспиранти; немедицински 

балзами за косу; немедицински лосиони за косу; 

немедицински лосиони за обнављање косе; 

немедицински лосиони за стимулацију коже; 

немедицински лосиони за стопала; немедицински 

пилинзи за лице и тело; немедицински прашкови за 

купање; немедицински препарати за купање; 

немедицински препарати за личну хигијену; 

немедицински препарати за масажу; немедицински 

препарати за негу коже; немедицински препарати за 

негу коже, косе и коже главе; немедицински 

препарати за негу косе; немедицински препарати за 

негу стопала; немедицински препарати за негу тела; 

немедицински препарати за негу усана; 

немедицински препарати за третман косе за 

козметичке потребе; немедицински препарати за 

ублажавање опекотина од сунца; немедицински 

препарати за чишћење коже; немедицински 

производи за заштиту усана; немедицински сапуни; 

немедицински серуми за кожу; немедицински 

тоалетни производи; немедицински тоници за косу; 

немедицински хигијенски препарати као тоалетна 

средства; немедицински шампони; немедицински 

шампони за кућне љубимце; немедицински шампони 

против перути; непенећи козметички производи; 

неутрализатори за трајно коврџање косе; ноћне 

креме; лажне обрве; одстрањивачи лака; креме 

одстрањивачи обрва; креме одстрањивачи трепавица; 

оловке за извлачење обрва; оловке за лак за нокте; 

оловке за очи; оловке за скидање лака за нокте; 

оловке за усне; омекшивачи за заноктице; основе за 

шминку у облику пасте; паковања маски за 

козметичку примену; палете са сјајем за усне; 

памучна вуна за козметичку употребу; памучни 

тупфери за уклањање шминке; папир за полирање; 

папирни сапуни за личну употребу; парфеми; 

парфеми и колоњске воде; парфеми на бази кедара; 

парфеми у чврстом облику; парфемске воде; 

парфемски производи са аромом ваниле; 

парфимерија; парфимерија, етерична уља, 

немедицинска козметика, немедицински лосиони за 

косу; парфимисане креме; парфимисане креме за 

козметичке потребе; парфимисане пасте за 

козметичке потребе; парфимисани пудери; 

парфимисани сапуни; парфимисани талк пудери; 

парфимисани талк пудери за козметичке потребе; 

пасте за бријање; пасте за обликовање косе; пена за 

косу; пене за купање за козметичке потребе; пене за 

купање и туширање; пене за негу коже; пене и 

гелови за обликовање косе; пенушаве купке; перлице 

за купање; перлице за купање за козметичке потребе; 

пилинзи за лице; пилинзи за тело; платнене 
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марамице импрегниране средствима за чишћење 

коже; подлоге за лак за нокте; подлоге за руж за 

неутрализацију боје усана; подлоге за шминку; 

подлоге за шминку у облику креме; позоришна 

шминка; помаде за козметичку употребу; помаде за 

косу; помаде за косу за козметичке потребе; помаде у 

стику; помаде у стику за козметичке потребе; 

помандери; посветљивачи за кожу; посветљивачи за 

косу; потпури врећице које се стављају у 

ароматерапијске јастучиће; потпури; прајмер за лак 

за нокте; прашкови за купање за козметичке потребе; 

прашкови за прање косе; препарати за бељење, за 

козметичку употребу; препарати за бељење косе; 

препарати за бојење за козметичке потребе; 

препарати за бојење и за уклањање боје за косу; 

препарати за депилацију и пилинг; препарати за 

полирање коже; препарати за заштиту косе од сунца; 

препарати за заштиту од сунца за козметичке 

потребе; препарати за избељивање кожних 

производа; препарати за извлачење праменова; 

препарати за козметичку негу; препарати за косу за 

уклањање боје; препарати за купање и туширање; 

препарати за купање, не за медицинске сврхе; 

препарати за негу и чишћење косе; препарати за негу 

коже главе и косе; препарати за негу коже за 

уклањање бора; препарати за негу коже против 

старења; препарати за негу ноктију; препарати за 

негу тела и за козметичку негу; препарати за негу 

тела и лепоту; препарати за негу усана; препарати за 

обликовање косе; препарати за обнављање ноктију; 

препарати за самопотамњивање; препарати за прање 

косе; препарати за сунчање; препарати за трајну 

ондулацију и увијање косе; препарати за третирање 

косе; препарати за туширање за личну хигијену и 

дезодорисање; препарати за увијање и обликовање 

косе; препарати за уклањање шминке; препарати за 

хидратацију; препарати и средства за депилацију; 

препарати колагена за козметичке сврхе; препарати 

од алое вере за козметичке намене; препарати против 

знојења; препарати за негу коже пре и после 

пигментације; привремене тетоваже за козметичке 

потребе; природна етарска уља; прозирни пудер за 

лице за козметичку примену; производи за 

исправљање косе; производи за хидратацију коже; 

производи за негу коже који се користе у вези са и 

после третмана трајне шминке; пудер за шминкање; 

пудери за лице; пудери за лице за козметичке 

потребе; пудери за лице у облику папира обложеног 

пудером; пудери за лице у праху; пудери за тело; 

пудери и пилинг за обрве; ретинол крема за 

козметичке потребе; регенератори за обрве; 

регенератори за трепавице; регенератори за нокте; 

ружеви; ружеви за усне; ружеви за усне; ружеви у 

оловкама; ружино уље; ружино уље за козметичке 

потребе; руменила; руменила за образе; самолепљиве 

трепавице; сапун за бријање; сапуни за кожу; сапуни 

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

облику гела; сапуни за лице; сапуни за негу тела; 

сапуни за тело; сапуни од алое; сенке за очи; сјајеви 

за усне; соли за козметичке купке; спрејеви за тело за 

козметичке потребе; спрејеви за тело као 

дезодоранси и мириси за личну употребу; средства за 

ексфолијацију за козметичку примену; средства за 

испирање косе за козметичке потребе; средства за 

испирање очију, не за медицинске намене; средства 

за лепљење за козметичку употребу; средства за 

омекшавање коже; средства за омекшавање косе; 

средства за пилинг; средства за пилинг коже; 

средства за побољшање изгледа коже; средства за 

прехрањивање косе; средства за уклањање лепка; 

талк пудери за козметичке потребе; тврди 

регенератори за косу у облику сапуна; терпен; течне 

подлоге за шминку; течна основа за шминку; течни 

парфеми; течни ружеви; течни сапуни; течни сапуни 

за тело; тонери за козметичку употребу; тоници за 

кожу; топикални лосиони, креме и уља за кожу и 

тело за козметичку употребу; уља за заштиту од 

сунца; уља за заштиту од сунца [козметика]; уља за 

косу; уља за масажу; уља за парфеме и мирисе; уља 

за регенерацију косе; уља за чишћење; уља и 

лосиони за масажу; уља након сунчања за 

козметичке потребе; фарбе за косу; фарбе за 

трепавице; учвршћивачи за нокте; фарбе за браду; 

футроле за ружеве за усне; хигијенски препарати као 

тоалетни производи; хидратантне креме за после 

бријања; хидратантне креме за употребу после 

сунчања; хидратантне креме, лосиони и гелови; 

хидратантни гелови; хидратантни лосиони; хидроген 

пероксид за козметичку употребу; хидроген 

пероксид за косу; чврсти пудери за пудријере; 

шампони за косу; шампони-регенератори; шљокице 

за козметичке потребе; шљокице за нокте; шљокице 

за тело; шминка; шминка за очи; шминка за тело; 

шминка у облику оловке; шмиргла; шмиргл папир.  

5  алкохоли за топикалну употребу; аналгетске креме 

за локалну примену; антибактеријска средства за 

прање руку; антибактеријски гелови; 

антибактеријски гелови на бази алкохола за 

дезинфекцију коже; антибактеријски лосиони за 

руке; антибактеријски препарати; антибактеријски 

спрејеви; антиинфламаторни спрејеви; антимикробна 

средства за дерматолошку употребу; антисептички 

памук, вата; антисептички препарати; бадемово 

млеко за фармацеутску употребу; бактеријски 

препарати за медицинску примену; балзами за 

медицинску примену; балзами против болова; биљни 

екстракти за медицинске намене; биљни екстракти за 

фармацеутске намене; биљни препарати; биљни 

суплементи; биолошки препарати за употребу у 

медицини; бисерни прах за медицинску намену; вата 

за медицинску употребу; ватени штапићи за 

медицинску примену; витамини; витамински 
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препарати и супстанце; витаминско минерални 

препарати; вишенаменски медицински балзами 

против болова; вишенаменски медицински мелеми 

који садрже ментол; влажне медицинске марамице; 

вода обогаћена витаминима за медицинске потребе; 

газа за медицинску употребу; гелови за 

дерматолошку употребу; гелови, креме и раствори за 

дерматолошку употребу; гелови од алое вере за 

терапеутску примену; гинсенг за медицинске 

потребе; глицерин за медицинску употребу; 

дезинфекцијске марамице за једнократну употребу; 

дезинфекциона средства; дезинфекциони сапуни; 

дермални филери за убризгавање; дијагностичке 

супстанце за медицинске потребе; дијагностички 

агенси, препарати и супстанце за медицинске 

потребе; дијететске супстанце које садрже витамине, 

минерале, амино-киселине и елементе у траговима; 

дијететске супстанце које садрже витамине, 

минерале и елементе у траговима, појединачно или у 

комбинацији; додаци исхрани са козметичким 

дејством; екстракти биљака и лековитог биља за 

медицинске потребе; ензими за медицинску 

употребу; завоји, медицински; јастучићи за очи за 

медицинске потребе; колаген за употребу у 

медицини; компресе; компресе за очи; креме за 

дерматолошку употребу; културе микроорганизама 

за медицинску примену; лепљиве врпце за 

медицинску употребу; лепљиви фластери за 

медицинске потребе; локални гелови за медицинску 

и терапеутску употребу; марамице и убруси 

натопљени фармацеутским лосионима и кремама; 

медицинска антибактеријска средства за прање лица; 

медицинска уља; медицинске креме за кожу; 

медицинске креме за лечење дерматолошких 

проблема; медицинске креме за усне; медицинске 

масти за лечење дерматолошких проблема; 

медицински балзами за усне; медицински ватени 

штапићи; медицински и хируршки фластери; 

медицински лепак за затварање; медицински 

лосиони за кожу; медицински лосиони за косу; 

медицински лосиони за лице; медицински лосиони за 

лечење дерматолошких проблема; медицински 

лосиони за опекотине од сунца; медицински мелеми 

за усне; медицински препарати за негу коже у сврхе 

естетске медицине; медицински препарати за негу 

косе; медицински препарати за раст косе; 

медицински пудер за тело; медицински тоници за 

кожу; медицински фластери; минералне воде за 

медицинску употребу; минерални препарати за 

медицинску примену; мултивитамински препарати; 

памук за медицинску употребу; препарати 

аминокиселина за медицинску употребу; препарати 

за третман акни; препарати који садрже витамине; 

препарати против болова; раствори за дерматолошку 

употребу; раствори за одстрањивање фластера; 

раствори за чишћење за медицинске потребе; 

средства за дезинфекцију за медицинске апарате и 

инструменте; стимуланси за раст косе за медицинске 

потребе; тампони за медицинске потребе; термална 

вода; упијајућа вата; фармацеутски лосиони за кожу; 

фармацеутски препарати за лечење перути; 

фармацеутски препарати за лечење поремећаја коже; 

фармацеутски препарати за негу коже; фармацеутски 

препарати који се продају у претходно напуњеним 

шприцевима; хируршки и медицински завоји.  

8  алат за пресађивање длаке, ручни; апарати за 

полирање ноктију, електрични или неелектрични; 

апарати за тетовирање; бријачи, електрични или не-

електрични; грицкалице за нокте; дршке за сечива, 

од неметалних материјала; дршке за сечива од 

метала; електрични и неелектрични уређаји за 

маникир; електрични и неелектрични уређаји за 

педикир; електрични ручни уређаји за тетовирање; 

игле за тетовирање; кљешта за ручну употребу; 

комплети за педикир, електрични; маказе; маказе за 

нокте; маказице за заноктице; ручне машине за 

козметичко тетовирање; неелектрични сетови за 

маникир; неелектрични ручни уређаји за тетовирање; 

пинцете; пинцете за уклањање длака; пинцете, мала 

клешта; појасеви за држање алата; прибор за 

педикир; сечива за маказе; сечива за ножеве; сечива 

[ручни алат]; справице за сечење ноктију, електричне 

и неелектричне; турпије за нокте, електричне; 

турпије за нокте [картонске]; турпије за стопала 

[средства за педикир]; увијачи трепавица; уређаји за 

козметичко тетовирање; уређаји за микроблејдинг; 

уређаји за микронидлинг; уређаји за полирање 

ноктију, електрични; уређаји за полирање ноктију, 

неелектрични; уређаји за тетовирање за козметичку 

негу обрва; штапићи од наранџиног дрвета [прибори 

за маникир]; ручни апарати и инструменти, њихове 

компоненте и опрема за трајну шминку; кетриџи за 

игле и рукохвати за кетриџе за игле; апарати и 

инструменти, њихове компоненте и опрема за 

тетовирање; апарати за убризгавање супстанци у 

кожу и испод коже, за козметичке сврхе; апарати и 

инструменти за стимулацију људске коже за 

козметичке сврхе, компоненте и додаци за њих; 

апарати и инструменти, њихови делови, додаци и 

опрема, за микронидлинг и микробладинг третмане; 

игле за тетовирање; игле за трајну шминку; игле за 

трајну шминку; једнократни кетриџи за игле; 

једнократне игле за трајну шминку; микронеедлинг 

игле; пиштољи за трајну шминку; ручни апарати за 

тетовирање и трајну шминку; опрема за апарате за 

трајну шмунку; делови за апарате за тетовирање и за 

трајну шминку, наиме кетриџи са иглама за 

једнократну употребу, једнократне тубе за тетоважу, 

рукохвати, кетриџи; опрема за тетоважу обрва, наиме 

мешачи мастила, бочице за мастила и поклопци за 

боје; ручни алати и инструменти, нарочито, сечива за 

ручне алате, шила, ручни алати за обележавање 
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центара, игле за пробијање, клешта хватаљке, 

појасеви за држање алата, дршке за ручне алате који 

се покрећу ручно, дршке сечива, турпије; ручне 

бушилице које се ручно покрећу, неелектричне 

ручне справе које се користе у третманима за обрве; 

ручни алати за одређивање облика обрва; 

инструменти за наношење индивидуалних 

продужетака обрва; неелектричне ручне справе за 

негу обрва; ручне справе за употребу у козметици; 

ручне справе за наношење и одржавање 

индивидуалних продужетака обрва.  

9  рачунарски софтвер и софтверске апликације за 

мобилне уређаје за израду смеше козметичких 

сировина у области козметике; софтвер и апликације 

за компјутере и мобилне уређаје који корисницима 

дају савете и информације у вези козметике и 

омогућавају да испробају козметику виртуелно; 

рачунарски софтвер и мобилне апликације за 

рачунаре, мобилне уређаје, таблете, преносне ручне 

дигиталне уређаје за електронску комуникацију и 

друге личне рачунарске уређаје за употребу у 

пружању информација о персонализованим 

козметичким трендовима, трендовима лепоте и 

стила, упутствима за шминкање, одабир нијанси 

шминке, савети за наношење и препоруке за 

козметичке производе и средства за негу; датотеке 

слика које се могу преузети; електронске 

публикације [које се могу преузети] које су доступне 

на мрежи из базе података или са интернета; 

програми за обраду података; рачунарски 

апликативни софтвер за мобилне телефоне; 

рачунарски програми, који се могу преузимати; 

рачунарски софтвер за електронску трговину који 

омогућава корисницима да врше електронске 

пословне трансакције преко глобалне рачунарске 

мреже; рачунарски софтвер за контролисање и 

управљање апликацијама сервера за приступ мрежи; 

рачунарски софтвер за обраду података; рачунарски 

софтвер преузет са интернета; софтвер за заштиту 

приватности; софтвер за комуникацију за повезивање 

корисника рачунарске мреже; софтвер за услуге 

слање порука и електронске поште који се може 

преузети; софтвери за препознавање лица; софтвери 

и апликације за мобилне уређаје; апликације за 

мобилне уређаје које се могу преузети; апарати и 

инструменти за процену и мерење нивоа хидратације 

и чврстине коже помоћу рачунарског програма; 

рачунарски софтвер и софтверске апликације за 

преузимање за уређивање и унапређивање 

фотографија, видео снимака и слика; едукативни 

материјал за обуку и веб емисије у области 

козметике и естетике који се могу преузети са 

интернета; софтвер и мобилне апликације за 

пружање информација о козметичким производима; 

образовни рачунарски софтвер; апликацијски 

софтвери за паметне телефоне.  

41  образовне академије и вођење курсева у области 

козметике, трајне шминке, микронедлинг и 

микробладинг третмана, мезотерапије и тетоважа; 

анализирање резултата образовних тестова и 

података за друге; бојење лица; вођење забавних 

активности и догађаја у области козметике, трајне 

шминке, микронедлинг и микробладинг третмана, 

мезотерапије и тетоважа; вођење забавних догађаја, 

културних догађаја, спортских догађаја уживо, 

образовних догађаја, и забавних и културних 

активности; вођење забавних догађаја уживо у вези 

козметике и трајне шминке и филмских фестивала; 

вођење образовних колоквијума, конвенција, 

конгреса, конференција у области козметике, трајне 

шминке, микронудлинг и микробладинг третмана, 

мезотерапије и тетоважа; вођење курсева за 

оспособљавање, образовање и обуку за младе и 

одрасле; вођење курсева учења на даљину; вођење 

образовних догађаја у области козметике и трајне 

шминке; вођење образовних конференција, 

образовних курсева, образовних семинара, 

образовних форума уживо, обука, обука у склопу 

кампа за обуке, радионица за обуку, радионица и 

семинара, вођење семинара за обуку у области 

козметике, трајне шминке, микронидлинг и 

микробладинг третмана, мезотерапије и тетоважа; 

вођење такмичења на интернету; вођење часова, 

наиме вођење наставе у области козметике и трајне 

шминке; вођење часова телесних вежби; додатно 

образовање, наиме вођење семинара и радионица у 

области козметике и трајне шминке; електронске 

издавачке услуге; електронске публикације са 

информацијама о широком распону тема на мрежи; 

електронске публикације текстова и штампаног 

материјала, осим рекламних текстова, на интернету; 

забава у виду модних приредби; издавање билтена; 

издавање брошура; издавање електронских књига и 

он-лајн часописа; издавање електронских новина 

којима је могуће приступити путем глобалне 

рачунарске мреже; издавање електронских онлајн 

периодичних издања; издавање електронских 

публикација; издавање електронских часописа; 

издавање журнала; издавање журнала, књига и 

приручника из области, козметике, медицине, трајне 

шминке, микронедлинг и микробладинг третмана, 

мезотерапије и тетоважа; издавање интернет 

часописа; издавање и уређивање књига; издавање и 

уређивање периодичних издања; издавање и 

уређивање штампаног материјала; издавање књига и 

магазина; издавање књига, часописа и новина на 

интернету; издавање мултимедијалног материјала 

он-лајн; издавање новина; издавање образовних 

материјала; издавање приручника; издавање 

приручника за образовање и оспособљавање; 

издавање приручника за обуку; издавање рекламног 

материјала за потребе забаве и подучавања; издавање 
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уџбеника; издавање часописа за потрошаче; 

изнајмљивање књига; изнајмљивање књига и других 

публикација; изнајмљивање материјала за обуку; 

изнајмљивање наставног материјала и опреме; 

индивидуални тренинг у области козметике и трајне 

шминке; информативне услуге у виду извештавања о 

актуелним догађајима; информације које се односе 

на забаву у вези са рачунарским играма које се 

пружају на интернету са рачунарске базе података 

или глобалне комуникацијске мреже; информације 

које се односе на образовање и забаву које се 

пружају на интернету са рачунарске базе података 

или интернета; информисање о образовању у области 

козметике и трајне шминке; консултантске услуге 

које се односе на образовање и обуку руководства и 

особља у области козметике и трајне шминке; 

консултовање које се односи на организовање и 

вођење колоквијума у области козметике и трајне 

шминке; консултовање које се односи на 

организовање и вођење конференција у области 

козметике и трајне шминке; консултовање које се 

односи на организовање и вођење радионица за 

обуку у области козметике и трајне шминке; 

консултовање које се односи на организовање и 

вођење семинара у области козметике и трајне 

шминке; консултовање у вези са стручним 

оспособљавањем у области козметике и трајне 

шминке; курсеви учења на даљину у области 

козметике и трајне шминке; мултимедијално 

издавање књига, магазина, дневника и електронских 

издања; напредна обука; настава, обука; 

објављивање летака; објављивање памфлета; 

објављивање рецензија; образовање и обука у 

области обраде електронских података; образовање 

одраслих; образовно тестирање; обука из области 

руковођења предузећем; омогућавање коришћења 

простора и опреме за наставну обуку; омогућавање 

коришћења простора и опреме за наступе; 

омогућавање онлајн семинара обуке у области 

козметике и трајне шминке; омогућавање 

привремене употребе онлајн образовних материјала 

који се не могу преузети са интернета; омогућавање 

приступа он-лајн видео садржајима из области 

транспорта, који се не могу преузети; омогућавање 

приступа онлајн магазинима који се не могу 

преузети; омогућавање програма обуке у области 

козметике и трајне шминке; онлајн електронско 

издавање књига и периодичне штампе; организовање 

балова; организовање гала вечери у забавне сврхе; 

организовање и вођење колоквијума у области 

козметике и трајне шминке; организовање и вођење 

конгреса у области козметике и трајне шминке; 

организовање и вођење конференција, семинара и 

симпозијума у области козметике и трајне шминке; 

организовање и вођење образовних догађаја у 

области козметике и трајне шминке; организовање и 

вођење образовних курсева; организовање и вођење 

образовних семинара у области козметике и трајне 

шминке; организовање и вођење образовних форума 

уживо; организовање и вођење такмичења у лепоти; 

организовање изложби за образовне потребе; 

организовање и реализација туторијала; 

организовање обука у области козметике и трајне 

шминке; организовање професионалних радионица и 

курсева за обуку у области козметике и трајне 

шминке; организовање семинара и конференција у 

области козметике и трајне шминке; организовање 

такмичења за образовање или забаву; организовање 

такмичења путем интернета; организовање форума 

уживо; организовање часова у области козметике и 

трајне шминке; подучавање; пословно образовање; 

припрема и вођење семинара; производња 

образовних материјала; производња образовних и 

материјала за обуку; професионално усмеравање 

[саветовање у вези са образовањем или обуком]; 

пружање електронских издања, која се не могу 

преузети, са глобалне рачунарске мреже; пружање 

информација из области образовања у области 

козметике и трајне шминке; пружање информација о 

онлајн образовању; пружање курсева сталног 

усавршавања у области здравствене неге; пружање 

показних образовних вежби у области козметике и 

трајне шминке; пружање услуга образовних испита и 

тестова у области козметике и трајне шминке; 

пружање услуге оспособљавања путем глобалне 

рачунарске мреже; пружање услуге оспособљавања и 

усавршавања у области козметике и трајне шминке; 

стручна обука у области козметике и трајне шминке; 

стручно саветовање и информационе услуге које се 

односе на уређивање, вођење и организовање 

семинара у области козметике и трајне шминке; 

уређивање књига и електронских публикација; 

уређивање магазина; услуге професионалне 

преквалификације; услуге учења на даљину које се 

пружају на интернету; часови козметике и 

улепшавања.  

44  услуге медицинских третмана; акупунктура; 

амбулантна медицинска нега; бањске услуге; 

берберске услуге; болничке услуге; депилирање 

воском; дерматолошке услуге; дерматолошке услуге 

за лечење проблема с кожом; ДНК тестирање у 

медицинске сврхе; дубинска масажа ткива; естетска 

и пластична хирургија; естетска хирургија; 

здравствена и козметичка нега; здравствене спа 

услуге за здравље и добробит тела и духа; 

здравствено, медицинско и фармацеутско 

консултовање; издавање лекова; изнајмљивање 

кревета посебно израђених за медицинско лечење; 

изнајмљивање машина и уређаја за коришћење у 

козметичким салонима или берберницама; 

изнајмљивање медицинске опреме; изнајмљивање 

медицинских апарата; изнајмљивање медицинских 
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апарата и система; изнајмљивање медицинских 

машина и апарата; изнајмљивање опреме за негу 

коже; израда извештаја који се односе на здравље; 

израда извештаја који се односе на медицинска 

питања; имплантација косе; информације у вези са 

масажом; информисање пацијената о употреби 

лекова; киропрактика, физиотерапија, акупунктура, 

остеопатија, спортска медицина, масажа и 

парамедицинске услуге; клинике естетске и 

пластичне хирургије; козметичка електролиза; 

козметичке услуге за негу тела; козметичке услуге 

које пружају бање; козметичке услуге потамњивања 

коже за људе; козметичке услуге тетовирања; 

козметички ласерски третмани коже лица; 

козметички ласерски третман за раст косе; 

козметички ласерски третман коже; козметички 

ласерски третман нежељених длачица; козметички 

ласерски третман тетоважа; козметички третмани за 

тело; козметички третмани за тело, лице и косу; 

козметичко саветовање; консултантске и 

информативне услуге које се пружају путем 

интернета у вези са фармацеутским производима; 

консултантске и информативне услуге у вези са 

медицинским производима; консултантске и 

информативне услуге у вези са фармацеутским 

производима; консултантске услуге које се пружају 

путем интернета у подручју неге тела и лица; 

консултантске услуге у вези са здравственом негом; 

консултантске услуге у вези са козметичким 

третманима; консултантске услуге у вези са негом 

коже; консултантске услуге у подручју исхране; 

консултантске услуге у подручју козметике; 

консултантске услуге у подручју шминкања; 

консултантске услуге у сектору лепоте; ласерско 

уклањање тетоважа; лекарски прегледи; маникирање; 

масажа; медицинска нега; медицинска помоћ; 

медицинска, хигијенска и нега лепоте; медицинске 

консултације; медицинско саветовање у вези са 

стресом; медицинско тестирање; нега косе; 

нутриционистичко и прехрамбено саветовање; 

обављање медицинских прегледа; обављање 

психолошких процена и прегледа; обезбеђивање 

јавних купатила за хигијенске сврхе; обликовање 

косе; обнова косе; он лајн услуге саветовања о 

шминкању; пирсинг тела; планирање и надзор над 

дијетом за смањење килаже; пластична хирургија; 

пресађивање косе; прехрамбени и нутриционистички 

савети; припрема и употреба лекова; припрема 

рецепата у апотекама; процена опасности по 

здравље; пружање информација о здрављу; пружање 

информација о здрављу путем вебсајта; пружање 

информација о здравственој заштити путем глобалне 

рачунарске мреже; пружање информација о 

измајмљивању медицинских машина и апарата; 

пружање информација о исхрани и додацима 

исхрани; пружање информација о масажи; пружање 

информација о медицинским услугама; пружање 

информација о прехрамбеним и нутритивним 

додацима; пружање информација о турским 

купатилима; пружање информација о услугама 

салона лепоте; пружање информација о услугама 

фризерских салона и салона лепоте; пружање 

информација у вези са лепотом; пружање 

информација у вези са традиционалном јапанском 

масажом; пружање информација у области здравља и 

велнеса; пружање информација у области 

фризерских услуга; пружање ласерских терапија за 

лечење медицинских стања; пружање медицинских 

савета у области дерматологије; пружање 

нутриционичких информација о храни за 

мршављење за медицинске потребе; пружање услуга 

ђакузија; пружање услуга јавних купалишта; 

пружање услуга купалишта; пружање услуга 

програма за мршављење; пружање услуга сауне, 

салона лепоте, фризерских салона и масажа; 

саветовање о начину живота; саветодавне услуге о 

шминкању које се пружају уживо и преко интернета; 

саветодавне услуге у вези са исхраном; саветодавне 

услуге у вези са медицинским уређајима и 

инструментима; саветодавне услуге у вези са негом 

косе; саветодавне услуге у вези са фармацеутским 

производима; терапеутске услуге; тетовирање - 

услуге тетоваже; третмани за негу лица; третмани 

убризгавања филера у козметичке сврхе; уградња 

екстензија за косу; уклањање длака електролизом; 

услуге алтернатнивне медицине; услуге 

ароматерапије; услуге берберница; услуге бојења 

обрва; услуге бојења трепавица; услуге депилације; 

услуге депилације воском за људско тело; услуге 

дијететичара; услуге здравствене и козметичке неге; 

услуге исправљања косе; услуге козметичара; услуге 

козметичке анализе за одређивање најадекватније 

козметике у складу са обликом и теном лица; услуге 

ласерског затезања коже; услуге ласерског 

подмлађивања коже; услуге ласерског уклањања 

длачица; услуге липосукције; услуге маникира и 

педикира; услуге масаже стопала; услуге 

медицинских клиника; услуге надоградње трепавица; 

услуге намештања костију; услуге неге за лепоту 

стопала; услуге неге коже у салонима; услуге неге 

лепоте; услуге неге лепоте и фризерске услуге; 

услуге неге ноктију; услуге обликовања обрва; 

услуге педикира; услуге плетења косе; услуге 

потамњивања коже спрејом; услуге потамњивања 

људског тела ваздушном четком; услуге салона за 

негу ноктију; услуге салона за сунчање; услуге 

салона за сунчање и соларијума; услуге салона 

лепоте; услуге сауна; услуге светлосне терапије; 

услуге спортске медицине; услуге тетовирања обрва; 

услуге трајног минивала; услуге трајног увијања 

трепавица; услуге третмана лепоте; услуге третмана 

против целулита; услуге третмана улепшавања, 
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посебно за обрве и трепавице; услуге турских 

купатила; услуге у вези са негом косе; услуге 

увијања трепавица; услуге улепшавања; услуге 

уклањања телесних длачица; услуге уклањања и 

обликовања обрва концем; услуге фарбања косе; 

услуге фризера и салона лепоте; услуге шишања; 

услуге шминкања; фармацеутске услуге састављања 

рецепата; физикална терапија; хигијенска и 

козметичка нега; шминкање и саветодавне услуге о 

шминкању.  
 

(210) Ж- 2020-2082 (220) 25.11.2020. 

(442) 31.05.2021. 

(731) Preduzeće za proizvodwu čipsa I drugih 

proizvoda od krompira "CHIPS WAY" DOO Čačak, 

Милутина Мандића б.б., 32000, Чачак, RS 

(540) 

 

(531) 04.05.01; 05.09.03; 07.03.20; 08.07.08; 25.07.04; 

27.05.02; 27.05.10; 29.01.15  

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

(511) 29  чипс.  

30  флипс.  

35  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.  
 

(210) Ж- 2020-2097 (220) 01.12.2020. 

(442) 31.05.2021. 

(731) Марко Убовић, 8 Сутјеска 31д, 11000, Београд, 

RS 

(740) Адвокат Радомир Д. Радевић, Булевар краља 

Александра 420/17, 11050, Београд 

(540) 

 

(531) 05.01.16; 11.01.04; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.11; 

29.01.03; 29.01.07  

(591) зелена и браон  

(511) 29  авокадо, обрађен; азуки пасуљ, 

конзервиран; ананас, прерађен; ананас, 

примпремљен; ананас у конзерви; аранжмани од 

обрађеног воћа; аранжмани од сецканог воћа; 

ароматизована уља за кување; бадеми, обрађени; 

бадеми, припремљени; бадемово млеко; базе за 

прављење милкшејкова; бели сиреви; биљна уља за 

исхрану; биљне масноће за исхрану; биљни 

екстракти за кување; биљни протеини неформиране 

текстуре који се користе као високопротеинска 

замена за месо; биљно млеко; биљно уље за 

кулинарске потребе; бистре супе; бланширани 

орашасти плодови; бобице, прерађене; бобице, 

смрзнуте; бобичасто воће, конзервирано; боранија, 

прерађена; боранија, припремљена; бразилски ораси, 

прерађени; бразилски ораси, припремљени; брзо-

смрзнуто воће; брзо-смрзнуто поврће; бундева, 

прерађена; вишње, смрзнуте; гарден салата; готова 

јела која се састоје углавном од меса; готова јела која 

се састоје углавном од рибе; готова јела која се 

углавном састоје од замена за месо; готова јела која 

се углавном састоје од меса, рибе, живинског меса 

или поврћа; грашак, припремљен; грчки јогурт; густа 

крем чорба од морских плодова или поврћа; датуља, 

прерађена; екстракти од парадајза; жуманце од јаја; 

залеђено воће; замене за живинско месо; замене за 

млеко; замене за сир; замрзнуто воће и поврће; 

исецкано поврће; исечено поврће за салате; јабуке, 

обрађене; јагоде, прерађене; јаја, млеко и млечни 

производи; јогурт; какао путер за исхрану; кефир; 

киви, прерађен; кикирики паста; кикирики путер; 

кокосово млеко за кулинарску употребу; кокошја 

јаја; конзервиране, сушене и куване маслине; 

кремасти јогурти; крокети од кромпира; кувани 

кукуруз; кувано поврће; кукуруз шећерац, прерађен; 

купус, обрађен; ланено семе за људску конзумацију; 

лигње спремљене за људску употребу; лимунов сок 

за употребу у кулинарству; малине, смрзнуте; манго 

обрађени; мандарине, прерађене; маракује, 

припремљене; меки бели сиреви; меки сиреви; месо, 

риба, живина и дивљач; месо са роштиља 

маринирано у соја сосу; мешавине сувог воћа; 

мешана биљна уља за исхрану; мешана биљна уља за 

кулинарске потребе; млеко и млечни производи; 

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

намази на бази кикирикија; намази на бази 

орашастих плодова; намази на бази поврћа; намази 

од тикве; напици за бази млека који садрже кафу; 

напици на бази бадемовог млека; напици на бази 

јогурта; напици на бази кокосовог млека; напици на 

бази млека који садрже воће; напици на бази млека 

са укусом ваниле; напици на бази млека са укусом 

јагоде; напици на бази млека са укусом чоколаде; 

напици на бази пиринчаног млека; нарезано воће; 

нар, прерађен; њоке на бази кромпира; обрађена јаја; 

обрађене брескве; обрађене поморанџе; обрађени 
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кокос; обрађени црни лук; омлети; орашасти плодови 

без љуске; павлака [млечни производ]; паковани 

оброци који се углавном састоје од меса; паковани 

оброци који се углавном састоје од морских плодова; 

паковани оброци који се углавном састоје од рибе; 

палмино уље за кулинарске потребе; паприке, 

припремљене; паста од белог лука за кување; пасте од 

поврћа; пасте од тикве; пасуљ, припремљен; печени 

пасуљ; пилетина; пилећа крилца; пилеће пљескавице; 

пилеће салате; пљескавице од поврћа; пљескавице од 

соје; прерађена морска храна; прерађене акаи бобице; 

прерађене гоџи бобице; прерађене дуње; прерађене 

клице; прерађене чиа семенке; прерађени орашасти 

плодови; прерађено воће и поврће; припремљено месо; 

прокељ, прерађен; протеинско млеко; прстенови од 

лука [поховани лук]; риба, обрађена; салата од купуса; 

салате за предјело; салате од воћа; салате од воћа и 

поврћа; салате од махунарки; салате од поврћа; семенке 

од мака, обрађене; семенке сусаме, обрађене; сирово 

воће, припремљено; сирово воће, сечено; смокве, 

прерађене; смрзнути плодови мора; сушена риба; 

тахини; телетина; тестенине за супу; течни јогурти; 

тиква, прерађена; тофу; ћуретина; уља за кување; урме; 

Цезар салата; црвени лук, прерађен; црвени лук, 

припремљен; чај с млеком на бази млека; џемови од 

боровнице; џемови од брескве; џемови од вишања; 

џемови од воћа; џемови од кајсија; џемови од малине; 

шаргарепе, прерађене; шлаг.   

30  chai чај; chimichangas [пуњене тортиље пржене у 

дубоком уљу]; фарина (јело од житарица); наћос 

[тортиља чипс]; quesadillas [пуњене тортиље]; 

америчке палачинке [палачинке]; арома ваниле за 

кулинарске намене; ароматични додаци за храну; 

ароме за кафу; ароме лимуна, осим есенцијалних 

уља, које се користе за прехрамбене производе; беле 

чоколаде; бели лук у праху; бели шећер; бибер; 

биљни концентрати као зачини; брашно без глутена; 

брашно за црни хлеб; брашно и производи од 

житарица; брашно од хељде; булгур; ванила ароме за 

напитке; вегетаријанске пљескавице [сендвичи]; 

вегетеријански колачи; воћна пита; воћне пите; 

воћни колачи; воћни чајеви; готови напици на бази 

кафе; готови напици од какаа; готови напици од 

кафе; готови оброци од резанаца; готови равиоли; 

додаци јелима; експандирани пиринач; екстракти 

кафе; екстракти чаја за кување; замене за кафу; 

замене за шећер; зачини; зелени чај; какао; какао 

напици са млеком; какао у праху; капра; капсуле с 

кафом, пуне; капућино; кари зачини; кари у праху 

[зачин]; кафа без кофеина; квасац за кулинарске 

потребе; кечап од парадајза; кечап [сос]; кисели и 

слатки сосови; клинчић у праху [зачин]; колачи од 

бадема; колачи од житарица; кондиторски производи 

од чоколаде; коцке леда; коштуњаво воће са 

чоколадним преливом; куване интегралне житарице; 

кукурузни скроб за кулинарске потребе; кукурузно 

брашно; куркума*; лед [замрзнута вода]; љуте 

папричице у праху [зачин]; маринара сосови; 

млевена паприка; млевени ђумбир; млевени овас; 

млевени цимет; млечна чоколада; мусли; напици од 

кафе; напици од чаја; обрађене житарице; обрађено 

зачинско биље [зачини]; овсене каше; овсене 

пахуљице; овсено брашно; палачинке; пића на бази 

какаоа; пића на бази кафе; пице; плочице од 

житарица; пљескавице од ћуретине[сендвичи]; 

преливи за салату; прерађене интегралне житарице; 

пуњена тестенина; резанци без глутена; резанци од 

пиринча; резанци од хељде; ригатони тестенине; 

рижото; сенф; сирће, сосови [додаци јелу]; сладолед; 

слаткиши без шећера; смесе за палачинке; смесе за 

тесто; смеша за палачинке; смеше за палачинке; со; 

сосови за месо [умаци]; тестенина; тестенина за супе; 

тестенина која не садржи глутен; тестенина од 

хељде; тестенине у облику шкољкица; тесто, 

полупрерађен производ; тортиље; умак, сос од соје; 

умотани [wrap]сендвичи; хељда, прерађена; цимет 

[зачин]; цимет у праху [зачин]; црне чоколаде; црни 

лук у праху; црни чајеви; чај; чоколада у праху; 

шећер, мед, меласа.   

43  деликатесне радње [ресторани]; достава оброка за 

непосредну конзумацију; достављања кафе у 

канцеларије као кетеринг услуга; кетеринг хране и 

пића; обезбеђивање објеката за банкете и друштвене 

догађаје за посебне прилике; обезбеђивање хране и 

пића за госте ресторана; обезбеђивање хране и пића у 

ресторанима; обезбеђивање хране и пића у ресторанима 

и баровима; припрема и достава хране и пића за 

банкете; припрема и достава хране и пића за 

институције; припрема и достава хране и пића за 

коктел забаве; припрема и достава хране и пића за 

конзумирање у малопродајним објектима; припрема и 

достава хране и пића за конзумирање унутар или изван 

објеката; припрема и достава хране и пића за 

непосредно конзумирање; припрема хране и пића; 

пружање хране и пића; сервирање хране и пића за госте 

у ресторанима; сервирање чаја, кафе, какаа, газираних 

пића и воћних сокова; услуге кафе-ресторана и 

кафетерија; услуге кафетерија и ресторана; услуге 

кафића и ресторана; услуге кетеринга за пријеме; 

услуге кетеринга за старачке домове; услуге кетеринга 

за школе; услуге ресторана и кетеринга.   
 

(210) Ж- 2020-2229 (220) 16.12.2020. 

(442) 31.05.2021. 

(731) YUGLOB DOO, Зрењанински пут б.б., 11211, 

Београд, RS 

(740) Адвокат Стеван М. Костић, Бирчанинова бр. 

44, 11000, Београд 

(540) 

menda 
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(511) 3  козметика за децу, шампони, марамице 

натопљене са козметичким лосионима, марамице за 

бебе натопљене препаратима за чишћење.  

10  флашице за бебе, варалице [цуцле] за бебе, цуцле 

за бебе, цуцле за флашице за бебе, цуцле за храњење 

беба, масажери за десни беба.   

12  колица за бебе, муфови за колица за бебе, торбе 

прилагођене за колица за бебе, сигурносна седишта 

за децу за возила, навлаке за дечија колица, кровови 

за дечија колица, бицикли.   

18  мараме преко рамена за ношење беба, каишеви-

ременици за ношење беба- новорођенчади, носиљке за 

бебе, торбе "кенгури", каишеви-ременици за ношење 

беба, новорођенчади, торбе, путне торбе за одећу.  

20  оградице за бебе, креветци, колевке, високе столице 

за бебе, шеталице за бебе, столови за пресвлачење беба 

причвршћени за зид, подметачи за пресвлачење беба, 

креветци за бебе, кревети са оградом за бебе, плетене 

корпе за бебе, потпорни јастуци за главу бебе, јастуци 

против превртања беба, јастуци за позиционирање 

главе бебе, седишта за купање беба, простирке за 

оградице за децу, прекривачи, јоргани, јастуци за 

кревете, осим постељине, штитници за дечије креветце, 

осим постељине  

21  кадице за бебе, преносиве, кадице на надувавање 

за бебе, сталци за преносиве кадице за бебе.  

24  подлоге од тканине за пресвлачење беба, вреће за 

спавање за бебе, џак скафандер за бебе, постељина, 

декоративна тканина за постељину, замена за јастук, 

заштитна постељина за дечје креветце, пешкири од 

текстила, јастучнице.   

25  портикле, које нису од папира, гаћице за бебе [доњи 

веш], опрема за бебе [одећа], кабанице [одећа], 

каишеви [одећа], шалови, џемпери, пуловери, одећа, 

крзно [одећа], готова, конфекцијска одећа, штитници за 

уши [одећа], кратке панталоне бермуде, панталоне, 

спољна одећа, рукавице [одећа], конфекцијска постава 

[делови одеће], мараме, шалови, ешарпе као одећа, 

плетена одећа [одећа], комплети [одећа], капути, 

водоотпорна одећа, рукавице без прстију, папуче, одећа 

за плажу, обућа за плажу, пиџаме, хаљине, сандале, 

гаће, огртачи, капути, мантили, купаће гаће, одећа за 

купање, бадемантили, портикле, које нису од папира, 

ципеле, виндјакне, сукње-панталоне, хаљине на 

трегере, хаљине без рукава, покривала за главу, везена 

одећа, шналице за косу, одећа од имитације коже, одећа 

од коже, капе, чарапе и плетена трикотажа, чизме, 

получизме, шалови за врат.  

35  онлајн рекламирање на рачунарској мрежи, 

обезбеђивање онлајн тржишта за купце и продавце 

роба и услуга, услуге посредовања у трговини.  
 

(210) Ж- 2020-2234 (220) 16.12.2020. 

(442) 31.05.2021. 

(731) Љубомир Суботин, Хајдук Вељкова 7,  

Нови Сад, RS 

(740) Адвокат Игор Врећа, Игњата Павласа 2-4, 

21000, Нови Сад 

(540) 

 

(531) 26.04.22; 26.04.24; 27.01.25; 27.05.09; 27.05.17; 

27.05.19; 29.01.13  

(591) плава, црна, бела.  

(511) 28  игре, играчке и предмети за игру; апарати за 

видео игре; игре; апарати за игре; машине за видео 

игре; преносиве видео игре са дисплејем од течних 

кристала; џојстици; конзоле за видео игре; ручне 

конзоле.  

41  разонода; спортске и културне активности; 

организовање такмичења;  пружање услуга у области 

забаве и разоноде; организовање спортских 

такмичења; услуге игара пружених онлајн са 

рачунарске мреже; изнајмљивање опреме за играње.  

42  пројектовање и развој рачунарског хардвера и 

софтвера.  
 

(210) Ж- 2021-12 (220) 08.01.2021. 

(442) 31.05.2021. 

(731) BETTER WEB SERVICES DOO BEOGRAD 

(STARI GRAD), Цара Уроша 26, 11000, Београд, RS 

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

(540) 

DOBOŠ / ДОБОШ 

(511) 35  оглашавање; вођење, организовање и 

управљање пословањем; канцеларијски послови.  

36  финансијски послови; новчани (монетарни) 

послови; послови везани за непокретности. 

41  образовне услуге; припремање обуке.  

42  научне и технолошке услуге, као и услуге 

истраживања и пројектовања у вези са њима; 

пројектовање и развој рачунарског хардвера и 

софтвера.  

45  правне услуге.  
 

(210) Ж- 2021-187 (220) 04.02.2021. 

(442) 31.05.2021. 

(731) ANANAS E-COMMERCE d.o.o. Beograd, 

Владимира Поповића 6, Нови Београд, RS 

(540) 

ANANAS E-COMMERCE 



 

 

 

Ж 

Гласник интелектуалне својине  2021/5 

Intellectual Property Gazette  2021/5 

62 ЗИС / RS / IPO 

 

(511) 35  дистрибуција рекламног материјала; 

презентација робе; непосредно оглашавање путем 

поште; ажурирање огласних материјала; 

објављивање рекламних текстова; оглашавање; 

рекламирање на радију; рекламирање преко 

телевизије; услуге рекламних агенција; 

изнајмљивање огласног простора; промоција продаје 

за друге; прикупљање информација у компјутерске 

базе података; систематизација информација у 

компјутерским базама података; онлајн рекламирање 

на рачунарској мрежи; изнајмљивање времена за 

рекламирање у средствима комуникације; услуге 

поређења цена; презентација производа путем 

средстава комуникације, у сврху продаје на мало; 

пружање комерцијалних савета и информација 

потрошачима при избору роба и услуга; 

административна обрада наруџбеница за куповину; 

писање рекламних текстова; услуге графичке обраде 

материјала за рекламне сврхе; маркетинг; 

оптимизација претраживача за промоцију продаје; 

оптимизација саобраћаја за интернет странице; 

оглашавање плаћањем по клику (рау рег click 

оглашавање); услуге посредовања у трговини; 

преговарање и закључивање пословних трансакција 

за трећа лица; ажурирање и одржавање податка у 

рачунарским базама података; обезбеђивање онлајн 

тржишта за купце и продавце роба и услуга; 

управљање програмима лојалности потрошача; 

пружање корисничких прегледа у комерцијалне или 

рекламне сврхе; пружање корисничких оцена у 

комерцијалне или рекламне сврхе; израђивање 

профила потрошача за комерцијалне или 

маркетиншке сврхе.  

36  финансирање зајмова; обрада плаћања извршен 

их кредитним картицама; обрада плаћања извршен 

их платним картицама; електронски пренос 

средстава; услуге плаћања електронским 

новчаником; финансијска размена виртуелних 

валута.  

38  комуникације мобилним телефонима; 

комуникација преко рачунарских терминала; пренос 

порука и слика посредством рачунара; пренос 

електронске поште; стриминг (проток) података.  

39  паковање робе; испорука робе; складиштење 

робе; складиштење; изнајмљивање складишта; 

транспортне услуге; посредовање у транспорту; 

курирске услуге (достава пошиљки или робе); 

пружање информација у вези са услугама 

складиштења; пружање информација о транспорту; 

умотавање, амбалажирање, робе; достава порука 

(курирска служба); достава робе наручене поштом; 

логистичке услуге у вези превоза (транспортна 

логистика);   

42  изнајмљивање веб сервера; софтвер у виду 

сервиса (Saas); рачунарство у облаку; платформа као 

услуга (Paas); развој рачунарских платформи; услуге 

провере аутентичности корисника технологијом за 

трансакције е - трговања; пружање корисничких услуга 

аутентификације коришћењем технологије јединствене 

пријаве за мрежне софтверске апликације. 

45  услуге онлајн друштвених мрежа.   
 

(210) Ж- 2021-188 (220) 04.02.2021. 

(442) 31.05.2021. 

(731) ANANAS E-COMMERCE d.o.o. Beograd, 

Владимира Поповића 6, Нови Београд, RS 

(540) 

KLIK! BUM! TRAS! 

(511) 35  дистрибуција рекламног материјала; 

презентација робе; непосредно оглашавање путем 

поште; ажурирање огласних материјала; 

објављивање рекламних текстова; оглашавање; 

рекламирање на радију; рекламирање преко 

телевизије; услуге рекламних агенција; 

изнајмљивање огласног простора; промоција продаје 

за друге; прикупљање информација у компјутерске 

базе података; систематизација информација у 

компјутерским базама података; онлајн рекламирање 

на рачунарској мрежи; изнајмљивање времена за 

рекламирање у средствима комуникације; услуге 

поређења цена; презентација производа путем 

средстава комуникације, у сврху продаје на мало; 

пружање комерцијалних савета и информација 

потрошачима при избору роба и услуга; 

административна обрада наруџбеница за куповину; 

писање рекламних текстова; услуге графичке обраде 

материјала за рекламне сврхе; маркетинг; 

оптимизација претраживача за промоцију продаје; 

оптимизација саобраћаја за интернет странице; 

оглашавање плаћањем по клику (рау рег click 

оглашавање); услуге посредовања у трговини; 

преговарање и закључивање пословних трансакција 

за трећа лица; ажурирање и одржавање податка у 

рачунарским базама података; обезбеђивање онлајн 

тржишта за купце и продавце роба и услуга; 

управљање програмима лојалности потрошача; 

пружање корисничких прегледа у комерцијалне или 

рекламне сврхе; пружање корисничких оцена у 

комерцијалне или рекламне сврхе; израђивање 

профила потрошача за комерцијалне или 

маркетиншке сврхе.  

36  финансирање зајмова; обрада плаћања извршен их 

кредитним картицама; обрада плаћања извршен их 

платним картицама; електронски пренос средстава; 

услуге плаћања електронским новчаником; 

финансијска размена виртуелних валута.  

38  комуникације мобилним телефонима; 

комуникација преко рачунарских терминала; пренос 

порука и слика посредством рачунара; пренос 

електронске поште; стриминг (проток) података.  
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39  паковање робе; испорука робе; складиштење 

робе; складиштење; изнајмљивање складишта; 

транспортне услуге; посредовање у транспорту; 

курирске услуге (достава пошиљки или робе); 

пружање информација у вези са услугама 

складиштења; пружање информација о транспорту; 

умотавање, амбалажирање, робе; достава порука 

(курирска служба); достава робе наручене поштом; 

логистичке услуге у вези превоза (транспортна 

логистика);   

42  изнајмљивање веб сервера; софтвер у виду 

сервиса (Saas); рачунарство у облаку; платформа као 

услуга (Paas); развој рачунарских платформи; услуге 

провере аутентичности корисника технологијом за 

трансакције е - трговања; пружање корисничких 

услуга аутентификације коришћењем технологије 

јединствене пријаве за мрежне софтверске 

апликације. 

45  услуге онлајн друштвених мрежа.   
 

(210) Ж- 2021-189 (220) 04.02.2021. 

(442) 31.05.2021. 

(731) ANANAS E-COMMERCE d.o.o. Beograd, 

Владимира Поповића 6, Нови Београд, RS 

(540) 

 

(531) 26.11.08; 27.05.07; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.03  

(591) наранџаста (HEX#FE5000); зелена 

(HEX#84BD00).  

(511) 35  дистрибуција рекламног материјала; 

презентација робе; непосредно оглашавање путем 

поште; ажурирање огласних материјала; 

објављивање рекламних текстова; оглашавање; 

рекламирање на радију; рекламирање преко 

телевизије; услуге рекламних агенција; 

изнајмљивање огласног простора; промоција продаје 

за друге; прикупљање информација у компјутерске 

базе података; систематизација информација у 

компјутерским базама података; онлајн рекламирање 

на рачунарској мрежи; изнајмљивање времена за 

рекламирање у средствима комуникације; услуге 

поређења цена; презентација производа путем 

средстава комуникације, у сврху продаје на мало; 

пружање комерцијалних савета и информација 

потрошачима при избору роба и услуга; 

административна обрада наруџбеница за куповину; 

писање рекламних текстова; услуге графичке обраде 

материјала за рекламне сврхе; маркетинг; 

оптимизација претраживача за промоцију продаје; 

оптимизација саобраћаја за интернет странице; 

оглашавање плаћањем по клику (рау рег click 

оглашавање); услуге посредовања у трговини; 

преговарање и закључивање пословних трансакција 

за трећа лица; ажурирање и одржавање податка у 

рачунарским базама података; обезбеђивање онлајн 

тржишта за купце и продавце роба и услуга; 

управљање програмима лојалности потрошача; 

пружање корисничких прегледа у комерцијалне или 

рекламне сврхе; пружање корисничких оцена у 

комерцијалне или рекламне сврхе; израђивање 

профила потрошача за комерцијалне или 

маркетиншке сврхе.  

36  финансирање зајмова; обрада плаћања извршен 

их кредитним картицама; обрада плаћања извршен 

их платним картицама; електронски пренос 

средстава; услуге плаћања електронским 

новчаником; финансијска размена виртуелних 

валута.  

38  комуникације мобилним телефонима; 

комуникација преко рачунарских терминала; пренос 

порука и слика посредством рачунара; пренос 

електронске поште; стриминг (проток) података.  

39  паковање робе; испорука робе; складиштење 

робе; складиштење; изнајмљивање складишта; 

транспортне услуге; посредовање у транспорту; 

курирске услуге (достава пошиљки или робе); 

пружање информација у вези са услугама 

складиштења; пружање информација о транспорту; 

умотавање, амбалажирање, робе; достава порука 

(курирска служба); достава робе наручене поштом; 

логистичке услуге у вези превоза (транспортна 

логистика);   

42  изнајмљивање веб сервера; софтвер у виду 

сервиса (Saas); рачунарство у облаку; платформа као 

услуга (Paas); развој рачунарских платформи; услуге 

провере аутентичности корисника технологијом за 

трансакције е - трговања; пружање корисничких 

услуга аутентификације коришћењем технологије 

јединствене пријаве за мрежне софтверске 

апликације. 

45  услуге онлајн друштвених мрежа.   
 

(210) Ж- 2021-190 (220) 04.02.2021. 

(442) 31.05.2021. 

(731) ANANAS E-COMMERCE d.o.o. Beograd, 

Владимира Поповића 6, Нови Београд, RS 

(540) 

 

(531) 26.04.22; 26.11.08; 27.05.07; 27.05.17; 27.05.24; 

29.01.01; 29.01.03; 29.01.06  
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(591) наранџаста (NEX#FE5000), зелена 

(HEX#84BD00), бела(HEX#FFFFFF).  

(511) 35  дистрибуција рекламног материјала; 

презентација робе; непосредно оглашавање путем 

поште; ажурирање огласних материјала; 

објављивање рекламних текстова; оглашавање; 

рекламирање на радију; рекламирање преко 

телевизије; услуге рекламних агенција; 

изнајмљивање огласног простора; промоција продаје 

за друге; прикупљање информација у компјутерске 

базе података; систематизација информација у 

компјутерским базама података; онлајн рекламирање 

на рачунарској мрежи; изнајмљивање времена за 

рекламирање у средствима комуникације; услуге 

поређења цена; презентација производа путем 

средстава комуникације, у сврху продаје на мало; 

пружање комерцијалних савета и информација 

потрошачима при избору роба и услуга; 

административна обрада наруџбеница за куповину; 

писање рекламних текстова; услуге графичке обраде 

материјала за рекламне сврхе; маркетинг; 

оптимизација претраживача за промоцију продаје; 

оптимизација саобраћаја за интернет странице; 

оглашавање плаћањем по клику (рау рег click 

оглашавање); услуге посредовања у трговини; 

преговарање и закључивање пословних трансакција 

за трећа лица; ажурирање и одржавање податка у 

рачунарским базама података; обезбеђивање онлајн 

тржишта за купце и продавце роба и услуга; 

управљање програмима лојалности потрошача; 

пружање корисничких прегледа у комерцијалне или 

рекламне сврхе; пружање корисничких оцена у 

комерцијалне или рекламне сврхе; израђивање 

профила потрошача за комерцијалне или 

маркетиншке сврхе.  

36  финансирање зајмова; обрада плаћања извршен 

их кредитним картицама; обрада плаћања извршен 

их платним картицама; електронски пренос 

средстава; услуге плаћања електронским 

новчаником; финансијска размена виртуелних 

валута.  

38  комуникације мобилним телефонима; 

комуникација преко рачунарских терминала; пренос 

порука и слика посредством рачунара; пренос 

електронске поште; стриминг (проток) података.  

39  паковање робе; испорука робе; складиштење 

робе; складиштење; изнајмљивање складишта; 

транспортне услуге; посредовање у транспорту; 

курирске услуге (достава пошиљки или робе); 

пружање информација у вези са услугама 

складиштења; пружање информација о транспорту; 

умотавање, амбалажирање, робе; достава порука 

(курирска служба); достава робе наручене поштом; 

логистичке услуге у вези превоза (транспортна 

логистика);   

 

42  изнајмљивање веб сервера; софтвер у виду 

сервиса (Saas); рачунарство у облаку; платформа као 

услуга (Paas); развој рачунарских платформи; услуге 

провере аутентичности корисника технологијом за 

трансакције е - трговања; пружање корисничких 

услуга аутентификације коришћењем технологије 

јединствене пријаве за мрежне софтверске 

апликације. 

45  услуге онлајн друштвених мрежа.   
 

(210) Ж- 2021-201 (220) 05.02.2021. 

(442) 31.05.2021. 

(731) Riot Games, Inc. CORPORATION 

DELAWARE, 12333 West Olympic Boulevard,  

90064, Los Angeles CALIFORNIA, US 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

LEAGUE OF LEGENDS: WILD 

RIFT 

(511) 38  услуге емитовања и преноса (стриминга) 

играња видео игара и такмичења у игрању видео игара 

путем глобалних комуникационих мрежа, интернета и 

бежичних мрежа; услуге интернетског емитовања 

путем глобалне и локалне рачунарске мреже.  

41  организовање и уживо вођење такмичења који се 

односе на компјутерске игре и видео игре; 

организовање он-лајн такмичења који се односе на 

компјутерске игре и видео игре за интерактивне 

играче; услуге разоноде, наиме, пружање он-лајн 

компјутерских игара, услуге разоноде, наиме, 

организовање састанака уживо са обожаваоцима 

(фановима) и конференција са интерактивним 

играњем игара између учесника у области гејминга, 

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

пружање веб сајта који се односи на аудио и видео 

презентације у области рачунара, видео игара и е-

спорта које се не могу преузети; клубови 

обожавалаца; организовање такмичења 

компјутерских игара, видео игара и е-спортова 

уживо; пружање веб сајта са информацијама о 

разоноди које се односе на компјутерске игре, видео 

игре и е-спортове.  
 

(210) Ж- 2021-209 (220) 09.02.2021. 

(442) 31.05.2021. 

(731) Ивана Симон, Др Ивана Рибара 128/2,  

11070, Нови Београд, RS 

(740) Ћосовић М. Драгољуб, Андре Николића 3, 

11000, Београд 

(540) 

MASTER DOG 
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(511) 5  фармацеутско - ветеринарски и санитарни 

препарати; дијететске спустанце прилагођене за 

употребу у ветерини; фластери, материјали за 

завијање; материјали за поправку зуба за коришћење 

у ветерини, зубарска смола за ветеринарску употребу 

; дезинфекциона средства; препарати за уништавање 

штеточина; све наведено за употребу у ветерини и за 

кућне љубимце.  

20  лежајеви за кућне љубимце, легла и кућице за 

кућне љубимце; јастуци за кућне љубимце.  

31  пољопривредни, вртларски и шумарски 

производи и зрневље; живе животиње; свеже воће и 

поврће за животиње, наиме за кућне љубимце; храна 

и пића за животиње, наиме за кућне љубимце; семе, 

природне биљке и цвеће; сува готова гранулирана 

храна за кућне љубимце; слад; кућни љубимци, 

папир с песком за кућне љубимце; песак (мирисни 

песак за кућне љубимце).  
 

(210) Ж- 2021-228 (220) 10.02.2021. 

(442) 31.05.2021. 

(731) SERBIA BROADBAND-SRPSKE 

KABLOVSKE MREŽE d.o.o. Beograd, Булевар Пека 

Дапчевића 19, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 26.04.06; 26.04.18; 26.11.08; 27.05.11; 27.05.21; 29.01.15 

(591) бела (RGB:255,255,255), ружичаста 

(RGB:252,61,252), плава(RGB:58,128,229), светло 

плава(RGB:0,253,210), зелена (RGB:59,253,68), сива 

(RGB:80,80,80) тамно сива (RGB:25,25,25); црна 

(RGB:0,0,0).  

(511) 35  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларисјки послови.  

38  телекомуникације.  

42  научне и технолошке услуге, као и услуге 

истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге 

индустријског дизајна; услуге контроле квалитета и 

аутентификације; пројектовање и развој рачунарског 

хардвера и софтвера.  
 

(210) Ж- 2021-252 (220) 17.02.2021. 

(442) 31.05.2021. 

(731) Foshan Haitian Flavouring & Food Co., Ltd., 

NO. 16, WEN SHA ROAD FOSHAN CITY,  , 

GUANGDONG PROVINCE, CN 

(740) Митровић Предраг, Аласка 36,  

11080, Београд-Земун 

(540) 

 

(531) 28.03.00  

(511) 29  уља за исхрану; сусамово уље за исхрану; 

јестиве масти; сунцокретово уље за исхрану; репино 

уље за исхрану; кукурузно уље за исхрану; 

маслиново уље за исхрану; конзервисано поврће; 

кисели краставац; ферментисани тофу; конзервисана 

паприка; концентрати за бујон; живина, која није 

жива; намирнице на бази рибе; грицкалице претежно 

од воћа и поврћа; тахини (паста од сусама); поврће у 

конзерви; екстракти алги за исхрану; прерађен орах; 

штапићи од тофуа; јаја; путер; млеко; сушене јестиве 

гљиве; желатин; обрађени бетел ораси; црева за 

кобасице, природна или вештачка.  

30  умак, сос од соје; сирће; сос од острига [зачин]; 

паста од соје; пилећа есенција у праху [зачини]; 

моносодијум глутамат; кечап [сос]; чау-чау [зачин]; 

препарати за учвршћивање павлаке и шлага; зачини; 

чијоу (сос од црног пасуља); глутен припремљен као 

храна; зачински додаци; зачински сус; додаци 

јелима; сосови [додаци храни]; сосови за месо 

[умаци]; релиш [додатак јелу]; кухињска со; бели 

шећер; браон шећер; кристализовани камени шећер; 

шећер у коцке; шећер; препарати од житарица; 

пиринач; пшенично брашно; сушени резанци; 

резанци; инстант резанци; инстант пиринач; ручак за 

понети који се састоји од пиринча, са додатком меса, 

рибе или поврћа; грицкалице на бази житарица; 

грицкалице на бази пиринча; мед; скроб за јело; 

напици од чаја; хлеб; квасац; ароме, које нису 

етарска уља; средства за омекшавање меса за 

употребу у домаћинству; слаткиши; ароме за кафу; 

чај; јестиви лед; ферментисана црна соја.  

33  алкохол од пиринча; вино од жутог пиринча; 

воћни екстракти, алкохолни; алкохолна пића, изузев 

пива; алкохолна пића која садрже воће; саке; вино; 

алкохолна есенције; баијиу [кинеско дестилирано 

алкохолно пиће]жестока пића; вино за кување.  
 

(210) Ж- 2021-253 (220) 17.02.2021. 

(442) 31.05.2021. 

(731) Foshan Haitian Flavouring & Food Co., Ltd., 

NO. 16, WEN SHA ROAD FOSHAN CITY,  , 

GUANGDONG PROVINCE, CN 

 

 



 

 

 

Ж 

Гласник интелектуалне својине  2021/5 

Intellectual Property Gazette  2021/5 

66 ЗИС / RS / IPO 

 

(740) Митровић Предраг, Аласка 36, 11080,  

Београд-Земун 

(540) 

 

(531) 28.03.00  

(511) 29  уља за исхрану; сусамово уље за исхрану; 

јестиве масти; сунцокретово уље за исхрану; репино 

уље за исхрану; кукурузно уље за исхрану; 

маслиново уље за исхрану; конзервисано поврће; 

кисели краставац; ферментисани тофу; конзервисана 

паприка; концентрати за бујон; живина, која није 

жива; намирнице на бази рибе; грицкалице претежно 

од воћа и поврћа; тахини (паста од сусама); поврће у 

конзерви; екстракти алги за исхрану; прерађен орах; 

штапићи од тофуа; јаја; путер; млеко; сушене јестиве 

гљиве; желатин; обрађени бетел ораси; црева за 

кобасице, природна или вештачка.  

30  умак, сос од соје; сирће; сос од острига [зачин]; 

паста од соје; пилећа есенција у праху [зачини]; 

моносодијум глутамат; кечап [сос]; чау-чау [зачин]; 

препарати за учвршћивање павлаке и шлага; зачини; 

чијоу (сос од црног пасуља); глутен припремљен као 

храна; зачински додаци; зачински сус; додаци 

јелима; сосови [додаци храни]; сосови за месо 

[умаци]; релиш [додатак јелу]; кухињска со; бели 

шећер; браон шећер; кристализовани камени шећер; 

шећер у коцке; шећер; препарати од житарица; 

пиринач; пшенично брашно; сушени резанци; 

резанци; инстант резанци; инстант пиринач; ручак за 

понети који се састоји од пиринча, са додатком меса, 

рибе или поврћа; грицкалице на бази житарица; 

грицкалице на бази пиринча; мед; скроб за јело; 

напици од чаја; хлеб; квасац; ароме, које нису 

етарска уља; средства за омекшавање меса за 

употребу у домаћинству; слаткиши; ароме за кафу; 

чај; јестиви лед; ферментисана црна соја.  

33  алкохол од пиринча; вино од жутог пиринча; 

воћни екстракти, алкохолни; алкохолна пића, изузев 

пива; алкохолна пића која садрже воће; саке; вино; 

алкохолна есенције; баијиу [кинеско дестилирано 

алкохолно пиће]жестока пића; вино за кување.  
 

(210) Ж- 2021-277 (220) 19.02.2021. 

(442) 31.05.2021. 

(731) АПОТЕКАРСКА УСТАНОВА ВИВА ПЛУС, 

Петефи Шандора 17, 21235, Темерин, RS 

(740) Адвокат Горан Дојчиновић, Петра Драпшина 

11, 21000, Нови Сад 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 29.01.01; 29.01.08  

(591) наранџаста - #ФФ9ФО, црна - #151923  

(526) "e apoteka"  

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

лосиони после бријања за козметичке потребе; мизу-

осхирои [течна основа за шминку]; ароматерапијска 

уља; ароматерапијске креме; ароматерапијски 

лосиони; ароматерапијски препарати; ароматична 

етарска уља; ароматична уља; ароматична уља за 

купке; ароматичне траве за купање, нису за 

медицинске потребе; бадемово млеко за козметичку 

употребу; бадемово уље; бадемов сапун; балзами за 

бријање; базе за шминку; базе за цветне парфеме; 

балзами за косу; балзами за усне; балзами након 

бријања; балзами, осим за медицинске сврхе; бензин 

за уклањање мрља; биљне креме за локалну примену 

за учвршћивање и повећање груди; биљни екстракти 

за козметичке намене; бинтсуке-абура [јапанско уље 

за учвршћивање косе]; боје за браду; боје за косу; 

боје за лице; боје за образе; боје за обрве у облику 

оловака и праха; боје за тело за козметичке намене; 

боје за тоалетну употребу; бриљантин; бронзери за 

кожу; бронзери за кожу у облику креме; брусне 

траке; брусне тракице; брусни листови; вата и вата у 

облику штапића за козметичке потребе; ватирани 

штапићи за козметичке сврхе; вештачке трепавице; 

вештачки ванилин; вештачки камен за пете; 

вештачки нокти; вишенаменски памучни штапићи за 

личну употребу; вишенаменски препарати за 

чишћење; влажне козметичке марамице; влажне 

марамице за бебе за козметичке потребе; влажне 

марамице импрегниране средствима за уклањање 

шминке; влажне марамице импрегниране средствима 

за чишћење; влажне тоалетне марамице натопљене 

детерџентом за прање посуђа; влажне тоалетне 

марамице натопљене детерџентом за чишћење; 

влажни или импрегнирани јастучићи, убруси или 

марамице; влажни козметички убруси; вода од 

лаванде; водоопорна средства за заштиту од сунца; 

водоотпорна средства за заштиту од сунца; восак за 

бркове; восак за депилацију; восак за косу; воскови 

за масажу, осим за медицинску примену; врхови за 
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нокте; гел алое вере за козметичку примену; 

гвалтеријино уље; гел јастучићи за очи за козметичке 

намене; гел лакови за нокте; гелови за бријање; 

гелови за избељивање зуба; гелови за кожу за 

убрзавање, побољшавање и продужавање боје 

добијене сунчањем; гелови за козметичку употребу; 

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

за купање; гелови за купање и туширање; гелови за 

купање и туширање, нису за медицинске потребе; 

гелови за масажу, који нису за медицинску употребу; 

гелови за обликовање; гелови за обликовање косе; 

гелови за обликовање обрва; гелови за очи; гелови за 

очи за козметичке потребе; гелови за скидање 

шминке; гелови за сунчање [козметика]; гелови за 

тамњење коже; гелови за туширање; гелови за 

успоравање старења; гелови за успоравање старења 

за козметичке потребе; гелови за чишћење зуба; 

гелови за фарбање обрва; гелови и соли за купање и 

туширање, није за медицинске потребе; гелови који 

се наносе пре бријања; гелови, креме и уља за 

туширање; гелови након бријања; гелови након 

сунчања; гелови након сунчања за козметичке 

потребе; гелови након сунчања [козметички]; гелови, 

спрејеви, пене и балзами за обликовање и негу косе; 

дезодоранси за личну употребу; дезодоранси за људе 

или животиње; дезодоранси за људску употребу; 

дезодоранси за негу тела; дезодоранси за стопала у 

спреју; дезодоранси за тело; дезодоранси за тело 

[парфимеријски производи]; дезодоранси за тело у 

форми таблета; дезодоранси и антиперспиранти за 

личну употребу; дезодоранси у спреју за жене; 

дезодорантни сапун; декоративна козметика; 

декоративне налепнице за нокте; декоративне 

налепнице за козметичку употребу; депилатори; 

детерџенти за веш; детерџенти за машине за прање 

посуђа; детерџенти за посуђе; детерџенти за прање 

судова у облику гела; детерџенти за прање судова у 

праху; детерџенти за употребу у домаћинству; 

детерџенти, који нису за употребу у производним 

процесима и за медицинску употребу; детерџенти на 

бази петролеја [за потребе домаћинства]; детерџент 

таблете за прање судова; дечија козметика за игру 

која оставља траг на кожи; дневне креме; допуна за 

мирисне дифузоре са штапићима; дијамантин, боракс 

[арбазив]; емолијенти за кожу за козметичке потребе; 

емулзије, гелови и лосиони за негу коже; емулзије за 

лице; емулзије за лице за козметичке потребе; 

емулзије за тело; емулзије за тело за козметичке 

потребе; емулзије након бријања; етарска уља; 

етарска уља за козметичке потребе; етарска уља за 

личну употребу; етарска уља за употребу у 

ароматерапији; етарска уља за употребу у 

домаћинству; етарска уља за употребу у процесима 

производње; етарска уља као мириси за прање веша; 

етарска уља лимуна; етарске есенције; етарске 

есенције и уља; етарско уље аниса; етарско уље 

лимуна; етерична уља биљног порекла; етерична уља 

за додавање ароме пићима; жвакаћа гума за 

избељивање зуба; желе од петролеја за козметичку 

употребу; женске хигијенске марамице за чишћење; 

завршни премази за обликовање ноктију [козметика]; 

заштитни слојеви лака за нокте; зрнаста средства за 

чишћење лица; зрнасти сапуни; зубне пасте у облику 

меканог колача; избељивачи ноктију; импрегнирана 

челична вуна за чишћење; јапанско уље за 

учвршћивање косе; јасминово уље; испарљиви 

алкали [амонијака] [детерџент]; јастучићи за 

чишћење натопљени тоалетним препаратима; какао 

маслац за козметичке потребе; калијум хипохлорид; 

камен за пете за личну употребу; камење за 

омекшавање стопала; кана за козметичке потребе; 

кана [козметичка боја]; козметика; козметика за 

децу; козметика за обрве; козметичка млека; 

козметичка млека, гелови и уља за потамњивање и 

употребу након сунчања; козметичка паковања за 

лице; козметичка средства за заштиту коже од сунца; 

козметичка средства за сушење лака за нокте; 

козметичка уља; козметичка уља за кожу; 

козметичке боје; козметичке креме; козметичке 

креме за кожу; козметичке креме за лице и тело; 

козметичке креме за негу; козметичке креме за негу 

коже; козметичке креме за негу тела; козметичке 

креме за руке; козметичке креме за учвршћивање 

коже око очију; козметичке креме и гелови за лице, 

руке и тело; козметичке креме и лосиони; 

козметичке креме и лосиони за негу лица и тела; 

козметичке креме, лосиони и други препарати за 

сунчање; козметичке креме, млека, лосиони, гелови и 

пудери за лице, руке и тело; козметичке крпице или 

марамице натопљене средствима за чишћење коже; 

козметичке маске; козметичке маске за лице; 

козметичке оловке; козметичке оловке за 

наглашавање предела испод ока; козметичке пасте за 

лице за сузбијање сјаја; козметичке пене које садрже 

средства за заштиту од сунца; козметички гелови; 

козметички и препарати за лепоту; козметички и 

тоалетни производи; козметички јастучићи; 

козметички лосиони; козметички лосиони за кожу; 

козметички лосиони за косу; козметички лосиони за 

лице; козметички лосиони за негу коже; козметички 

лосиони за смањење појаве старачких пега и флека; 

козметички лосиони за сунчање; козметички 

освеживачи за кожу; козметички пилинзи за тело; 

козметички препарати; козметички препарати за 

заштиту од опекотина од сунца; козметички 

препарати за заштиту од сунца; козметички 

препарати за косу и теме; козметички препарати за 

купање; козметички препарати за купке и туширање; 

козметички препарати за лице; козметички 

препарати за лице и тело; козметички препарати за 

негу и третирање коже; козметички препарати за 

негу коже; козметички препарати за негу лица; 
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козметички препарати за негу ноктију; козметички 

препарати за негу тела; козметички препарати за 

негу уста и зуба; козметички препарати за 

обликовање косе; козметички препарати за 

обнављање коже; козметички препарати за суву кожу 

током трудноће; козметички препарати за сузбијање 

поновног раста длака; козметички препарати за 

трепавице; козметички препарати за умањење бора 

за локалну фацијалну употребу; козметички 

препарати за учвршћивање груди; козметички 

препарати који садрже колеген; козметички 

препарати мршављење; козметички производи за 

личну употребу; козметички производи за негу косе; 

козметички производи за употребу на кожи; 

козметички производи за хидратацију лица; 

козметички производи и козметички препарати; 

козметички производи и препарати за личну негу; 

козметички производи и шминка; козметички 

производи у облику аеросола за негу коже; 

козметички производи у облику лосиона; козметички 

производи у облику млека, лосиона и емулзија; 

козметички пудери за лице; козметички сапуни; 

козметички серуми; козметички сетови; козметички 

тоници за лице; козметички фластери који садрже 

средства за заштиту од сунца за употребу на кожи; 

колоњска вода; колоњске воде након бријања; 

колоњске воде, парфеми и козметички производи; 

комади тоалетног сапуна; компактни пудери за лице; 

компресе за очи за козметичке потребе; кора 

квилајле за прање; коректори за лице; коректори за 

пеге и мрље; коректори [козметички]; креде за 

козметичку употребу; креде за шминку; кремаста 

подлога за шминку; кремаста руменила; кремасти 

пудери за лице; креда за чишћење; креме за бељење 

коже; креме за бријање; креме за депилацију; креме 

за заноктице; креме за заштиту од сунца; креме за 

заштиту од сунца за козметичке потребе; креме за 

избељивање зуба; креме за кожне производе; креме 

за кожу; креме за кожу за козметичке потребе; креме 

за кожу у течном и чврстом облику; креме за косу; 

креме за купање; креме за лице; креме за лице за 

козметичке потребе; креме за лице и тело; креме за 

лице и тело за козметичке потребе; креме за масажу, 

осим за медицинску примену; креме за негу коже и 

скидање шминке; креме за негу коже и скидање 

шминке за козметичке потребе; креме за негу косе; 

креме за негу косе за козметичке потребе; креме за 

негу тела; креме за нокте; креме за нокте за 

козметичке потребе; креме за очи; креме за очи за 

козметичке потребе; креме за пилинг; креме за 

пилинг за козметичке потребе; креме за полирање; 

креме за регенерацију коже за козметичке потребе; 

креме за посветљивање коже; креме за руке; креме за 

руке за козметичке потребе; креме за 

самопотамњивање; креме за светао тен; креме за 

светао тен за козметичке потребе; креме за скидање 

шминке; креме за смањење целулита; креме за 

смањење целулита за козметичке потребе; креме за 

сунчање; креме за сунчање за козметичке потребе; 

креме за тело за козметичку примену; креме за тело 

[козметика]; креме за туширање; креме за употребу 

пре бријања; креме за усне; креме за усне за 

козметичке потребе; креме за чишћење [козметичке]; 

креме и лосиони за тамњење коже; креме и 

препарати након сунчања; креме које не остављају 

трагове; креме након бријања; креме након сунчања; 

креме након сунчања за козметичке потребе; креме 

против бора; креме против бора за козметичке 

потребе; креме против пега; креме против пега за 

козметичке потребе; креме против старачких пега; 

креме против старачких пега за козметичке потребе; 

креме против старења; креме против старења за 

козметичке потребе; креме, уља, лосиони и 

препарати за чишћење и хидратацију; креме, уља, 

лосиони, спрејеви, оловке и балзами за козметичке 

потребе; крем-сапуни; крем сапуни за тело; кристали 

за купање; кристали за купање за козметичке 

потребе; крпице натопљене детерџентом за чишћење 

наочара; крпице натопљене препаратима за 

чишћење; крпе натопљене детердџентом за чишћење 

објектива; крпе намочене детерџентом за чишћење; 

крпе натопљене препаратима за полирање намењене 

чишћењу; купке на бази ментола, нису за 

медицинске потребе; лак за нокте; лакови за косу; 

лакови за нокте за козметичке потребе; лакови за 

нокте и скидачи лака за нокте; лакови и креме за 

обућу; лепак за везивање уметака за косу; лепак за 

вештачке нокте; лепак за вештачке нокте или 

трепавице; лепак за вештачке трепавице; лепак за 

вештачке трепавице, косу и нокте; лепак за 

причвршћивање вештачких трепавица; лепак за 

причвршћивање перике; лепак од гуме за козметичку 

употребу; листићи за купање; лоптице од вате за 

козметичке потребе; лосиони за бебе [тоалетни 

производи]; лосиони за браду; лосиони за бријање; 

лосиони за заштиту од сунца; лосиони за заштиту од 

сунца за козметичке потребе; лосиони за јачање косе; 

лосиони за јачање ноктију; лосиони за коврџе; 

лосиони за козметичку употребу; лосиони за косу; 

лосиони за косу за козметичке потребе; лосиони за 

купање; лосиони за купање за козметичке потребе; 

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

тела за козметичке потребе; лосиони за лице и тело; 

лосиони за лице и тело за козметичке потребе; 

лосиони за негу косе; лосиони за негу косе за 

козметичке потребе; лосиони за нијансирање тена, за 

лице, тело и руке за козметичке потребе; лосиони за 

обликовање косе; лосиони за очи; лосиони за очи за 

козметичке потребе; лосиони за руке; лосиони за 

руке за козметичке потребе; лосиони за 

самопотамњивање [козметика]; лосиони за скидање 

шминке; лосиони за смањење целулита; лосиони за 
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смањење целулита за козметичке потребе; лосиони 

за сунчање; лосиони за сунчање за козметичке 

потребе; лосиони за тело; лосиони за тело за 

козметичке потребе; лосиони за трајну ондулацију; 

лосиони за увијање косе; лосиони за успоравање 

старења; лосиони за успоравање старења за 

козметичке потребе; лосиони за хидратацију коже 

[козметички]; лосиони за хидратацију тела 

[козметички]; лосиони за чишћење зуба; лосиони за 

чишћење коже; лосиони, креме и препарати за негу 

лица, тела, коже главе, ноктију и косе; лосиони 

након сунчања; лосиони након сунчања за 

козметичке потребе; лосиони после бријања; 

марамице за бебе; марамице за бебе натопљене 

препаратима за чишћење; марамице за једнократну 

употребу натопљене средствима за чишћење лица; 

марамице за једнократну употребу натопљене 

хемикалијама или средствима за чишћење за 

индустријску и комерцијалну употребу; марамице за 

једнократну употребу натопљене хемикалијама или 

средствима за чишћење за личну хигијену; марамице 

импрегниране са средствима за чишћење коже; 

марамице натопљене етарским уљима, за козметичку 

употребу; марамице натопљене козметичким 

средствима; марамице натопљене препаратима за 

скидање шминке; марамице натопљене са 

козметичким лосионима; марамице натопљене 

средством за чишћење коже; маскаре; маскаре за 

косу; маске за кожу; маске за кожу за козметичке 

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

маске за тело за козметичке потребе; маске за тело у 

облику креме; маске за тело у облику креме за 

козметичке потребе; маске за тело у облику лосиона; 

маске за тело у облику лосиона за козметичке 

потребе; маске за тело у облику пудера; маске за 

тело у облику пудера са козметичке потребе; маске 

за хидратацију коже; масна сценска шминка; масти 

за козметичку употребу; мента за парфимеријске 

производе; мешавине парфема; мириси; мириси за 

личну употребу; мириси и парфимеријски 

производи; мирисна вода за постељину; мирисна 

мента [етарско уље]; мирисна уља; мирисна уља из 

којих испарава мирис када се загреју; мирисне 

борове шишарке; мирисне врећице; мирисне врећице 

за јастучиће за очи; мирисне креме за тело; мирисне 

соли за купање; мирисни дифузори; мирисни 

дифузори који садрже мирисна уља у бочици и 

штапиће; мирисни лосиони за тело; мирисни 

лосиони и креме за тело; мирисни освеживачи за 

тканине у спреју; мирисни сапуни; мирисни спрејеви 

за постељину; мирисни спрејеви за тело; мирисни 

штапићи; мирисно керамичко камење; мирисно 

пуњење за електричне собне распршиваче мириса; 

мирисно пуњење за не-електричне собне 

распршиваче мириса; миришљаво дрво; мицеларна 

вода; млека након сунчања; млека након сунчања 

[козметичка]; млеко, гелови, лосиони и креме за 

скидање шминке; млеко за купање; млеко за лице и 

тело; млеко за лице и тело за козметичке потребе; 

млеко за после бријања; млеко за после сунчања за 

козметичку примену; млеко за скидање шминке; 

млеко за сунчање [козметика]; млеко за тамњење 

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

тело за козметичке потребе; млеко за хидратацију; 

млеко за чишћење; млеко за чишћење за негу коже; 

млеко за чишћење за тоалетну употребу; млеко за 

чишћење лица; млеко и лосиони за лице; млеко и 

лосиони за лице за козметичке потребе; морске алге 

за употребу у козметици; мошус [парфимерија]; 

налепнице за нокте; налепнице за тело; натопљене 

крпице за брисање прашине; натопљене крпице за 

полирање; натопљене крпице за чишћење; 

натопљене крпице за чишћење, брисање прашине 

или полирање; натопљене папирне марамице за 

чишћење посуђа; немедицинска козметика и 

тоалетни препарати; немедицинска средства за 

испирање; немедицинска средства за испирање уста; 

немедицинска средства за испирање уста и гргљање; 

немедицинска средства за натапање стопала; 

немедицинска средства за негу и испирање уста; 

немедицинска средства за прање руку; немедицинска 

средства за чишћење зуба; немедицинске зубне 

пасте; немедицинске креме за кожу; немедицинске 

креме за стопала; немедицинске креме за третман 

коже главе; немедицинске креме против оједа од 

пелена; немедицинске купке за тело; немедицинске 

масти за спречавање и третман опекотина од сунца; 

немедицинске масти и лосиони против осипа од 

пелена; немедицинске пене за купање; немедицинске 

соли за купање; немедицински антиперспиранти; 

немедицински балзами за косу; немедицински 

лосиони за косу; немедицински лосиони за 

обнављање косе; немедицински лосиони за 

стимулацију коже; немедицински лосиони за 

стопала; немедицински пилинзи за лице и тело; 

немедицински прашкови за купање; немедицински 

прашкови за стопала; немедицински препарати за 

купање; немедицински препарати за личну хигијену; 

немедицински препарати за масажу; немедицински 

препарати за негу зуба и за испирање уста; 

немедицински препарати за негу коже; 

немедицински препарати за негу коже, косе и коже 

главе; немедицински препарати за негу косе; 

немедицински препарати за негу стопала; 

немедицински препарати за негу тела; немедицински 

препарати за негу усана; немедицински препарати за 

третман косе за козметичке потребе; немедицински 

препарати за ублажавање опекотина од сунца; 

немедицински препарати за чишћење коже; 

немедицински производи за заштиту усана; 

немедицински сапуни; немедицински серуми за 

кожу; немедицински тоалетни производи; 
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немедицински тоници за косу; немедицински 

хигијенски препарати као тоалетна средства; 

немедицински шампони; немедицински шампони за 

кућне љубимце; немедицински шампони против 

перути; непенећи козметички производи; 

неутрализатори за трајно коврџање косе; ноћне 

креме; одстрањивачи лака; оловке за извлачење 

обрва; оловке за лак за нокте; оловке за очи; оловке 

за скидање лака за нокте; оловке за усне; 

омекшивачи за веш; омекшивачи за заноктице; 

освеживачи даха; освеживачи даха, нису за 

медицинске потребе; освеживачи даха у облику 

штапића за жвакање са екстрактом брезе; основе за 

шминку у облику пасте; паковања за негу лица; 

паковања маски за козметичку примену; палете са 

сјајем за усне; памучна вуна за козметичку употребу; 

памучни јастучићи натопљени препаратима за 

уклањање шминке; памучни тупфери за уклањање 

шминке; папирни сапуни за личну употребу; 

парфеми; парфеми и колоњске воде; парфеми и 

тоалетне воде; парфеми, колоњске воде и производи 

за негу после бријања; парфеми на бази кедара; 

парфеми у чврстом облику; парфемске воде; 

парфемски производи са аромом ваниле; 

парфимерија; парфимерија, етерична уља, козметика, 

лосиони за косу; парфимерија, етерична уља, 

немедицинска козметика, немедицински лосиони за 

косу; парфимеријски производи, етарска уља; 

парфимеријски производи, мириси и тамјан; 

парфимеријски производи, мириси и тамјани, осим 

парфема за личну употребу; парфимисана уља за 

производњу козметичких препарата; парфимисане 

креме; парфимисане креме за козметичке потребе; 

парфимисане пасте за козметичке потребе; 

парфимисани пудери; парфимисани пудери за 

козметичке потребе; парфимисани сапуни; 

парфимисани талк пудери; парфимисани талк пудери 

за козметичке потребе; пасте за бријање; пасте за 

зубе; пасте за избељивање зуба; пасте за обликовање 

косе; пена за косу; пене за косу; пене за купање за 

бебе; пене за купање за козметичке потребе; пене за 

купање и туширање; пене за негу коже; пене за 

чишћење коже; пене и гелови за обликовање косе; 

пенушаве купке; перлице за купање; перлице за 

купање за козметичке потребе; песак за пескарење; 

пилинзи за лице; пилинзи за тело; пилинзи за тело за 

козметичке потребе; платнене марамице 

импрегниране средствима за чишћење коже; подлоге 

за лак за нокте; подлоге за руж за неутрализацију 

боје усана; подлоге за шминку; подлоге за шминку у 

облику креме; позоришна шминка; полимерски 

премази за чишћење, глачање и заштиту спољашњих 

површина на аутомобилу; помаде за козметичку 

употребу; помаде за косу; помаде за косу за 

козметичке потребе; помаде у стику; помаде у стику 

за козметичке потребе; помандери [ароматичне 

материје]; посветљивачи за кожу; посветљивачи за 

косу; потпури врећице које се стављају у 

ароматерапијске јастучиће; потпури [мириси]; 

прајмер за нокте [козметика]; прашкови за зубе; 

прашкови за зубе за козметичке потребе; прашкови 

за купање; прашкови за купање за козметичке 

потребе; прашкови за полирање; прашкови за прање 

веша; прашкови за прање косе; прашкови за рибање; 

прашкови за рибање за опште потребе; прашкови за 

чишћење зуба; препарати за бељење косе; препарати 

за бељење [скидање боје] за козметичку употребу; 

препарати за бељење [уклањање боја] за употребу у 

домаћинству; препарати за бојење за козметичке 

потребе; препарати за бојење и за уклањање боје за 

косу; препарати за бојење косе; препарати за 

бријање; препарати за бријање и после бријања; 

препарати за брушење; препарати за депилацију и 

пилинг; препарати за заштиту коже[полирање]; 

препарати за заштиту косе од сунца; препарати за 

заштиту од сунца; препарати за заштиту од сунца за 

козметичке потребе; препарати за избељивање коже; 

препарати за избељивање кожних производа; 

препарати за извлачење праменова; препарати за 

испирање уста, који нису медицински; препарати за 

коврџање косе; препарати за козметичку негу; 

препарати за косу за уклањање боје; препарати за 

купање и туширање; препарати за купање, не за 

медицинске сврхе; препарати за негу и чишћење 

косе; препарати за негу коже; препарати за негу коже 

главе и косе; препарати за негу коже за уклањање 

бора; препарати за негу коже против старења; 

препарати за негу косе; препарати за негу косе који 

садрже органско девичанско уље од кокоса и 

девичанско уље од кокоса; препарати за негу косе, 

нису за медицинске потребе; препарати за негу 

ноктију; препарати за негу тела и за козметичку негу; 

препарати за негу тела и лепоту; препарати за негу 

усана; препарати за обликовање косе; препарати за 

обнављање ноктију; препарати за одмашћивање за 

употребу у домаћинству; препарати за одмашћивање 

на бази растварача; препарати за освежавање даха за 

личну хигијену; препарати за парфимисање ваздуха; 

препарати за полирање протеза; препарати за прање; 

препарати за прање косе; препарати за 

самопотамњивање [козметички]; препарати за сјај 

[полири]; препарати за сунчање; препарати за 

сунчање [козметички]; препарати за тамњење коже и 

за заштиту од сунца; препарати за трајно обликовање 

и обликовање косе; препарати за трајну ондулацију и 

увијање косе; препарати за трајну ондулацију косе; 

препарати за третирање косе; препарати за 

туширање; препарати за туширање за личну хигијену 

и дезодорисање [тоалетни производи]; препарати за 

увијање и обликовање косе; препарати за увијање 

косе; препарати за уклањање боја; препарати за 

уклањање боје; препарати за уклањање заноктица; 
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препарати за уклањање заноктица за козметичке 

потребе; препарати за уклањање лака; препарати за 

уклањање мрља; препарати за уклањање надоградње 

за нокте; препарати за уклањање шминке; препарати 

за употребу пре бријања и после бријања; препарати 

за употребу пре натапања веша; препарати за 

хидратацију [козметички]; препарати за хладно 

увијање косе; препарати за чишћење, бојење, 

фарбање, посветљивање, обликовање и трајну 

ондулацију косе; препарати за чишћење, бојење, 

фарбање, посветљивање, обликовање и фризирање 

косе; препарати за чишћење за личну употребу; 

препарати за чишћење зуба; препарати за чишћење, 

негу и дотеривање косе; препарати за чишћење 

производа од коже; препарати за чишћење протеза; 

препарати за чишћење, рибање и стругање; 

препарати за чишћење руку; препарати за чишћење у 

облику пене; препарати за шминкање; препарати и 

средства за депилацију; препарати и супстанце за 

чишћење и прање; препарати колагена за козметичке 

сврхе; препарати након бријања; препарати од алое 

вере за козметичке намене; препарати против 

знојења; привремене тетоваже за козметичке 

потребе; привремене тетоваже за козметичку 

употребу; природна етарска уља; природни мошус; 

природни парфемски производи; прозирни пудер за 

лице за козметичку примену; производи за бојење и 

бељење косе; производи за заштиту од сунца за 

козметичку примену; производи за заштиту од сунца 

[козметика]; производи за избељивање зуба; 

производи за исправљање косе; производи за негу 

тела и козметичку негу; производи за негу тела и 

лепоту за козметичку примену; производи за 

пенушаве купке; производи за пилинг лица за 

козметичку примену; производи за полирање; 

производи за равнање косе; производи за сунчање; 

производи за хидратацију коже; производи за 

хидратацију против старења; производи за чишћење 

коже; производи од сапуна; пудер за шминкање; 

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

пудери за лице за козметичке потребе; пудери за 

лице у облику папира обложеног пудером; пудери за 

лице у праху; пудери за тело; пудери за тело за 

козметичке потребе; путер за тело; путер за тело за 

козметичке потребе; раствори за чишћење сочива 

наочара; раствори за чишћење зубарских 

ултразвучних апарата за стерилизацију; регенератори 

за косу за бебе; регенератори за нокте; раствори за 

чишћење; ретинол крема за козметичке потребе; 

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

ружеви у оловкама; ружино уље; ружино уље за 

козметичке потребе; рукавице за пескарење; 

руменила за образе; самолепљиве трепавице; сапун; 

сапун за бријање; сапун за избељивање текстила; 

сапуни за бријање; сапуни за кожу; сапуни за 

купање; сапуни за купање у течном, чврстом или у 

облику гела; сапуни за веш; сапуни за лице; сапуни 

за личну употребу; сапуни за негу тела; сапуни за 

прање веша; сапуни за руке; сапуни за суво прање; 

сапуни за тело; сапуни за туширање; сапуни за 

употребу у домаћинству; сапуни и детерџенти; 

сапуни од алое; сапуни од луфе; сапуни у праху; 

сапун против знојења; сапун против знојења ногу; 

сафрол; светлуцави препарати за тело; свеће за 

масажу за козметичку употребу; сенке за очи; 

силикон карбид [абразив]; синтетички мошус; 

синтетички парфеми; сјајеви за усне; сода за 

избељивање; сода за прање, чишћење; соли за 

избељивање; соли за козметичке купке; соли за 

купање; соли за купање за козметичке потребе; соли 

за купање, за немедицинску примену; соли за купање 

које нису за медицинску употребу; спрејеви за косу и 

гелови за косу; спрејеви за освежавање даха; 

спрејеви за освежавање просторија; спрејеви за тело; 

спрејеви за тело за козметичке потребе; спрејеви за 

тело као дезодоранси и мириси за личну употребу; 

спреј за чишћење спортског штитника за зубе; 

средства за вагинално испирање за личну хигијену 

или дезодорисање; средства за ексфолијацију за 

козметичку примену; средства за ексфолијацију 

лица; средства за ексфолијацију руку; средства за 

ексфолијацију стопала; средства за ексфолијацију 

тела; средства за заштиту од сунца; средства за 

заштиту од сунца за козметичке потребе; средства за 

заштиту од сунца за усне; средства за заштиту од 

сунца за усне [козметика]; средства за испирање боје 

за косу; средства за испирање косе за козметичке 

потребе; средства за испирање косе [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 омекшавање коже; средства за 

омекшавање косе; средства за омекшавање косе за 

козметичке потребе; средства за пилинг; средства за 

пилинг коже; средства за пилинг руку; средства за 

пилинг стопала; средства за побољшање изгледа 

коже; средства за полирање зуба; средства за прање 

лица; средства за прање стакла; средства за прање 

судова; средства за прехрањивање косе; средства за 

прехрањивање косе за козметичке потребе; средства 

за регенерацију коже; средства за скидање боја; 

средства за скидање боја, глазура и лакова; средства 

за скидање шминке за очи; средства за туширање; 

средства за уклањање лака; средства за уклањање 

лака за нокте; средства за учвршћивање косе 

[препарати за обликовање косе]; средства за 

чишћење за интимну личну хигијену, немедицинска; 

средства за чишћење зуба; средства за чишћење зуба 

и испирање уста; средства за чишћење зуба [пасте, 

гелови, течности]; средства за чишћење зуба у 
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облику жвакаће гуме; средства за чишћење 

козметичких четкица; средства за чишћење лица; 

средства за чишћење руку; средства за чишћење у 

облику пене за личну употребу; средства за чишћење 

у спреју; средства против знојења за личну употребу; 

стаклено платно [абразивно платно]; стипса, алаум 

[астрингенти]; супстанце које испуштају мирисни 

дим за собну употребу; талк пудер, за тоалетну 

употребу; талк пудери; талк пудери за козметичке 

потребе; тамјан; тврди регенератори за косу у облику 

сапуна; тврди шампони у облику сапуна; терпен 

[етарско уље]; терпентин за одмашћивање; 

терпентинско уље за одмашћивање; течне подлоге за 

шминку; течни детерџенти за прање судова; течни 

латекс за бојење тела за козметичке намене; течни 

парфеми; течни производи за негу зуба; течни 

производи за чишћење објектива; течни ружеви; 

течни сапуни; течни сапуни за веш; течни сапуни за 

купање; течни сапуни за купке за негу стопала; течни 

сапуни за прање стопала; течни сапуни за руке и 

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

сапуни за тело; течности за испирање уста, нису за 

медицинску употребу; тоалетна уља; тоалетне воде; 

тоалетне воде и колоњске воде; тоалетне воде које 

садрже змијско уље; тоалетни производи [средства за 

личну хигијену]; тоалетни сапуни; тонери за 

козметичку употребу; тоници за кожу; топикални 

лосиони, креме и уља за кожу и тело за козметичку 

употребу; траке за избељивање зуба; траке за 

освежавање даха; траке за очне капке; траке са 

воском за депилацију; триполи камен за полирање; 

тупфери за чишћење импрегнирани козметичким 

средствима; тупфери за чишћење импрегнирани 

тоалетним препаратима; тупфери импрегнирани 

средствима за уклањање шминке; туш у оловци за 

очи; ћилибар [парфем]; уља за бебе [тоалетни 

производи]; уља за заштиту од сунца; уља за заштиту 

од сунца [козметика]; уља за козметичку употребу; 

уља за косу; уља за купање; уља за купање за 

козметичке потребе; уља за купање и соли за купање; 

уља за купање и соли за купање, нису за медицинске 

потребе; уља за купке, за немедицинску примену; 

уља за масажу; уља за мирисе и парфеме; уља за негу 

лица; уља за парфеме и мирисе; уља за регенерацију 

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

коже; уља за тамњење коже за козметичке потребе; 

уља за тело; уља за тело за козметичке потребе; уља 

за чишћење; уља и лосиони за масажу; уља и 

лосиони за тамњење коже; уља након сунчања; уља 

након сунчања за козметичке потребе; уља након 

сунчања [козметичка]; уљане купке за негу косе; 

уљане купке за негу косе за козметичке потребе; уље 

лаванде за козметичке потребе; уље од лаванде; уље 

од пеперминта [парфимеријски производ]; уље 

чајног дрвета; учвршћивачи за нокте; фарбе за браду; 

фарбе за косу; фарбе за трепавице; фитокозметички 

препарати; фумигацијска средства [парфеми]; 

футроле за ружеве за усне; хелиотропин; хигијенски 

препарати као тоалетни производи; хидратантне 

креме за после бријања; хидратантне креме за 

употребу после сунчања; хидратантне креме, 

лосиони и гелови; хидратантни гелови [козметички]; 

хидратантни лосиони [козметички]; хидратантни 

препарати; хидратантни препарати за косу; 

хидратантно млеко за тело; хидроген пероксид за 

козметичку употребу; хидроген пероксид за косу; 

чврсти пудери за пудријере [козметика]; шампон за 

кућне љубимце, немедицински [неветеринарско 

средство за негу длаке]; шампони; шампони за 

животиње [немедицински препарати за негу]; 

шампони за бебе; шампони за косу; шампони за косу 

3 у 1; шампони за кућне љубимце [немедицински 

препарати за негу]; шампони за људску косу; 

шампони за суво прање; шампони и регенератори за 

косу; шампони и регенератори за кућне љубимце 

[немедицински, неветеринарски препарати за негу 

животиња]; шампони против перути; шампони-

регенератори; 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; шумеће кугле за купање.  

5  ин витро дијагностички препарати за медицинске 

потребе; ин витро препарати за предвиђање 

овулације; ин витро препарати за предвиђање 

овулације за кућну употребу; агенси за давање лека; 

агенси за давање лека који садрже материје које 

олакшавају примену широког спектра 

фармацеутских производа; агенси за давање лека у 

капсулама који омогућавају контролисано 

отпуштање активних састојака за широк спектар 

фармацеутских производа; агенси за давање лекова у 

праху који омогућавају контролисано отпуштање 

активних састојака за широк спектар фармацеутских 

производа; агенси за давање лекова у таблетама који 

омогућавају контролисано отпуштање активних 

састојака за широк спектар фармацеутских 

производа; адјуванси за вакцине; адреналин који се 

продаје у претходно напуњеним инјекторима; 

адстригенти за медицинске намене; ађуванти за 

медицинске потребе; акаи прах као додатак исхрани; 

акарициди за употребу у домаћинству; акарициди 

[средства против гриња]; аконитин; активни угаљ 

који се користи као противотров; албумински додаци 

храни за медицинску употребу; албумински 

препарати за медицинску употребу; алгинати за 

фармацеутске намене; алгинати као дијететски 

додаци; алгициди; алдехиди за фармацеутску 

употребу; алкални јодиди за фармацеутску употребу; 

алкалоиди за медицинску употребу; алкохол за 
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утрљавање; алкохол за фармацеутске намене; 

алкохоли за топикалну употребу; алое вера 

препарати за фармацеутске намене; алуминијум 

ацетат за фармацеутску употребу; амино киселине за 

медицинску употребу; аналгетици; аналгетске креме 

за локалну примену; аналептици; ангостурска кора за 

медицинске сврхе; анестетици; антациди; 

антиаритмици; антибактеријска средства за прање 

руку; антибактеријска средства за чишћење; 

антибактеријске супстанце за употребу у медицини; 

антибактеријски гелови; антибактеријски гелови на 

бази алкохола за дезинфекцију коже; 

антибактеријски лосиони за руке; антибактеријски 

препарати; антибактеријски сапуни; антибактеријски 

сапуни за кожу; антибактеријски фармацеутски 

препарати; антибактеријски фармацеутски 

производи; антибиотици; антибиотици за људску 

употребу; антибиотици за употребу у стоматологији; 

антибиотици у облику лосиона; антибиотици у 

форми таблета; антибиотска средства за прање руку; 

антибиотске креме; антибиотске масти; антибиотски 

препарати; антивенини; антивиротици; 

антидепресиви; антиеметици; антиепилептици; 

антиепилептички лекови; антиинфективи; 

антиинфламаторне масти; антиинфламаторни 

аналгетски фластери; антиинфламаторни гелови; 

антиинфламаторни и антипиретички препарати; 

антиинфламаторни лекови; антиинфламаторни 

мелеми; антиинфламаторни препарати; 

антиинфламаторни спрејеви; антикоагуланти; 

антикриптогамни препарати; антимикробна глина; 

антимикробна средства за дерматолошку употребу; 

антимикробна средства за прање руку; 

антимикробни препарати за спречавање 

микробиолошке разградње; антиоксиданси као 

додаци исхрани; антипаразитици; антипаразитски 

препарати; антипиретици; антипиретички 

аналгетици; антипиретички лекови са седативним 

дејством; антисептици; антисептички памук, вата; 

антисептички препарати; антисептички течни завоји; 

антисифилитици; антиспазмодици; антитела за 

медицинску примену; антитоксини; антитоксични 

серуми; антитусици; антитусици за искашљавање; 

анти-уринарни препарати; антифлатуланси; 

антихипертензиви; антихистаминици; анхидротици; 

артеријски графтови; асептични памук; 

ацетаминофени; ацетати за употребу у фармацији; 

ацетилсалицилна киселина; ациди за фармацеутске 

потребе; бадемово млеко за фармацеутску употребу; 

бадемово уље за употребу у фармацеутској 

индустрији; бактеријски отрови; бактеријски 

препарати за медицинску примену; бактеријски 

препарати за употребу у медицини и ветерини; 

бактериолошки препарати за медицинску и 

ветеринарску употребу; бактериолошки препарати за 

медицинску примену; бактериостатици за употребу у 

медицини, стоматологији и ветерини; бактерициди; 

балзами за медицинске сврхе; балзами за 

медицинску примену; балзами против болова; 

баријум за употребу у радиологији; беланчевине као 

дијететски додаци; бета блокатори; бизмутски 

препарати за фармацеутску употребу; биљка 

сарсапарила за медицинску употребу; биљна влакна, 

дијететска; биљна паковања блата за терапеутску 

употребу; биљне капсуле за повећање потенције код 

мушкараца; биљне креме за медицинске потребе; 

биљне масти за кожне упале код кућних љубимаца; 

биљне таблете за лечење дијабетеса; биљни додаци 

искрани; биљни додаци исхрани у течном облику; 

биљни екстракти за медицинске намене; биљни 

екстракти за медицинске потребе; биљни екстракти 

за фармацеутске намене; биљни лекови; биљни 

препарати; биљни препарати за медицинске потребе; 

биљни спрејеви за медицинске потребе; биљни 

суплементи; биљни чајеви за медицинске сврхе; 

биолошка ткива за имплантацију; биолошки 

имплантати; биолошки импланти који се 

првенствено састоје од људског или животињског 

везивног ткива; биолошки и хемијски реагенси за 

медицинску или ветеринарску употребу; биолошки 

препарати за медицинску или ветеринарску 

употребу; биолошки препарати за употребу у 

медицини; биолошки производи за лечење рака; 

биолошки реагенси за медицинску употребу; 

биолошки фунгициди; биолошки хербициди; 

биотехнолошки препарати за медицинску употребу; 

биофармацеутски производи за лечење рака; 

биохемијски препарати за медицинску или 

ветеринарску употребу; биохемијски препарати за 

медицинску употребу; биоциди; бисерни прах за 

медицинску намену; блато за купање; блокатори 

калцијумских канала; бомбоне за освежавање даха за 

употребу у фармацији; боце са кисеоником, пуњене, 

за медицинске намене; брашно за фармацеутску 

употребу; брашно од семена лана за фармацеутске 

намене; бромин за фармацеутску употребу; 

бронходилататори; вагинални антимикотици; 

вагинални лубриканти; вазелин за медицинску или 

ветеринарску употребу; вазоконстриктори; вакцине; 

вакцине за људску употребу; вакцине против грипа; 

вакцине против инфекција које изазивају 

пнеумококе; вата за медицинску употребу; ватени 

штапићи за медицинску примену; ватирани штапићи 

за медицинску употребу; везиканти; вештачке сузе; 

вируциди; вискоеластични агенси за офталмичку 

употребу; витамини; витамини за бебе; витамини за 

децу; витамини за одрасле; витамини у облику 

гумених бомбона; витаминске капи; витаминске 

таблете; витаминске шумеће таблете; витамински 

додаци исхрани; витамински додаци у таблетама за 

справљање газираних напитака када се помешају са 

водом; витамински препарати; витамински 
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препарати и супстанце; витаминско минералне 

плочице за медицинске потребе; витаминско 

минерални дијететски додаци исхрани; витаминско 

минерални додаци исхрани; витаминско минерални 

препарати; витаминско минерални препарати за 

медицинске потребе; вишенаменске медицинске 

антибиотске креме; вишенаменски медицински 

балзами против болова; вишенаменски медицински 

мелеми који садрже ментол; влажне медицинске 

марамице; вода матичњака за фармацеутску 

употребу; вода обогаћена витаминима за медицинске 

потребе; водени хербициди; воћни нектари за 

дијабетичаре прилагођени за медицинску употребу; 

газа за медицинску употребу; газа за превијање; газе 

за медицинске потребе; галска киселина за 

фармацеутску употребу; гасови за зубарске потребе; 

гасови за медицинску употребу; гасови и мешавине 

гасова за медицинско снимање; гаћице за малу децу 

за одвикавање од пелена за једнократну употребу; 

гаћице за одвикавање од пелена од папира или 

целулозе за једнократну употребу; гаћице, упијајуће, 

за инконтиненцију; гвајакол за фармацеутску 

употребу; гелови за дерматолошку употребу; гелови 

за заштиту од слепљивања код дренаже ране; гелови 

за масажу за медицинску употребу; гелови за 

сексуалну стимулацију; гелови, креме и раствори за 

дерматолошку употребу; гелови од алое вере за 

терапеутску примену; гермициди; гермицидни 

детерџенти; гинсенг за медицинске потребе; 

глицерин за медицинску употребу; глицерофосфати; 

глукоза за медицинску употребу; голард вода, 

оловна; горчица за фармацеутску употребу; грудни 

улошци за дојење; гума за зубарску употребу; гума 

за медицинске сврхе; гумигут за фармацеутску 

употребу; гурјун балзам за медицинску употребу; 

деодорирајућа средства за тепихе; дезинфекцијска 

средства за уринарни тракт; дезинфекцијске 

марамице за једнократну употребу; дезинфекцијско 

средство за прање воћа и поврћа; дезинфекциона 

средства; дезинфекциона средства за хемијске 

тоалете; дезинфекциона средства за хигијенске 

сврхе; дезинфекциони сапуни; дезодоранс за одећу; 

дезодоранси за обућу; дезодоранси за одећу и 

текстил; декокти лековитог биља; декокти, увари за 

фармацеутску употребу; деконгестиви; дентални 

анестетици; дермални филери за убризгавање; 

детерџенти за медицинску употребу; дигиталин; 

дијагностичке супстанце за медицинске потребе; 

дијагностички агенси за медицинске потребе; 

дијагностички агенси, препарати и супстанце за 

медицинске потребе; дијагностички препарати за 

медицинске потребе за откривање генетских 

предиспозиција; дијагностички препарати за 

медицинске потребе за откривање мутација 

прионског гена; дијагностички препарати за 

медицинску употребу; дијагностички реагенси за 

медицинске или ветеринарске потребе; 

дијагностички реагенси за медицинске потребе; 

дијагностички реагенси за тестирање за медицинске 

или ветеринарске потребе; дијагностички реагенси за 

тестирање за медицинске потребе; дијагностички 

реагенси и контрастна средства за медицинске 

потребе; дијагностички реагенсни биомаркери за 

медицинску употребу; дијастазе за медицинску 

употребу; дијафоретици; дијететска влакна за 

употребу као састојци у производњи додатака 

исхрани; дијететска пића за бебе прилагођена за 

медицинску примену; дијететска храна и пића 

прилагођена за медицинску и ветеринарску примену; 

дијететска храна и пића прилагођена за медицинску 

примену; дијететска храна и супстанце прилагођене 

за медицинску или ветеринарску употребу; 

дијететска храна и супстанце прилагођене за 

употребу у медицини или ветеринарску употребу, 

храна за бебе; дијететска храна прилагођена за 

медицинске намене; дијететске замене за шећер за 

медицинску употребу; дијететске мешавине за 

напитке као замена за оброк за медицинску примену; 

дијететске супстанце које садрже витамине, 

минерале, амино-киселине и елементе у траговима; 

дијететске супстанце које садрже витамине, 

минерале и елементе у траговима, појединачно или у 

комбинацији; дијететске супстанце прилагођене за 

медицинску употребу; дијететски додаци за одојчад; 

дијететски додаци исхрани; дијететски додаци 

исхрани за људе и животиње; дијететски додаци од 

пшеничне траве; дијететски и хранљиви додаци; 

дијететски и хранљиво обогаћени прехрамбени 

производи прилагођени за медицинске потребе; 

дијететски напици прилагођени за медицинску 

употребу; дијететски препарати прилагођени за 

медицинске потребе; дијететски препарати у исхрани 

прилагођени за медицинске потребе; дијететски 

шећери за медицинске потребе; диуретички 

препарати; додаци за минералну храну; додаци 

исхрани; додаци исхрани за ветеринарске потребе; 

додаци исхрани за контролу холестерола; додаци 

исхрани за људску употребу; додаци исхрани који 

садрже амино-киселине; додаци исхрани који садрже 

амино-киселине, минерале и елементе у траговима; 

додаци исхрани који садрже витамине; додаци 

исхрани који садрже екстракте гљива; додаци 

исхрани који садрже елементе у траговима; додаци 

исхрани који садрже минерале; додаци исхрани који 

садрже цинк; додаци исхрани који се првенствено 

састоје од гвожђа; додаци исхрани који се 

првенствено састоје од калцијума; додаци исхрани 

који се првенствено састоје од магнезијума; додаци 

исхрани на бази спирулине; додаци исхрани 

намењени као додатак редовној исхрани или у 

корист здравља; додаци исхрани са козметичким 

дејством; додаци исхрани са хранљивим материјама 
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за људска бића; додаци исхрани са хранљивим 

материјама за људска бића и животиње; додаци 

исхрани са хранљивим материјама који се 

првенствено састоје од гвожђа; додаци исхрани са 

хранљивим материјама који се првенствено састоје 

од калцијума; додаци исхрани са хранљивим 

материјама који се првенствено састоје од 

магнезијума; додаци исхрани са хранљивим 

материјама који се првенствено састоје од цинка; 

додаци у виду пастила које садрже цинк; драгоцени 

метали и легуре драгоцених метала за употребу у 

стоматологији; дрвени угаљ за фармацеутску 

употребу; експекторанси; екстракти биљака и 

лековитог биља за медицинске потребе; екстракти 

квасца за медицинску примену; екстракти квасца за 

фармацеутску примену; екстракти лековитог биља; 

екстракти лековитог биља за медицинске потребе; 

екстракти хмеља за фармацеутску употребу; 

електролити за медицинске потребе; електролитски 

напици за медицинску примену; еликсири 

[фармацеутски препарати]; еменагоги; еметици 

форми препарата; емолијенси за медицинску 

употребу; ензими као додатак исхрани; ензимски 

препарати за медицинску употребу; епсом соли за 

медицинске потребе; ергот за фармацеутску 

употребу; естри за фармацеутску употребу; етанол за 

фармацеутску примену; етил-алкохол за 

фармацеутску примену; еукалиптол за фармацеутску 

употребу; еукалиптус за фармацеутску употребу; 

жвакаћа гума за употребу у медицини; жвакаће гуме 

са укусом менте за медицинске потребе; желатин за 

медицинску употребу; желатинске капсуле за 

фармацеутске производе; желатинске капсуле, 

празне, за фармацеутске препарате; живина маст; 

живина маст за медицинску употребу; живин хлорид 

[фунгицид]; житарице прилагођене инвалидима за 

дијететску и медицинску примену; завоји за 

опекотине; завоји за очи за медицинске потребе; 

завоји за превијање; завоји за превијање рана на 

кожи; завоји за уши; завоји, медицински; замене за 

крв за медицинску или ветеринарску употребу; 

замене за оброке и додаци исхрани у виду мешавине 

за пиће за медицинске потребе; замене за оброке као 

мешавине пића за медицинске потребе; замене за 

оброке у облику плочица за медицинске потребе; 

замене за оброке у форми грицкалица за медицинске 

потребе; замене за оброке у форми пића за 

медицинске потребе; замене за оброке у форми 

прашка за медицинске потребе; замене за оброке у 

форми шејка за медицинску употребу; замене за 

оброк прилагођене за медицинску примену; замене 

за шећер за медицинске или терапеутске потребе; 

замрзнута-сушена храна прилагођена за медицинске 

сврхе; замрзнуто-сушено месо прилагођено за 

медицинске намене; затворене радиоактивне 

супстанце за медицинске потребе; заштитне гаћице 

за пелене; зубарска мастика; зубарске смоле за 

привремене мостове, крунице и навлаке; зубарски 

амалгами; зубарски лак; зубарски материјали за 

обнављање; зубарски цемент; зубна керамика; зубне 

легуре; зубне навлаке; зубни амалгами; зубни 

амалгами од злата; ибупрофени као аналгетици за 

оралну примену; изопропил алкохол за медицинске 

потребе; изотопи за медицинску употребу; имитације 

цигарета за медицинску примену; имитације 

цигарета које се користе као помоћ за одвикавање од 

пушења; имуностимулатори; инсектициди; инсулин; 

инсулин који се продаје у претходно напуњеним 

шприцевима; инсулински шприцеви напуњени 

инсулином; интравенске течности за рехидратацију; 

интравенске течности за рехидратацију, уношење 

хранљивих материја и примену фармацеутских 

препарата; интравенске течности за уношење 

фармацеутских препарата; интравенске течности за 

уношење хранљивих материја; инхалациони 

анестетици; ирска маховина за медицинску 

употребу; јалапа; јастучићи за курије очи; јастучићи 

за очи за медицинске потребе; јастучићи за чукљеве; 

једнократне дечије гаћице за одвикавање од пелена 

[пелене]; једнократне папирне пелене за бебе; 

једнократне папирне пелене за инконтиненцију; 

једнократне пелене за бебе; једнократне пелене за 

кућне љубимце; једнократне пелене за пливање за 

децу и одојчад; једнократне подлоге за 

инконтиненцију; једнократне подлоге за пелене; 

једнократне подлоге за пелене за бебе; једнократне 

целулозне пелене за бебе; једнократне целулозне 

пелене за инконтиненцију; јестива рибља уља за 

медицинску примену; јод за фармацеутску употребу; 

јодиди за фармацеутску употребу; јодоформ; јојоба, 

лековита; казеин као додатак исхрани; калијумове 

соли за медицинску употребу; калцијумом обогаћене 

бомбоне за медицинску употребу; камфор за 

медицинску употребу; камфорово уље за медицинску 

употребу; канабис за медицинске намене; кандирани 

шећер за медицинску употребу; капи за нос за 

медицинске потребе; капи за уши; капи уља јетре 

бакалара; капсуле жен шена за медицинску примену; 

капсуле за деконгестију; капсуле за јединичну дозу, 

празне, за фармацеутске потребе; капсуле за лекове; 

капсуле за мршављење; капсуле за фармацеутску 

употребу; капсуле од дендримера за фармацеутске 

препарате; капсуле, празне, за фармацеутску 

употребу; капсуле против алергије; капсуле уља 

јетре бакалара; карболинеум [паразитицид]; 

кардиоваскуларна средства за медицинску примену; 

кардиотоници; каустици за фармацеутску употребу; 

каустичне оловке; кашне облоге; кашне облоге од 

слачице; квасац за фармацеутску употребу; квасац 

као додатак исхрани; квасија за медицинску 

употребу; квасци за медицинску примену; квебрако 

за медицинску употребу; кедровина за употребу у 
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одбијању инсеката; керамичке легуре које се користе 

у изради зубних круница; керамички материјали за 

пломбирање зуба; кинин за медицинске намене; 

кинин за медицинску употребу; кисеоник за 

медицинске сврхе; колаген за употребу у медицини; 

колодион за фармацеутску употребу; колострална 

антитела за медицинску примену; колострум као 

додатак исхрани; коморач за медицинску употребу; 

комплети за прву помоћ за кућну употребу; компресе 

[завоји]; компресе за очи; контрастна средства за ин 

виво снимање; контрастна средства за употребу са 

медицинском опремом; контрастна средства за 

употребу са медицинском опремом за снимање; 

контрастна средства за употребу са рентген 

апаратима; контрастни агенси за дијагностичко 

ултразвучно снимање; контрацептивне пене; 

контрацептивни препарати; контрацептивни 

сунђери; кора биљке кондуранго за медицинску 

употребу; кора дрвета за фармацеутску употребу; 

кора кротона; кора кротона за медицинску употребу; 

кора мангровог дрвета за фармацеутску употребу; 

кора миробалана за фармацеутску употребу; корен 

рабарбаре за фармацеутску употребу; креме 

антипруритици; креме за дерматолошку употребу; 

креме за курије очи и жуљеве; креме против гљивица 

за медицинску употребу; креозот за фармацеутску 

употребу; куглице против мољаца; купке од 

кисеоника; кураре; кураре за медицинску употребу; 

кутије за прву помоћ, напуњене; лаксативи; 

лаксативни препарати; лактагоги; лактоза за 

медицинску примену; легуре племенитих метала за 

употребу у стоматологији; лекови; лекови за 

кардиоваскуларна обољења; лекови за курје очи; 

лекови за лечење болести дигестивног тракта; лекови 

за лечење цревних поремећаја; лекови за људску 

употребу; лекови за медицинску употребу; лекови за 

нерве; лекови за опекотине; лекови за реуглисање 

менструалног циклуса; лекови за ублажавање 

симптома алергије; лекови за ублажавање стомачног 

затвора; лекови за употребу у стоматологији; лекови 

који делују на аутономни нервни систем за 

медицинску употребу; лекови који се издају без 

рецепта; лекови против акни; лекови против 

алергије; лекови против болова; лекови против 

болова за ветеринарску употребу; лекови против 

гљивица; лекови против грознице; лекови против 

дијареје; лекови против знојења; лекови против 

знојења ногу; лекови против туберкулозе; лекови 

против тумора; лекови против хипогликемије; 

лековито биље; лековити препарати за употребу у 

онкологији; лековито биље у сушеном или 

конзервисаном облику; лепак за зубарске потребе; 

лепкови за протезе; лепљиве врпце за медицинску 

употребу; лепљиви фластери за медицинске потребе; 

лецитин за медицинску примену за употребу као 

додатак храни; лецитин за медицинску употребу; 

лецитин као дијететски додатак,; линименти [мелеми 

за масажу]; локални аналгетици; локални 

анестетици; локални гелови за медицинску и 

терапеутску употребу; локални гелови за прву 

помоћ; лосиони за заштиту од отровних биљака; 

лосиони за заштиту од токсичних уља отровних 

биљака; лосиони за лечење атлетског стопала; 

лосиони за фармацеутске намене; лосиони на бази 

каламина; лубрикант гелови за личну употребу; 

лубриканти за личну сексуалну потребу; лубриканти 

на бази воде за личну употребу; лупулин за 

фармацеутску употребу; магнезијум за фармацеутску 

употребу; марамице за дезинфекцију; марамице и 

убруси натопљени фармацеутским лосионима и 

кремама; марамице натопљене антибактеријским 

препаратима; марамице натопљене репелентима 

против инсеката; марамице натопљене 

фармацеутским лосионима; маст за мужу; масти 

антипруритици; масти за лечење осипа изазваног 

пеленама; масти за медицинску или ветеринарску 

употребу; масти за медицинску употребу; масти 

против опекотина од сунца; масти против хемороида; 

материјал за пуњење зуба; материјали за везивање и 

лепљење за зубарску употребу; материјали за 

вештачке зубе; материјали за зубне отиске од 

ортодонтских алгината; материјали за зубне протезе; 

материјали за облоге за стоматолошке потребе; 

материјали за оралну профилаксу; материјали за 

пломбирање зуба; материјали за пломбирање зуба, 

зубарска смола; материјали за поправку денталних 

круна; материјали за поправку денталних мостова; 

материјали за поправку зуба; материјали за поправку 

зуба и зубне протезе; материјали за превијање; 

материјали за превијање рана; материјали за 

рестаурацију зуба; материјали за узимање отисака 

зуба; матични млеч за медицинску употребу; 

матични млеч као додатак исхрани; медицинска 

средства за прање руку; медицинска антибактеријска 

средства за прање лица; медицинска купка за 

опуштање мишића; медицинска пића; медицинска 

пића у облику ароматизованих окрепљујућих 

напитака; медицинска пића у облику окрепљујућих 

напитака; медицинска средстава за испирање уста са 

ефектом против каријеса; медицинска средства за 

испирање за интимну хигијену; медицинска средства 

за испирање уста; медицинска средства за хигијену; 

медицинска средства за чишћење зуба; медицинска 

средства за чишћење коже и рана; медицинска уља; 

медицинска уља за бебе; медицинска уља за масажу; 

медицинске бомбоне; медицинске гуме за жвакање; 

медицинске дијагностичке траке за испитивање; 

медицинске инфузије; медицинске инфузије од 

лековитог биља; медицинске креме; медицинске 

креме за кожу; медицинске креме за лечење 

дерматолошких проблема; медицинске креме за негу 

коже; медицинске креме за стопала; медицинске 
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креме за усне; медицинске креме против оједа од 

пелена; медицинске масти за лечење дерматолошких 

проблема; медицинске масти за осип изазван 

пеленама; медицинске пасте за зубе; медицинске 

пастиле; медицинске соли за купање; медицинске 

течности за електричне цигарете; медицинске 

течности за испирање уста са ефектом против 

каријеса; медицински алкохол; медицински балзами 

за стопала; медицински ватени штапићи; медицински 

гелови за зубну негу који се наносе четкицом; 

медицински гелови за оралну негу; медицински 

дијагностички реагенси и тестови за испитивање 

телесних течности; медицински додаци исхрани за 

људску потрошњу; медицински и ветеринарски 

препарати; медицински и хируршки фластери; 

медицински компресиони завоји; медицински корен 

сладића; медицински лепак за затварање; 

медицински лепак за спајање рана; медицински 

лепак за спајање унутрашнњих ткива; медицински 

лосиони; медицински лосиони за кожу; медицински 

лосиони за косу; медицински лосиони за лечење 

дерматолошких проблема; медицински лосиони за 

лице; медицински лосиони за опекотине од сунца; 

медицински лосиони за осип изазван пеленама; 

медицински лосиони за после бријања; медицински 

лосиони за тело; медицински лосиони и креме за 

тело, кожу, лице и руке; медицински лубриканти; 

медицински мелеми за усне; медицински напици; 

медицински препарати; медицински препарати за 

бријање; медицински препарати за здравствену негу; 

медицински препарати за испирање очију; 

медицински препарати за купање; медицински 

препарати за купање за терапеутску употребу; 

медицински препарати за лечење инфективних 

болести; медицински препарати за лечење коже; 

медицински препарати за мршављење; медицински 

препарати за негу и лечење уста; медицински 

препарати за негу коже; медицински препарати за 

негу косе; медицински препарати за негу усана; 

медицински препарати за раст косе; медицински 

препарати за уклањање брадавица; медицински 

препарати за уста у облику пастила, капсула, таблета 

или компримованих таблета; медицински препарати 

и супстанце; медицински препарати лечење 

халитозе; медицински препарати у виду назалног 

спреја; медицински производи за лечење уста; 

медицински производи за негу уста; медицински 

производи за оралну употребу у облику таблета; 

медицински производи за оралну употребу у форми 

капсула; медицински производи за оралну употребу 

у форми компресованих таблета; медицински 

производи за оралну употребу у форму капи; 

медицински пудер за тело; медицински пудери за 

бебе; медицински пудери за стопала; медицински 

сапуни; медицински спрејеви; медицински спрејеви 

за уста; медицински спрејеви од лековитог биља и 

креме од лековитог биља за тело за спољашњу 

употребу; медицински тоници; медицински тоници 

за кожу; медицински фластери; медицински чај; 

медицински шампони; медицински шампони за суво 

прање; медицински шампони против перути; 

медицинско блато; медицинско корење; мелеми за 

медицинску употребу; мелем против промрзлина за 

фармацеутске сврхе; ментол; ментол за 

фармацеутску употребу; металне легуре за употребу 

у стоматологији; метални примери за стоматолошке 

потребе; мешавине за деодорисање просторија; 

мешавине за напитке као додаци исхрани; мешавине 

за утрљавање за медицинске или терапеутске 

потребе; мешавине пића у праху са воћном аромом 

као додаци исхрани; мешавине са хранљивим 

материјама за напитке као замена за оброк за 

медицинску примену; мешавине хранљивих додатака 

за пића у праху+л3403; мешани антибиотски 

препарати; мешани витамински препарати; мешани 

хормонски препарати; микробициди; микробициди 

за прераду отпадних вода; минерали као додатак 

исхрани за животиње; минералне воде за медицинску 

употребу; минералне соли за купке; минералне соли 

за медицинску употребу; минерални додаци исхрани; 

минерални препарати за медицинску примену; 

минерални препарати и супстанце за медицинске 

потребе; минерални хранљиви додаци исхрани; 

мирисни штапићи за дезинфекцију; миришљаве 

соли; мишићни релаксанси; млевена влакна ланеног 

семена за употребу као додатак исхрани; млеко у 

праху за бебе; млеко у праху за одојчад; млечне 

формуле за бебе; млечни ферменти за фармацеутску 

употребу; млечни шећер за фармацеутске намене; 

молескин за медицинске сврхе; молескин за 

употребу као медицински завој; морска вода за 

медицинске купке; назални спрејеви за медицинске 

потребе; намирнице без глутена прилагођене за 

медицинске потребе; нана за фармацеутску 

употребу; напици за бебе; напици за надокнаду 

електролита за медицинску примену; напици 

обогаћени витаминима за медицинске потребе; 

напици прилагођени за медицинску употребу; 

напици са воћним соком за дијабетичаре 

прилагођени за медицинску употребу; напуњене 

приручне апотеке за ветеринарску примену; 

наруквице натопљене репелентима против инсеката; 

натријумове соли за медицинску употребу; 

нематициди; нафтни желе [вазелин] за медицинску 

употребу; непрерађени лекови; никотинске жваке 

као помоћ у одвикавању од пушења; никотински 

инхалатори за медицинску примену; никотински 

фластери за медицинску примену; никотински 

фластери као помоћ у одвикавању од пушења; 

нитроцелулозне мембране за дијагностичку примену 

у ветерини; нитроцелулозни папири за дијагностичку 

примену у ветерини; нуспроизводи обраде житарица 
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за дијететску примену; нуспроизводи прераде 

житарица за медицинску употребу; нутрацеутски 

препарати за терапеутске или медицинске намене; 

нутрицеутици за терапеутске намене; обликовани 

метали у стоматологији; облози за прву помоћ; 

обрађени пчелињи полен за медицинску или 

терапеутску употребу; огрлице против бува; 

овициди; одевни предмети за инконтиненцију; 

окситоцини; оловка против брадавица; 

опотерапијски препарат; општи анестетици; орална 

контрацептивна средства; оралне рехидратацијске 

соли; орални аналгетици; органотерапеутски лекови; 

органотерапеутски препарати; органотерапија; 

освеживачи даха за медицинску примену; остаци од 

обраде житарица за дијететску или медицинску 

намену; офталмолошки препарати; офталмички 

препарати; памук за медицинску употребу; памучна 

вуна за медицинску употребу; папирне пелене за 

бебе; папирни улошци за пелене; паразитициди; 

парафармацеутски препарати за дерматолошку 

употребу; парацетамол; парфимисани сапун за 

дезинфекцију; пастиле амонијум хлорида; пастиле за 

грло; пастиле за грло на бази меда са биљним 

додацима; пастиле за кађење; пастиле за 

фармацеутску употребу; пастиле које садрже 

никотин за медицинску употребу; пастиле против 

кашља; пектин за фармацеутску употребу; пелене-

гаћице за бебе; пелене за бебе; пелене за бебе и за 

инконтиненцију; пелене за бебе од папира и 

целулозе, за једнократну употребу; пелене за 

инконтиненцију; пелене за инконтиненцију за 

једнократну употребу; пелене за одрасле; пелене за 

одрасле за једнократну употребу; пелене за пливање 

за бебе; пелене за пливање за бебе за вишекратну 

употребу; пелене за пливање за бебе за једнократну 

употребу; пелене [непромочиве гаћице] за бебе, за 

једнократну употребу; пелене [непромочиве гаћице] 

за бебе, од папира и целулозе; пепсин за 

фармацеутску употребу; пептони за фармацеутску 

употребу; пилуле за фармацеутске потребе; 

пиретрум прах; пића као додаци исхрани; пића од 

млечног слада за медицинску употребу; платнени 

улошци посебно направљени за вишекратне пелене 

за бебе; подлоге за бактериолошке културе; подлоге 

за инконтиненцију за једнократну употребу; подлоге 

за пелене; полен као додатак исхрани; помаде за 

фармацеутску употребу; порцелан за зубне протезе; 

порцелански материјали за употребу у 

стоматологији; празне капсуле за фармацеутску 

употребу; прапарати за туширање за медицинску 

намену; прашак од кантариде; прашак црвеног вина 

као додатак исхрани; прашкови за лечење атлетског 

стопала; прашкови за уништавање бува на 

животињама; прашкови против бува; пренатални 

витамини; преносиви комплети за прву помоћ; 

препарати алкалоида коке за медицинске потребе; 

препарати аминокиселина за ветеринарску употребу; 

препарати аминокиселина за медицинску употребу; 

препарати андрогена; препарати галактогога; 

препарати еритромицина; препарати естрогена; 

препарати за балсамовање за медицинску употребу; 

препарати за бронходилатацију; препарати за 

вакцине; препарати за вакцине за људе; препарати за 

гастроинтестинално лечење; препарати за 

дезинфекцију ноктију; препарати за дезинфекцију 

руку; препарати за дијагностиковање и лечење 

поремећаја у вези са полном репродукцијом и 

плодношћу; препарати за заустављање крварења; 

препарати за испирање очију; препарати за кађење за 

медицинску употребу; препарати за клистирање; 

препарати за купање за медицинске сврхе; препарати 

за купање на бази ментола за медицинске потребе; 

препарати за лечење астме; препарати за лечење 

атлетског стопала; препарати за лечење гљивица на 

ноктима; препарати за лечење дисменореје; 

препарати за лечење кардиоваскуларних болести; 

препарати за лечење кашља; препарати за лечење 

мигрене; препарати за лечење мучнине; препарати за 

лечење опекотина; препарати за лечење прехладе; 

препарати за лечење хемороида; препарати за 

липотропне факторе; препарати за назалну употребу 

у облику спрејева; препарати за негу коже за 

медицинске потребе; препарати за негу ноктију за 

медицинске потребе; препарати за негу стопала за 

медицинске потребе; препарати за неутрализацију 

непријатних мириса за одећу и текстил; препарати за 

одбијање животиња, птица и инсеката; препарати за 

одбијање штеточина; препарати за олакшање раста 

зуба; препарати за оралне вакцине; препарати за 

парно купатило на бази ментола за бебе; препарати 

за побољшање плодности; препарати за потискивање 

хормона; препарати за предвиђање овулације; 

препарати за пречишћавање ваздуха; препарати за 

промрзлине; препарати за смањење сексуалне 

активности; препарати за справљање дијететских 

напитака прилагођених за медицинске потребе; 

препарати за справљање медицинских напитака; 

препарати за спречавање жвакања и угриза 

животиња; препарати за стерилизацију; препарати за 

тестирање трудноће; препарати за тестирање 

трудноће за кућну употребу; препарати за третман 

акни; препарати за уништавање ваши у коси; 

препарати за уништавање гљивица; препарати за 

уништавање паразита; препарати за хемороиде; 

препарати за чишћење коже за медицинске потребе; 

препарати за чишћење контактних сочива; препарати 

калијума за фармацеутску употребу; препарати који 

садрже витамин а; препарати који садрже витамин б; 

препарати који садрже витамин д; препарати који 

садрже витамин ц; препарати који спречавају 

грижење ноктију; препарати који спречавају сисање 

палца; препарати лизина; препарати метионина; 
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препарати микроелемената за људску и животињску 

употребу; препарати микроорганизама за 

медицинску примену; препарати на бази триптофана; 

препарати на бази трихомицина; препарати 

ниацинамида за лечење акни; препарати од кофеина 

за медицинску употребу; препарати од кофеина као 

стимуланси; препарати од микроорганизама за 

медицинску или ветеринарску употребу; препарати 

од паратироидних хормона; препарати од тироидних 

хормона; препарати пеницилина; препарати против 

болова; препарати против гљивица; препарати 

против дијабетеса; препарати против жуљева; 

препарати против комараца за примену на мрежи 

против комараца; препарати против мучнине у току 

вожње; препарати против саркома; препарати против 

тумора; препарати саркомицина; препарати 

стрептомицина; препарати сулфамида; препарати 

тетрациклина; препарати тиолутина; препарати 

треонина; препарати у виду назалног и оралног 

спреја за стимулацију централног нервног система; 

препарати у облику гранула и течности за контролу и 

уклањање маховине; препарати у облику праха за 

контролу и уклањање маховине; препарати хормона 

хипофизе; прехрамбена влакна за лечење 

констипације; природни додаци исхрани за лечење 

клаустрофобије; пробиотички додаци; пробиотички 

додаци исхрани; пробиотске бактеријске 

формулације за медицинску употребу; пробиотски 

препарати за медицинску употребу који помажу у 

одржавању природне равнотеже флоре у систему 

органа за варење; проводљиви лакови за зубарске 

потребе; прогестеронски препарати; производи за 

лечење мучнине; производи за одбијање инсеката; 

производи за одбијање комараца; производи за 

одбијање мољаца; прополис за медицинску или 

терапеутску употребу; прополис за фармацеутску 

употребу; прополис као додатак исхрани; простирке 

за пресвлачење пелена за бебе за једнократну 

употребу; протеини као додатак исхрани; 

противотрови; профилактичка средства против 

крварења у мозгу; прстенови за жуљеве на ногама; 

психотропне супстанце; пчелињи полен за употребу 

као дијететски додатак исхрани; пшеничне клице као 

додатак исхрани; пшенични додаци исхрани; радијум 

за медицинску употребу; радиоактивне супстанце за 

медицинску употребу; радиоактивни фармацеутски 

препарати за ин виво употребу дијагностици и 

лечењу; радиоизотопи за маркирање у терапеутској и 

дијагностичкој употреби; радиолошке контрастне 

супстанце за медицинску употребу; 

радиофармацеутски препарати за дијагностиковање; 

рамени повези за хируршке намене; раствори за 

влажење контактних сочива; раствори за 

дерматолошку употребу; раствори за испирање 

очију; раствори за контактна сочива; раствори за 

одстрањивање фластера; раствори за чишћење за 

медицинске потребе; раствори за чишћење 

контактних сочива; растопиве траке за заустављање 

крварења из мањих посекотина и површинских рана; 

расхладни спрејеви за медицинске намене; ратициди; 

реагенси за клиничку дијагностику; реагенси за 

медицинске потребе; реагенси за употребу у 

медицинском генетском тестирању; реагенсни папир 

за медицинску намену; рендгенска контрастна 

средства; репеланти; репеленти за инсекте; 

репеленти за комараце која се наносе на кожу; 

респираторни стимуланси; рибље брашно за 

фармацеутску употребу; рибље уље за медицинске 

потребе; рицинусово уље за медицинску употребу; 

родентициди; самолепљиви завоји; санитарни 

препарати за употребу у медицини; свеће за масажу 

за терапеутске намене; свеће за уши; свеће за уши за 

потребе терапије; седативи; седства за чишћење усне 

дупље за медицинске потребе; секвенце нуклеинске 

киселине за медицинску и ветеринарску употребу; 

семе лана за медицинску употребу; серотерапијски 

лекови; серуми; сикативи [средства за сушење] за 

медицинску употребу; силиконски лубриканти за 

личну употребу; синтетички материјали за 

пломбирање зуба; синтетички наркотици који се 

издају на рецепт; синтетички пептиди за 

фармацеутске потребе; синтетички феромони за 

медицинску примену; скроб за дијететске или 

фармацеутске потребе; сирупи за фармацеутску 

употребу; сирупи против кашља; скроб за дијететску 

употребу; скроб за фармацеутску употребу; скроб и 

производи од скроба за дијететску и фармацеутску 

употребу; скроб и производи од скроба за 

фармацетску употребу; слад за фармацеутску 

употребу; сладић за фармацеутску употребу; слачица 

за фармацеутску употребу; сода бикарбона за 

фармацеутску употребу; сојини протеини као додаци 

исхрани; соли за купање за медицинску употребу; 

соли за купање и препарати за купање за медицинску 

употребу; соли за купке од минералне воде; соли за 

медицинску употребу; соли минералне воде; 

спермициди; спермициди за наношење на 

презервативе; спирале за одбијање комараца; 

спорициди; спрејеви за деконгестију носне слузнице; 

спрејеви против инсеката; средства за вагинално 

испирање за медицинске сврхе; средства за 

вагиналну хидратацију; средства за варење за 

медицинску употребу; средства за 

гастроинтестинало чишћење; средства за 

дезинфекцију за зубарске апарате и инструменте; 

средства за дезинфекцију за зубарске и медицинске 

апарате и инструменте; средства за дезинфекцију за 

контактна сочива; средства за дезинфекцију за 

медицинске апарате и инструменте; средства за 

дезинфекцију за медицинске инструменте; средства 

за дезинфекцију за медицинске потребе; средства за 

дезинфекцију за прање руку; средства за 
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дезинфекцију за санитарне потребе; средства за 

детоксикацију код тровања арсеником за медицинску 

примену; средства за детоксикацију код тровања 

бензолом за медицинску примену; средства за 

детоксикацију код тровања хлором за медицинску 

примену; средства за затварање за зубарску 

употребу; средства за испирање носа; средства за 

испирање очију; средства за испирање уста за 

медицинске намене; средства за испирање уста 

против каријеса за употребу у медицини; средства за 

лепљење у зубној и зубарској употреби; средства за 

лечење топлотног удара; средства за одстрањивање 

цревних глиста; средства за омекшавање столице; 

средства за опуштање мишића; средства за полирање 

зуба; средства за примену лека који олакшавају унос 

фармацеутских препарата; средства за примену лека 

у облику јестивих листића за облагање 

фармацеутских препарата у праху; средства за 

примену лека у облику спољашњег отопивог 

спољашњег слоја таблета који олакшавају унос 

фармацеутских препарата; средства за примену лека 

у облику спољашњег слоја таблета који олакшавају 

унос фармацеутских препарата; средства за примену 

у облику спољашњег отопивог слоја таблета који 

олакшавају унос додатака исхрани; средства за 

примену у облику спољашњег слоја таблета који 

олакшавају унос додатака исхрани; средства за раст 

костију која се састоје од биолошких материјала за 

медицинску употребу; средства за смањење апетита 

за медицинске сврхе; средства за снижавање 

холестерола; средства за стабилизацију капилара за 

медицинску употребу; средства за стимулисање 

животиња на узимање хране; средства за сузбијање 

тумора; средства за уклањање вашки 

[педикулициди]; средства за хируршко прање руку; 

средства за чишћење црева; средства против буђи; 

средства против кожних инфекција; средства против 

лепре; средства против паразита за медицинске 

потребе; средства против хипогликемије; стерилни 

облози; стерилни облози за опекотине; стерилни 

облози за ране; стероиди; стикови за ублажавање 

главобоље; стимуланси за раст косе за медицинске 

потребе; стимуланси за централни нервни систем; 

стоматолошки абразиви; стоматолошки восак за 

моделирање; стоматолошки материјали за заливање 

фисура; стоматолошки материјали за поправку зуба; 

стрихнин; субнитрати бизмута за фармацеутску 

употребу; сулфамиди у облику лекова; сулфонамиди 

[лекови]; сумпорни штапићи [дезинфекциона 

средства]; сумпорни штапићи за употребу као 

средства за дезинфекцију; сумпор у праху за 

фармацеутску употребу; сунђери за ране; суплементи 

калцијума; таблете антиоксиданти; таблете за лечење 

тинитуса; таблете за мршављење; таблете за 

смањење апетита; таблете за тамњење коже; таблете 

против алергије; талк пудери за медицинску 

примену; тамјан за одбијање инсеката; тамјан за 

одбијање комараца; тампони за медицинске потребе; 

тампони за менструацију; тартар за фармацеутску 

употребу; тартар крем, за фармацеутску употребу; 

текстилне заштитне гаћице за пелене; текстилне 

пелене; текстилне пелене за бебе; терапеутски 

лекови и агенси; терапеутски препарати за купање; 

терапеутско-медицински производи за купке; 

термална вода; терпентин за фармацеутску употребу; 

терпентинско уље за фармацеутску употребу; 

тестостеронски препарати; тест траке за анализу 

урина за потребе медицинског тестирања; тест траке 

за мерење нивоа глукозе у крви; течни витамински 

додаци исхрани; течности за испирање грла; 

течности за испирање уста за ветеринарску примену; 

тимол за фармацетску употребу; тинктура јода; 

тоници за медицинске потребе; торбе са лековима, 

преносиве, напуњене [приручне апотеке]; трава за 

пушење за медицинску употребу; трансдермални 

фластери за медицинско лечење; трипсини за 

медицинске потребе; уградни материјали за зубарске 

потребе; улошци за инконтиненцију; улошци од 

бамбуса посебно направљени за вишекратне пелене 

за бебе; улошци од конопље посебно направљени за 

вишекратне пелене за бебе; улошци од микровлакана 

посебно направљени за вишекратне пелене за бебе; 

уља за заштиту против обада; уље из јетре бакалара; 

уље коморача за медицинску употребу; уље ноћурка 

за медицинску примену; уље од семена лана као 

додатак исхрани; уље слачице за медицинску 

употребу; унапред напуњени шприцеви за 

медицинске намене; универзална дезинфекциона 

средства; универзални препарати за дезинфекцију и 

откалањање непријатних мириса; упијајућа вата; 

уреаза за медицинске потребе; успављујућа средства; 

успављујући седативи; фармацеутске супстанце; 

фармацеутски агенси за епидерм; фармацеутски 

агенси за лечење физички узрокованих лезија; 

фармацеутски агенси који утичу на метаболизам; 

фармацеутски агенси који утичу на органе за варење; 

фармацеутски агенси који утичу на периферни 

нервни систем; фармацеутски агенси који утичу на 

чулне органе; фармацеутски антиалергијски 

препарати и супстанце; фармацеутски 

антиепилептички препарати; фармацеутски лекови; 

фармацеутски лосиони за кожу; фармацеутски 

препарати; фармацеутски препарати за активирање 

ћелијске функције; фармацеутски препарати за 

здравствену негу; фармацеутски препарати за 

зубарске потребе; фармацеутски препарати за 

инхалаторе; фармацеутски препарати за инхалацију у 

лечењу плућне хипертензије; фармацеутски 

препарати за лечење алергијског ринитиса; 

фармацеутски препарати за лечење алергијског 

ринитиса и астме; фармацеутски препарати за 

лечење астме; фармацеутски препарати за лечење 
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аутоимуних болести; фармацеутски препарати за 

лечење болести дисајних путева; фармацеутски 

препарати за лечење болести и поремећаја имуног 

система; фармацеутски препарати за лечење болести 

костију; фармацеутски препарати за лечење болести 

мишићно-коштаног система; фармацеутски 

препарати за лечење болести система за варење; 

фармацеутски препарати за лечење болести 

централног нервног система [цнс]; фармацеутски 

препарати за лечење вирусних болести; 

фармацеутски препарати за лечење вирусних 

обољења; фармацеутски препарати за лечење 

гастроинтестиналних поремећаја; фармацеутски 

препарати за лечење гихта; фармацеутски препарати 

за лечење дијабетеса; фармацеутски препарати за 

лечење епидермалних проблема; фармацеутски 

препарати за лечење епилепсије; фармацеутски 

препарати за лечење еректилне дисфункције; 

фармацеутски препарати за лечење заразних 

болести; фармацеутски препарати за лечење 

инфективних болести; фармацеутски препарати за 

лечење и превенцију болести коже и нокта; 

фармацеутски препарати за лечење канцера; 

фармацеутски препарати за лечење 

кардиоваскуларних болести; фармацеутски 

препарати за лечење клоазме; фармацеутски 

препарати за лечење кућних љубимаца од глиста; 

фармацеутски препарати за лечење лезија насталих 

физичким путем; фармацеутски препарати за лечење 

малигних тумора; фармацеутски препарати за лечење 

мултипле склерозе; фармацеутски препарати за 

лечење опекотина од сунца; фармацеутски препарати 

за лечење остеопорозе; фармацеутски препарати за 

лечење очних болести и стања; фармацеутски 

препарати за лечење паркинсонове болести; 

фармацеутски препарати за лечење перути; 

фармацеутски препарати за лечење поремећаја коже; 

фармацеутски препарати за лечење поремећаја 

метаболизма; фармацеутски препарати за лечење 

поремећаја органа за варење; фармацеутски 

препарати за лечење поремећаја периферног нервног 

система; фармацеутски препарати за лечење 

поремећаја сензорних органа; фармацеутски 

препарати за лечење поремећаја срчаног ритма; 

фармацеутски препарати за лечење прелома костију; 

фармацеутски препарати за лечење рака; 

фармацеутски препарати за лечење респираторних 

болести; фармацеутски препарати за лечење 

симптома мучнине изазваних зрачењем; 

фармацеутски препарати за лечење симптома 

радијационе болести; фармацеутски препарати за 

лечење спортских повреда; фармацеутски препарати 

за лечење срчаног удара; фармацеутски препарати за 

лечење суве коже проузроковане трудноћом; 

фармацеутски препарати за лечење хемијске 

неравнотеже организма; фармацеутски препарати за 

лечење хиперлипидемије; фармацеутски препарати 

за лечење хипертензије; фармацеутски препарати за 

лечење хиперхолестеролемије; фармацеутски 

препарати за лечење хипогликемије; фармацеутски 

препарати за лечење хормоналних поремећаја; 

фармацеутски препарати за лечење хормоналних 

поремећаја и за превенцију остеопорозе; 

фармацеутски препарати за људску употребу; 

фармацеутски препарати за негу животињске коже; 

фармацеутски препарати за негу коже; фармацеутски 

препарати за одвикавање од пушења; фармацеутски 

препарати за окуларну и интраокуларну хирургију; 

фармацеутски препарати за офталмолошку употребу; 

фармацеутски препарати за офтамолошку употребу; 

фармацеутски препарати за очи; фармацеутски 

препарати за очну употребу; фармацеутски 

препарати за периферни нервни систем; 

фармацеутски препарати за постизање ерекције; 

фармацеутски препарати за превенцију и лечење 

канцера; фармацеутски препарати за превенцију 

остеопорозе; фармацеутски препарати за ране; 

фармацеутски препарати за регулацију имунитета; 

фармацеутски препарати за регулацију имунолошког 

система; фармацеутски препарати за спречавање и 

лечење рака; фармацеутски препарати за спречавање 

промена на кожи током трудноће; фармацеутски 

препарати за сузбијање тумора; фармацеутски 

препарати за ублажавање ефеката изазваних уједом 

инсекта; фармацеутски препарати за употребу у 

дерматологији; фармацеутски препарати за употребу 

у онкологији; фармацеутски препарати за употребу у 

урологији; фармацеутски препарати за употребу у 

хемотерапији; фармацеутски препарати за 

хидратацију коже током трудноће; фармацеутски 

препарати и смеше за лечење и превенцију канцера; 

фармацеутски препарати и супстанце; фармацеутски 

препарати и супстанце за лечење 

гастроинтестиналних обољења; фармацеутски 

препарати и супстанце за лечење канцера; 

фармацеутски препарати и супстанце за лечење 

оштећене коже и ткива; фармацеутски препарати и 

супстанце за превенцију канцера; фармацеутски 

препарати и супстанце за употребу на пољу 

анестезије; фармацеутски препарати и супстанце за 

употребу у онкологији; фармацеутски препарати и 

супстанце за употребу у урологији; фармацеутски 

препарати и супстанце са аналгетским својствима; 

фармацеутски препарати и супстанце са 

антипиретичким својствима; фармацеутски 

препарати који садрже кофеин; фармацеутски 

препарати који се продају у претходно напуњеним 

шприцевима; фармацеутски препарати који се удишу 

за лечење плућних болести и поремећаја; 

фармацеутски препарати на бази креча; 

фармацеутски препарати против кашља; 

фармацеутски препарати против кашља и прехладе; 
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фармацеутски препарати против прехладе; 

фармацеутски препарати против стрија; 

фармацеутски производи који се примењују у виду 

инјекција код анафилатичких реакција; 

фармацеутски производи против дијабетеса; 

фармацеутски раствори за дијализу; фенол за 

фармацеутску употребу; ферменти за фармацеутску 

употребу; феромони за медицинску примену; 

фитотерапеутски препарати за медицинске намене; 

фластери; фластери за курије очи; фластери за 

повреде на кожи; фластери, материјали за завијање; 

фластери са витаминским додацима; форм-алдехид 

за фармацеутску употребу; фосфати за фармацеутску 

употребу; фунгициди за медицинску употребу; 

фунгициди; фунгициди за употребу у домаћинству; 

хамамелис [астрингент]; хематогени; хемијска 

контрацептивна средства; хемијски обрађени папири 

за откривању крви у столици; хемијски препарати за 

лечење филоксере; хемијски препарати за 

медицинске или ветеринарске потребе; хемијски 

препарати за медицинске потребе; хемијски 

препарати за медицинску употребу; хемијски 

препарати за санитарне потребе; хемијски препарати 

за утврђивање трудноће; хемијски препарати за 

фармацеутску употребу; хемијски реагенси за 

медицинске потребе; хемијски реагенси за 

медицинску или ветеринарску употребу; хемијско-

фармацеутски препарати; хемоглобин; хемостатичке 

оловке; хемостатска средства за медицинску 

примену; хемостатске оловке; хемотерапеутици; 

хигијенске гаћице; хигијенски лубриканти; 

хигијенски препарати за болничку употребу; 

хигијенски препарати за кућну употребу; хигијенски 

препарати за личну хигијену, осим тоалетних 

производа; хигијенски улошци; хигијенски 

препарати за стерилизацију; хигијенски улошци за 

сваки дан; хидрастин; хидрастинин; хидрирани хлор 

за фармацеутску употребу; хидроген пероксид за 

медицинску употребу; хидрокортизони; 

хидрокортизони у форми креме; хируршки гипс; 

хируршки завоји; хируршки и медицински завоји; 

хируршки лепкови; хлеб за дијабетичаре прилагођен 

за медицинску употребу; хлеб обогаћен витаминима 

за терапеутску употребу; хлеб са ниским садржајем 

соли прилагођен медицинској употреби; хлороформ; 

хомеишу [медицинска окрепљујућа пића са биљним 

екстрактима]; хомеопатске масти против упала; 

хомеопатски лекови; хомеопатски суплементи; 

хомеопатски фармацеутски производи; 

хомогенизована храна прилагођена за медицинске 

сврхе; хормони за медицинску употребу; хормони 

људског раста; хормонски препарати панкреаса; 

храна за бебе; храна за ентералну прехрану; храна за 

новорођенчад; храна за одојчад без лактозе; храна 

прилагођена дијабетичарима; хранљиве материје за 

културе микроорганизама; хранљиве плочице као 

замена за оброк направњене за медицинску примену 

за особе које пролазе кроз медицинско лечење; 

хранљиви додаци од скроба прилагођени за 

медицинске потребе; хранљиво обогаћена вода за 

медицинске потребе; хранљиво обогаћени напици за 

медицинске потребе; целулозни естри за 

фармацеутску употребу; целулозни етри за 

фармацеутску употребу; цигарете без дувана за 

медицинску употребу; цитостатици за медицинску 

примену; цитостатици за фармацеутску примену; 

цитостатички лекови за медицинску примену; црни 

пелин за медицинску примену; чајеви за мршављење 

за медицинске потребе; чај за асматичаре; чепићи; 

чинолин за медицинску употребу; шампони за 

уклањање вашки; шећер за медицинску употребу; 

штапићи сладића за фармацеутску употребу; 

штитници за очи за медицинске потребе.  

10  лед маске за терапеутске намене; луер лоцк игле 

за медицинску употребу; луер наставци за 

медицинску употребу; аеросолни распршивачи за 

медицинску употребу; акупресурне наруквице; 

акушерски апарати; аналогни слушни апарати; 

анатомски улошци за ципеле; анатомски улошци за 

чизме и ципеле; антидекубитне подлоге; 

антиреуматске наруквице; антиреуматско прстење; 

апарати за анастомозу; апарати за анестезију; 

апарати за вештачко дисање; апарати за 

вибромасажу; апарати за генетско тестирање за 

медицинске сврхе; апарати за давање анестезије; 

апарати за дермоабразију; апарати за днк и рнк 

тестове за употребу у медицини; апарати за дренажу 

рана; апарати за естетску масажу; апарати за 

естетску масажу за употребу у салонима лепоте; 

апарати за истезање у медицинске сврхе; апарати за 

клиничку дијагнозу; апарати за клистирање за 

медицинску употребу; апарати за лечење глувоће; 

апарати за масажу; апарати за мерење крвног 

притиска; апарати за мерење холестерола; апарати за 

мерење шећера; апарати за моксибустију; апарати за 

надимљавање за медицинску употребу; апарати за 

обнављање матичних ћелија за употребу у медицини; 

апарати за одређивање телесног састава; апарати за 

оживљавање; апарати за полимеризацију за 

стоматолошке потребе; апарати за полимеризацију за 

употребу у стоматологији; апарати за прање 

телесних шупљина; апарати за праћење откуцаја 

срца; апарати за прегледање ока; апарати за сукцију 

рана; апарати за терапију топлим ваздухом; апарати 

за термотерапију за медицинске потребе; апарати за 

тестирање вида; апарати за тестирање, за 

медицинску употребу; апарати за тестирање крви; 

апарати за физичке вежбе за медицинску употребу; 

апарати за физичке вежбе за терапеутске потребе; 

апарати за фототерапију за медицинске потребе; 

апарати за хемодијализу; апарати и инсталације за 

производњу рендгенског зрачења, за медицинску 
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употребу; апарати и инструменти за радиоизотопску 

терапију; апарати, уређаји и производи за одојчад; 

апарати, уређаји и производи за сексуалне 

активности; апликатори за фармацеутске производе; 

балонски катетери; балонски катетери за употребу у 

ангиопластици; бандажери за колена за медицинске 

потребе; бандажери за колена, ортопедски; 

бандажери [потпорни завоји]; биокомпатибилни 

обложени стентови; биомагнетно престење за 

терапеутске или медицинске намене; биометри за 

интраокуларна сочива; биоразградиви имплантати за 

фиксирање костију; болничка носила; болничка 

носила на колицима; бочице за интравенско 

храњење; бочице за чување мајчиног млека; бочице 

са капаљком за употребу у медицини; бронхоскопи; 

брусне плоче за употребу у стоматологији; брусни 

дискови за стоматолошке потребе; букална туба; 

вагинални дилататор; вагинални дилататори; 

вагинални спекулуми; вагинални шприцеви; 

ваздушни душеци за бебе, за медицинску употребу; 

ваздушни кревети за медицинску употребу; варалице 

[цуцле] за бебе; вентили за флашице за храњење; 

вертебрални ортопедски уређаји; вештачка сочива за 

уградњу у око; вештачке дојке; вијци за кости; 

високофреквентни електромагнетни терапијски 

уређаји; водене вреће за медицинску употребу; 

водени кревети за медицинску употребу; вратне 

крагне; вреће са ледом за медицинску употребу; 

врећице за вагинално испирање; галвански појасеви 

за медицинску употребу; галвански терапеутски 

уређаји; гастроскопи; гинеколошки апарати; 

гинеколошки инструменти; гинеколошки 

инструменти за прегледање женских репродуктивних 

органа; гипсани завоји за употребу у ортопедији; 

гипсани калупи за ортопедске потребе; гумене 

навлаке [ножице] за штаке; дефибрилатори; 

дигитални слушни апарати; дигитални топломери за 

медицинску употребу; дизалице за пацијенте; 

дијагностички апарати за медицинску употребу; 

дијагностички уређаји за откривање абнормалног 

прионског протеина; дијализатори; дијафрагме за 

контрацепцију; дилататори за материцу; дилататори 

ректума; дренажне цеви за медициснку употребу; 

држачи чаша са узорцима; душеци за медицинске 

сврхе; душеци за порођај; душеци на надувавање за 

медицинску употребу; душеци са потпором за 

медицинске потребе; езофагоскопи; еластичне 

чарапе за медицинске потребе; еластичне чарапе за 

хируршку употребу; електрична слушна помагала; 

електричне пипете за медицинске сврхе; електричне 

пумпице за дојиље; електрични инструменти за 

акупунктуру; електрични јастуци за грејање, за 

медицинску употребу; електрични каутери за 

хируршке сврхе; електрични кућни уређаји за 

естетску масажу; електрични скалпели за хируршке 

потребе; електрични стимулатори за нерве који се 

примењују кроз кожу; електрични уређаји за 

естетску масажу; електрични уређаји за масажу; 

електрични уређаји за масажу за кућну употребу; 

електрични уређаји за масажу за личну употребу; 

електрични уређаји за мерење температуре за 

медицинске сврхе; електроде за дефибрилацију срца; 

електроде за медицинску употребу; електроде за 

спољне дефибрилаторе; електроенцелографи; 

електрокардиографи; електроларинкси; електронска 

слушна помагала; електронски стимулатори живаца 

за медицинске потребе; електронски стимулатори 

мишића за медицинске потребе; ендобронхијални 

тубуси; ендодонтске иглице; ендопротезе; ендоскопи 

за медицинске потребе; ендоскопске камере за 

медицинске сврхе; ендоскопски уређаји за 

медицинске потребе; ендотрахеалне цеви; ентералне 

пумпе за храњење; жице за серклажу; завоји 

[еластични]; замене за кости за хируршке потребе; 

заштите за мадраце за једнократну употребу; 

заштитне рукавице за медицинске потребе; заштитне 

рукавице за стоматолошке потребе; заштитне 

рукавице за хируршке потребе; заштитни 

оковратници за ветеринарске потребе; заштитни 

подметачи за кревете; заштитни уређаји за емболију; 

збуни мостови; зубарска огледала; зубарске маске од 

латекса за пацијенте; зубарске столице; зубарске 

столице за преглед; зубарски апарати, електрични; 

зубарски апарати и инструменти; зубарски наставци; 

зубне бушилице; зубне крунице; зубне навлаке; 

зубне протезе у облику превлаке; зубне протезе у 

облику улошка; зубни екскаватори; зубни мостови са 

имплантатима за стоматолошке сврхе; игле за 

акупунктуру; игле за биопсију; игле за вештачке 

зубе; игле за зашивање, хируршке; игле за 

медицинску употребу; игле за убризгавање за 

медицинске потребе; имплантабилни уређаји за 

поткожно давање лека; индикатори угљен-диоксида 

за медицинске потребе; индикаторске траке за 

мерење температуре за медицинске намене; 

инкубатори за бебе; инкубатори за медицинску 

употребу; инструменти за акупунктуру; инструменти 

за киропрактику; инструменти за литотомију; 

инструменти за пуњење за стоматолошке сврхе; 

инструменти за убризгавање без игала; инструменти 

за употребу у гастроинтестиналној хирургији; 

инструменти за употребу у зубној протетици; 

инсулински инјектори; инсулински инјектори који се 

продају празни; инсулински шприцеви; инсуфлатори 

за удисање; интравенски имплантати који се састоје 

од вештачких материјала; интравенски катетери; 

интракардијални катетери; интрамедуларне шипке; 

интраокуларна сочива; интраокуларни имплантати за 

мењање боје очију направљени од вештачких 

материјала; интраоралне зубарске камере; 

инфрацрвене лампе за медицинске потребе; 

инфрацрвени термометри за медицинске сврхе; 
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инхалатори; инхалатори за лечење горњих 

респираторних упала; инхалатори кисеоника за 

терапеутске потребе; инхалатори са водоником; 

инхалатори с кисеоником за медицинске потребе; 

испуне за ортопедске гипсане завоје; јастуци за врат 

за медицинске потребе; јастуци за медицинске сврхе; 

јастуци за употребу у медицини; јастуци на 

надувавање за медицинску употребу; јастуци са 

врећицама са ледом за медицинске сврхе; јастучићи 

за хлађење за прву помоћ; једнократни 

хиподермални шприцеви за медицинске сврхе; 

калупи за узимање зубних отисака; каниле - цевчице; 

капаљке за давање лека; капаљке за очи за 

медицинске потребе; капаљке за употребу у 

медицини; капиларне дренажне цеви; капиларне 

цеви за додавање реагенса; капиларне цеви за крв; 

капиларне цеви за узорке; кардиолошке електроде; 

кардиолошке сонде; кардиопулмоналне 

реанимацијске [цпр] маске; катгут хируршки конац; 

катгут [хируршки конац]; катетери; катетери за 

медицинску употребу; кашике за давање лека; 

кварцне лампе за медицинску употребу; 

кератоскопи; кесе за прикупљање крви за 

медицинску употребу; кесе за прикупљање крви за 

медицинску употребу, празне; кирете; клинички 

термометри; колпоскопи; коморе за инхалацију; 

комплети за трансфузију; компресивне панталоне; 

компресивне хулахопке; компресивне хулахопке у 

медицинске сврхе; компресивне чарапе; компресивне 

чарапе за медицинске или терапијске сврхе; 

компресивни прслуци; компресивни рукави за удове; 

компресивни рукави за удове за употребу у спорту; 

компресивни рукави за удове за употребу у фудбалу 

и другим спортовима; компресивни џемпери; 

компресиона одећа; компресионе доколенице; 

компресионе хулахопке; компресионе чарапе; 

компресиони завоји; компресори [хируршки]; 

контрацептивна средства; контрацептивна средства, 

која нису хемикалије; концентратори кисеоника за 

медицинске намене; конци; конци за хируршке 

потребе; корсети за медицинску употребу; кревети 

направљени посебно за медицинску употребу; 

криосонде; криосонде за лечење и уклањање тумора; 

кутије за инструменте које користе лекари; кутије за 

медицинске и хируршке инструменте; кутије 

прилагођене за медицинске инструменте; кутијице за 

лекове и кутије са претинцима за медицинск 

употребу; лампе за медицинске намене; лампе за 

медицинске прегледе; лампе за медицинску 

употребу; лампе са ултраљубичастим зрацима за 

медицинску употребу; ланцете, ножићи; 

лапароскопи; ларингоскопи; ласери за козметички 

третман лица и коже; ласери за козметички третман 

лица, коже и фоликула косе; ласери за козметичку 

негу; ласери за козметичку употребу; ласери за 

медицинску употребу; ласери за офталмолошке 

потребе; ласери за третман коже; ласерски 

показивачи за медицинске потребе; литотриптори; 

лоптице за масажу; лоптице за масажу дубоког 

ткива; магнетне наруквице за медицинску употребу; 

маказе за медицинске потребе; масажери за главу; 

масажери за главу, на батерије; масажери за десни 

беба; масажери за стопала; масажери за тело; 

масажне столице са уграђеним масажним уређајима; 

маске за анестезију; маске за дисање за медицинске 

потребе; маске за лице за санитарну употребу; маске 

које користи медицинско особље; маске с 

кисеоником; мастоидни ретрактори; медицинска 

носила; медицинска помагала за моксибустија 

терапију; медицинска средства за затварање рана; 

медицинска средства за једнократну употребу за 

лечење затвора; медицинске потпорне хулахопке; 

медицинске потпорне чарапе; медицинске столице за 

лечење пацијената; медицинске торбе за држање 

медицинских инструмената; медицинске цеви; 

медицинске цеви за давање лекова; медицинске цеви 

за испирање; медицинске цеви за трансфузију; 

медицинске цеви за употребу у васкупларним 

процедурама; медицинске чарапе; медицинске 

чашице за узорке; медицински апарати; медицински 

апарати за дијагностиковање срчаних удара; 

медицински апарати за дозиметрију у радиотерапији; 

медицински апарати за лечење међупршљенских 

дискова; медицински апарати и инструменти; 

медицински аутоматски шприцеви; медицински 

вентилатори; медицински водећи конац; медицински 

инструменти; медицински инструменти за слух; 

медицински инструменти за снимање рада срца; 

медицински огртачи; медицински распршивачи; 

медицински расхладни уређаји за лечење топлотног 

удара; медицински уређаји за испирање; медицински 

уређаји за олакшавање удисања фармацеутских 

препарата; медицински уређаји за увођење 

фармацеутских препарата у људско тело; 

медицински уређаји за хлађење који се користе у 

терапијској хипотермији; менструалне чашице; 

мерачи засићености крви кисеоником у медицинске 

сврхе; мерачи пулса; млазни шприцеви за 

медицинску употребу; монитори за крвни притисак; 

монитори за праћење дисања; монитори за праћење 

откуцаја срца; монитори за праћење пулса; монитори 

за праћење пулса фетуса; монитори за праћење рада 

срца који се носе током вежбе; монитори за телесну 

масноћу; монитори кисеоника за медицинске 

потребе; монитори телесне масноће; навлаке за 

мадраце за заштиту од инконтиненције; намештај 

посебно направљен у медицинске сврхе; нанороботи 

за медицинске намене; наруквице за медицинске 

намене; наруквице против мучнине; небулизатори за 

медицинске потребе; небулизатори за респираторну 

терапију; неелектрични инструменти за акупунктуру; 

неелектрични масажни уређаји; несавитљиви 
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медицински ендоскопи; нискофреквентни 

електромагнетни уређаји за терапију; ножеви за 

медицинске потребе; носачи амалгама; носиви ручни 

писоари; носила за пацијенте; носиљке за 

медицинске потребе; носни аспиратори; носни 

дилататори; огледала за зубаре; операциони столови; 

опрема за акупунктуру; опрема за вежбање за 

физиотерапију; опрема за заштиту од рендгенског 

зрачења, за медицинску употребу; опрема за масажу 

врата; опрема за масажу леђа; опрема за масажу 

стопала; опрема за намештање костију; опстетрички 

форцепси; ортодонтске гумице; ортодонтски 

апарати; ортодонтски инструменти; ортодонтски 

исправљачи; ортозе за глежњеве за медицинске 

потребе; ортозе за колена за медицинске потребе; 

ортозе за лактове за медицинске потребе; ортозе за 

удове и зглобове за медицинске потребе; ортопедска 

обућа; ортопедска средства за криво стопало; 

ортопедске или хируршке лонгете; ортопедске 

лонгете; ортопедске направе за причвршћивање; 

ортопедске ортозе; ортопедске потпоре; ортопедске 

протезе за кук; ортопедске ципеле; ортопедске 

чарапе; ортопедски артикли; ортопедски ђонови; 

ортопедски завоји; ортопедски завоји за подупирање; 

ортопедски имплантати; ортопедски имплантати за 

зглобове направљени од вештачких материјала; 

ортопедски имплантати од вештачких материјала; 

ортопедски импланти за зглобове; ортопедски 

јастучићи; ортопедски појасеви; ортопедски улошци 

за обућу; ортопедски улошци за обућу са потпором 

за свод стопала; ортопедски умеци за обућу; 

ортопедски уређаји; ортотички апарати; ортотички 

улошци за обућу; отвори за приступ крвним 

судовима за медицинске потребе; отоскопи; 

офталмометри; офталмоскопи; очни спекулуми; 

оштре кирете; оштрице за стоматолошке бушилице; 

оштрице за хируршке бушилице; паковања хемијски 

активиране хладних гелова за медицинске потребе; 

паковања хемијски активираних топлих гелова за 

медицинске потребе; папилотоми; пелвиметар; 

пенасти масажни ваљци; перкусиони чекићи за 

дијагностичке сврхе; песари за контрацепцију и 

подржавање материце; пинцете анатомске; пинцете 

анатомске за хируршке потребе; пипаљке [сонде] за 

медицинску употребу; пипете за медицинску 

употебу; пластичне навлаке за палац против сисања 

палца; пљуваонице за употребу у медицини; повези 

за зглобове, анатомски; подлоге за кревете за 

инконтинентне особе; подупирачи свода стопала за 

обућу; појасеви, електрични, за медицинску 

употребу; појасеви за медицинска носила; појасеви 

за медицинске сврхе; појасеви за препонску килу; 

појасеви за пупак; поклопци за флашице за бебе; 

помагала за ходање за медицинске потребе; помични 

чаршави за болесничке кревете; посебни контејнери 

за медицински отпад; посебни кревети за пацијенте 

са опекотинама; постоперативни компресиони 

одевни предмети; посуде за испуштање крви; посуде 

за медицинску употребу; посуде за примену лекова; 

посуде за урин; посуде за храњење за медицинске 

потребе; потпоре за глежњеве за медицинске 

потребе; потпоре за лактове за тенисере; потпоре за 

леђа за медицинске потребе; потпорни јастуци на 

надувавање, за медицинску употребу; потпорни 

појасеви за труднице у медицинске сврхе; 

презервативи са укусима; преиостални елеватори; 

преносне направе за уринирање које омогућавају 

женама да стоје док уринирају; прозирни штитници 

за лице за медицинско особље; протезе; протезе за 

исправљање зуба; протезе за кости; протезе за косу; 

протезе за кукове; протетички лигаменти; прстенови 

за грицкање који се користе при избијању зуба и који 

садрже звечке за бебе; прстенови за правилно 

ницање зуба, глодалице; психијатријске кошуље; 

пулсни оксиметри; пумпе за медицинску употребу; 

пумпице за дојиље; пупилометри за мерење 

пупиларне дистанце [пд]; пупилометри за мерење 

реакције зенице на надражаје; радијумске цеви за 

медицинску употребу; радиолошки апарати за 

медицинску употребу; радиолошки екрани за 

медицинску употребу; радиотерапеутски апарати; 

распршивачи за медицинску употребу; распршивачи 

који се продају празни за медицинске сврхе; резне 

плоче за стоматолошку употребу; резне плочице за 

стоматолошке потребе; резни дискови за 

стоматолошке потребе; рендгенске цеви, за 

медицинску употребу; рендгенски апарати за 

медицинску употребу; рендгенски снимци за 

медицинску употребу; рентген апарати за 

ветеринарске потребе; рентген апарати за снимање 

зуба; рентген апарати за стоматолошке потребе; 

рентгенски дијагностички уређаји; рентгенски ст-

скенери; респиратори за вештачко дисање; 

респираторне маске за вештачко дисање; ретиналне 

камере за медицинску употребу; ретиноскопи; 

ретрактори за кости; ретрактори за усне; 

роботизована ексоскелетонска одела за медицинску 

употребу; рукавице за једнократну употребу за 

медицинске потребе; рукавице за једнократну 

употребу за стоматолошке потребе; рукавице за 

једнократну употребу за хируршке потребе; 

рукавице за масажу; рукавице за масажу од коњске 

длаке; рукавице за медицинске прегледе; рукавице за 

медицинску употребу; рукавице за стоматолошке 

потребе; рукавице од латекса за медицинске потребе; 

рукавице од латекса за стоматолошке потребе; 

рукавице од латекса за хируршке потребе; рукавице 

са издвојеним палцем за медицинске потребе; ручна 

огледала за употребу у стоматолошким прегледима; 

ручна опрема за вежбање за сврхе физиотерапије; 

ручне пумпице за дојиље; ручни ваљци за масажу; 

ручни уређаји за масажу; савитљиви медицински 
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ендоскопи; санитарне маске за изолацију од 

бактерија; санитарне маске за изолацију од вируса; 

санитарне маске за изолацију од гљивица; санитарне 

маске за изолацију од полена; санитарне маске за 

изолацију од прашине за медицинску употребу; 

секачи за таблете; секачи таблета; сепаратори 

ножних прстију за ортопедске намене; сетови за 

инфузију; сигурносни појасеви за пацијенте; системи 

за уролошко снимање; скалпели; скенери за 

компјутеризовану томографију [цт]; скенери за 

снимање магнетном резонанцом [мри]; слушна 

помагала; слушна помагала с могућношћу 

програмирања; слушне трубе; снимачи откуцаја 

срца; сочива [очне протезе] за хируршку уградњу; 

спатуле за медицинску примену; спатуле за 

стоматолошке сврхе; спекулуми; спекулуми за 

једнократну употребу; спермицидални презервативи; 

специјална одећа за операционе сале; спинални 

имплантати од вештачких материјала; спирометри 

[медицински апарати]; сплинтови за прсте; спољни 

дефибрилатори; справе за заштиту слуха; справе за 

уклањање хируршких спајалица; спремници посебно 

прилагођени за одлагање шприцева; средишњи 

венски катетери; средства за контрацепцију; средства 

за лечење емболије за лечење васкуларних 

аномалија; срчани пејсмејкери; стезаљке за карлицу; 

стезаљке за хитну интервенцију на карлици; 

стезници за зглобове за медицинске потребе; 

стентови; стерилни чаршафи [хируршки]; 

стетоскопи; стимулатори мозга; столице за 

медицинске интервенције; столице са отвором за 

уметање ноћне посуде; столови за лекарске прегледе; 

столови за лечење пацијената; столови за 

медицинске интервенције; стоматолошка клешта; 

стоматолошке бушилице; стоматолошке сонде за 

употребу у стоматолошким захватима; стоматолошке 

сонде, осим за личну употребу; стоматолошки 

артикулатори; стоматолошки имплантати 

направљени од вештачких материјала; стоматолошки 

инструменти; стоматолошки уређаји; стоматолошки 

шприцеви; стругачи за језик; супраструктуре 

имплантата за стоматолошке сврхе; суспензиони 

завоји; сфинктеротоми; телеметријски апарати за 

медицинске потребе; терапеутске маске за лице; 

терапеутски и помоћни уређаји за хендикепиране 

особе; терапеутски уређаји за децу с аутизмом; 

терапијске удлаге за уста против хркања; терапијске 

штипаљке за нос против хркања; термоелектрични 

завоји [хируршки]; термометри за медицинску 

употребу; тестере за хируршку употребу; томографи 

за медицинске сврхе; тонометри; топлотна паковања 

за прву помоћ; топлотне лампе за медицинске 

потребе; торакоскопи; траке за кинезитерапију; 

транспортна носила са точкићима; трбушне компресе 

за медицинске сврхе; трбушни корсети; трбушни 

појасеви; трокари; труднички појасеви; тупе кирете 

за хируршке потребе; ћебад, електрична, за 

медицинску употребу; ублаживачи болова приликом 

ницања зуба; убризгивачи за медицинску употребу; 

угаони наставци за профилаксу; угаони наставци за 

профилаксу за једнократну употребу; угљеничне 

лучне лампе за медицинске потребе; удлаге за 

медицинске потребе; улошци за равне табане; 

улошци за трбух; ултразвучни апарати у медицинске 

сврхе; ултразвучни дијагностички уређаји за 

медицинску употребу; унутарматеричне направе за 

контрацепцију; унутрашњи назални дилататори; 

уређаји за акупресуру; уређаји за акупунктуру; 

уређаји за анализу идентификације бактерија за 

медицинске намене; уређаји за аутоматску 

вакцинацију; уређаји за вежбање за сврхе 

медицинске рехабилитације; уређаји за 

дијагностичко сликање за медицинске потребе; 

уређаји за дијагностичко сликање за употребу у 

нуклеарној медицини; уређаји за дијализу; уређаји за 

електричну стимулацију за потребе физичке 

терапије; уређаји за електрофорезу за медицинске 

потребе; уређаји за инфузију за терапеутске сврхе; 

уређаји за испирање за терапеутске сврхе; уређаји за 

испирање уста за употребу у стоматологији; уређаји 

за магнетно резонантну томографију [мрт]; уређаји 

за масажу за личну употребу; уређаји за масажу за 

медицинске потребе; уређаји за медицинско 

снимање; уређаји за мерење интракранијалног 

притиска; уређаји за мерење протока артеријске крви 

у оку; уређаји за мерење температуре за медицинске 

сврхе; уређаји за микродермоабразију; уређаји за 

неинвазивну хирургију; уређаји за реанимацију; 

уређаји за рехабилитацију тела за медицинске 

намене; уређаји за снимање нуклеарном магнетном 

резонанцом [нмри]; уређаји за трансфузију крви; 

уређаји за третирање акни; уређаји за третмане 

против целулита; уређаји за убризгавање 

фармацеутских препарата; уређаји за узимање крви; 

уређаји за узимање узорака крви; уређаји за узимање 

узорака телесних течности; уређаји за ултразвучну 

терапију; уређаји за успављивање који емитују звук; 

уређаји за успављивање који емитују мирис; уређаји 

за успављивање који емитују светлост; уређаји за 

успављивање, наиме апарати који изазивају сан 

емитовањем звука, мириса или светлости; уретрални 

дилататори; уретрални катетери; уролошке сонде; 

уролошки апарати и инструменти; уролошки 

инструменти; уролошки уређаји; уролошки 

шприцеви; успављујући јастуци за несаницу; утезни 

бандажи; физиотерапеутски апарати; филтери за крв; 

филтери за ултра-љубичасте зраке за медицинску 

употребу; фластери за хлађење за медицинску 

употребу; флашице за бебе; форцепс, порођајна 

клешта; фотеље за употребу у медицини или 

стоматологији; хаљине за преглед пацијената; 

хватаљке за литотомију; хватаљке за медицинску 
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употребу; хватаљке, хируршке; хемијски активиране 

топле компресе за медицинске потребе; хемијски 

активиране топле облоге за медицинске потребе; 

хемијски активиране хладне компресе за медицинске 

потребе; хемилуминисцентно светло за употребу у 

ендоскопији; хемостатици; хемоцитометри; 

хигијенске маске за медицинску употребу; 

хидрофилне жице водилице за праћење катетера; 

хипербаричне коморе за медицинске потребе; 

хипогастрични појасеви; хиподермичке игле; 

хиподермички шприцеви - шприц за ињекције; 

хиподермски аутоматски шприцеви; хируршка 

огледала; хируршка основна одела; хируршке 

бушилице; хируршке игле; хируршке каљаче; 

хируршке капе; хируршке лампе; хируршке маказе; 

хируршке маске; хируршке мреже од претежно 

вештачких материјала; хируршке оштрице; 

хируршке пинцете; хируршке рукавице; хируршке 

спајалице; хируршке спајалице за кожу; хируршке 

чеоне лампе; хируршки апарати; хируршки апарати и 

инструменти; хируршки и медицински апарати и 

инструменти; хируршки импланти од вештачких 

материјала; хируршки инструменти; хируршки 

инструменти за резање; хируршки инструменти за 

употребу при операцијама кичме; хируршки 

инструменти за употребу при ортопедским 

операцијама; хируршки инструменти за употребу у 

ортопедској и спиналној хирургији; хируршки 

катетери; хируршки катетери и сонде; хируршки 

компресори; хируршки конац; хируршки конци; 

хируршки мантили; хируршки материјали за 

зашивање; хируршки, медицински, зубарски и 

ветеринарски апарати и инструменти; хируршки 

ножеви; хируршки перфоратори; хируршки прибор; 

хируршки распаторијуми; хируршки ретрактори; 

хируршки роботи; хируршки стерилни прекривачи; 

хируршки сунђери; хируршки уређаји и инструменти 

за употребу у ветерини; хируршки уређаји и 

инструменти за употребу у медицини; хируршки 

уређаји и инструменти за употребу у стоматологији; 

хируршки форцепси; хистероскопи; ходалице за 

непокретне особе; ходалице за слабо покретне особе; 

ходалице са точкићима за помоћ при кретању; цеви 

за ентералну исхрану; цеви за интравенско храњење; 

цеви за тимпаностомију; цеви за употребу са 

канилама; цеви за употребу са катетерима; цевчице 

за трахеостомију; цервикални дилататори; 

цитоскопи; цуцле за флашице за бебе; цуцле за 

храњење беба; чарапе за дијабетичаре; чарапе за 

проширене вене; чарапе са постепеном компресијом; 

чаршави за инконтиненцију; чаше за давање лека; 

чекићи за проверу рефлекса; чепићи за уши за 

заштиту од буке; чепићи за уши за медицинске 

потребе; чепићи за уши за смањивање буке; чепићи 

за уши за спавање; чепови за уши [заштита за уши]; 

четвороножни штапови за медицинске сврхе; четке 

за чишћење телесних шупљина; чешљеви за вашке; 

чизме за медицинску употребу; шаблони за бушење 

за стоматолошке примене; шаблони за бушење за 

хируршке примене; шине, хирушке; шлемови за 

ласерски третман алопеције; шприцеви за извлачење 

отрова; шприцеви за инјекције; шприцеви за кичму; 

шприцеви за материцу; шприцеви за медицинску 

употребу; шприцеви са иглама за вишекратну 

употребу; штаке; штапићи за преглед грла; штапићи 

за преглед грла за медицинске намене; штапићи за 

чишћење ушију; штапови за масажу; штапови за 

ходање за медицинску употребу; штипаљке за 

варалице [цуцле]; штитници за брадавице; штитници 

за зубе за стоматолошке намене; штитници за 

лактове за медицинске потребе; штитници за лице за 

медицинске потребе; штитници за прсте, напрсци, за 

употребу у медицини; штитници за уши.  
 

(210) Ж- 2021-330 (220) 01.03.2021. 

(442) 31.05.2021. 

(731) AL PACK DOO SUBOTICA, Толминска 14, 

24000, Суботица, RS 

(740) Ћосовић М. Драгољуб, Андре Николића 3, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17  

(511) 1  литијум, хемијски производи за употребу у 

индустрији.  

7  машине и алати на батеријски електрични погон, 

роботи и индустријски роботи, укључујући све 

наведено са погоном на батерије које се могу пунити, 

као и саставни делови за све наведене производе.  

9  батерије и акумулатори, пуњачи за батерије и 

акумулаторе, конектори за батерије и за пуњаче, 

ацидиметри за батерије, батеријске аноде, хардвер и 

софтвер за употребу у производњи батерија, системи 

за складиштење енергије и батерија, нарочито 

контејнери са батеријама, као и саставни делови за 

све наведене производе.  

12  возила за кретање по земљи, води и ваздуху, 

нарочито бицикли, моторцикли, аутомобили, комби 

возила, камионети, аутобуси, виљушкари и возила за 

коришћење у привреди и индустрији, укључујући за 

рударство, аутоматски наводјена возила, нарочито 

све наведено на електрични батеријски погон, као и 

саставни делови за све наведене производе.  

40  услуге у области производње батерија и прибора 

за батерије, делова за машине и алате.  
 

(210) Ж- 2021-331 (220) 01.03.2021. 

(442) 31.05.2021. 
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(731) AL PACK DOO SUBOTICA, Толминска 14, 

24000, Суботица, RS 

(740) Ћосовић М. Драгољуб, Андре Николића 3, 

11000, Београд 

(540) 

ElevenEs 

(511) 1  литијум, хемијски производи за употребу у 

индустрији.  

7  машине и алати на батеријски електрични погон, 

роботи и индустријски роботи, укључујући све 

наведено са погоном на батерије које се могу пунити, 

као и саставни делови за све наведене производе.  

9  батерије и акумулатори, пуњачи за батерије и 

акумулаторе, конектори за батерије и за пуњаче, 

ацидиметри за батерије, батеријске аноде, хардвер и 

софтвер за употребу у производњи батерија, системи 

за складиштење енергије и батерија, нарочито 

контејнери са батеријама, као и саставни делови за 

све наведене производе.  

12  возила за кретање по земљи, води и ваздуху, 

нарочито бицикли, моторцикли, аутомобили, комби 

возила, камионети, аутобуси, виљушкари и возила за 

коришћење у привреди и индустрији, укључујући за 

рударство, аутоматски наводјена возила, нарочито 

све наведено на електрични батеријски погон, као и 

саставни делови за све наведене производе.  

40  услуге у области производње батерија и прибора 

за батерије, делова за машине и алате.  
 

(210) Ж- 2021-357 (220) 03.03.2021. 

(442) 31.05.2021. 

(731) CHINA UNIONPAY CO., LTD., No. 498 

Guoshoujing Road, Pudong, Shanghai 201203, CN 

(740) Митровић Предраг, Аласка 36, 11080, Београд-

Земун 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17  

(511) 9  компјутерски хардвер; интерфејси за 

рачунаре; рачунарски софтвер, снимљени; 

рачунарски софтвер за шифровање; софтвер који се 

може преузети за генерисање криптографских 

кључева за пријем, трошење и размену крипто 

валута; компјутерски софтвер који се користи у 

електронској аутентификацији сертификата у 

бакнарским трансакцијама; компјутерски софтвер 

који се користи при дигиталном потписивању; 

компјутерски софтвер који се користи при 

сигурносном складиштењу података, враћању 

(добијању натраг) податак и преносу поверљивих 

информација које користе банке и финансијске 

институције; снимљени компјутерски софтвер који 

се користи у систему међубанкарске размене 

информација о банкарским картицама; апарати за 

обраду података; микропроцесори; монитори 

[компјутерска опрема]; штампачи за рачунаре; 

скенери [опрема за обраду података]; читачи бар-

кодова; компјутерски софтвер који омогућава 

интеракције банкарских картица или картица са 

интегрисаним колима са терминалима и читачима 

картица; електронски уређај за читање картица или 

података складиштених у компјутерској меморији; 

кодиране магнетне картице за задуживање, 

банкарске картице, кредитне картице, дебитне 

картице и платне картице; картице са интегрисаним 

колима (паметне картице); читачи картица за 

очитавање кодираних магнетних картица или 

картица са интегрисаним колима; електронски 

уређаји за аутентификацију који се користе да 

идентификују картице за задуживање, банкарске 

картице, кредитне картице, дебитне картице и платне 

картице; рачунари за управљање подацима; бројачи; 

индикатори количине; електронски мерачи времена; 

електронске касе; издавачи карата и улазница; 

банкомати [атм]; пос терминали; машине за 

аутоматско бројање и сортирање новца; детектори 

фалсификованог новца; апарати за очитавање чекова; 

контролни индикатори нивоа горива; процесори 

[централна јединица за обраду података]; кодиране 

магнетне картице; оперативни рачунарски програми, 

снимљени; магнетне идентификационе картице; 

оптички читачи слова, симбола; магнетни декодери; 

апарати за проверу поштанских марака; електронски 

терминали за издавање листића игара на срећу; 

машине за гласање; електронске етикете за 

производе; факсимил машине; музички аутомати 

који се покрећу кованицама [џубокс]; 

идентификатори отиска прста; апарати за 

препознавање лица; холограми; биометријски 

скенери за дужице ока (ирис); биометријски скенери 

за мрежњаче ока; биометријски скенери; 

приказивачи отисака прстију; скенери за отиске 

прстију; интерактивни терминали са екранима 

осетљивим на додир; програмске апликације за 

паметне телефоне које се могу преузимати; опрема за 

читање картица; картице са чипом; електронске и 

магнетне идентификационе картице за платне 

услуге; рачунарски терминали за банкарске сврхе; 

рачунарски терминали; механизми за апарате који се 

покрећу кованицама; електронски новчаници који се 

могу преузимати; уређаји за читање кредитних 

картица; уређаји за читање магнетно кодираних 

картица; електронски читачи картица; рачунарске 

софтверске платформе, снимљене или даунлодоване; 
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сигурносни токени [уређаји за кодирање]; картице са 

интегрисаним колима [паметне картице]; регистар 

касе; електронски кључеви као даљински управљачи; 

наочаре [ оптика]; ни једна од горе наведених роба у 

класи 9 се не односи на робу која може садржати 

вести у било ком облику.   

36  осигурање; посредовање у осигурању; услуге 

путног осигурања; услуге осигурања; финансијске 

услуге; вођење новчаних трансакција; услуге 

мењачница; услуге у вези некретнина; услуге 

финансијског посредовања; финансијско управљање; 

банкарске услуге; услуге обраде плаћања; 

финансијске трансакције; услуге финансијског 

улагања; вођење финансијских евиденција; 

електронски пренос средстава; услуге девизног 

трговања и размене; услуге електронског плаћања; 

пружање финансијских услуга путем телефона, 

интернета или путем других електронских средстава; 

финансијске услуге које се односе на издавање 

банкарских картица, кредитних картица, дебитних 

картица, претплатних картица; готовинска плаћања, 

верификацију чекова и уновчавања чекова; услуге 

банкарских картица, услуге кредитних картица, 

услуге дебитних картица, услуге претплатних 

картица, услуге платних картица, услуге плаћања 

готовином, услуге верификације чекова и услуге 

уновчавања чекова; електронске трансакције 

готовином; пружање услуга финансијске подршке 

онлајн малопродајним услугама, путем интернета 

или путем других електронских и дигиталних 

метода; услуге аутентификације и верификације 

чекова; услуге аутентификације плаћања и 

поравнања; услуге верификације кредитних и 

дебитних картица; издавање и уновчавање путних 

чекова и ваучера; услуге електронског банкарства; 

онлајн банкарство; кућно банкарство; пружање 

финансијских информација; финансијске 

консултације; услуге банкомата; финансијске услуге 

при царинском посредовању; клириншки послови 

[финансије]; услуге онлајн плаћања рачуна; 

финансијске анализе; издавање кредитних картица; 

услуге финансирања; управљање кредитним 

ризиком; финансијске процене [осигурање, 

банкарство, некретнине]; процена накита; 

посредовање на берзи; услуге давања гаранције; 

прикупљање прилога за добротворне фондове; 

фидуцијарни послови; услуге залагаоница; давање 

попуста трећим лицима у објектима кроз употребу 

чланских карти; инвестирање капитала; 

финансирање зајмова; пружање информација о 

финансијама путем интернет странице; консултације 

о осигурању; инвестирање средстава; финансијско 

спонзорисање; финансијска истраживања; групно 

финансирање; услуге плаћања електронским 

новчаником; процена уметничких дела; управљање 

непокретностима.  

(210) Ж- 2021-366 (220) 04.03.2021. 

(442) 31.05.2021. 

(731) РЕВИТА д.о.о., Булевар Зорана Ђинђића 125А, 

спрат 7, стан А71, 11070, Нови Београд, RS 

(540) 

REVITA 

(511) 5  фармацеутски, медицински и ветеринарски 

препарати; дијететска храна и супстанце 

прилагођене за употребу у медицини или 

ветеринарску употребу; храна за бебе; дијететски 

додаци (додаци исхрани) за људе и животиње.  

30  кондиторски производи; чоколада; сладоледи, 

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

(замрзнута вода).  

32  безалкохолни напици; минералне и содне воде; 

воћни напици и воћни сокови; сирупи и други 

безалкохолни препарати за прављење напитака.  
 

(210) Ж- 2021-449 (220) 16.03.2021. 

(442) 31.05.2021. 

(731) Јелена Петровић, Обалских радника 29/13, 

11030, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 28.05.00  

(511) 14  амајлије [накит], часовници, наруквице 

[накит], брезлетне [накит], ручни часовници, каишеви 

за ручне сатове, каишеви за сатове, привесци за накит, 

привесци [накит], ситни украси [бижутерија], брошеви 

[накит], ланчићи [накит], брошеви [накит], ланци за 

сатове, огрлице [накит], шнале за кравате, ковани 

новчићи, накит, медаљони [накит], медаље, сатови, 

статуе од племенитих метала, бижутерија, прстење 

[накит], уметничка дела од племенитих метала, кутије 

од племенитих метала, накит за шешире, минђуше, 

накит за ципеле, дугмад за манжетне, бисте од 

племенитих метала, кућишта за ручне сатове [делови 

ручних сатова], кутије за излагање сатова, фигурине од 

драгоцених метала, статуете од племенитих метала, 

игле за кравату, беџеви од племенитих метала, 

привесци за кључеве [прстенови за кључеве са ситним 

украсима или украсним привесцима], сребро, сирово 

или полупрерађено, кутије за накит, перле за израду 

накита, перлице за израду накита, копче за накит, 

материјали за накит, торбице за накит, кабошони, 

кутије за излагање накита, наруквице од везеног 

текстила [накит], украси за алке [привеске] за кључеве, 

украси за привеске за кључеве, бројанице  
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20  животињски рогови, рог, необрађени или 

полуобрађени, статуе од дрвета, воска, гипса или 

пластике, уметничка дела од дрвета, воска, гипса или 

пластике, сандуци, неметални, бисте од дрвета, 

воска, гипса или пластике, фигурине од дрвета, 

воска, гипса или пластике, статуете од дрвета, воска, 

гипса или пластике, кутије за излагање накита.   

25  капе, мале капе уз главу, каишеви [одећа], 

шалови, блуз е, кошуље, кошуље кратких рукава, 

одећа, шешири, крзно [одећа], готова, конфекцијска 

одећа, кравате, кратке панталоне бермуде, панталоне, 

шалови, мараме, мараме, шалови, ешарпе као одећа, 

плетена одећа [одећа], јакне [одећа], виндјакне, 

бандана мараме, одећа од имитације коже, одећа од 

коже, мајице, спортске трегер мајице, везена одећа, 

покривала за главу.   
 

(210) Ж- 2021-455 (220) 16.03.2021. 

(442) 31.05.2021. 

(731) GALENIKA FITOFARMACIJA a.d., 

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

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

 11000, Београд 

(540) 

GALITION 

(511) 5  препарати за уништавање штеточина, 

фунгициди, хербициди, инсектициди.  
 

(210) Ж- 2021-456 (220) 16.03.2021. 

(442) 31.05.2021. 

(731) SHINING EGO doo BEOGRAD-ZVEZDARA, 

Булевар краља Александра 248а, 11000, Београд, RS 

(740) Адвокат Урош З. Сладић, Шумадијске дивизије 

4/38, 11000, БЕОГРАД 

(540) 

 

(531) 17.02.02; 24.17.02; 26.04.16; 26.04.22; 26.04.24; 

27.05.01; 27.05.09  

(511) 3  дезодоранси за људе или животиње; 

козметика; колоњска вода; парфеми; парфимерија.  

16  календари; штампане ствари.  

25  боди [женско рубље]; везена одећа; гаће; 

грудњаци; доњи веш; женске најлонске чарапе, 

трико; женске поткошуље; женске чарапе; каишеви 

[одећа]; камашне, доколенице; килоте [доњи веш]; 

корсети; корсети [доњи веш]; кратке чарапе; мушке 

боксерице; неглижеи [доњи веш]; одећа од имитације 

коже; одећа од коже; одећа од латекса; подвезице; 

подвезице за чарапе; подсукње; слипови [доњи веш]; 

сукње; трикои; чарапе и плетена трикотажа.  
 

(210) Ж- 2021-493 (220) 23.03.2021. 

(442) 31.05.2021. 

(731) Rivian IP Holdings, LLC, 13250 N. Haggerty 

Road, Plymouth, Michigan 48170, US 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

RIVIAN 

(511) 7  машине за поравнавање каросерије и оквира 

возила и њихови саставни делови за замену; 

дистрибутери за возила; филтери за ваздух за моторе 

и моторе возила; цилиндри мотора за возила; 

генератори за копнена возила; уређаји за паљење 

мотора копнених возила; прикључци за возила, 

наиме, грабежне канте и сечива за померање земље и 

растереситих предмета; пнеуматски и хидраулични 

компресори за возила; делови за копнена возила, 

наиме каблови за свећице; пумпе за уље за копнена 

возила; хедери као део издувног система возила; 

пумпе за гориво за копнена возила; пумпе за воду за 

копнена возила; делови возила, наиме вентил за 

напајање карбуратора; делови возила, наиме 

штитници брегасте осовине; делови возила, наиме 

усисни разводници; делови возила, наиме штитници 

брегастог мотора; делови возила, наиме кућишта 

мотора; делови возила, наиме клацкалица вентила; 

делови возила, потисне шипке; делови возила, наиме 

хладњаци за уље; делови возила, наиме вентили за 

одзрачивање картера; делови возила, наиме чепови и 

поклопци резервоара за уље; делови возила, наиме 

резервоари за уље; пригушивачи звука као део 

издувних система возила; делови мотора за копнена 

возила са унутрашњим сагоревањем, наиме спојнице; 

механички делови мотора за копнена возила; шипке 

за мерење уља за возила; зупчасти каишеви за 

моторе за копнена возила; пумпе за гориво за моторе 

копнених возила; алтернатори за копнена возила; 

генератори електричне енергије који се такође могу 

користити као електрични мотори за возила; делови 

возила, наиме карбуратори; делови млазнице за 

гориво за моторе копнених и водених возила; 

компресори за ваздух за возила; цилиндри мотора за 

копнена возила; мотори брисача ветробранског 

стакла за поморска или копнена возила; делови 

мотора возила, наиме хладњаци пуњеног ваздуха и 

њихови саставни делови; делови мотора возила, 

наиме интеркулери; каблови за паљење за моторе 
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возила; издувне цеви за копнена возила; системи 

катализатора за издувне гасове возила; електронска 

паљења за возила; металне заптивке мотора за 

возила; филтери за гориво за моторе возила; брегасте 

осовине за моторе возила; радијатори за возила.  

11  фарови за возила; абажури; рефлектори за возила 

која излазе на тржиште; светла за возила; задња 

светла за возила која излазе на тржиште; кочиона 

светла за возила која излазе на тржиште; уређаји за 

осветљење, наиме, уређаји за осветљење са 

органским светлећим диодама (олед) и уређаји за 

осветљење са светлећим диодама (лед); уређаји за 

осветљење за возила; филтри за ваздух за клима 

уређаје у путничким кабинама у возилима; делови за 

системе грејања и климатизације, наиме језгра 

грејача и хладњаци гаса за возила; апарати за 

одмрзавање за возила; радни фарови за возила; клима 

уређаји за возила; систем за контролу климе у возилу 

за грејање, вентилацију и климатизацију; рефлектори 

за возила; усмеравајући рефлектори за возила; 

инсталације за климатизацију возила; уређаји за 

грејање за возила; грејачи за возила.  

36  услуге осигурања; финансијски послови; 

монетарни послови; послови везани за 

непокретности; услуге носиоца осигурања; 

финансијске услуге; услуге везане за непокретности, 

наиме изнајмљивање и управљање индустријском 

својином за друге.  

37  услуге инсталирања и поправљања.  

40  производња возила према жељама купца; 

изнајмљивање бежично повезаних електричних 

батеријских уређаја са уграђеним софтвером и 

фирмвером који се даљински ажурирају за 

складиштење и пражњење ускладиштене електричне 

енергије за стабилизацију и испуњавање потреба за 

електричном енергијом и циљева њеног коришћења; 

завршна обрада возила акрилом.  

42  надгледање возила како би се осигурало 

правилно функционисање; даљинско надгледање 

функционисања, перформанси и ефикасности 

електричних возила; пружање софтвера који се не 

може преузети за предиктивну анализу пуњења и 

одржавања електричних возила и предиктивну 

анализу потреба купаца; услуге инжењерског 

дизајна; саветовање у вези са развојем производа; 

саветодавне услуге у области дизајнирања возила за 

друге; саветовање у области инжењерства; 

надгледање бежично повезаних електричних 

батеријских уређаја са уграђеним фирмвером и 

софтвером за складиштење и снабдевање 

електричном енергијом за обезбеђивање правилног 

функционисања и програмирања за испуњавање 

потреба за електричном енергијом и циљева њеног 

коришћења; дизајнирање система електричних 

батерија који се састоје од бежично повезаних 

електричних батеријских уређаја и пратећег 

софтвера, све за складиштење и пражњење 

ускладиштене електричне енергије како би се 

оптимизовала ефикасност дизајна, програмирање и 

конфигурација наведених система и са њима 

повезане саветодавне услуге; услуге софтвера у виду 

сервиса (саас) који садрже софтвер за надгледање, 

оптимизацију и регулисање складиштења и 

пражњења ускладиштене електричне енергије до и из 

бежично повезаних електричних батеријских 

уређаја; пружање онлајн софтвера који се не може 

преузети за надгледање, оптиизацију и регулисање 

складиштења и пражњења ускладиштене електричне 

енергије до и из бежично повезаних електричних 

батеријских уређаја; управљање софтвером и 

фирмвером који су уграђени у бежично повезане 

електричне батеријске уређаје за складиштење и 

пражњење ускладиштене електричне енергије путем 

програмирања и конфигурисања софтвера за 

електричне батеријске уређаје; уградња, одржавање, 

поправка и надоградња рачунарског софтвера и 

фирмвера који се даљински ажурирају, а уграђени су 

у бежично повезане електричне батеријске уређаје и 

саветовање у вези са тим, за складиштење и 

пражњење ускладиштене електричне енергије за 

стабилизацију и испуњавање потреба за електричном 

енергијом и циљева њеног коришћења; услуге 

прегледа возила за нова и коришћена возила за особе 

које купују или продају своја возила; услуге прегледа 

оштећења моторних возила; услуге прегледа 

моторних возила: услуге дизајнирања делова за 

моторна возила; услуге надгледања возног парка из 

безбедносних разлога; услуге враћања украдених 

возила.  
 

(210) Ж- 2021-500 (220) 24.03.2021. 

(442) 31.05.2021. 

(731) ADIENNE Pharma & Biotech SA, Via Zurigo 

46, 6900 Lugano, CH 

(740) Малешевић О. Владан, Цара Лазара 7,  

11000, Београд 

(540) 

PHELINUN 

(511) 5  фармацеутски препарати за лечење канцера и 

фармацеутски режим за кондиционирање састављен 

од препарата за употребу пре трансплантације 

хематопоетских матичних ћелија код хематолошких 

болести.  
 

(210) Ж- 2021-504 (220) 24.03.2021. 

(442) 31.05.2021. 

(731) KN TAX DOO BEOGRAD (VRAČAR), 

Ресавска 23, 11000, Београд, RS 
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(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.02.07; 26.03.23; 29.01.04; 29.01.08  

(591) црна,  плава.  

(511) 36  финансијско саветовање и консултантске 

услуге; пензијско саветовање; инвестиционо 

саветовање; кредитно саветовање; саветовање у вези 

осигурања.  

42  услуге индустријских анализа и истраживања; 

саветовање у вези заштите података.  

45  правне услуге.  
 

(210) Ж- 2021-540 (220) 29.03.2021. 

(442) 31.05.2021. 

(731) Valent BioSciences LLC, 1910 Innovation Way,, 

Suite 100, Libertyville, IL 60048, US 

(740) Богдановић Дејан и ост., Влајковићева 28, 

11000, Београд 

(540) 

SCUTELLO PRIME 

(511) 5  инсектициди.  
 

(210) Ж- 2021-549 (220) 30.03.2021. 

(442) 31.05.2021. 

(731) AL PACK DOO SUBOTICA, Толминска 14, 

24000, Суботица, RS 

(740) Ћосовић М. Драгољуб, Андре Николића 3, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.01.08; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.21; 29.01.03; 

29.01.06  

(591) зелена, бела, тамно зелена.  

(511) 1  литијум, хемијски производи за употребу у 

индустрији.  

7  машине и алати на батеријски електрични погон, 

роботи и индустријски роботи, укључујући све 

наведено са погоном на батерије које се могу пунити, 

као и саставни делови за све наведене производе.  

9  батерије и акумулатори, пуњачи за батерије и 

акумулаторе, конектори за батерије и за пуњаче, 

ацидиметри за батерије, батеријске аноде, хардвер и 

софтвер за употребу у производњи батерија, системи 

за складиштење енергије и батерија, нарочито 

контејнери са батеријама, као и саставни делови за 

све наведене производе.  

12  возила за кретање по земљи, води и ваздуху, 

нарочито бицикли, моторцикли, аутомобили, комби 

возила, камионети, аутобуси, виљушкари и возила за 

коришћење у привреди и индустрији, укључујући за 

рударство, аутоматски наводјена возила, нарочито 

све наведено на електрични батеријски погон, као и 

саставни делови за све наведене производе.  

40  услуге у области производње батерија и прибора 

за батерије, делова за машине и алате.  
 

(210) Ж- 2021-550 (220) 30.03.2021. 

(442) 31.05.2021. 

(731) КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ОПШТИНЕ 

ЛУЧАНИ, ГУЧА, Трг Слободе бб, 32230,  

Лучани, Гуча, RS 

(740) Марина Лазовић, Хомољска 2/5, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 22.01.06; 27.01.06; 27.05.01; 28.05.00; 29.01.04; 

29.01.06  

(591) плава, бела.  

(511) 16  бележнице; бележнице, нотеси; билтени 

[штампани материјал]; блокови за белешке; брошуре; 

вишенаменске пластичне кесе; врећице од папира за 

паковање; годишњи планери; дописнице за најаву 

посебних догађаја; дописнице, разгледнице; заставе 

и троугласте заставице од папира; зидни календари; 

изложбене кутије од папира или картона; 

инструменти за писање; календари; канцеларијски 

материјал, изузев намештаја; канцеларијски прибор 

за писање; картон; картонске или папирне кутије за 

поклоне; кесе од папира за паковање; књиге; 

књиговезачки материјал; коверте; кожни омоти за 

роковнике; летци, флајери; налив пера и хемијске 

оловке [канцеларијски прибор]; папир; папирне или 
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пластичне кесице за поклоне; папирне кесе; папирни 

плакати; проспекти; разгледнице; распореди 

догађања за посебне прилике; рекламни натписи од 

папира; рекламни натписи од папира или картона; 

роковници; торбе [омоти, врећице] од папира или 

пластике, за паковање робе; туристички водичи; 

урамљени постери; фотографије; хемијске оловке; 

штампане брошуре; штампане ствари; штампани 

билтени; штампани водичи; штампани календари; 

штампани флајери.  

18  кишобрани и сунцобрани; кожа и имитација 

коже; кожне футроле; кожни новчаници; ранчеви; 

торбе као сувенири.  

21  бисте од кристала, финог порцелана, керамике, 

теракоте, печене глине, стакла или порцелана; бисте 

од печене глине; бисте од порцелана; бојена 

стакларија; вазе; врчеви и кригле; глинене посуде; 

глинене шоље; грнчарија; гумени подметачи за чаше; 

земљане статуе; земљано посуђе; зидни плочасти 

украси од глине; зидни плочасти украси од керамике; 

зидни плочасти украси од кристала; зидни плочасти 

украси од порцелана; зидни плочасти украси од 

стакла; керамика за употребу у домаћинству; 

керамичке бисте; керамичке вазе; керамичке кригле 

за пиво; керамичке посуде; керамичке скулптуре; 

керамичке фигуре; керамичке шоље; керамички 

кипови; керамички судови; керамички тањири [стони 

предмети]; керамички ћупови; керамички украси; 

кристал [стакларија]; кућни и кухињски прибор; 

кухињске даске за сецкање; кухињске посуде; 

кухињско посуђе; мали врчеви; пехар-чаше; плакете 

од порцелана, керамике, печене глине или стакла; 

пластичне боце; пластичне посуде; пљоске; 

подметачи од неплеменитих метала за чаше; 

порцеланска роба; порцеланске бисте; порцеланске 

велике шоље; порцеланске статуе; порцеланске 

фигурице; порцелански украси; послужавници; 

посуде за пиће; посуде [чиније]; посуђе; свећњаци; 

сервиси [посуђе]; стакларија, порцелан и грнчарија; 

стаклене украсне чаше; стаклене фигурице; стаклени 

трофеји; украсни тањири; украсно посуђе од 

порцелана; фигурице од кристала; фигурице од 

обојеног стакла; фигурице од печене глине; 

фигурице од порцелана.  

25  везена одећа; вунена одећа; горњи делови одеће 

за децу; горњи делови одеће за жене; горњи делови 

одеће за мушкарце; готова, конфекцијска одећа; 

дрвена обућа; дресови [одећа]; женска обућа; капе; 

мајице; мајице са штампом; мараме, шалови; мушка 

и женска обућа; обућа; одећа; одећа, обућа, 

покривала за главу; штрикани горњи комади одеће.  

33  алкохолна пића; жестока пића.  

34  артикли за пушаче; кутије за цигаре; пепељаре за 

пушаче; пушачки реквизити; упаљачи за цигарете; 

шибице.  

 

41  вођење забавних активности; вођење забавних 

догађаја; вођење забавних догађаја, културних 

догађаја, спортских догађаја уживо, образовних 

догађаја, и забавних и културних активности; вођење 

забавних догађаја уживо и филмских фестивала; 

вођење културних догађаја; договарање, реализација 

и организација концерата; забава у виду извођења 

вокалних дела уживо; забава у виду извођења 

плесних садржаја уживо; забава у виду извођења 

уживо аудио и визуелних дела; забава у виду 

концертних наступа; забава у виду музичких 

извођења уживо; забава у виду наступа музичких 

вокалних група; забава у виду наступа музучких 

група; забава у виду наступа певача; забава у виду 

наступа симфонијских оркестара; забава у виду 

наступа уживо; забава у виду наступа уживо од 

стране музичких оркестара; забава у виду 

оркестарских наступа; забавне и културне 

активности; издавање брошура; издавање 

електронских публикација; издавање проспеката; 

информације које се односе на образовање и забаву; 

културне активности; објављивање памфлета; 

омогућавање коришћења простора и опреме за 

наступе; организација и вођење културних и 

рекреативних активности; организација и 

договарање музичких догађаја и других културних и 

уметничких догађаја; организација и представљање 

наступа уживо; организација и представљање 

приредби, такмичења, игара, концерата и забавних 

догађаја; организација представа и концерата; 

организовање догађаја из области културе; 

организовање етно фестивала у забавне или културне 

сврхе; организовање забавних догађаја; 

организовање забавних догађаја уживо; 

организовање забавних наступа; организовање 

забавних приредби; организовање и вођење догађаја 

из области културе; организовање и вођење забавних 

активности; организовање и вођење забавних 

догађаја; организовање и вођење забавних догађаја 

уживо; организовање и вођење музичких концерата; 

организовање игара и такмичења; организовање и 

извођење наступа; организовање и спровођење 

концерата; организовање концерата; организовање 

културних и уметничких догађаја; организовање 

музичких догађаја који се изводе уживо у забавне 

сврхе; организовање музичких концерата; 

организовање музичких наступа уживо; 

организовање такмичења; организовање такмичења и 

свечаности доделе награда; организовање такмичења 

[образовних или забавних]; пружање информација у 

вези са забавом, музиком, наступима уживо и 

забавним догађајима.  

43  изнајмљивање објеката за банкете и друштвена 

окупљања за посебне прилике; изнајмљивање 

привременог смештаја; изнајмљивање просторија за 

друштвена окупљања; изнајмљивање шатора; 
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изнајмљивање штандова за сајмове; обезбеђивање 

објеката за банкете и друштвене догађаје за посебне 

прилике; организовање и пружање привременог 

смештаја; пансионске услуге; привремени смештај; 

припрема хране и пића; пружање информација о 

смештају преко интернета; пружање информација о 

услугама привременог смештаја; пружање 

информација о услугама ресторана; пружање 

информација о хотелима; пружање информација 

преко интернета у вези са резервацијом смештаја; 

пружање информација преко интернета у вези са 

хотелским резервацијама; резервација привременог 

смештаја путем интернета; резервација привременог 

смештаја у хотелима и пансионима; резервисање 

пансиона; резервисање привременог смештаја; 

услуге пружања информација о ресторанима и 

баровима.  
 

(210) Ж- 2021-553 (220) 31.03.2021. 

(442) 31.05.2021. 

(731) КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ОПШТИНЕ 

ЛУЧАНИ, ГУЧА, Трг Слободе б.б., 32230, Лучани, 

Гуча, RS 

(740) Марина Лазовић, Хомољска 2/5, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 22.01.06; 26.01.16; 26.01.21; 26.01.24; 27.05.01; 

27.05.24; 28.05.00; 29.01.04; 29.01.06  

(591) плава, бела.  

(511) 16  бележнице; бележнице, нотеси; билтени 

[штампани материјал]; блокови за белешке; брошуре; 

вишенаменске пластичне кесе; врећице од папира за 

паковање; годишњи планери; дописнице за најаву 

посебних догађаја; дописнице, разгледнице; заставе 

и троугласте заставице од папира; зидни календари; 

изложбене кутије од папира или картона; 

инструменти за писање; календари; канцеларијски 

материјал, изузев намештаја; канцеларијски прибор 

за писање; картон; картонске или папирне кутије за 

поклоне; кесе од папира за паковање; књиге; 

књиговезачки материјал; коверте; кожни омоти за 

роковнике; летци, флајери; налив пера и хемијске 

оловке [канцеларијски прибор]; папир; папирне или 

пластичне кесице за поклоне; папирне кесе; папирни 

плакати; проспекти; разгледнице; распореди 

догађања за посебне прилике; рекламни натписи од 

папира; рекламни натписи од папира или картона; 

роковници; торбе [омоти, врећице] од папира или 

пластике, за паковање робе; туристички водичи; 

урамљени постери; фотографије; хемијске оловке; 

штампане брошуре; штампане ствари; штампани 

билтени; штампани водичи; штампани календари; 

штампани флајери. 

18  кишобрани и сунцобрани; кожа и имитација 

коже; кожне футроле; кожни новчаници; ранчеви; 

торбе као сувенири.  

21  бисте од кристала, финог порцелана, керамике, 

теракоте, печене глине, стакла или порцелана; бисте 

од печене глине; бисте од порцелана; бојена 

стакларија; вазе; врчеви и кригле; глинене посуде; 

глинене шоље; грнчарија; гумени подметачи за чаше; 

земљане статуе; земљано посуђе; зидни плочасти 

украси од глине; зидни плочасти украси од керамике; 

зидни плочасти украси од кристала; зидни плочасти 

украси од порцелана; зидни плочасти украси од 

стакла; керамика за употребу у домаћинству; 

керамичке бисте; керамичке вазе; керамичке кригле 

за пиво; керамичке посуде; керамичке скулптуре; 

керамичке фигуре; керамичке шоље; керамички 

кипови; керамички судови; керамички тањири [стони 

предмети]; керамички ћупови; керамички украси; 

кристал [стакларија]; кућни и кухињски прибор; 

кухињске даске за сецкање; кухињске посуде; 

кухињско посуђе; мали врчеви; пехар-чаше; плакете 

од порцелана, керамике, печене глине или стакла; 

пластичне боце; пластичне посуде; пљоске; 

подметачи од неплеменитих метала за чаше; 

порцеланска роба; порцеланске бисте; порцеланске 

велике шоље; порцеланске статуе; порцеланске 

фигурице; порцелански украси; послужавници; 

посуде за пиће; посуде [чиније]; посуђе; свећњаци; 

сервиси [посуђе]; стакларија, порцелан и грнчарија; 

стаклене украсне чаше; стаклене фигурице; стаклени 

трофеји; украсни тањири; украсно посуђе од 

порцелана; фигурице од кристала; фигурице од 

обојеног стакла; фигурице од печене глине; 

фигурице од порцелана.  

25  везена одећа; вунена одећа; горњи делови одеће 

за децу; горњи делови одеће за жене; горњи делови 

одеће за мушкарце; готова, конфекцијска одећа; 

дрвена обућа; дресови [одећа]; женска обућа; капе; 

мајице; мајице са штампом; мараме, шалови; мушка 

и женска обућа; обућа; одећа; одећа, обућа, 

покривала за главу; штрикани горњи комади одеће. 

33  алкохолна пића; жестока пића.  

34  артикли за пушаче; кутије за цигаре; пепељаре за 

пушаче; пушачки реквизити; упаљачи за цигарете; 

шибице.  

41  вођење забавних активности; вођење забавних 

догађаја; вођење забавних догађаја, културних 

догађаја, спортских догађаја уживо, образовних 
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догађаја, и забавних и културних активности; вођење 

забавних догађаја уживо и филмских фестивала; 

вођење културних догађаја; договарање, реализација 

и организација концерата; забава у виду извођења 

вокалних дела уживо; забава у виду извођења 

плесних садржаја уживо; забава у виду извођења 

уживо аудио и визуелних дела; забава у виду 

концертних наступа; забава у виду музичких 

извођења уживо; забава у виду наступа музичких 

вокалних група; забава у виду наступа музучких 

група; забава у виду наступа певача; забава у виду 

наступа симфонијских оркестара; забава у виду 

наступа уживо; забава у виду наступа уживо од 

стране музичких оркестара; забава у виду 

оркестарских наступа; забавне и културне 

активности; издавање брошура; издавање 

електронских публикација; издавање проспеката; 

информације које се односе на образовање и забаву; 

културне активности; објављивање памфлета; 

омогућавање коришћења простора и опреме за 

наступе; организација и вођење културних и 

рекреативних активности; организација и 

договарање музичких догађаја и других културних и 

уметничких догађаја; организација и представљање 

наступа уживо; организација и представљање 

приредби, такмичења, игара, концерата и забавних 

догађаја; организација представа и концерата; 

организовање догађаја из области културе; 

организовање етно фестивала у забавне или културне 

сврхе; организовање забавних догађаја; 

организовање забавних догађаја уживо; 

организовање забавних наступа; организовање 

забавних приредби; организовање и вођење догађаја 

из области културе; организовање и вођење забавних 

активности; организовање и вођење забавних 

догађаја; организовање и вођење забавних догађаја 

уживо; организовање и вођење музичких концерата; 

организовање игара и такмичења; организовање и 

извођење наступа; организовање и спровођење 

концерата; организовање концерата; организовање 

културних и уметничких догађаја; организовање 

музичких догађаја који се изводе уживо у забавне 

сврхе; организовање музичких концерата; 

организовање музичких наступа уживо; 

организовање такмичења; организовање такмичења и 

свечаности доделе награда; организовање такмичења 

[образовних или забавних]; пружање информација у 

вези са забавом, музиком, наступима уживо и 

забавним догађајима.  

43  изнајмљивање објеката за банкете и друштвена 

окупљања за посебне прилике; изнајмљивање 

привременог смештаја; изнајмљивање просторија за 

друштвена окупљања; изнајмљивање шатора; 

изнајмљивање штандова за сајмове; обезбеђивање 

објеката за банкете и друштвене догађаје за посебне 

прилике; организовање и пружање привременог 

смештаја; пансионске услуге; привремени смештај; 

припрема хране и пића; пружање информација о 

смештају преко интернета; пружање информација о 

услугама привременог смештаја; пружање 

информација о услугама ресторана; пружање 

информација о хотелима; пружање информација 

преко интернета у вези са резервацијом смештаја; 

пружање информација преко интернета у вези са 

хотелским резервацијама; резервација привременог 

смештаја путем интернета; резервација привременог 

смештаја у хотелима и пансионима; резервисање 

пансиона; резервисање привременог смештаја; 

услуге пружања информација о ресторанима и 

баровима.  
 

(210) Ж- 2021-567 (220) 31.03.2021. 

(442) 31.05.2021. 

(731) Алекса Огњеновић, Булевар Револуције 50/4, 

81000, Подгорица, ME 

(740) Адвокат Драгутин Илић, Мите Ракића 14, 

11050, Београд 

(540) 

PITI ili BITI 

(511) 28  карте за игру; карте за квиз игре.  
 

(210) Ж- 2021-577 (220) 02.04.2021. 

(442) 31.05.2021. 

(731) Мирослав Вујовић, Раблеова 4, Београд, RS 

(740) Адвокат Урош Недељковић, Браће Јерковић 

145, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.01.18; 27.05.01  

(511) 9  украсни магнети; 3Д наочаре; заштитне 

маске; заштитне кациге; заштитне кациге за спорт; 

навлаке за лаптопове; навлаке за паметне телефоне; 

подлоге за машине; таблет рачунари; цртани 

филмови.  

21  шоље; аератори за вина; бојена стакларија; 

бокали; бисте од порцелана, керамике, печене глине, 

теракоте, или стакла; боце за пиће за спортове; вазе; 

вакум гума за отпушавање одвода; варјаче 

[кухињски прибор]; даске за сечење хлеба; 

декоративни бокали; држачи за јеловнике; држачи за 

сапуне: држачи за свеће; држачи за тоалет папир; 

држачи кесица за чај; држачи за чачкалице; држачи 
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сунђера; држачи тоалетног папира; дршке за метле; 

експрес лонци, неелектрични: емајлирано стакло, не 

за грађевинарство; замке за мишеве [мишоловке]; 

истискивачи пасте за зубе; кадионице; кадице за 

бебе, преносиве; кадице за купање птица; кадице на 

надувавање за бебе; казани, котлови; канте за смеће; 

касице "прасице"; кафански послужавници; кашике 

за обување ципела: конац за чишћење зуба; кофе; 

корпе за домаћинство; кригле за пиво; крцкалице за 

орахе: куварске модле; кутије за држање папирних 

убруса; кутије за сапун; кутије за употребу у 

домаћинству или кухињи: кутије за храну; кутије за 

чај; кутије од стакла; кућне потрепштине: кухињске 

даске за сецкање; кухињске крпе; кухињске посуде; 

кухињски млинови, неелектрични; кухињски 

прибори; натписи [ознаке] од порцелана или стакла; 

оклагије [кућне]: ноћне посуде; папирни тањири; 

памучни отпад за чишћење; пљоске; поклопци за 

храну; поклопци за лонце; поклопци за посуде са 

сиром; послужавници за домаћинство; 

послужавници од папира, за домаћинство; постоље 

за роштиљ; посуде за бомбоне; посуде за колаче; 

посуде за бибер; посуде за кување [без електричног 

загревања]; посуде за кување кафе [џезве], не-

електричне; посуде за лепак; посуде за пиће; посуде 

за поврће; посуде за путер; посуде за распршивање 

етарских уља; посуде за сапун; посуде за храну за 

кућне љубимце; посуде за скупљање масти од 

печења; посуде [чиније]; прахери [ручне справе]; 

преса за бели лук [кухињски прибор]; прозорске 

жардињере; прстенови за живину; прстенови за 

свеће; пуфне за пудерисање; растезачи рукавица; 

расхладне боце; расхладне патроне за хлађење јела и 

пића; ренда за кућну употребу; рогови за пиће; 

роштиљ [кухињски прибор]; рукавице за 

баштованство; саксије; рукавице за рерну; стоне 

украсне вазне; стони држачи ножева; стони држачи 

салвета; стони подметачи за јело, који нису од 

папира или текстила; тањири: тањири за једнократну 

употребу; тацне; термоси; таџини, неелектрични; 

тигањи; тоалетни несесери: тоалетни прибор; 

топлотно-изолационе посуде; топлотно изоловане 

посуде за пића; украси од порцелана; украсне 

стаклене кугле; уметничка дела од порцелана, 

керамике, печене глине, теракоте или стакла; флаше 

[боце]; флашице за уље и сирће; хватаљке за лед; 

цедиљке за употребу у домаћинству; цедиљке за чај; 

цедиљке [кухињске справе]; чајници; чајници, 

неелектрични: чачкалице; чаше за пиће; чаше, 

папирне или пластичне; четкице за зубе; четкице за 

бријање; чешагије: чиније за салату; чиније за супу; 

чиније за шећер; шејкери за коктеле; шерпе; 

шољице; шипке и прстенови за пешкире: шпатуле за 

кухињу: штапићи за јело; штапићи за коктеле; 

штедне касице; штипаљке за веш.   

 

25  аскот кравате; бадемантили: бандана мараме; 

беретке; бициклистичка одећа; блузе, кошуље: боди 

[женско рубље]; бое [женски крзнени оковратници]; 

ваљенке [чизме од ваљане вуне]; везена одећа; велови 

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

као покривала за главу; виндјакне; водоотпорна одећа; 

габардени [одећа]; гаће; гаћице за бебе [доњи веш]; 

глежњаче; горњи делови обуће; горњи делови чизама; 

готова, конфекцијска одећа; грејачи за врат; грејачи 

ногу; грудњаци; гумирана одећа за скијање на води; 

додаци за обућу против клизања; доњи веш; доњи веш 

за упијање зноја; дрвена обућа, кломпе; дресови 

[одећа]; држачи чарапа; дуги капути са крзненим 

оковратником; ђонови за обућу; еспадриле; ешарпе као 

одећа; женске најлонске чарапе, трико; женске 

поткошуље; женске чарапе; зарови, велови; заштитне 

мајице за водене спортове [rash guards]; јакна или 

кошуља од платна или сержа за морнаре; јакне [одећа]; 

кабанице [одећа]; каишеви [одећа]; каљаче; капе; капе 

за купање; капе за туширање; капути; кецеље (одећа); 

килоте [доњи веш]; ким она; кожни обруби за обућу; 

комплети [одећа]; конфекцијска постава [делови 

одеће]: корсети; корсети [доњи веш]; костими за 

маскембале; кошуље кратких рукава; кравате; крагне 

[одећа]; крампони за фудбалске копачке; кратке 

панталоне бермуде; кратке чарапе; крзнени шалови; 

крзно [одећа]; купаће гаће; ливреје; мајице; мале капе 

уз главу; манжетне; мараме за главу; мараме, шалови; 

маске за спавање; метални делови за обућу; митре 

[бискупске капе]; монашки велови; муфови за грејање 

ногу, неелектрични; муфови [одећа]; мушке боксерице; 

наручници, свештеничка одећа; неглижеи [доњи веш]; 

обућа; обућа за плажу; огртачи, капути; одела; одећа; 

одећа за гимнастику; одећа за купање; одећа за 

мотоциклисте; одећа за плажу: одећа која садржи 

супстанце за мршављење: одећа од имитације коже: 

одећа од коже; одећа од латекса; одећа са лед светлом; 

оквири за шешире; оковратници који се скидају; 

опрема за бебе [одећа]; панталоне; папирна одећа; 

папирни шешири [одећа]: папуче: папуче за купатило; 

пелерине; пертле за чизме; пете за женске чарапе; 

пиџаме; плетена одећа [одећа]; подвезице; подвезице за 

чарапе; подсукње; појасеви за ношење новца [одећа]: 

појасеви и стезници; покривала за главу; полу-чизме: 

пончо, одећа; портикле, које нису од папира; портикле 

са рукавима, које нису од папира; потпетице; потпетице 

за обућу; прслуци: пуњене јакне [одећа]; радни 

комбинезон, одело; раменице кошуља; рибарски 

прслуци; рукавице без прстију; рукавице за скијање; 

рукавице [одећа]: рукавице са једним прстом; 

самолепљиви грудњаци: сандале; сандале за купатило; 

сари; саронг, одећа; свештеничке одоре: свештеничко 

одело за богослужења; скијашке чизме: слипови [доњи 

веш]; собни огртачи; сокне које упијају зној; спољна 

одећа; спортске мајице, дресови; спортске трегер 

мајице; спортске ципеле; сукње; сукње-панталоне; тоге; 
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траке за главу [одећа]; трегери: трикои; турбани; 

улошци за ципеле; улошци против знојења испод 

пазуха; униформе; униформе за карате; униформе за 

џудо; фризерске капе; фудбалске ципеле, копачке; 

хаљине; хаљине на трегере; хеланке [панталоне]; 

цилиндри; ципеле; чарапе и плетена трикотажа; чарапе 

које упијају зној; чизме; џемпери; џепне марамице; 

џепови за одећу; шалови; шешири; штитници за уши 

[одећа]; штитници штикли за обућу.  
 

(210) Ж- 2021-594 (220) 02.04.2021. 

(442) 31.05.2021. 

(731) Carnex d.o.o.      , Кулски пут 26, 21460, Врбас, RS 

(740) Богдановић Дејан и ост., Влајковићева 28, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17; 29.01.01  

(591) црвена.  

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

прерађевине; конзервисано, сушено и кувано воће и 

поврће; желеи, джемови, компоти; јаја, млеко и 

млечни производи; јестива уља и масти.  

31  пољопривредни, вртларски и шумарски 

производи и сирово и непрерађено  зрневље ; живе 

животиње; свеже воће и поврће; семе, природне 

биљке и цвеће; храна за животиње, слад.  

35  услуге оглашавања; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови; агенције за увоз 

и извоз; услуге у вези са прометом робе; 

професионалне пословне консултације.  
 

(210) Ж- 2021-597 (220) 01.04.2021. 

(442) 31.05.2021. 

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

2000 Neuchâtel, CH 

(740) Адвокат Никола Клиска, Карановић & 

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

(540) 

 

(531) 17.02.17; 26.01.03; 27.05.01  

(511) 34  дуван, сиров или прерађен; дувански 

производи укључујући цигаре, цигарете, цигарилосе; 

дуван за увијање цигарета; дуван за луле; дуван за 

жвакање; дуван за шмркање; кретек; снус (дуван у 

праху); замена за дуван (за немедицинску употребу); 

електронске цигарете; дувански производи за 

загревање; електронски уређаји и њихови делови 

који се користе за загревање цигарета или дувана у 

циљу ослобађања аеросола који садржи никотин за 

инхалацију; течни никотински раствори за употребу 

у електронским цигаретама; артикли за пушаче; 

папир за цигарете; тубе за цигарете; филтери за 

цигарете; кутије за дуван; кутије за цигарете; 

табакере; пепељаре; луле; џепне машинице за 

увијање цигарета; упаљачи; шибице.   
 

(210) Ж- 2021-599 (220) 05.04.2021. 

(442) 31.05.2021. 

(731) Wind River Tobacco Company, LLC, 4792 

Potato House Court, Wilson, North Carolina 27893, US 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

AMERICAN BISON 

(511) 34  цигарете.  
 

(210) Ж- 2021-600 (220) 05.04.2021. 

(442) 31.05.2021. 

(731) Wind River Tobacco Company, LLC, 4792 

Potato House Court, Wilson, North Carolina 27893, US 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 

87, 11040, Београд 

(540) 

NASHVILLE 

(511) 34  цигарете.  
 

(210) Ж- 2021-602 (220) 05.04.2021. 

(442) 31.05.2021. 

(731) PPG INDUSTRIES OHIO, INC., 3800 West 

143rd Street , Cleveland, Ohio 44111, US 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000 Београд 

(540) 

BODYLINE 

(511) 1  лепкови за моторна возила.  

2  боје за заштитне слојеве, боје, лакови, средства за 

заштиту од рђе у виду боја за моторна возила.  

3  влажни и суви абразиви; влажни и/или суви 

абразивни папири и дискови; абразивни производни 

папири и дискови; препарати за чишћење; препарати 

за полирање.  

7  електрични алати; пиштољи за бојење 

распршивањем; делови и опрема за претходно 

наведене производе.  

8  ручни алати и инструменти; чекићи.  

17  заптивна маса за моторних возила.  
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21  крпе за чишћење; крпе за полирање; пластичне чаше за 

мешање боја, бајцева, епоксида и смоле; једнократне чаше 

за пиштоље за бојење распршивањем.  
 

(210) Ж- 2021-603 (220) 05.04.2021. 

(442) 31.05.2021. 

(731) CONTEXT MANUFACTURING DOO, 

Слободана Пенезића-Крцуна 56, 11450, Ђуринци, RS 

(740) Александар Порубовић, Проте Матеје 40, 

11000, Београд 

(540) 

Хуарез 

(531) 28.05.00  

(511) 29  чили са месом; готова јела са каријем; зелени 

чили [готово јело]; конзервисано месо; конзервисано 

поврће; конзервисано, замрзнуто, сушено и кувано воће 

и поврће; готови гулаш; припремљена јела од меса; 

пакована јела која се првенствено састоје од меса, рибе, 

живинског меса или поврћа; готова јела која се састоје 

углавном од меса.  

30  пите; пите од меса; чили паста као зачин; чили 

сос; пекарски производи.  
 

(210) Ж- 2021-604 (220) 05.04.2021. 

(442) 31.05.2021. 

(731) Walmark, a.s., Oldřichovice 44, CZ-73961 Třinec, CZ 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000 Београд 

(540) 

SEPTOFORT 

(511) 5  лекови за људску употребу; фармацеутски 

препарати; дијететска храна прилагођена за 

медицинске намене; ензими као додатак исхрани; 

протеини као додатак исхрани; додаци исхрани; 

санитарни препарати; медицинска средства за 

чишћење зуба; медицинске бомбоне; пастиле за 

фармацеутску употребу; медицински сируп против 

кашља; биљни екстракти за медицинске намене.  
 

(210) Ж- 2021-605 (220) 02.04.2021. 

(442) 31.05.2021. 

(731) UNIVEREXPORT EXPORT-IMPORT DOO 

NOVI SAD, Сентандрејски пут 165, 21000, Нови Сад, RS 

(540) 

 

(531) 05.03.13; 05.03.15; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 

27.05.10; 27.05.24; 29.01.03; 29.01.06  

(591) тамно зелена, бела.  

(511) 35  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.  
 

(210) Ж- 2021-606 (220) 02.04.2021. 

(442) 31.05.2021. 

(731) UNIVEREXPORT EXPORT-IMPORT DOO 

NOVI SAD, Сентандрејски пут 165, 21000, Нови Сад, RS 

(540) 

 

(531) 05.03.13; 05.03.15; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 

27.05.10; 27.05.17; 29.01.03; 29.01.06  

(591) тамно зелена, бела.  

(511) 35  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.  
 

(210) Ж- 2021-607 (220) 05.04.2021. 

(442) 31.05.2021. 

(731) РОС ПРОДУКТ СЕРВИС ДОО Београд, 

Јована Рајића 5Д, 11000, Београд, RS 

(740) Адвокат Немања Милосављевић, Господар 

Јованова 39-41, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.18; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.02  

(591) жута, црвена.  

(511) 16  штампане ствари; промотивне публикације; 

рекламне публикације; канцеларијски материјал и 

прибор.   

35  услуге малопродаје вештачких ђубрива и 

хемикалија које се користе у пољопривреди, 

хортикултури шумарству; услуге малопродаје 

необрађених и синтетичких смо ла; услуге 

малопродаје соли за индустријску намену; услуге 

велепродаје соли за индустријску примену; услуге 

малопродаје хемијских супстанци, хемијских 

материјала и препарата, и природних елемената; 

услуге велепродаје хемијских супстанци, хемијских 

материјала и препарата, и природних елемената; 

услуге малопродаје необрађених вештачких и 

синтетичких смо ла; услуге велепродаје необрађених 
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вештачких и синтетичких смо ла; услуге малопродаје 

хемијских препарата и материјала за филм, 

фотографију и штампање; услуге велепродаје 

хемијских препарата и материјала за филм, 

фотографију и штампање; услуге малопродаје 

средстава за филтрацију за хемијске и нехемијске 

супстанце које су обухваћене класом; услуге 

велепродаје средстава за филтрацију за хемијске и 

нехемијске супстанце које су обухваћене класом; 

услуге малопродаје средстава за раст, вештачких 

ђубрива и хемикалија које се користе у 

пољопривреди, хортикултури и шумарству; услуге 

велепродаје средстава за раст, вештачких ђубрива и 

хемикалија које се користе у пољопривреди, 

хортикултури и шумарству; услуге малопродаје 

непроцесуиране пластике; услуге велепродаје 

непроцесуиране пластике; услуге малопродаје 

детерџената за употребу у производњи и индустрији; 

услуге велепродаје детерџената за употребу у 

производњи и индустрији; услуге малопродаје 

хемијских и органских мешавина за употребу у 

производњи хране и пића; услуге велепродаје 

хемијских и органских мешавина за употребу у 

производњи хране и пића; услуге малопродаје 

китова, филера и пасти за индустријску употребу; 

услуге велепродаје китова, филера и пасти за 

индустријску употребу; услуге малопродаје штирка 

за употребу у производњи и индустрији; услуге 

велепродаје штирка за употребу у производњи и 

индустрији; услуге малопродаје фарби, колораната, 

пигмената и мастила; услуге велепродаје фарби, 

колораната, пигмената и мастила; услуге 

малопродаје премаза; услуге велепродаје премаза; 

услуге малопродаје сирове природне смоле; услуге 

велепродаје сирове природне смоле; услуге 

малопродаје разређивача и згушњивача за премазе, 

фарбе и мастила; услуге велепродаје разређивача и 

згушњивача за премазе, фарбе и мастила; услуге 

малопродаје есецијалних уља и ароматских 

екстраката; услуге велепродаје есенцијалних уља и 

ароматских екстраката; услуге малопродаје 

средстава за хигијену; услуге велепродаје средстава 

за хигијену; услуге малопродаје препарата за негу 

животиња; услуге велепродаје препарата за негу 

животиња; услуге малопродаје препарата за 

чишћење и мирисних препарата; услуге велепродаје 

препарата за чишћење и мирисних препарата; услуге 

малопродаје воска за кројаче и обућаре; услуге 

велепродаје воска за кројаче и обућаре; услуге 

малопродаје абразива; услуге велепродаје абразива; 

услуге малопродаје лубриканата и индустријских 

масти, воскова и течности; услуге велепродаје 

лубриканата и индустријских масти, воскова и 

течности; услуге малопродаје електричне енергије; 

услуге велепродаје електричне енергије; услуге 

малопродаје горива и осветљивача; услуге 

велепродаје горива и осветљивача; услуге 

малопродаје композита за контролу прашине; услуге 

велепродаје композита за контролу прашине; услуге 

малопродаје препарата за купке за бебе на бази паре 

ментола; услуге велепродаје препарата за купке за 

бебе на бази паре ментола; услуге малопродаје 

медицинских уља за бебе; услуге велепродаје 

медицинских уља за бебе; услуге малопродаје уља 

сандаловине за медицинске, фармацеутске и 

ветеринарске сврхе; услуге велепродаје уља 

сандаловине за медицинске, фармацеутске и 

ветеринарске сврхе; услуге малопродаје соли за 

оралну рехидрацију; услуге велепродаје соли за 

оралну рехидрацију; услуге малопродаје 

медицинских соли за купање; услуге велепродаје 

медицинских соли за купање; услуге малопродаје 

минералних соли; услуге велепродаје минералних 

соли; услуге малопродаје антибиотских суплемената 

за исхрану животиња; услуге велепродаје 

антибиотских суплемената за исхрану животиња; 

услуге малопродаје суплемената за исхрану за 

ветеринарску употребу; услуге велепродаје 

суплемената за исхрану за ветеринарску употребу; 

услуге малопродаје нутритивних суплемената за 

ветеринарску употребу; услуге велепродаје 

нутритивних суплемената за ветеринарску употребу; 

услуге малопродаје импрегнираних медицинских 

марамица за брисање; услуге велепродаје 

импрегнираних медицинских марамица за брисање; 

услуге малопродаје терапеутских препарата за 

купање; услуге велепродаје терапеутских препарата 

за купање; услуге малопродаје течних завоја у спреј 

у; услуге велепродаје течних завоја у спреј у; услуге 

малопродаје расхладних спреј ева за медицинске 

сврхе; услуге велепродаје расхладних спреј ева за 

медицинске сврхе; услуге малопродаје медицинских 

шампона; услуге велепродаје медицинских шампона; 

услуге малопродаје коре у праху за ветеринарску 

употребу; услуге велепродаје коре у праху за 

ветеринарску употребу; услуге малопродаје 

препарата за оралну вакцинацију; услуге велепродаје 

препарата за оралну вакцинацију; услуге 

малопродаје антипиретских препарата; услуге 

велепродаје антипиретских препарата; услуге 

малопродаје препарата за клистирање; услуге 

велепродаје препарата за клистирање; услуге 

малопродаје препарата за купање за медицинске 

сврхе; услуге велепродаје препарата за купање за 

медицинске сврхе; услуге малопродаје минералних 

препарата за медицинске сврхе; услуге велепродаје 

минералних препарата за медицинске сврхе; услуге 

малопродаје лековитих препарата за здравствену 

негу; услуге велепродаје лековитих препарата за 

здравствену негу; услуге малопродаје медицинских 

препарата; услуге велепродаје медицинских 

препарата; услуге малопродаје кантаридских 
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препарата за медицинску употребу; услуге 

велепродаје кантаридских препарата за медицинску 

употребу; услуге малопродаје медицинских 

хигијенских препарата; услуге велепродаје 

медицинских хигијенских препарата; услуге 

малопродаје триптофанских препарата; услуге 

велепродаје триптофанских препарата; услуге 

малопродаје препарата на бази парацетамола са 

модификованим ослобађањем; услуге велепродаје 

препарата на бази парацетамола са модификованим 

ослобађањем; услуге малопродаје препарата на бази 

парацетамола за оралну употребу; услуге 

велепродаје препарата на бази парацетамола за 

оралну употребу; услуге малопродаје 

бактериолошких препарата за ветеринарску 

примену; услуге велепродаје бактериолошких 

препарата за ветеринарску примену; услуге 

малопродаје бактериолошких препарата за 

медицинску примену; услуге велепродаје 

бактериолошких препарата за медицинску примену; 

услуге малопродаје капи за очи; услуге велепродаје 

капи за очи; услуге малопродаје лековитог блата; 

услуге велепродаје лековитог блата; услуге 

малопродаје свећа за уши за терапеутску примену; 

услуге велепродаје свећа за уши за терапеутску 

примену; услуге малопродаје медицинских свећа за 

масажу; услуге велепродаје медицинских свећа за 

масажу; услуге малопродаје лубриканата за 

медицинску употребу; услуге велепродаје 

лубриканата за медицинску употребу; услуге 

малопродаје хемоглобина; услуге велепродаје 

хемоглобина; услуге малопродаје жвакаће гуме за 

освежавање даха за медицинску намену; услуге 

велепродаје жвакаће гуме за освежавање даха за 

медицинску намену; услуге малопродаје екстракта 

коре за медицинску употребу; услуге велепродаје 

екстракта коре за медицинску употребу; услуге 

малопродаје медицинских униформи (препарата); 

услуге велепродаје медицинских униформи 

(препарата); услуге малопродаје феромона; услуге 

велепродаје феромона; услуге малопродаје 

ензимских препарата за ветеринарску примену; 

услуге велепродаје ензимских препарата за 

ветеринарску примену; услуге малопродаје 

ензимских препарата за медицинску примену; услуге 

велепродаје ензимских препарата за медицинску 

примену; услуге малопродаје декстрина за 

фармацеутску употребу; услуге велепродаје 

декстрина за фармацеутску употребу; услуге 

малопродаје креми за виме за пољопривредну 

намену; услуге велепродаје креми за виме за 

пољопривредну намену; услуге малопродаје 

колагена за медицинске намене; услуге велепродаје 

колагена за медицинске намене; услуге малопродаје 

хемијских препарата за ветеринарске намене; услуге 

велепродаје хемијских препарата за ветеринарске 

намене; услуге малопродаје хемијских препарата за 

медицинске намене; услуге велепродаје хемијских 

препарата за медицинске намене; услуге малопродаје 

обновљених ћелија за клиничке третмане у нези 

коже; услуге велепродаје обновљених ћелија за 

клиничке третмане у нези коже; услуге малопродаје 

матичних ћелија за медицинску намену; услуге 

велепродаје матичних ћелија за медицинску намену; 

услуге малопродаје лосиона за псе за ветеринарску 

употребу; услуге велепродаје лосиона за псе за 

ветеринарску употребу; услуге малопродаје таблета 

за фармацеутску употребу; услуге велепродаје 

таблета за фармацеутску употребу; услуге 

малопродаје празних капсула за фармацеутску 

употребу; услуге велепродаје празних капсула за 

фармацеутску употребу; услуге малопродаје 

биолошких индикатора за праћење процеса 

стерилизације за медицинску или ветеринарску 

употребу; услуге велепродаје биолошких индикатора 

за праћење процеса стерилизације за медицинску или 

ветеринарску употребу; услуге малопродаје блата за 

купање; услуге велепродаје блата за купање; услуге 

малопродаје бактеријских препарата за медицинску и 

ветеринарску употребу; услуге велепродаје 

бактеријских препарата за медицинску и 

ветеринарску употребу; услуге малопродаје 

бактеријских отрова; услуге велепродаје 

бактеријских отрова; услуге малопродаје хидроген-

пероксида за медицинске намене; услуге велепродаје 

хидроген-пероксида за медицинске намене; услуге 

малопродаје морске воде за лековите купке; услуге 

велепродаје морске воде за лековите купке; услуге 

малопродаје термалне воде; услуге велепродаје 

термалне воде; услуге малопродаје минералних вода 

за медицинске намене; услуге велепродаје 

минералних вода за медицинске намене; услуге 

малопродаје соли за минералне купке; услуге 

велепродаје соли за минералне купке; услуге 

малопродаје хемијских контрацептива; услуге 

велепродаје хемијских контрацептива; услуге 

малопродаје антибиотика за рибу; услуге велепродаје 

антибиотика за рибу; услуге малопродаје гасних 

смеша за медицинску употребу; услуге велепродаје 

гасних смеша за медицинску употребу; услуге 

малопродаје биљних масти за болну кожу код 

кућних љубимаца; услуге велепродаје биљних масти 

за болну кожу код кућних љубимаца; услуге 

малопродаје биљних масти против свраба код 

кућних љубимаца; услуге велепродаје биљних масти 

против свраба код кућних љубимаца; услуге 

малопродаје алкохола за утрљавање; услуге 

велепродаје алкохола за утрљавање; услуге 

малопродаје алкохола за фармацеутску намену; 

услуге велепродаје алкохола за фармацеутску 

намену; услуге малопродаје агенаса за третман 

болести радијације; услуге велепродаје агенаса за 
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третман болести радијације; услуге малопродаје 

агенаса за детоксификацију од хлорина за 

медицинску намену; услуге велепродаје агенаса за 

детоксификацију од хлорина за медицинску намену; 

услуге малопродаје агенаса за детоксификацију од 

бензола за медицинску намену; услуге велепродаје 

агенаса за детоксификацију од бензола за 

медицинску намену; услуге малопродаје агената за 

детоксификацију од арсеника за медицинску намену; 

услуге велепродаје агената за детоксификацију од 

арсеника за медицинску намену; услуге малопродаје 

агенаса за ослобађање лекова у облику премаза за 

таблете који олакшавају ослобађање фармацеутских 

препарата; услуге велепродаје агенаса за ослобађање 

лекова у облику премаза за таблете који олакшавају 

ослобађање фармацеутских препарата; услуге 

малопродаје агенаса за ослобађање лекова у облику 

растворљивих слојева који олакшавају ослобађање 

фармацеутских препарата; услуге велепродаје 

агенаса за ослобађање лекова у облику растворљивих 

слојева који олакшавају ослобађање фармацеутских 

препарата; услуге малопродаје агенаса за ослобађање 

лекова у облику јестивих обланди за увијање лекова 

у праху; услуге велепродаје агенаса за ослобађање 

лекова у облику јестивих обланди за увијање лекова 

у праху; услуге малопродаје агенаса за ослобађање 

лекова који олакшавају ослобађање фармацеутских 

препарата; услуге велепродаје агенаса за ослобађање 

лекова који олакшавају ослобађање фармацеутских 

препарата; услуге малопродаје агенаса који 

активирају ћелијске функције за медицинску 

употребу; услуге велепродаје агенаса који активирају 

ћелијске функције за медицинску употребу; услуге 

малопродаје кардиоваскуларних агенаса за 

медицинску употребу; услуге велепродаје 

кардиоваскуларних агенаса за медицинску употребу; 

услуге малопродаје адитива за крмно биље за 

медицинску употребу; услуге велепродаје адитива за 

крмно биље за медицинску употребу; услуге 

малопродаје фармацеутских адитива за животињску 

храну; услуге велепродаје фармацеутских адитива за 

животињску храну; услуге малопродаје лепкова за 

постављање протеза; услуге велепродаје лепкова за 

постављање протеза; услуге малопродаје 

медицинских лепкова за везивање унутрашњег 

ткива; услуге велепродаје медицинских лепкова за 

везивање унутрашњег ткива; услуге малопродаје 

медицинских лепкова за зарастање рана; услуге 

велепродаје медицинских лепкова за зарастање рана; 

услуге малопродаје хируршких лепкова; услуге 

велепродаје хируршких лепкова; услуге малопродаје 

фармацеутских и природних лекова; услуге 

велепродаје фармацеутских и природних лекова; 

услуге малопродаје дијагностичких препарата и 

материјала; услуге велепродаје дијагностичких 

препарата и материјала; услуге малопродаје 

медицинских омотача, прекривача и апликатора; 

услуге велепродаје медицинских омотача, 

прекривача и апликатора; услуге малопродаје живих 

органа и ткива за хируршку намену; услуге 

велепродаје живих органа и ткива за хируршку 

намену; услуге малопродаје хигијенских препарата и 

артикал а; услуге велепродаје хигијенских препарата 

и артикала; услуге малопродаје стоматолошких 

препарата и предмета; услуге велепродаје 

стоматолошких препарата и предмета; услуге 

малопродаје дијететских суплемената и дијететских 

препарата; услуге велепродаје дијететских 

суплемената и дијететских препарата; услуге 

малопродаје препарата и предмета за сузбијање 

штеточина; услуге велепродаје препарата и предмета 

за сузбијање штеточина; услуге малопродаје 

санитарних препарата и предмета; услуге 

велепродаје санитарних препарата и предмета; 

услуге малопродаје стоматолошких препарата и 

предмета, и лековитих пасти за зубе; услуге 

велепродаје стоматолошких препарата и предмета, и 

лековитих пасти за зубе; услуге малопродаје врата, 

капија, прозора и прекривача за прозоре од метала; 

услуге велепродаје врата, капија, прозора и 

прекривача за прозоре од метала; услуге малопродаје 

структура и преносивих грађевина од метала; услуге 

велепродаје структура и преносивих грађевина од 

метала; услуге малопродаје статуа и уметничких 

дела од обичних метала; услуге велепродаје статуа и 

уметничких дела од обичних метала; услуге 

малопродаје необрађених и полуобрађених металних 

материјала, неодређене употребе; услуге велепродаје 

необрађених и полуобрађених металних материјала, 

неодређене употребе; услуге малопродаје 

грађевинских материјала и елемената од метала; 

услуге велепродаје грађевинских материјала и 

елемената од метала; услуге малопродаје гвожђарије; 

услуге велепродаје гвожђарије; услуге малопродаје 

металних контејнера, предмета за транспорт и 

паковање; услуге малопродаје металних контејнера, 

предмета за транспорт и паковање; услуге 

малопродаје цементираних карбидних врхова за 

делове алата; услуге велепродаје цементираних 

карбидних врхова за делове алата; услуге 

малопродаје цементираних карбидних врхова (алата 

за машине); услуге велепродаје цементираних 

карбидних врхова (алата за машине); услуге 

малопродаје турбочарџера за машине; услуге 

велепродаје турбочарџера за машине; услуге 

малопродаје преносника снаге за машине; услуге 

велепродаје преносника снаге за машине; услуге 

малопродаје вишеструких издувника за моторе; 

услуге велепродаје вишеструких издувника за 

моторе; услуге малопродаје носача за машине; 

услуге велепродаје носача за машине; услуге 

малопродаје радијатора за возила; услуге велепродаје 
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радијатора за возила; услуге малопродаје пумпи за 

гориво; услуге велепродаје пумпи за гориво; услуге 

малопродаје жичаних четки за машинску употребу; 

услуге велепродаје жичаних четки за машинску 

употребу; услуге малопродаје вишеструких мотора 

за покретање навртки; услуге велепродаје 

вишеструких мотора за покретање навртки; услуге 

малопродаје машина за притезање; услуге 

велепродаје машина за притезање; услуге 

малопродаје CAM ланаца; услуге велепродаје CAM 

ланаца; услуге малопродаје филтера за гасове 

(машине); услуге велепродаје филтера за гасове 

(машине); услуге малопродаје уљаних филтера 

(делови машина); услуге велепродаје уљаних 

филтера (делови машина); услуге малопродаје 

филтера за гориво; услуге велепродаје филтера за 

гориво; услуге малопродаје филтера који су део 

машине; услуге велепродаје филтера који су део 

машине; услуге малопродаје уређаја за повезивање 

(делови машина); услуге велепродаје уређаја за 

повезивање (делови машина); услуге малопродаје 

диск кочница за машине; услуге велепродаје диск 

кочница за машине; услуге малопродаје ножева (део 

машине); услуге велепродаје ножева (део машине); 

услуге малопродаје мењача који су део машине; 

услуге велепродаје мењача који су део машине; 

услуге малопродаје каишева за моторе; услуге 

велепродаје каишева за моторе; услуге малопродаје 

динамо појасева; услуге велепродаје динамо 

појасева; услуге малопродаје спојница за машине; 

услуге велепродаје спојница за машине; услуге 

малопродаје водених обртница (хидрауличних 

спојница); услуге велепродаје водених обртница 

(хидрауличних спојница); услуге малопродаје 

каталитичких конвертора; услуге велепродаје 

каталитичких конвертора; услуге малопродаје 

суперчарџера; услуге велепродаје суперчарџера; 

услуге малопродаје кочионих компоненти за 

машине; услуге велепродаје кочионих компоненти за 

машине; услуге малопродаје пнеуматских контрола 

за машине и моторе; услуге велепродаје пнеуматских 

контрола за машине и моторе; услуге малопродаје 

хидрауличких контрола за машине и моторе; услуге 

велепродаје хидрауличких контрола за машине и 

моторе; услуге малопродаје цевовода (делова 

мотора); услуге велепродаје цевовода (делова 

мотора); услуге малопродаје глава цилиндара за 

моторе; услуге велепродаје глава цилиндара за 

моторе; услуге малопродаје цилиндара за машине; 

услуге велепродаје цилиндара за машине; услуге 

малопродаје клипова за цилиндре; услуге 

велепродаје клипова за цилиндре; услуге 

малопродаје облога за цилиндре; услуге велепродаје 

облога за цилиндре; услуге малопродаје кућишта 

радилице за моторе; услуге велепродаје кућишта 

радилице за моторе; услуге малопродаје обложених 

глава; услуге велепродаје обложених глава; услуга 

малопродаје карбуратора; услуге велепродаје 

карбуратора; услуге малопродаје кућишта (делови 

машине); услуге велепродаје кућишта (делови 

машине); услуге малопродаје кућишта мотора; 

услуге велепродаје кућишта мотора; услуге 

малопродаје свећица; услуге велепродаје свећица; 

услуге малопродаје кугластих чаура; услуге 

велепродаје кугластих чаура; услуге малопродаје 

цилиндарских блокова (делова машине); услуге 

велепродаје цилиндарских блокова (делова машине); 

услуге малопродаје клипњача за машине; услуге 

велепродаје клипњача за машине; услуге 

малопродаје торзијских осовина за машине; услуге 

велепродаје торзијских осовина за машине; услуге 

малопродаје клупа за тестере које су делови машине; 

услуге велепродаје клупа за тестере које су делови 

машине; услуге малопродаје осовина за машине; 

услуге велепродаје осовина за машине; услуге 

малопродаје оп руга (делови машине); услуге 

велепродаје опруга(делови машине); услуге 

малопродаје штитника за ланце (делови машине); 

услуге велепродаје штитника за ланце (делови 

машине); услуге малопродаје погонског апарата са 

ракетним мотором за чамце; услуге велепродаје 

погонског апарата са ракетним мотором за чамце; 

услуге малопродаје индексних погона; услуге 

велепродаје индексних погона; услуге малопродаје 

пнеуматских покретачких апарата; услуге 

велепродаје пнеуматских покретачких апарата; 

услуге малопродаје зупчаника за машине; услуге 

велепродаје зупчаника за машине; услуге 

малопродаје зупчаника подизача; услуге велепродаје 

зупчаника подизача; услуге малопродаје пужних 

зупчаника за машине; услуге велепродаје пужних 

зупчаника за машине; услуге малопродаје 

пригушивача (делови машине); услуге велепродаје 

пригушивача (делови машине); услуге малопродаје 

квачила за машине; услуге велепродаје квачила за 

машине; услуге малопродаје алтернатора за копнена 

возила; услуге велепродаје алтернатора за копнена 

возила; услуге малопродаје квачила, осим за копнена 

возила; услуге велепродаје квачила, осим за копнена 

возила; услуге малопродаје стартер а1тернатора; 

услуге велепродаје стартер а1тернатора; услуге 

малопродаје мотора са компресованим ваздухом; 

услуге велепродаје мотора са компресованим 

ваздухом; услуге малопродаје хидрауличких 

акумулатора; услуге велепродаје хидрауличких 

акумулатора; услуге малопродаје прикључака за 

главу за електрични алат; услуге велепродаје 

прикључака за главу за електрични алат; услуге 

малопродаје точкова и трачница за машине; услуге 

велепродаје точкова и трачница за машине; услуге 

малопродаје индустријских робота; услуге 

велепродаје индустријских робота; услуге 
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велепродаје пумпи, компресора и вентилатора; 

услуге велепродаје пумпи, компресора и 

вентилатора; услуге малопродаје машина и 

машинских алата за обраду материјала и за 

производњу; услуге велепродаје машина и 

машинских алата за обраду материјала и за 

производњу; услуге малопродаје диспензера; услуге 

велепродаје диспензера; услуге малопродаје 

генератора струје; услуге велепродаје генератора 

струје; услуге малопродаје машина за метење, 

чишћење, прање и прање веша; услуге велепродаје 

машина за метење, чишћење, прање и прање веша; 

услуге малопродаје опреме за пољопривреду, 

земљане радове, грађевину, екстракцију нафте и гас 

и рударство; услуге велепродаје опреме за 

пољопривреду, земљане радове, грађевину, 

екстракцију нафте и гас и рударство; услуге 

малопродаје опреме за селидбу и руковање; услуге 

ве1епродаје опреме за селидбу и руковање; услуге 

малопродаје уређаја за припрему хране, кухињских 

ножева и прибора; услуге ве1епродаје уређаја за 

припрему хране, кухињских ножева и прибора; 

услуге малопродаје алата за подизање; услуге 

велепродаје алата за подизање; услуге малопродаје 

ручног алата и уређаја за обраду материјала, и за 

израду, поправку и одржавање; услуге велепродаје 

ручног алата и уређаја за обраду материјала, и за 

израду, поправку и одржавање; услуге малопродаје 

уређаја за припрему хране, кухињских ножева и 

прибора за јело; услуге велепродаје уређаја за 

припрему хране, кухињских ножева и прибора 

зајело; услуге малопродаје оштрог и тупог оружја; 

услуге велепродаје оштрог и тупог оружја; услуге 

малопродаје хигијенских и средстава за негу лепоте 

за људе и животиње; услуге ве1епродаје хигијенских 

и средстава за негу лепоте за људе и животиње; 

услуге малопродаје везане за информациону 

технологију и аудиовизуелну опрему; услуге 

велепродаје везане за информациону технологију и 

аудиовизуелну опрему; услуге малопродаје 

снимљеног материјала; услуге велепродаје 

снимљеног материјала; услуге малопродаје магнета, 

магнетизера и демагнетизера, услуге ве1епродаје 

магнета, магнетизера и демагнетизера; услуге 

малопродаје инструмената за мерење, детекцију и 

праћење, индикатора и контролера; услуге 

велепродаје инструмената за мерење, детекцију и 

праћење, индикатора и контролера; услуге 

малопродаје ронилачке опреме; услуге ве1епродаје 

ронилачке опреме; услуге малопродаје везане за 

информационе технологије, аудиовизуелне, 

мултимедијалне и фотографске уређаје; услуге 

велепродаје везане за информационе технологије, 

аудиовизуелне, мултимедијалне и фотографске 

уређаје; услуге малопродаје сигурносних, 

безбедносних, заштитних и уређаја за сигнализацију; 

услуге велепродаје сигурносних, безбедносних, 

заштитних и уређаја за сигнализацију; услуге 

малопродаје уређаја за навигацију, навођење, 

праћење, циљање и мапирање; услуге велепродаје 

уређаја за навигацију, навођење, праћење, циљање и 

мапирање; услуге малопродаје научних и 

лабораторијских уређаја за третмане који користе 

струју; услуге велепродаје научних и 

лабораторијских уређаја за третмане који користе 

струју; услуге малопродаје оптичких уређаја, уређаја 

за побољшање и корекцију; услуге велепродаје 

оптичких уређаја, уређаја за побољшање и 

корекцију; услуге малопродаје апарата, 

инструмената и каблова за струју; услуге велепродаје 

апарата, инструмената и каблова за струју; услуге 

малопродаје из области научних истраживања и 

лабораторијских апарата, образовних апарата и 

симулатора; услуге велепродаје у области научних 

истраживања и лабораторијских апарата, образовних 

апарата и симулатора; услуге малопродаје 

простетике вештачких импланата; услуге 

велепродаје простетике и вештачких импланата; 

услуге малопродаје медицинске одеће; услуге 

велепродаје медицинске одеће; услуге малопродаје 

медицинског намештаја и опреме за кревете, опреме 

за премештање пацијената; услуге велепродаје 

медицинског намештаја и опреме за кревете, опреме 

за премештање пацијената; услуге малопродаје 

сексуалних помагала; услуге велепродаје сексуалних 

помагала; услуге малопродаје помагала за храњење и 

цуцли; услуге велепродаје помагала за храњење и 

цуцли; услуге малопродаје ортопедских и помагала 

за кретање; услуге велепродаје ортопедских и 

помагала за кретање; услуге малопродаје опреме за 

физикалну терапију; услуге велепродаје опреме за 

физикалну терапију; услуге малопродаје 

медицинских и ветеринарских апарата и 

инструмената; услуге велепродаје медицинских и 

ветеринарских апарата и инструмената; услуге 

малопродаје уређаја за заштиту слуха; услуге 

велепродаје уређаја за заштиту слуха; услуге 

малопродаје санитарних инсталација, довода воде и 

санитарне опреме; услуге велепродаје санитарних 

инсталација, довода воде и санитарне опреме; услуге 

малопродаје нуклеарних инсталација; услуге 

велепродаје нуклеарних инсталација; услуге 

малопродаје инсталација за индустријску прераду; 

услуге велепродаје инсталација за индустријску 

прераду; услуге малопродаје инсталација за сушење; 

услуге велепродаје инсталација за сушење; услуге 

малопродаје опреме за грејање, вентилацију, 

климатизовање и прочишћавање (амбијентално); 

услуге велепродаје опреме за грејање, вентилацију, 

климатизовање и прочишћавање (амбијентално); 

услуге малопродаје филтера за индустријску и кућну 

употребу; услуге велепродаје филтера за 
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индустријску и кућну употребу; услуге малопродаје 

опреме за расхлађивање и замрзавање; услуге 

велепродаје опреме за расхлађивање и замрзавање; 

услуге малопродаје опреме за кување, грејање, 

хлађење и обраду хране и пића; услуге велепродаје 

опреме за кување, грејање, хлађење и обраду хране и 

пића; услуге малопродаје димних гасова и 

инсталација за пренос издувних гасова; услуге 

велепродаје димних гасова и инсталација за пренос 

издувних гасова; услуге малопродаје горионика, 

бојлера и грејача; услуге велепродаје горионика, 

бојлера и грејача; услуге малопродаје уређаја за 

паљење; услуге велепродаје уређаја за паљење; 

услуге малопродаје направа за лично грејање и 

сушење; услуге велепродаје направа за лично 

грејање и сушење; услуге малопродаје уређај а за 

сунчање; услуге велепродаје уређаја за сунчање; 

услуге малопродаје регулаторних и безбедносних 

додатака за водене и гасне инсталације; услуге 

велепродаје регулаторних и безбедносних додатака 

за водене и гасне инсталације; услуге малопродаје 

везане за осветљење и светлосне рефлекторе; услуге 

велепродаје везане за осветљење и светлосне 

рефлекторе; услуге малопродаје возила и 

преносника; услуге велепродаје возила и 

преносника; услуге малопродаје оружја и муниције; 

услуге велепродаје оружја и муниције; услуге 

малопродаје експлозивних супстанци и направа, 

осим оружја; услуге велепродаје експлозивних 

супстанци и направа, осим оружја; услуге 

малопродаје комеморативних штитова; услуге 

велепродаје комеморативних штитова; услуге 

малопродаје златника у полугама; услуге велепродаје 

златника у полугама; услуге малопродаје новчића; 

услуге велепродаје новчића; услуге малопродаје 

златних полуга; услуге велепродаје златних полуга; 

услуге малопродаје идентификационих наруквица 

(накит); услуге велепродаје идентификационих 

наруквица (накит); услуге малопродаје накита 

премазаног племенитим металима; услуге 

велепродаје накита премазаног племенитим 

металима; услуге малопродаје декоративних 

артикала (накита) за личну употребу; услуге 

велепродаје декоративних артикала (накита) за 

личну употребу; услуге малопродаје сребрних 

легура; услуге велепродаје сребрних легура; услуге 

малопродаје статуа и фигурица, направљених од или 

премазаних племенитим или полуплеменитим 

металима или драгим или полудрагим камењем, или 

њиховим имитацијама; услуге велепродаје статуа и 

фигурица, направљених од или премазаних 

племенитим или полуплеменитим металима или 

драгим или полудрагим камењем, или њиховим 

имитацијама; услуге малопродаје украса, 

направљених од или премазаних племенитим или 

полуплеменитим металима или драгим или 

полудрагим камењем, или њиховим имитацијама; 

услуге велепродаје украса, направљених од или 

премазаних племенитим или полуплеменитим 

металима или драгим или полудрагим камењем, или 

њиховим имитацијама; услуге малопродаје драгог 

камења, бисера у племенитих метала, и њихових 

имитација; услуге велепродаје драгог камења, бисера 

у племенитих метала, и њихових имитација; услуге 

малопродаје инструмената за мерење времена; 

услуге велепродаје инструмената за мерење времена; 

услуге малопродаје привезака за кључеве и ланчића 

за кључеве, и са њима повезаних малих украса; 

услуге велепродаје привезака за кључеве и ланчића 

за кључеве, и са њима повезаних малих украса; 

услуге малопродаје накита; услуге велепродаје 

накита; услуге малопродаје кутија за накит и сатове; 

услуге велепродаје кутија за накит и сатове; услуге 

малопродаје музичких инструмената; услуге 

велепродаје музичких инструмената; услуге 

малопродаје музичких додатака; услуге велепродаје 

музичких додатака; услуге малопродаје папирних 

подметача за чаше за пиће; услуге велепродаје 

папирних подметача за чаше за пиће; услуге 

малопродаје папирних сунцобрана за коктеле; услуге 

велепродаје папирних сунцобрана за коктеле; услуге 

малопродаје подметача за пивске чаше; услуге 

велепродаје подметача за пивске чаше; услуге 

малопродаје целулозних марамица; услуге 

велепродаје целулозних марамица; услуге 

малопродаје папирних марамица за скидање шминке; 

услуге велепродаје папирних марамица за скидање 

шминке; услуге малопродаје целулозних салвета за 

козметичку употребу; услуге велепродаје целулозних 

салвета за козметичку употребу; услуге малопродаје 

стоних папирних салвета; услуге велепродаје стоних 

папирних салвета; услуге малопродаје папирних 

убруса за лице; услуге велепродаје папирних убруса 

за лице; услуге малопродаје картонских подметача за 

храну; услуге велепродаје картонских подметача за 

храну; услуге малопродаје папирних простирки за 

капање; услуге велепродаје папирних простирки за 

капање; услуге малопродаје папирних кеса за ђубре 

(за употребу у домаћинству); услуге велепродаје 

папирних кеса за ђубре (за употребу у домаћинству); 

услуге малопродаје ролни тоалет папира; услуге 

велепродаје ролни тоалет папира; услуге 

малопродаје папирних прекривача за wc-шоље; 

услуге велепродаје папирних прекривача за wc-

шоље; услуге малопродаје папирних врећа за отпад; 

услуге велепродаје папирних врећа за отпад; услуге 

малопродаје папирних убруса за сушење; услуге 

велепродаје папирних убруса за сушење; услуге 

малопродаје папирних столњака; услуге велепродаје 

папирних столњака; услуге малопродаје тоалет 

папира у листићима; услуге велепродаје тоалет 

папира у листићима; услуге малопродаје тоалет 
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папира; услуге велепродаје тоалет папира; услуге 

малопродаје упијајућег папира; услуге велепродаје 

упијајућег папира; услуге малопродаје папирних 

филтера за чај; услуге велепродаје папирних филтера 

за чај; услуге малопродаје папирних филтера за воду; 

услуге велепродаје папирних филтера за воду; услуге 

малопродаје папирних марамица; услуге велепродаје 

папирних марамица; услуге малопродаје папирних 

портикли; услуге велепродаје папирних портикли; 

услуге малопродаје папирних застава; услуге 

велепродаје папирних застава; услуге малопродаје 

папирних, картонских и пластичних врећа и 

предмета за паковање, увијање и одлагање; услуге 

велепродаје папирних, картонских и пластичних 

врећа и предмета за паковање, увијање и одлагање; 

услуге малопродаје штампаног материјала; услуге 

велепродаје штампаног материјала; услуге 

малопродаје уметничких дела и фигурица од папира 

и картона, и архитектонских макета; услуге 

велепродаје уметничких дела и фигурица од папира 

и картона, и архитектонских макета; услуге 

малопродаје уметничких и декоративних материјала 

и средстава; услуге велепродаје уметничких и 

декоративних материјала и средстава; услуге 

малопродаје папирних материјала за филтрацију; 

услуге велепродаје папирних материјала за 

филтрацију; услуге малопродаје папира и картона; 

услуге велепродаје папира и картона; услуге 

малопродаје гуме (средства за лепљење) за 

канцеларијски материјал или домаћинство; услуге 

велепродаје гуме (средства за лепљење) за 

канцеларијски материјал или домаћинство; услуге 

малопродаје канцеларијског и школског прибора; 

услуге велепродаје канцеларијског и школског 

прибора; услуге малопродаје ливеног најлона за 

употребу у производњи; услуге велепродаје ливеног 

најлона за употребу у производњи; услуге 

малопродаје вискозних листова (полузавршени 

производ); услуге велепродаје вискозних листова 

(полузавршени производ); услуге малопродаје 

синтетичких влакана, осим за текстилне намене; 

услуге велепродаје синтетичких влакана, осим за 

текстилне намене; услуге малопродаје ебонита 

(вулканита); услуге велепродаје ебонита (вулканита); 

услуге малопродаје карбонских влакана; услуге 

велепродаје карбонских влакана; услуге малопродаје 

стаклених влакана и стаклене вуне; услуге 

велепродаје стаклених влакана и стаклене вуне; 

услуге малопродаје акрилних смола (полузавршени 

производ); услуге велепродаје акрилних смола 

(полузавршени производ); услуге малопродаје 

замена за необрађену или полуобрађену гутаперку; 

услуге велепродаје замена за необрађену или 

полуобрађену гутаперку; услуге малопродаје замена 

за необрађену или полуобрађену гурну; услуге 

велепродаје замена за необрађену или полуобрађену 

гурну; услуге малопродаје полуобрађених смола; 

услуге велепродаје полуобрађених смола; услуге 

малопродаје полиуретанских опни, осим за увијање; 

услуге велепродаје полиуретанских опни, осим за 

увијање; услуге малопродаје полуобрађених 

природних смола; услуге велепродаје полуобрађених 

природних смо ла; услуге малопродаје целулозних 

фолија за употребу у производњи; услуге 

велепродаје целулозних фолија за употребу у 

производњи; услуге малопродаје непрезервираних 

синтетичких гума за употребу у производњи; услуге 

велепродаје непрезервираних синтетичких гума за 

употребу у производњи; услуге малопродаје 

полуобрађених пластичних супстанци; услуге 

велепродаје полуобрађених пластичних супстанци; 

услуге малопродаје смола у екструдованом облику; 

услуге велепродаје смола у екструдованом облику; 

услуге малопродаје полиестера; услуге велепродаје 

полиестера; услуге малопродаје минералних влакана; 

услуге велепродаје минералних влакана; услуге 

малопродаје гумених трака за стакло; услуге 

велепродаје гумених трака за стакло; услуге 

малопродаје антикорозионе траке; услуге 

велепродаје антикорозионе траке; услуге 

малопродаје гумених статуета; услуге велепродаје 

гумених статуета; услуге малопродаје фигурица 

направљених од гуме; услуге велепродаје фигурица 

направљених од гуме; услуге малопродаје 

декоративних предмета (беџева) направљених од 

гуме; услуге велепродаје декоративних предмета 

(беџева) направљених од гуме; услуге малопродаје 

мембрана и полуобрађених синтетичких материјала 

за филтрацију; услуге велепродаје мембрана и 

полуобрађених синтетичких материјала за 

филтрацију; услуге малопродаје лепљивих трака, 

трачица, ф1астера и фолија; услуге велепродаје 

лепљивих трака, трачица, ф1астера и фолија; услуге 

малопродаје савитљивих цеви, црева и арматуре за 

њих, укључујући неметалне вентиле; услуге 

велепродаје савитљивих цеви, црева и арматуре за 

њих, укључујући неметалне вентиле; услуге 

малопродаје предмета и материјала за изолацију и 

баријеру; услуге велепродаје предмета и материјала 

за изолацију и баријеру; услуге малопродаје 

заптивача, средстава за дихтовање и пунила; услуге 

велепродаје заптивача, средстава за дихтовање и 

пунила; услуге малопродаје савитљивих цеви, црева 

и арматуре за њих (укључујући вентиле), и пунила за 

чврсте цеви, све неметално; услуге велепродаје 

савитљивих цеви, црева и арматуре за њих 

(укључујући вентиле), и пунила за чврсте цеви, све 

неметално; услуге малопродаје кожних нитни; 

услуге велепродаје кожних нитни; услуге 

малопродаје торбица за документа од коже; услуге 

велепродаје торбица за документа од коже; услуге 

малопродаје кожних пертли; услуге велепродаје 
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кожних пертли; услуге малопродаје коже за 

намештај; услуге велепродаје коже за намештај; 

услуге малопродаје коже за ципеле; услуге 

велепродаје коже за ципеле; услуге малопродаје 

имитације коже; услуге велепродаје имитације коже; 

услуге малопродаје штављене коже; услуге 

велепродаје штављене коже; услуге малопродаје 

кутија направљених од коже; услуге велепродаје 

кутија направљених од коже; услуге малопродаје 

кожних појасева; услуге велепродаје кожних 

појасева; услуге малопродаје рамених појасева; 

услуге велепродаје рамених појасева; услуге 

малопродаје кожних опасача; услуге велепродаје 

кожних опасача; услуге малопродаје сточне коже; 

услуге велепродаје сточне коже; услуге малопродаје 

полуобрађеног крзна; услуге велепродаје 

полуобрађеног крзна; услуге малопродаје вештачког 

крзна; услуге велепродаје вештачког крзна; услуге 

малопродаје коже у великим количинама; услуге 

велепродаје коже у великим количинама; услуге 

малопродаје кишобрана и сунцобрана; услуге 

велепродаје кишобрана и сунцобрана; услуге 

малопродаје штапова за ходање; услуге велепродаје 

штапова за ходање; услуге малопродаје седала, бич 

ева и одеће за животиње; услуге велепродаје седала, 

бич ева и одеће за животиње; услуге малопродаје 

пртљага, торби, новчаника и других носача; услуге 

велепродаје пртљага, торби, новчаника и других 

носача; услуге малопродаје монтажних тротоара; 

услуге велепродаје монтажних тротоара; услуге 

малопродаје кита; услуге велепродаје кита; услуге 

малопродаје оклопа, неметалних; услуге велепродаје 

оклопа, неметалних; услуге малопродаје камена, 

стена, глине и минерала; услуге велепродаје камена, 

стена, глине и минерала; услуге малопродаје камена, 

стена, глине и минерала; услуге малопродаје катрана, 

смоле, битумена и асфалта; услуге велепродаје 

катрана, смоле, битумена и асфалта; услуге 

малопродаје дрвета и вештачког дрвета; услуге 

велепродаје дрвета и вештачког дрвета; услуге 

малопродаје врата капија, прозора и прекривача за 

прозоре, неметалних; услуге велепродаје врата 

капија, прозора и прекривача за прозоре, 

неметалних; услуге малопродаје структура и 

преносивих грађевина, неметалних; услуге 

велепродаје структура и преносивих грађевина, 

неметалних; услуге малопродаје статуа и 

уметничких дела израђених од материјала као што су 

камен, бетон и мермер, који су обухваћени класом; 

услуге велепродаје статуа и уметничких дела 

израђених од материјала као што су камен, бетон и 

мермер, који су обухваћени класом; услуге 

малопродаје грађевинских материјала и елемената, 

неметалних; услуге велепродаје грађевинских 

материјала и елемената, неметалних; услуге 

малопродаје плитких посуда, неметалних; услуге 

велепродаје плитких посуда, неметалних; услуге 

малопродаје керамичких дршки за намештај; услуге 

велепродаје керамичких дршки за намештај; услуге 

малопродаје керамичких квака; услуге велепродаје 

керамичких квака; услуге малопродаје неметалних 

ланаца, услуге велепродаје неметалних ланаца; 

услуге малопродаје прстенова за завесе; услуге 

велепродаје прстенова за завесе; услуге малопродаје 

ручних лепеза; услуге велепродаје ручних лепеза; 

услуге малопродаје дрвених дасака; услуге 

велепродаје дрвених дасака; услуге малопродаје 

пластичних угаоних штитника; услуге велепродаје 

пластичних угаоних штитника; услуге малопродаје 

неметалних кука; услуге велепродаје неметалних 

кука; услуге малопродаје идентификационих 

наруквица, неметалних; услуге велепродаје 

идентификационих наруквица, неметалних; услуге 

малопродаје сталака за сечење; услуге велепродаје 

сталака за сечење; услуге малопродаје пластичних 

шипки за степенице; услуге велепродаје пластичних 

шипки за степенице; услуге малопродаје шипки за 

туш завесе; услуге велепродаје шипки за туш завесе; 

услуге малопродаје шипки за тушеве; услуге 

велепродаје шипки за тушеве; услуге малопродаје 

шарки, неметалних; услуге ве1епродаје шарки, 

неметалних; услуге малопродаје неметалних закачки 

за огледала; услуге ве1епродаје неметалних закачки 

за огледала; услуге малопродаје брава и кључева, 

неметалних; услуге велепродаје брава и кључева, 

неметалних; услуге малопродаје вентила, 

неметалних; услуге велепродаје вентила, 

неметалних; услуге малопродаје бова за пристајање, 

неметалних; услуге велепродаје бова за пристајање, 

неметалних; услуге малопродаје спојница за врата, 

капије и прозоре, неметалних; услуге велепродаје 

спојница за врата, капије и прозоре, неметалних; 

услуге малопродаје причвршћивача, неметалних; 

услуге велепродаје причвршћивача, неметалних; 

услуге малопродаје статуа, фигурица, уметничких 

дела и украса и декорација, направљених од 

материјала као што су дрво, восак, гипс и пластика, 

обухваћених класом; услуге велепродаје статуа, 

фигурица, уметничких дела и украса и декорација, 

направљених од материјала као што су дрво, восак, 

гипс и пластика, обухваћених класом; услуге 

малопродаје мердевина и покретних степеница, 

неметалних; услуге велепродаје мердевина и 

покретних степеница, неметалних; услуге 

малопродаје контејнера, затворених предмета и 

држача, неметалних; услуге велепродаје контејнера, 

затворених предмета и држача, неметалних; услуге 

малопродаје намештаја; услуге велепродаје 

намештаја; услуге малопродаје дисплеја, штандова и 

ознака, неметалних; услуге велепродаје дисплеја, 

штандова и ознака, неметалних; услуге малопродаје 

животињских кућица и кревета; услуге велепродаје 
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животињских кућица и кревета; услуге малопродаје 

држача за пегле за косу; услуге велепродаје држача 

за пегле за косу; услуге малопродаје штипаљки за 

рукавице; услуге велепродаје штипаљки за рукавице; 

услуге малопродаје офингера за сушење одеће 

специјално дизајнираних за одећу посебне намене; 

услуге велепродаје офингера за сушење одеће 

специјално дизајнираних за одећу посебне намене; 

услуге малопродаје офингера за сушење одеће; 

услуге велепродаје офингера за сушење одеће; 

услуге малопродаје сушилица за одећу; услуге 

велепродаје сушилица за одећу; услуге малопродаје 

кашика за изување чизама; услуге велепродаје 

кашика за изување чизама; услуге малопродаје четки 

за обућу; услуге велепродаје четки за обућу; услуге 

малопродаје преса за панталоне; услуге велепродаје 

преса за панталоне; услуге малопродаје четки за 

одећу; услуге велепродаје четки за одећу; услуге 

малопродаје даски за пеглање; услуге велепродаје 

даски за пеглање; услуге малопродаје штипаљки за 

одећу; услуге велепродаје штипаљки за одећу; услуге 

малопродаје корпи за веш; услуге велепродаје корпи 

за веш; услуге малопродаје чешагија; услуге 

велепродаје чешагија; услуге малопродаје корита за 

овце; услуге велепродаје корита за овце; услуге 

малопродаје фонтана за птице; услуге велепродаје 

фонтана за птице; услуге малопродаје прстења за 

живину; услуге ве1епродаје прстења за живину; 

услуге малопродаје коњских четки од жице; услуге 

ве1епродаје коњских четки од жице; услуге 

малопродаје кашика за чишћење по сипа за љубимце; 

услуге велепродаје кашика за чишћење посипа за 

љубимце; услуге малопродаје корита за храњење; 

услуге велепродаје корита за храњење; услуге 

малопродаје хранилица за птице; услуге велепродаје 

хранилица за птице; услуге малопродаје кашика за 

псећу храну; услуге велепродаје кашика за псећу 

храну; услуге малопродаје металних кавеза за 

употребу у домаћинству; услуге велепродаје 

металних кавеза за употребу у домаћинству; услуге 

малопродаје кавеза за птице; услуге ве1епродаје 

кавеза за птице; услуге малопродаје коњских четки; 

услуге велепродаје коњских четки; услуге 

малопродаје чешљева за животиње; услуге 

велепродаје чешљева за животиње; услуге 

малопродаје корита за воду; услуге велепродаје 

корита за воду; услуге малопродаје уређаја за 

сузбијање гамади и штеточина; услуге велепродаје 

уређаја за сузбијање гамади и штеточина; услуге 

малопродаје акваријума и виваријума; услуге 

велепродаје акваријума и виваријума; услуге 

малопродаје ваза за цвеће; услуге велепродаје ваза за 

цвеће; услуге малопродаје стаклених ваза; услуге 

велепродаје стаклених ваза; услуге малопродаје ваза; 

услуге велепродаје ваза; услуге малопродаје сталака 

за цвеће (намештај); услуге велепродаје сталака за 

цвеће (намештај); услуге малопродаје држача за 

букете; услуге велепродаје држача за букете; услуге 

велепродаје канти за заливање; услуге малопродаје 

канти за заливање; услуге малопродаје саксија за 

прозор; услуге велепродаје саксија за прозор; услуге 

малопродаје саксија за цвеће; услуге велепродаје 

саксија за цвеће; услуге малопродаје чинија за цвеће; 

услуге велепродаје чинија за цвеће; услуге 

малопродаје прскалица за травњак; услуге 

велепродаје прскалица за травњак; услуге 

малопродаје прибора за сто, прибора за кување и 

контејнера; услуге велепродаје прибора за сто, 

прибора за кување и контејнера; услуге малопродаје 

четки и предмета за израду четки; услуге велепродаје 

четки и предмета за израду четки; услуге 

малопродаје козметичких и хигијенских помагала и 

предмета за купатило; услуге велепродаје 

козметичких и хигијенских помагала и предмета за 

купатило; услуге малопродаје необрађеног и 

полуобрађеног стакла, неодређене намене; услуге 

велепродаје необрађеног и полуобрађеног стакла, 

неодређене намене; услуге малопродаје статуа, 

фигурица, плочица и уметничких дела, израђених од 

материјала као што су порцелан, теракота или 

стакло, обухваћених класом; услуге велепродаје 

статуа, фигурица, плочица и уметничких дела, 

израђених од материјала као што су порцелан, 

теракота или стакло, обухваћених класом; услуге 

малопродаје четки и других предмета за чишћење, 

материјала за израду четки; услуге велепродаје четки 

и других предмета за чишћење, материјала за израду 

четки; услуге малопродаје предмета за чишћење; 

услуге велепродаје предмета за чишћење; услуге 

малопродаје платна за засторе; услуге велепродаје 

платна за засторе; услуге малопродаје носача за 

биљке од канапа; услуге велепродаје носача за биљке 

од канапа; услуге малопродаје повеза, неметалних; 

услуге велепродаје повеза, неметалних; услуге 

малопродаје катранисаног платна за засторе; услуге 

малопродаје катранисаног платна за засторе; услуге 

малопродаје платнених омотача за биљке; услуге 

велепродаје платнених омотача за биљке; услуге 

малопродаје пластичних облога за складиштење 

велике количине материјала у контејнерима; услуге 

велепродаје пластичних облога за складиштење 

велике количине материјала у контејнерима; услуге 

малопродаје једара; услуге велепродаје једара; 

услуге малопродаје кеса и врећа за паковање, 

складиштење и транспорт; услуге велепродаје кеса и 

врећа за паковање, складиштење и транспорт; услуге 

малопродаје мреже; услуге велепродаје мреже; 

услуге малопродаје церада, тенди, шатора и 

ненаменских прекривача; услуге велепродаје церада, 

тенди, шатора и ненаменских прекривача; услуге 

малопродаје канапа и жица; услуге велепродаје 

канап а и жица; услуге малопродаје упртача и трака; 
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услуге велепродаје упртача и трака; услуге 

малопродаје материјала за поставу и пуњење; услуге 

велепродаје материјала за поставу и пуњење; услуге 

малопродаје сирових текстилних влакана и замена; 

услуге велепродаје сирових текстилних влакана и 

замена; услуге малопродаје предива и конца; услуге 

велепродаје предива и конца; услуге малопродаје 

текстилне робе, и замена за текстилну робу; услуге 

велепродаје текстилне робе, замена за текстилну 

робу; услуге малопродаје штофова; услуге 

велепродаје штофова; услуге малопродаје 

текстилних материјала за филтрацију; услуге 

велепродаје текстилних материјала за филтрацију; 

услуге малопродаје шешира; услуге велепродаје 

шешира; услуге малопродаје ципела; услуге 

велепродаје ципела; услуге малопродаје одеће; 

услуге велепродаје одеће; услуге малопродаје 

вештачког воћа, цвећа и поврћа; услуге велепродаје 

вештачког воћа, цвећа и поврћа; услуге малопродаје 

амајлија (не накита нити за кључеве, прстење или 

ланце); услуге велепродаје амајлија (не накита нити 

за кључеве, прстење или ланце); услуге малопродаје 

украса за косу, увијача за косу, предмета за 

учвршћивање косе, и вештачке косе; услуге 

велепродаје украса за косу, увијача за косу, предмета 

за учвршћивање косе, и вештачке косе; услуге 

малопродаје игли и чиода за ентомологију; услуге 

велепродаје игли и чиода за ентомологију; услуге 

малопродаје одевних додатака, предмета за шивење 

и декоративних текстилних предмета; услуге 

велепродаје одевних додатака, предмета за шивење и 

декоративних текстилних предмета; услуге 

малопродаје подних облога и вештачких облога за 

тло; услуге велепродаје подних облога и вештачких 

облога за тло; услуге малопродаје облога за зидове и 

плафоне; услуге велепродаје облога за зидове и 

плафоне; услуге малопродаје празничних декорација 

и вештачких новогодишњих јелки; услуге 

велепродаје празничних декорација и вештачких 

новогодишњих јелки; услуге малопродаје спортских 

реквизита и опреме; услуге велепродаје спортских 

реквизита и опреме; услуге малопродаје играчака, 

игара, прибора за игру и кућних украса; услуге 

велепродаје играчака, игара, прибора за игру и 

кућних украса; услуге малопродаје опреме за 

вашаришта и играли шта; услуге велепродаје опреме 

за вашаришта и игралишта; услуге малопродаје 

одеће и одевних додатака; услуге малопродаје 

пекарских производа; услуге малопродаје какаоа; 

услуге малопродаје кафе; услуге малопродаје пива; 

услуге малопродаје чајева; услуге малопродаје 

чоколаде; услуге малопродаје смрзнутог јогурта; 

услуге малопродаје намирница; услуге малопродаје 

посластица; услуге малопродаје сладоледа; услуге 

малопродаје сорбета; услуге малопродаје 

безалкохолних напитака; услуге малопродаје меса; 

услуге малопродаје плодова мора; услуге 

малопродаје препарата за справљање напитака; 

услуге малопродаје препарата за справљање 

алкохолних напитака; услуге малопродаје пекарских 

производа; услуге малопродаје млечних производа; 

услуге малопродаје хране; услуге малопродаје 

алкохолних напитака (осим пива); услуге 

малопродаје деликатесних производа; услуге 

малопродаје слаткиша; услуге малопродаје цвећа; 

услуге малопродаје воћа; услуге велепродаје пива; 

услуге велепродаје дезертних производа; услуге 

велепродаје смрзнутог јогурта; услуге велепродаје 

пекарских производа; услуге велепродаје млечних 

производа; услуге велепродаје сладоледа; услуге 

велепродаје какаоа; услуге велепродаје кафе; услуге 

велепродаје чоколаде; услуге велепродаје чајева; 

услуге велепродаје меса; услуге велепродаје морских 

плодова; услуге велепродаје намирница; услуге 

велепродаје посластица; услуге велепродаје сорбета; 

услуге велепродаје слаткиша; услуге велепродаје 

алкохолних напитака (осим пива); услуге 

велепродаје безалкохолних напитака; услуге 

велепродаје сточне хране; услуге малопродаје посипа 

за животиње; услуге велепродаје посипа за 

животиње; услуге малопродаје пољопривредних и 

водопривредних усева, хортикултурних и шумарских 

производа; услуге велепродаје пољопривредних и 

водопривредних усева, хортикултурних и шумарских 

производа; услуге малопродаје живих животиња, 

организама за размножавање; услуге велепродаје 

живих животиња, организама за размножавање; 

услуге малопродаје личних испаривача, 

електронских цигарета, као и укуса и раствора за 

њих; услуге велепродаје личних испаривача, 

електронских цигарета, као и укуса и раствора за 

њих; услуге малопродаје дувана и дуванских 

производа (укључујући замене); услуге велепродаје 

дувана и дуванских производа (укључујући замене); 

услуге малопродаје шибица; услуге велепродаје 

шибица; услуге малопродаје артикала који се 

користе уз дуван; услуге велепродаје артикал а који 

се користе уз дуван; услуге пословне анализе, 

истраживања и информисања; услуге пословне 

асистенције, менаџмента и администрације; услуге 

рекламирања, маркетинга и промоције; 

администрација продаје; агенцијске услуге за увоз и 

извоз; изнајмљивање аутомата за продају; добијање 

уговора (за друге); пружање информација 

потрошачима о роби и услугама; сређивање уговора 

за купопродају робе и услуга, за друге; медијација 

код уговора о купопродаји робе; добијање уговора за 

купопродају робе; електронска обрада поруџбина; 

агенцијске услуге за извоз; агенцијске услуге за увоз; 

консултантске услуге приликом добављања робе и 

услуга; услуге поручивања за трећа лица; услуге 

поручивања путем интернета; услуге поручивања у 
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велепродаји; услуге упоређивања цена; услуге увоза 

и извоза; услуге менаџмента у продаји.  

40  улуге штампања рекламног материјала; услуге 

конзервирања, прераде и обраде намирница и пића.   
 

(210) Ж- 2021-608 (220) 05.04.2021. 

(442) 31.05.2021. 

(731) Credicom International d.o.o., Булевар деспота 

Стефана 95, 11108, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 02.05.06; 27.05.01  

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

лосиони после бријања за козметичке потребе; 

ароматерапијске креме; ароматерапијски лосиони; 

ароматерапијски препарати; ароматична етарска уља; 

ароматична уља; ароматична уља [етарска уља]; 

ароматичне траве за купање, нису за медицинске 

потребе; ароматични мириси и мирисни чуњићи; 

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

балзами након бријања; балзами, осим за медицинске 

сврхе; боје за браду; бриљантин; восак за бркове; восак 

за косу; гелови за бријање; гелови за косу; гелови за 

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

гелови за купање и туширање, нису за медицинске 

потребе; гелови за обликовање; гелови за обликовање 

косе; гелови за туширање; гелови и соли за купање и 

туширање, није за медицинске потребе; гелови, креме и 

уља за туширање; гелови након бријања; гелови, 

спрејеви, пене и балзами за обликовање и негу косе; 

дезодоранси за људску употребу; дезодорантни сапун; 

декоративна козметика; емулзије за лице; емулзије за 

лице за козметичке потребе; емулзије за тело за 

козметичке потребе; емулзије након бријања; емулзије 

за тело; етарска уља за употребу у производњи 

мирисних производа; козметика; козметичка уља; 

козметичка уља за кожу; козметичке креме; козметичке 

креме за лице и тело; козметичке креме за негу коже; 

козметичке креме за негу тела; козметичке креме и 

гелови за лице, руке и тело; козметичке креме и 

лосиони; козметичке креме и лосиони за негу лица и 

тела; козметичке креме, лосиони и други препарати за 

сунчање; козметичке креме, млека, лосиони, гелови и 

пудери за лице, руке и тело; козметички гелови; 

козметички и препарати за лепоту; козметички и 

тоалетни производи; козметички лосиони за кожу; 

козметички лосиони за косу; козметички лосиони за 

лице; козметички лосиони за негу коже; козметички 

препарати; козметички препарати за косу и теме; 

козметички препарати за купање; козметички 

препарати за лице; козметички препарати за лице и 

тело; козметички препарати за негу и третирање коже; 

козметички препарати за негу коже; козметички 

препарати за негу лица; козметички препарати за негу 

тела; козметички препарати за негу уста и зуба; 

козметички препарати за обликовање косе; козметички 

производи за личну употребу; козметички производи за 

употребу на кожи; козметички производи за хидратацију 

лица; козметички производи и козметички препарати; 

козметички производи и препарати за личну негу; 

козметички производи у облику лосиона; козметички 

производи у облику млека, лосиона и емулзија; 

козметички пудери, креме и лосиони за лице, руке и 

тело; козметички сапуни; козметички сетови; 

козметички тоници за лице; колоњска вода; колоњске 

воде након бријања; колоњске воде, парфеми и 

козметички производи; комади тоалетног сапуна; креме 

за бријање; креме за кожу за козметичке потребе; креме 

за кожу; креме за косу; креме за купање; креме за лице; 

креме за лице за козметичке потребе; креме за лице и 

тело; креме за лице и тело за козметичке потребе; креме 

за негу коже и скидање шминке; креме за негу коже и 

скидање шминке за козметичке потребе; креме за негу 

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

руке; креме за руке за козметичке потребе; креме за 

употребу пре бријања; креме за усне; креме за усне за 

козметичке потребе; креме након бријања; креме, уља, 

лосиони и препарати за чишћење и хидратацију; креме, 

уља, лосиони, спрејеви, оловке и балзами за козметичке 

потребе; лосиони за браду; лосиони за бријање; лосиони 

за козметичку употребу; лосиони за косу; лосиони за 

косу за козметичке потребе; лосиони за купање; лосиони 

за купање за козметичке потребе; лосиони за лице и негу 

тела; лосиони за лице и негу тела за козметичке потребе; 

лосиони за лице и тело; лосиони за лице и тело за 

козметичке потребе; лосиони за негу косе; лосиони за 

негу косе за козметичке потребе; лосиони за обликовање 

косе; лосиони за руке; лосиони за руке за козметичке 

потребе; лосиони за тело; лосиони за хидратацију коже 

[козметички]; лосиони за хидратацију тела [козметички]; 

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

главе, ноктију и косе; лосиони после бријања; мириси и 

парфимеријски производи; мирисни лосиони и креме за 

тело; мошус [парфимерија]; немедицинске креме за 

кожу; немедицинске купке за тело; немедицински 

производи за заштиту усана; немедицински сапуни; 

немедицински серуми за кожу; немедицински тоалетни 

производи; немедицински шампони; парфеми; парфеми 

за индустријске потребе; парфеми и колоњске воде; 

парфеми и тоалетне воде; парфеми, колоњске воде и 

производи за негу после бријања; парфеми у чврстом 

облику; парфемске воде; парфимисани сапуни; пасте за 

бријање; пасте за обликовање косе; помаде за 

козметичку употребу; помаде за косу; помаде за косу за 

козметичке потребе; помаде у стику; помаде у стику за 

козметичке потребе; препарати за бријање; препарати за 

бријање и после бријања; препарати за купање и 

туширање; препарати за купање, не за медицинске сврхе; 

препарати за негу и чишћење косе; препарати за негу 
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коже; препарати за негу косе, нису за медицинске 

потребе; препарати за негу усана; препарати за негу тела 

и за козметичку негу; препарати за туширање за личну 

хигијену и дезодорисање [тоалетни производи]; 

препарати за употребу пре бријања и после бријања; 

препарати након бријања; препарати од алое вере за 

козметичке намене; препарати, укључујући креме, 

гелове и пене, за употребу пре, током и после бријања; 

производи за негу тела и козметичку негу; производи од 

сапуна; путер за тело за козметичке потребе; путер за 

тело; сапун; сапун за бријање; сапуни за бријање; сапуни 

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

облику гела; сапуни за лице; сапуни за личну употребу; 

сапуни за негу тела; сапуни за тело; сапуни за туширање; 

шампони; шампони за косу; шампони за људску косу; 

шампони и регенератори за косу; уље за браду; уља за 

браду; уље за негу браде; балзам за браду; сапун за 

браду; шампон за браду; тоалетна уља; уља за косу; уља 

за козметичку употребу; парфимисана уља за 

производњу козметичких препарата.  

21  четке; козметичке четке; четке за косу; четке 

(изузев кичица); четке [изузев кичица]; четке, изузев 

кичица; четке за бријање од длаке јазавца; чешљеви; 

кутије за чешљеве; чешљеви за косу; чешљеви и 

сун�ери; чешљеви за косу са великим зупцима.  

25  мајице; дукс мајице; кратке мајице; мајице без 

рукава; мајице [одећа]; поло мајице; спортске мајице; 

мајице голих рамена; мајице са дугим рукавима; 

мајице са кратким рукавима; мајице са рол-крагном; 

мушке мајице без рукава; постављене спортске 

мајице; спортске мајице, дресови; спортске мајице са 

капуљачом; спортске трегер мајице; комплети 

кратких мајица и панталона [одећа]; мајице кратких 

рукава са штампом; спортске мајице са кратким 

рукавима; мајице, шортсеви и чарапе као имитације 

оригиналних дресова европског фудбала; мајице, 

шорцеви и чарапе као имитације оригиналних 

дресова америчког фубала; тренерке; горњи делови 

тренерке; доњи делови тренерке.  
 

(210) Ж- 2021-610 (220) 06.04.2021. 

(442) 31.05.2021. 

(731) Fabrika za preradu voća i povrća NECTAR 

DOO Bačka Palanka, Новосадски пут 9, 21400, Бачка 

Паланка, RS 

(540) 

 

(531) 26.01.18; 26.01.24; 26.04.22; 27.05.02; 27.05.09; 

27.05.10; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.03; 

29.01.06  

(591) црвена, зелена, наранџаста, бела.  

(511) 32  воћни напици и воћни сокови; 

безалкохолни напици; сирупи и други безалкохолни 

препарати за прављење напитака.  
 

(210) Ж- 2021-612 (220) 05.04.2021. 

(442) 31.05.2021. 

(731) Almir Smajović Preduzetnik samostalna 

krojačka radnja Emitex Novi Pazar, Исмета 

Мујезиновића б.б., Нови Пазар, RS 

(540) 

 

(531) 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.22; 

27.05.24  

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

(210) Ж- 2021-621 (220) 08.04.2021. 

(442) 31.05.2021. 

(731) UNITED MEDIA Sàrl, 43 boulevard Pierre 

Frieden, L-1543 Luxembourg, LU 

(740) Адвокат Милош Стојковић, Булевар Зорана 

Ђинђића 8а, 11070, Београд 

(540) 

 

(531) 26.01.18; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.02  

(591) жута-RGB 255, 170,0/ CMYK 0,38,100,0 

наранџаста-RGB 245, 90, 50/CMYK 0,80,89,0  

(511) 35  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.  

38  телекомуникације.  

41  образовне услуге; припремање обуке; разонода; 

спортске и културне активности.  
 

(210) Ж- 2021-622 (220) 08.04.2021. 

(442) 31.05.2021. 

(731) UNITED MEDIA Sàrl, 43 boulevard Pierre 

Frieden, L-1543 Luxembourg, LU 
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(740) Адвокат Милош Стојковић, Булевар Зорана 

Ђинђића 8а, 11070, Београд 

(540) 

 

(531) 24.13.13; 26.04.16; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 

27.05.10; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.03  

(591) светло зелена-RGB 48, 204,153/ CMYK 67, 0, 55, 0; 

тамно зелена-RGB 20, 143, 103/CMYK 84,20,74,0  

(511) 35  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.  

38  телекомуникације.  

41  образовне услуге; припремање обуке; разонода; 

спортске и културне активности.  
 

(210) Ж- 2021-624 (220) 08.04.2021. 

(442) 31.05.2021. 

(731) SOPHARMA AD, 16, Iliensko shose str., 1220 

Sofia , BG 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000 Београд 

(540) 

IMMUNOSTIM GOLD 

(511) 5  фармацеутски и медицински препарати; 

дијететска храна и супстанце за медицинску употребу; 

дијететски додаци за људе; додаци исхрани.  
 

(210) Ж- 2021-627 (220) 08.04.2021. 

(442) 31.05.2021. 

(731) AEVUM d.o.o., Булевар Михајла Пупина 165е, 

11070, Београд, RS 

(740) Митровић Предраг, Аласка 36, 11080, Београд-Земун 

(540) 

SENTIEL 

(511) 5  биоциди.  
 

(210) Ж- 2021-628 (220) 08.04.2021. 

(442) 31.05.2021. 

(731) AEVUM d.o.o., Булевар Михајла пупина 165е, 

11070, Београд, RS 

(740) Митровић Предраг, Аласка 36, 11080, Београд-Земун 

(540) 

VIVARO 

(511) 5  биоциди.  

(210) Ж- 2021-629 (220) 08.04.2021. 

(442) 31.05.2021. 

(731) AEVUM d.o.o., Булевар Михајла пупина 165е, 

11070, Beograd, RS 

(740) Митровић Предраг, Аласка 36, 11080, Београд-

Земун 

(540) 

VORTEX 

(511) 5  биоциди.  
 

(210) Ж- 2021-630 (220) 08.04.2021. 

(442) 31.05.2021. 

(731) AEVUM d.o.o., Булевар Михајла пупина 165е, 

11070, Beograd, RS 

(740) Митровић Предраг, Аласка 36, 11080, Београд-

Земун 

(540) 

HERMETIKA 

(511) 5  биоциди.  
 

(210) Ж- 2021-631 (220) 08.04.2021. 

(442) 31.05.2021. 

(731) AEVUM d.o.o., Булевар Михајла пупина 165е, 

11070, Beograd, RS 

(740) Митровић Предраг, Аласка 36, 11080, Београд-

Земун 

(540) 

VERTIGO 

(511) 5  биоциди.  
 

(210) Ж- 2021-634 (220) 09.04.2021. 

(442) 31.05.2021. 

(731) Младен Петровић, Јухорска 4, 11000, Београд 

(Палилула), RS 

(740) Адвокат Немања Ј. Галић, Чика Љубина 12, 

11000, Београд (Стари Град) 

(540) 

 

(531) 03.13.01; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 29.01.01; 

29.01.03  

(591) црвена, зелена.  

(511) 3  козметички препарати за негу коже; балзами, 

осим за медицинске сврхе; креме, уља, лосиони, 

спрејеви, оловке и балзами за козметичке потребе.  
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5  антиинфламаторни мелеми; вишенаменски медицински 

мелеми који садрже ментол; препарати за лечење 

хемороида; препарати за хемороиде; производи за 

хемороиде; антиинфламаторни препарати; медицински 

препарати за негу коже; препарати за негу коже за 

медицинске потребе; фармацеутски препарати за негу 

коже; препарати за третман акни; препарати за лечење 

опекотина;фармацеутски препарати и супстанце за лечење 

оштећене коже и ткива.  
 

(210) Ж- 2021-635 (220) 09.04.2021. 

(442) 31.05.2021. 

(731) Добрица Јовановић, Булевар Револуције 

041А, 11308, Бегаљица-Гроцка, RS 

(540) 

Domaća rakija SRCE DUNAVA 

(511) 33  јабуковача; крушковача; шљивовица; 

кајсијевача и остала жестока алкохолна пића од воћа.  
 

(210) Ж- 2021-637 (220) 09.04.2021. 

(442) 31.05.2021. 

(731) Јасмина Николић, Светог Николе 86, 11000, 

Београд, RS 

(740) Јелена Босанац, адвокат, Змаја од Ноћаја 13/10, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 07.05.08; 26.04.16; 26.04.19; 26.04.24; 27.05.01; 

27.05.24; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.06  

(591) тамно плава, црвена, бела.  

(511) 16  хартија и картон; штамнапе ствари; 

књиговезачки материјал; фотографије; канцеларијски 

материјал и канцеларијски прибор, осим намештаја; 

материјали за обуку и наставу; пластични омотачи, фолије 

и кесе за умотавање и паковање.  

35  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.  

41  образовне услуге; припремање обуке; услуге 

превођења и тумачења језика; издавање књига и 

текстова.  
 

(210) Ж- 2021-639 (220) 08.04.2021. 

(442) 31.05.2021. 

(731) PREDUZEĆE ZA IZRADU REKLAMA I 

PRUŽANJE MARKETINŠKIH USLUGA CRAFT 

MARKETING DOO SUBOTICA, Карађорђев  пут 

44/А, 24000, Суботица, RS 

(740) Адвокат Емил Сомер, Радничка 14,  

21000, Нови Сад 

(540) 

 

(531) 26.01.04; 26.01.20; 26.01.24; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24 

(591) CMYK-0,100,100,0; RGB- 255,0,0; HEX # ED1C24 

(511) 35  директан маркетинг; израђивање и 

ажурирање рекламног материјала; интернет 

маркетинг; маркетиншке и промотивне услуге; 

онлајн маркетинг; организовање догађаја, изложби, 

сајмова и приредби за комерцијалне, промотивне и 

рекламне потребе; припремање и постављање 

реклама за друге; производња рекламног материјала; 

пружање и изнајмљивање рекламног простора.   

40  дигитално штампање; дизајнерско штампање за 

друге; офсет штампање; производња папира и 

папирних производа по наруџбини; услуга 3Д 

штампања за друге; услуге штампања папирне 

галантерије; штампање имена и логотипа компаније 

по наруџбини за промотивне и рекламне потребе на 

производима других; штампање рекламног 

материјала; штампање украсних узорака на 

пластичним фолијама и папиру за умотавање.   

42  графички дизајн; графички дизајн промотивног 

материјала; дизајн и одржавање почетних страница на 

Интернету; дизајнирање веб сајтова за рекламне потребе; 

дизајнирање визит карти; услуге дизајна које се односе 

на штампани материјал; услуге дизајна.   
 

(210) Ж- 2021-640 (220) 12.04.2021. 

(442) 31.05.2021. 

(731) Иван Пешевски, Др Драгослава Поповића 9, 

11000, Београд, Палилула , RS 

(740) Адвокат Милена Лучић, Мештровићева 35, 

11000, Београд 

(540) 
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(531) 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.24  

(511) 25  одећа, капе, чарапе и плетена трикотажа, 

готова конфекцијска одећа, рукавице [одећа], одећа 

за плажу, одећа за купање, јакне, мајице, хеланке 

[панталоне].  

34  филтери за цигарете,  луле, блокови папира за 

цигарете, џепне машинице за увијање цигарета, 

папир за цигарете, пепељаре за пушаче, електронске 

цигарете, дуван, кесе за дуван, муштикле, усници за 

муштикле, упаљачи за пушаче, наргиле.  

35  услуге онлајн малопродаје производа који се 

користе са дуваном, услуге онлајн малопродаје 

дувана, услуге малопродаје дувана, услуге 

малопродаје које пружају продавнице дувана, услуге 

малопродаје и велепродаје за дуван и пушачке 

реквизите, услуге малопродаје и велепродаје за 

одећу, услуге малопродаје одеће, услуге малопродаје 

које пружају бутици одеће, услуге малопродаје које 

пружају продавнице одеће, услуге малопродаје одеће 

и одевних додатака поштанском испоруком, услуге 

малопродаје пружене од стране дискотних 

продавница одеће.  
 

(210) Ж- 2021-641 (220) 08.04.2021. 

(442) 31.05.2021. 

(731) Марко Поповић, Јанка Чмелника 22, 21000, 

Нови Сад, RS 

(740) Адвокат Слађана Алексић, Петра Драпшина 10, 

21101, Нови Сад 

(540) 

 

(531) 26.01.18; 26.04.10; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.22; 

29.01.04; 29.01.08  

(591) плава, црна.  

(511) 28  aкционе играчке; акционе играчке на 

батерије; апарати за забаву прилагођени за употребу 

са спољним екраном за приказивање или монитором; 

апарати за игре; аутомобили играчке за децу на 

вучење; возила играчке; возила са четири точка - 

играчке; гимнастички и спортски артикли; гумене 

лопте; електронске мете за игре и спортове; 

електронске акционе играчке; електронске мете; 

зграде - играчке; играчке за вежбање ради 

ослобађања од стреса; играчке за стискање; играчке 

за ударање; играчке за цртање; играчке коцке; 

играчке на којима се може возити; играчке новитети 

за забаве; игре са гађањем мете; конзоле за видео 

игре; конзоле за електронске игре пројектоване за 

коришћење са спољним екраном или монитором; 

конзоле за видео игре за коришћење са екстерним 

екраном или монитором; костими за маскирање; 

кошаркашки кошеви; кошаркашке лопте; маске за 

маскенбал; машине за физичке вежбе; машине са 

играма за забаву; мете; мреже за игре лоптом; мреже 

за одбојку; мрежице за кошаркашке обруче; 

муниција за пиштоље с бојом [спортска опрема]; 

намештај за игру; наочаре са оптичким призмама за 

игру; направе за вожњу у забавним парковима; 

опрема за забаву за играо нице; опрема за вежбање, 

која се не користи за физикалну терапију; опрема за 

вежбање, која није за медицинску и рехабилитациону 

употребу; опрема за играње висеће лопте; опрема за 

кување - играчке; оружје за игру; пењалице; 

пењалице за децу [опрема за игру]; пиштољи с бојом 

[спортска опрема]; платформе за вежбање; подлоге 

за игре играчкама за новорођенчад [играчке]; 

спортска опрема; спортске мреже; спортски 

реквизити; справе за физичко вежбање; справе и 

апарати за физичко вежбање; тобогани [играчке]; 

трамболине; трамполине за вежбање; уређаји за 

вежбање, који нису за медицинске сврхе; уређаји за 

гимнастику; штитници за тело за спортску употребу.   

41  вођење забавних активности; вођење забавних 

догађаја; вођење забавних догађаја, културних 

догађаја, спортских догађаја уживо, образовних 

догађаја, и забавних и КУЛТУРНИХ активности; 

вођење курсева за оспособљавање, образовање и 

обуку за младе и одрасле; вођење обука; вођење 

такмичења на интернету; вођење спортских 

такмичења; вођење спортских догађаја; вођење час 

ова фитнеса; вођење часова фитнес кондиције; забава 

са ласерским ефектима; забава са светлосним 

ефектима; забава у виду аква паркова и забавних 

центара; забава у виду атлетских такмичења; забава у 

виду гимнастичких наступа; забава у виду представа 

у забавним парковима; забава у виду спортских 

такмичења; забавне и културне активности; забавне 

и спортске активности; здравствени клубови за 

извођење физичких вежби; изнајмљивање простора и 

опреме за одржавање спортских активности; 

изнајмљивање спортских терена; образовне и забавне 

услуге; омогућавање коришћења простору и опреме 

за спортске тренинге; организација и вођење 

културних и рекреативних активности; организација 

и представљање приредби, такмичења, игара, 

концерата и забавних догађаја; организовање 

догађаја из области спорта у добротворне сврхе; 

организовање забава за потребе прославе 

годишњица; организовање забавних догађаја; 

организовање забавних догађаја уживо; 

организовање и вођење догађаја из области спорта; 

организовање и вођење забавних активности; 

организовање и вођење забавних догађаја; 

организовање и вођење спортских такмичења и 
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игара; организовање игара; организовање игара и 

такмичења; организовање и реализација забавних, 

спортских и културних активности; организовање и 

реализација спортских и културних догађаја; 

организовање и реализација спортских такмичења; 

организовање и реализација такмичења [образовање 

или забава]; организовање културних и спортских 

догађаја; организовање образовних, забавних, 

културних и спортских такмичења; организовање 

образовних, забавних, спортских и културних 

догађаја; организовање образовних и забавних 

догађаја за особље и руководиоце; организовање 

спортова и културних догађаја у оквиру заједнице; 

планирање забава [забава]; пружање забаве; пружање 

информација које се односе на догађаје из области 

забаве; пружање информација које се односе на 

рекреативне активности; пружање информација о 

спортским активностима; пружање објеката и опреме 

за дечију игру; пружање објеката и опреме за 

рекреацију и слободне активности; пружање онлајн 

информација из области забаве; пружање онлајн 

информација у вези са забавом или образовањем; 

пружање простора и опреме за вежбање; пружање 

услуга забавног парка; пружање услуга у области 

забаве и разоноде; резервација карата и услуге 

резервисања за забавне, спортске и културне 

догађаје; снабдевање опремом за рекреацију; 

спортске активности; спортске и културне 

активности; стављање на располагање објеката за 

забавне игре; стављање на располагање објеката за 

спортске турнире; стављање на располагање објеката 

за физичко васпитање, игре и спорт; стављање на 

располагање објеката и услуга за рекреацију; 

стављање на располагање површина за рекреацију у 

виду дечијих игралишта; услуге бојења лица; услуге 

забаве које пружају кловнови; услуге забаве које 

пружају рекреативни и забавни паркови; услуге 

забављача; услуге забавних и тематских паркова; 

услуге забавних паркова; услуге за рекреацију и 

разоноду; услуге игара; услуге интерактивне забаве; 

услуге клуба у виду забаве; услуге образовања и 

обуке које се односе на спорт; услуге образовања и 

оспособљавања које се односе на игре; услуге 

образовања, обуке и забаве; услуге пружања 

забавних садржаја; услуге разоноде; услуге 

резервисања и куповине карата за рекреативне и 

забавне догађаје; услуге рекреативних паркова; 

услуге рекреације; услуге спортских објеката; услуге 

тематског парка; услуге тренинга физичке 

кондиције.   

43  изнајмљивање просторија за друштвена 

окупљања; изнајмљивање просторија за догађаје, 

конференције, конвенције, изложбе, семинаре и 

састанке; изнајмљивање просторија за окупљања; 

изнајмљивање просторија за рођенданске прославе; 

кафићи; обезбеђивање хране и пића у ресторанима и 

баровима; припрема хране и пића; припрема хране и 

пића за непосредно конзумирање; пружање услуга 

барова; пружање хране и пића; пружање хране и 

пића за госте; сервирање хране и пића за госте; 

услуге кафеа; услуге кафетерија; услуге кафића; 

услуге кафића и снек-барова; услуге кафића, 

кафетерија и ресторана.   
 

(210) Ж- 2021-642 (220) 12.04.2021. 

(442) 31.05.2021. 

(731) Ана Јовићевић, Вучитрнска бр. 11, 11000, 

Београд, RS 

(740) Марија Цвјетићанин, Јурија Гагарина бр. 

127/94, 11070, Београд-Нови Београд 

(540) 

 

(531) 02.05.03; 02.05.23; 09.01.01; 09.01.06; 09.01.10; 

09.05.02; 27.05.01; 27.05.08; 29.01.04; 29.01.07; 29.01.08 

(591) црна, браон, беж, тиркизно плава.  

(511) 25  капе, чарапе и плетена трикотажа, држачи 

панталона [трегери], крагне [одећа], шалови за врат, 

мале капе уз главу, кабанице [одећа], каишеви 

[одећа], шалови, собни огртачи, пуловери, џемпери 

[пуловери], кошуље кратких рукава, одећа, шешири, 

крзно, кравате, кратке панталоне бермуде, 

панталоне, рукавице, мараме, шалови, ешарпе као 

одећа, плетена одећа, корсети, појасеви и стезници, 

панталоне, капути, водоотпорна одећа, сукње, 

манжетне, кецеље, дуги капути са крзненим 

оковратником, одећа за плажу, пиџаме, хаљине, 

огртачи, капути, мантили, униформе, јакне, папирна 

одећа, одећа за купање, бадемантили, мајице, одећа 

од коже, папирни шешири, пончо, одећа,  хаљине на 

трегере, хаљине без рукава, кимона.  

28  играчке, одећа за лутке, собе за лутке, пуњене 

играчке, плишане играчке са прикаченим 

ћебенцетом, кревети за лутке, кућице за лутке, 

марионете [лутке на концу], лутке за руку, лутке, 

позоришне маске, карневалске маске, игре, макете 

играчке, фигуре играчке.  

35  рекламирање преко плаката, дистрибуција 

рекламног материјала, презентација робе, 

непосредно оглашавање путем поште, оглашавање, 

рекламирање, рекламирање на радију, пословна 

истраживања, уређивање излога, организовање 

изложби за привредне или рекламне потребе, 
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промоција продаје за друге, рекламирање слањем 

наруџбеница, онлајн рекламирање на рачунарској 

мрежи, презентација производа путем средстава 

комуникације, у сврху продаје на мало, услуге 

малопродаје, оглашавање плаћањем по клику, 

пружање пословних информација путем интернет 

странице, услуге онлајн малопродаје, услуге 

велепродаје.  
 

(210) Ж- 2021-645 (220) 13.04.2021. 

(442) 31.05.2021. 

(731) Xiong Yinghui, Васе Пелагића 32, Београд, RS 

(740) Адвокат Бојана Ћирић, Мирка Милојковића 

49/4, Београд-Палилула 

(540) 

 

(531) 16.01.07; 26.04.16; 26.04.18; 27.05.01; 27.05.04; 

29.01.01; 29.01.04  

(591) плава, црвена.  

(511) 9  фотокопир апарати (фотографски, 

електростатички, термички); звучници; електрични 

каблови; пуњачи батерија; оптичке лампе; 

рачунарска меморија, уређаји; батерије, електричне; 

рачунари; тастатуре за рачунаре; монитори 

(компјутерска опрема); миш (рачунарска, периферна 

опрема); штампачи за рачунаре, слушалице; УСБ 

прикључци; лаптоп рачунари.  
 

(210) Ж- 2021-646 (220) 13.04.2021. 

(442) 31.05.2021. 

(731) SPORT AGENT DOO BEOGRAD, Булевар 

ослобођења 129, Београд-Вождовац, RS 

(740) Давор Јевремовић, адвокат, Проте Ђурића 2, 

Београд 

(540) 

 

(531) 01.01.05; 06.01.02; 06.01.04; 26.04.13; 26.04.16; 

26.04.22; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.02; 29.01.08  

(591) црна-Pantone Black C, златна-Pantone 4562C.  

(511) 36  зајмови на рате; изнајмљивање некретнина; 

услуге агенција за промет некретнина; посредовање 

у промету некретнина; процена некретнина: 

инвестирање капитала; најам апартмана; 

изнајмљивање пољопривредних газдинстава; услуге 

агенција за изнајмљивање смештаја [станова].   

41  услуге забавних паркова; услуге разоноде; 

организовање такмичења [образовних или забавних]; 

физичко васпитање: организовање и вођење 

конференција; организовање и вођење конгреса; 

услуге клубова здравља [здравствено и фитнес 

вежбање]; услуге забаве које пружају каМПО8И за 

одмор; организовање спортских такмичења; услуге 

спортских кампова; припрема и вођење симпозијума; 

изнајмљивање спортских терена.   

43  услуге агенција за смештај (хотелски, 

пансионски]; кетеринг хране и пића; услуге кафеа; 

услуге кафетерија; изнајмљивање привременог 

смештаја; пансионске услуге; услуге изнајмљивања 

куће за одмор; услуге хотела; услуге ресторана; 

резервисање пансиона; услуге резервисања хотела; 

услуге снек-барова: услуге барова, резервисање 

привременог смештаја.   
 

(210) Ж- 2021-647 (220) 13.04.2021. 

(442) 31.05.2021. 

(731) The Coca-Cola Company, One Coca-Cola Plaza , 

Atlanta, Georgia 30313, US 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.10; 26.04.16; 26.04.17; 26.04.18; 26.04.24; 

27.05.01; 27.05.24; 27.07.01; 27.07.24; 29.01.03; 

29.01.06  

(591) зелена, бела.  

(511) 9  софтверске апликације за малопродају робе, 

које се могу преузимати; софтверске апликације за 

електронску обраду уплата и признаница, које се 

могу преузимати.  

35  услуге онлајн малопродаје и велепродаје хране и 

пића, као и производа за личну хигијену и хигијену 

домаћинства, преко глобалне рачунарске мреже; 

услуге компјутеризованог онлајн наручивања у вези 

велепродаје хране, пића и робе широке потрошње; 

организација и презентација производа трећих лица; 

услуге пословног б2б посредовања (посредовања 

између пословних субјеката) код продаје и куповине 

производа; обезбеђивање онлајн базе података са 

производима трећих лица, која се може 

претраживати, за промотивне услуге; пословне 

посредничке б2б услуге за продају и куповину робе; 

онлајн компјутерске поруџбине; програми 

лојалности потрошача и програми лојалности 

пословних субјеката (б2б); састављање пописа 

информација за комерцијалне сврхе.  
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(210) Ж- 2021-651 (220) 13.04.2021. 

(442) 31.05.2021. 

(731) Максимовић Зоран, Булевар ослобођења 67, 

21000, Нови Сад, RS 

(540) 

 

(531) 24.17.02; 27.05.01; 27.05.17; 27.07.01; 27.07.17; 29.01.04 

(591) тамно плaва, светло плава.  

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

35  оглашавање; вођење, организовање и управљање 

пословањем; канцеларијски послови.  

40   услуге штампања;  
 

(210) Ж- 2021-652 (220) 13.04.2021. 

(442) 31.05.2021. 

(731) Милош Ђорђевић, Миленка Вуксана 66a, 

22325, Крчедин, RS 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 21.03.25; 26.04.16; 26.04.24; 29.01.02; 29.01.08  

(591) црна, жута  

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

28  гимнастички и спортски артикли.  

41  резервација простора и опреме за вежбање; 

вођење часова телесних вежби; услуге клубова за 

вежбање; пружање простора и опреме за вежбање; 

услуге клуба за фитнес и физичку вежбу; стављање 

на располагање објеката за фитнес и физичке вежбе; 

изнајмљивање простора и опреме за фитнес 

тренинге; подучавање у области физичких вежби; 

пружање информација о вежбању и фитнесу путем 

интернет странице; пружање информација у вези са 

физичким вежбама путем он-лајн интернет страница; 

вођење часова фитнеса; услуге фитнес клубова; 

здравствена и фитнес обука; часови физичке 

кондиције; услуге тренинга физичке кондиције; 

услуге личног тренера [фитнес тренинг]; услуге 

клубова здравља [здравствено и фитнес вежбање]; 

услуге процене телесне издржљивости за потребе 

тренирања;  услуге подучавања и саветовања у вези 

са техникама истезања; образовне услуге у вези са 

техникама истезања; организовање, извођење и 

организација семинара из области техника истезања; 

објављивање књига из области техника истезања; 

пружање електронских публикација које се не могу 

преузети из области техника истезања; 

изнајмљивање опреме за истезање.  

44  асистирано истезање у терапеутске сврхе; 

физикална терапија; физиотерапија [физикална 

терапија]; масажа.  
 

(210) Ж- 2021-653 (220) 13.04.2021. 

(442) 31.05.2021. 

(731) Милош Ђорђевић, Миленка Вуксана 66а, 

22325, Крчедин, RS 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.15; 27.05.24; 

29.01.02; 29.01.08  

(591) црна, жута.  

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

28  гимнастички и спортски артикли.  

41  резервација простора и опреме за вежбање; 

вођење часова телесних вежби; услуге клубова за 

вежбање; пружање простора и опреме за вежбање; 

услуге клуба за фитнес и физичку вежбу; стављање 

на располагање објеката за фитнес и физичке вежбе; 

изнајмљивање простора и опреме за фитнес 

тренинге; подучавање у области физичких вежби; 

пружање информација о вежбању и фитнесу путем 

интернет странице; пружање информација у вези са 

физичким вежбама путем он-лајн интернет страница; 

вођење часова фитнеса; услуге фитнес клубова; 

здравствена и фитнес обука; часови физичке 

кондиције; услуге тренинга физичке кондиције; 

услуге личног тренера [фитнес тренинг]; услуге 

клубова здравља [здравствено и фитнес вежбање]; 

услуге процене телесне издржљивости за потребе 

тренирања;  услуге подучавања и саветовања у вези 

са техникама истезања; образовне услуге у вези са 

техникама истезања; организовање, извођење и 

организација семинара из области техника истезања; 

објављивање књига из области техника истезања; 

пружање електронских публикација које се не могу 

преузети из области техника истезања; 

изнајмљивање опреме за истезање.  

44  асистирано истезање у терапеутске сврхе; 

физикална терапија; физиотерапија [физикална 

терапија]; масажа.  
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(210) Ж- 2021-659 (220) 15.04.2021. 

(442) 31.05.2021. 

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

б.б., 26300, Вршац, RS 

(540) 

HEPAHTROMB 

(511) 3  козметички препарати.  
 

(210) Ж- 2021-661 (220) 15.04.2021. 

(442) 31.05.2021. 

(731) HEMOFARM A.D. VRŠAC, Beogradski put bb, 

26300, Vršac, RS 

(540) 

COLDMED 

(511) 5  дијететска храна и супстанце прилагођене за 

упторебу у медицини, дијететски додаци ( додаци 

исхрани) за људе.  
 

(210) Ж- 2021-662 (220) 15.04.2021. 

(442) 31.05.2021. 

(731) Данило Даниловић, Краљице Катарине 80, 

Београд, RS 

(540) 

 

(531) 03.05.19; 03.05.24; 27.05.01; 29.01.01; 29.01.08  

(591) тамно розе, светло розе, црна, пудер розе.  

(511) 16  папир за увијање; цртежи, скице; украсни 

папир.  

21  кригле за пиво; термоси; шоље.  

25  мајице; спортске трегер мајице; одећа; женске 

чарапе; капе; чарапе; мушке боксерице; трегери; 

кратке панталоне бермуде; панталоне; спољна одећа; 

прслуци; спортске мајице, дресови; одећа за плажу; 

пиџаме; гаће; јакне; купаће гаће; виндјакне; слипови; 

хаљине.  
 

(210) Ж- 2021-663 (220) 15.04.2021. 

(442) 31.05.2021. 

(731) Vianex S.A, Tatoiou Str., , 18th km Athens-

Lamia National Road, 14671 Nea Erythrea, GR 

 

(740) Наташа Анђелковић, адвокат, Руђера 

Бошковића 12, Београд 

(540) 

МЕPENEX 

(511) 5  адстригенти за медицинске намене; ађуванти 

за медицинске потребе; акаи прах као додатак 

исхрани; акарициди [средства против гриња]; 

аконитин; албумински додаци храни за медицинску 

употребу; албумински препарати за медицинску 

употребу; алгинати за фармацеутске намене; 

алгинати као дијететски додаци; алгициди; алдехиди 

за фармацеутску употребу; алкални јодиди за 

фармацеутску употребу; алкалоиди за медицинску 

употребу; алкохол за Фармацеутске намене; алое 

вера препарати за фармацеутске намене; алуминијум 

ацетат за фармацеутску употребу; амино киселине за 

ветеринарску употребу; амино киселине за 

медицинску употребу; аналгетици; ангостурска кора 

за медицинске сврхе; анестетици; антибактеријска 

средства за прање руку; антибактеријски сапуни; 

антибиотици; антикриптогамни препарати; 

антипаразитске огрлице за животиње; 

антипаразитски препарати; антисептици; 

антисептички памук, вата; анти-уринарни препарати; 

асептични памук; ацетати за употребу у фармацији; 

ациди за Фармацеутске потребе; бадемово млеко за 

фармацеутску употребу; бактеријски отрови; 

бактеријски препарати за употребу у медицини и 

ветерини; бактериолошки препарати за медицинску 

и ветеринарску употребу; беланчевине као 

дијететски додаци; бизмутски препарати за 

фармацеутску употребу; биљка сарсапарила за 

медицинску употребу; биљна влакна, дијететска; 

биљни екстракти за медицинске намене; биљни 

екстракти за фармацеутске намене; биљни чајеви за 

медицинске сврхе; биолошки препарати за употребу 

у ветерини; биолошки препарати за употребу у 

медицини; биоциди; бисерни прах за медицинску 

намену; блато за купање; бомбоне за освежавање 

даха за употребу у фармацији; боце са кисеоником, 

пуњене, за медицинске намене; брашно за 

фармацеутску употребу; брашно од семена лана за 

фармацеутске намене; бромин за фармацеутску 

употребу; вакцине; вата за медицинску употребу; 

ватирани штапићи за медицинску употребу; 

везиканти; ветеринарски препарати; витамински 

препарати; вода матичњака за фармацеутску 

употребу; газа за медицинску употребу; газа за 

превијање; галска киселина за фармацеутску 

употребу; гасови за медицинску употребу; гаћице, 

упијајуће, за инконтиненцију; гвајакол за 

фармацеутску употребу; гелови за масажу за 

медицинску употребу; гелови за сексуалну 

стимулацију; гермициди; глицерин за медицинску 
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употребу; глицерофосфати; глукоза за медицинску 

употребу;глукоза као додатак исхрани; голард вода, 

оловна; горчица за фармацеутску употребу; грудни 

улошци за дојење; гума за зубарску употребу; гума 

за медицинске сврхе; гумигут за фармацеутску 

употребу; гурјун балзам за медицинску употребу; 

дезинфекциона средства; дезинфекциона средства за 

хемијске тоалете; дезинфекциона средства за 

хигијенске сврхе; дезинфекциони сапуни; 

дезодоранси за одећу и текстил; дезодоранси за 

посуде са песком за кућне љубимце; дезодоранси, 

који нису за људе и животиње;декокти, увари за 

фармацеутску употребу; дермални филери за 

убризгавање; детерџенти за медицинску употребу; 

дигиталин; дијагностички препарати за ветеринарску 

употребу; дијагностички препарати за медицинску 

употребу; дијагностички реагенсни биомаркери за 

медицинску употребу; дијастазе за медицинску 

употребу; дијететска храна прилагођена за 

медицинске намене; дијететске супстанце 

прилагођене за медицинску употребу; дијететски 

додаци за животиње; дијететски напици прилагођени 

за медицинску употребу; додаци за минералну храну; 

додаци исхрани; додаци исхрани са козметичким 

дејством; дрвени угаљ за фармацеутску употребу; 

екстракти дувана [инсектициди]; екстракти хмеља за 

фармацеутску употребу; еликсири [фармацеутски 

препарати]; ензими за ветеринарску употребу; 

ензими за медицинску употребу; ензими као додатак 

исхрани; ензимски препарати за ветеринарску 

употребу; ензимски препарати за медицинску 

употребу; ергот за фармацеутску употребу; естри за 

фармацеутску употребу; етри за фармацеутску 

употребу; еукалиптол за фармацеутску употребу; 

еукалиптус за фармацеутску употребу; жвакаћа гума 

за употребу у медицини; желатин за медицинску 

употребу; живина маст; живин хлорид [фунгицид] ; 

завоји за превијање; завоји, медицински; замрзнута-

сушена храна прилагођена за медицинске сврхе; 

замрзнуто-сушено месо прилагођено за медицинске 

намене; зубарска масти ка; зубарски амалгами; 

зубарски лак; зубарски цемент; зубни амалгами од 

злата; изотопи за медицинску употребу; 

имуностимулатори; инсектициди; инсектицидне 

ветеринарске купке; инсектицидни шампони за 

животиње; ирска маховина за медицинску употребу; 

јалапа; јастучићи за чукљеве; јод за Фармацеутску 

употребу; јодиди за фармацеутску употребу; 

јодоформ; јојоба, лековита; казеин као додатак 

исхрани; калијумове соли за медицинску употребу; 

камфор за медицинску употребу; камфорово уље за 

медицинску употребу; канабис за медицинске 

намене; кандирани шећер за медицинску употребу; 

капсуле за лекове; капсуле за Фармацеутску 

употребу; капсуле од дендримера за фармацеутске 

препарате; карболинеум [паразитицид] ; каустици за 

фармацеутску употребу; каустичне оловке; кашне 

облоге; кашне облоге од слачице; квасац за 

Фармацеутску употребу; квасац као додатак 

исхрани; квасија за медицинску употребу; квебрако 

за медицинску употребу; кедровина за употребу у 

одбијању инсеката; кинин за медицинске намене; 

кинин за медицинску употребу; кисеоник за 

медицинске сврхе; кокаин; колаген за употребу у 

медицини; колодион за фармацеутску употребу; 

коморач за медицинску употребу; компресе [завоји] ; 

контрацептивни сунђери; кора биљке кондуранго за 

медицинску употребу; кора дрвета за фармацеутску 

употребу; кора кротона; кора мангровог дрвета за 

фармацеутску употребу; кора миробалана за 

фармацеутску употребу; корен рабарбаре за 

фармацеутску употребу; коштани цемент за 

хируршке и ортопедске сврхе; крв за медицинску 

употребу; крвна плазма; креозот за фармацеутску 

употребу; културе биолошких ткива за ветеринарске 

намене; културе биолошких ткива за медицинске 

намене; културе микроорганизама за медицинску 

или ветеринарску употребу; купке за животиње 

[инсектициди] ; купке за псе [инсектициди] ; купке за 

стоку [инсектициди]; купке од кисеоника; кураре; 

кутије за прву помоћ, напуњене; лаксативи; легуре 

племенитих метала за употребу у стоматологији; 

лекови за ветеринарску употребу; лекови за курје 

очи; лекови за људску употребу; лекови за 

медицинску употребу; лекови за нерве; лекови за 

ублажавање стомачног затвора; лекови за употребу у 

стоматологији; лекови против грознице; лекови 

против знојења; лекови против знојења ногу; 

лековито биље; лепак за муве; лепкови за протезе; 

лепљиве врпце за медицинску употребу; лецитин за 

медицинску употребу; лецитин као дијететски 

додатак; линименти [мелеми за масажу] ; лосиони за 

ветеринарску употребу; лосиони за фармацеутске 

намене; лубриканти за личну сексуалну потребу; 

лупулин за фармацеутску употребу; магнезијум за 

фармацеутску употребу; марамице натопљене 

фармацеутским лосионима; маст за мужу; масти за 

ветеринарску употребу; масти за медицинску 

употребу; масти против опекотина од сунца; 

материјал за пуњење зуба; материјали за узимање 

отисака зуба; матичне ћелије за ветеринарске 

намене; матичне ћелије за медицинске намене; 

матични млеч за медицинску употребу; матични 

млеч као додатак исхрани; медицинска пића; 

медицинска средства за хигијену; медицинска 

средства за чишћење зуба; медицинска уља; 

медицинска храна за животиње; медицинске 

бомбоне; медицинске инфузије; медицинске пасте за 

зубе; медицински алкохол; медицински лосиони за 

косу; медицински лосиони за после бријања; 

медицински препарати за испирање очију; 

медицински препарати за мршављење; медицински 
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препарати за раст косе; медицински сапуни; 

медицински тоници; медицински чај; медицински 

шампони; медицински шампони за кућне љубимце; 

медицински шампони за суво прање; медицинско 

блато; медицинско корење; мелеми за медицинску 

употребу; мелем против промрзлина за фармацеутске 

сврхе; ментол; минералне воде за медицинску 

употребу; миришљаве соли; млеко у праху за бебе; 

млечне формуле за бебе; млечни ферменти за 

Фармацеутску употребу; млечни шећер за 

фармацеутске намене; молескин за медицинске 

сврхе; морска вода за медицинске купке; нана за 

Фармацеутску употребу; наркотици; наруквице 

натопљене репелентима против инсеката; 

натријумове соли за медицинску употребу; нафтни 

желе [вазелин] за медицинску употребу; никотинске 

жваке као помоћ у одвикавању од пушења; 

никотински фластери као помоћ у одвикавању од 

пушења; нутрацеутски препарати за терапеутске или 

медицинске намене; оловка против брадавица; 

опијати; опијум; оподелдок; опотерапијски препарат; 

остаци од обраде житарица за дијететску или 

медицинску намену; отров за пацове; отрови; памук 

за медицинску употребу; папир за заштиту од 

мољаца; папир за облоге од слачице; папир за 

хватање мува; паразитициди; пастиле за кађење; 

пастиле за фармацеутску употребу; пектин за 

фармацеутску употребу; пелене-гаћице за бебе; 

пелене за бебе; пелене за инконтиненцију; пелене за 

кућне љубимце; пелене за пливање за бебе за 

вишекратну употребу; пелене за пливање за бебе за 

једнократну употребу; пепсин за фармацеутску 

употребу; пептони за фармацеутску употребу; 

пестициди; пијавице за медицинску употребу; 

пиретрум прах; пића од млечног слада за 

медицинску употребу; подлоге за бактериолошке 

културе; полен као додатак исхрани; помаде за 

медицинску употребу; помаде за фармацеутску 

употребу; порцелан за зубне протезе; прапарати за 

туширање за медицинску намену; прашак од 

кантариде; препарати за балсамовање за медицинску 

употребу; препарати за бронходилатацију; препарати 

за дезодорисање ваздуха; препарати за заустављање 

крварења; препарати за заwтиту од мољаца; 

препарати за кађење за медицинску употребу; 

препарати за купање за медицинске сврхе; препарати 

за лечење опекотина; препарати за олакшање раста 

зуба; препарати за пречишћавање ваздуха; препарати 

за промрзлине; препарати за смањење сексуалне 

активности; препарати за стерилизацију; препарати 

за стерилизацију земље; препарати за третман акни; 

препарати за уништавање животињских штеточина; 

препарати за уништавање ларви; препарати за 

уништавање мишева; препарати за уништавање 

мува; препарати за уништавање пужева; препарати за 

уништавање сувих трулих гљива; препарати за 

уништавање штеточина; препарати за хемороиде; 

препарати за чишћење контактних сочива; препарати 

микроелемената за људску и животињску употребу; 

препарати од микроорганизама за медицинску или 

ветеринарску употребу; препарати против жуљева; 

производи за попуњавање шупљина у костима 

састављени од живог ткива; прополис за 

фармацеутску употребу; прополис као додатак 

исхрани; простирке за пресвлачење пелена за бебе за 

једнократну употребу; протеини као додатак 

исхрани; протеински додаци исхрани за животиње; 

прстенови за жуљеве на ногама; пургативи [средства 

за чишћење ; пшеничне клице као додатак исхрани; 

радијум за медицинску употребу; радиоактивне 

супстанце за медицинску употребу; радиолошке 

контрастне супстанце за медицинску употребу; 

рамени повези за хируршке намене; раствори за 

контактна сочива; раствори за одстрањивање 

фластера; расхладни спрејеви за медицинске намене; 

реагенсни папир за ветеринарску намену; реагенсни 

папир за медицинску намену; репеленти за инсекте; 

репеленти за псе; рибље брашно за Фармацеутску 

употребу; рицинусово уље за медицинску употребу; 

свеће за масажу за терапеутске намене; седати ви; 

семе за вештачку оплодњу; семе лана за медицинску 

употребу; семе лана као додатак исхрани; 

серотерапијски лекови; серуми; сикативи [средства 

за сушење] за медицинску употребу; сирупи за 

Фармацеутску употребу; скроб за дијететске или 

Фармацеутске потребе; слад за фармацеутску 

употребу; сладић за фармацеутску употребу; слачица 

за фармацеутску употребу; сода бикарбона за 

Фармацеутску употребу; соли за купање за 

медицинску употребу; соли за купке од минералне 

воде; соли за медицинску употребу; соли минералне 

воде; средства за вагинално испирање за медицинске 

сврхе; средства за варење за медицинску употребу; 

средства за испирање очију; средства за испирање 

уста за медицинске намене; средства за 

одстрањивање цревних глиста; средства за смањење 

апетита за медицинске сврхе; средства за уклањање 

вашки [педикулициди]; стероиди; стикови за 

ублажавање главобоље; стоматолошки абразиви; 

стоматолошки восак за моделирање; стрихнин; 

субнитрати бизмута за фармацеутску употребу; 

сулфонамиди [лекови] ; сумпорни штапићи 

[дезинфекциона средства] ;сумпор у праху за 

фармацеутску употребу; сунђери за ране; таблете 

антиоксиданти; таблете за мршављење; таблете за 

смањење апетита; таблете за тамњење коже; тамјан 

за одбијање инсеката; тампони за менструацију; 

тартар за фармацеутску употребу; тартар крем, за 

Фармацеутску употребу; терапеутски препарати за 

купање; термална вода; терпентин за Фармацеутску 

употребу; терпентинско уље за фармацеутску 

употребу; тимол за фармацетску употребу; тинктура 
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јода; тинктуре за употребу у медицини; торбе са 

лековима, преносиве, напуњене [приручне апотеке]; 

трава за пушење за медицинску употребу; 

трансплантати [жива ткива]; уље из јетре бакалара; 

уље коморача за медицинску употребу; уље од 

семена лана као додатак исхрани; уље слачице за 

медицинску употребу; унапред напуњени шприцеви 

за медицинске намене; упијајућа вата; успављујућа 

средства; фармацеутски препарати; фармацеутски 

препарати за лечење опекотина од сунца; 

фармацеутски препарати за лечење перути; 

фармацеутски препарати за негу коже; фармацеутски 

препарати на бази креча; фенол за фармацеутску 

употребу; ферменти за фармацеутску употребу; 

Фитотерапеутски препарати за медицинске намене; 

фластери; фластери са витаминским додацима; 

форм-алдехид за фармацеутску употребу; фосфати за 

фармацеутску употребу; фунгициди; хематогени; 

хемијска контрацептивна средства; хемијски 

препарати за ветеринарску употребу; хемијски 

препарати за лечење филоксере; хемијски препарати 

за медицинску употребу; хемијски препарати за 

третирање болести винове лозе; хемијски препарати 

за третирање болести житарица; хемијски препарати 

за третирање буђи; хемијски препарати за третирање 

житног кукоља; хемијски препарати за утврђивање 

трудноће; хемијски препарати за фармацеутску 

употребу; хемијски проводници за 

електрокардиографске електроде; хемијски реагенси 

за медицинску или ветеринарску употребу; хемијско-

фармацеутски препарати; хемоглобин; хемостатичке 

оловке; хербициди; хигијенске гаћице; хигијенски 

улошци; хигијенски улошци за сваки дан; хидрастин; 

хидрастинин; хидрирани хлор за фармацеутску 

употребу; хидроген пероксид за медицинску 

употребу; хируршки завоји; хируршки имплантати 

од живих ткива; хируршки лепкови; хлеб за 

дијабетичаре прилагођен за медицинску употребу; 

хлороформ; хомогенизована храна прилагођена за 

медицинске сврхе; хормони за медицинску употребу; 

храна за бебе; хранљиве супстанце за 

микроорганизме; целулозни естри за фармацеутску 

употребу; целулозни етри за фармацеутску употребу; 

цемент за животињска копита; цигарете без дувана за 

медицинску употребу; чај за асматичаре; чепићи; 

чинолин за медицинску употребу; шампони за 

уклањање вашки; шећер за медицинску употребу; 

штапићи сладића за фармацеутску употребу; 

штитници за очи за медицинске потребе.  
 

(210) Ж- 2021-664 (220) 15.04.2021. 

(442) 31.05.2021. 

(731) Друштво са ограниченом одговорношћу 

БЕЛТОРГ ДОО Београд-Стари Град, Бранкова 23 

стан 12, 11000, Београд, RS 

 

(740) Адвокат Јана Полак, Проте Матеје 30 стан 6, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 18.07.20; 26.04.10; 26.04.19; 26.04.24; 27.05.01; 

27.05.10; 28.05.00; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.03; 

29.01.06; 29.01.08  

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

(511) 35  услуге малопродаје, малопродаја хране, 

воћа и поврћа, чајева, дувана, кафе, кондиторских 

производа, меса, млечних производа, алкохолних и 

безалкохолних напитака, санитарних производа, 

производа за прање и чишћење, козметике, 

производа за здравствену негу, малих гвожђарских 

артикала, машина и апарата за обраду метала, дрвета, 

пластике, бетона и камена, грађевинских, уради сам 

и баштенских реквизита, машина и апарата за 

домаћинство, електричних кухињских апарата за 

припремање хране и пића, потрошачке електронске 

опреме и апарата, апарата за осветљавање, грејање, 

канцеларијског прибора, украса (украсних предмета), 

канцеларијских реквизита, опреме (прибора) за 

израду украса, производа за паковање, материјала за 

паковање, заптивање и изолацију, за паковање, 

реквизита за путовања, кишобрана, грађевинских 

материјала, реквизита за животиње, производа за 

кућну и кухињску употребу, кућних или кухињских 

прибора и посуда, посуђа и прибора за јело, робе од 

стакла, порцелана и глине, текстилне робе, текстила 

за домаћинство, одеће, обуће, покривала за главу, 

позамантеријских производа, тепиха, ћилима 

(отирача), подних покривача, спортске робе и 

играчака, украса за новогодишње јелке, хране за 

животиње, биљака и цвећа, производа за пушаче, 

упаљача; посредовање у склапању уговора за трећа 

лица; уговора који се односе на преносиве радио 

уређаје, пружање информација на интернету које се 

односе на потрошачку робу, питања заштите 

потрошача, потрошачке услуге; оглашавање; 

маркетиншке и промотивне услуге; издавање 

рекламних и промотивних материјала; све горе 

поменуте услуге пружене у контексту трговине.   
 

(210) Ж- 2021-665 (220) 15.04.2021. 

(442) 31.05.2021. 

(731) Companies Connected Consulting DOO 

Beograd, Витезова Карађорђеве звезде 50,  

11050, Београд*Звездара, RS 
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(740) Адвокат Јован Маринковић, Устаничка 12 улаѕ 

1 стан 6, Београд 

(540) 

 

(531) 02.01.05; 02.01.16; 02.03.10; 02.03.16; 27.05.01; 

27.05.10; 27.05.17  

(511) 35  помоћ у пословном управљању, 

обавештења о пословима, лепљење плаката, 

рекламирање преко плаката,-агенције за увоз и извоз, 

агенције за пружање пословних информација, 

анализе цена и трошкова, дистрибуција рекламног 

материјала, агенције за запошљавање, вођење књига 

(књиговодство), рачуноводство, израда извода са 

рачуна, ревизија пословања, пословно управљање и 

организационо саветовање, консултације у 

пословном управљању, презентација робе, 

непосредно оглашавање путем поште, помоћ у 

пословном или индустријском управљању, 

ажурирање огласних материјала, дистрибуција 

узорака, стручне услуге у пословној ефикасности, 

услуге продаје путем лицитације, истраживање 

тржишта, пословне процене, пословна истраживања, 

изнајмљивање огласних материјала, консултације у 

вези са пословним организовањем, објављивање 

рекламних текстова, оглашавање, рекламирање, 

рекламирање на радију, радио рекламирање, 

истраживања за послове, услуге односа са јавношћу, 

рекламирање преко телевизије, телевизијске 

рекламе, преписивање коресподенције 

(канцеларијске услуге), уређивање излога, рекламне 

агенције, рекламне агенције, саветодавне услуге у 

пословном управљању, маркетиншка истраживања, 

компјутерско управљање подацима, професионалне 

пословне консултације, економске прогнозе, 

организовање изложби за привредне или рекламне 

потребе, пословне информације, испитивање јавног 

мњења, обрачунавање плата, проналажење особља, 

изнајмљивање огласног простора, промоција продаје 

за друге, обрачун пореза, услуге телефонског 

одговарања за одсутне претплатнике, обрада текста, 

услуге претплате на новине за друге, рекламирање 

слањем наруџбеница, прикупљање информација у 

компјутерску базу података, систематизација 

информација у компјутерској бази података, 

организовање сајмова у комерцијалне или рекламне 

сврхе, рекламирање на рачунарској мрежи, услуге 

набавке за трећа лица (куповина производа и 

пружање услуга за друге пословне субјекте), 

претраживање података у рачунарским базама 

података за трећа лица, изнајмљивање времена за 

рекламирање у свим средствима комуникације, 

услуге праћења штампе, психолошко тестирање за 

избор запослених, услуге поређења цена, 

презентација производа путем средстава 

комуникације у сврху продаје на мало, пружање 

комерцијалних савета и информација потрошачима 

(центар за пружање савета потрошачима), 

договарање претплате за услуге телекомуникација за 

трећа лица, административна обрада наруџбеница за 

куповину, комерцијална администрација за лиценце 

роба и услуга трећих лица, услуге подуговарања, 

аутсорсинг (помоћ у пословању), фактурисање, 

писање рекламних текстова, прикупљање 

статистичких података, услуге графичке обраде 

материјала за рекламне сврхе, тражење спонзора, 

производња рекламних филмова, маркетинг, услуге 

телемаркетинга, изнајмљивање продајних штандова, 

пружање комерцијалних и пословних контакта и 

информација, оптимизација за претраживаче, 

оптимизација саобраћаја са Интернет странице, 

оглашавање плаћањем по клику (рау рег click 

оглашавање), услуге комерцијалног посредовања, 

пословно управљање за независне пружаоце услуга, 

преговарање и закључивање пословних трансакција 

за трећа лица, ажурирање и одржавање података у 

рачунарским базама података, услуге управљања 

пословним пројектима за грађевинске пројекте, 

пружање пословних информација путем Интернет 

странице.  

38  слање порука, телефонске услуге, телефонске 

комуникације, телекс услуге, информативна 

агенција, новинске агенције, емитовање кабловске 

телевизије, мобилна телефонија, комуникација преко 

рачунарских терминала, пренос порука и слика 

посредством рачунара, електронска пошта, пренос 

факсимилом, информације о, телекомуникацијама, 

пејџинг услуге, радиом, телефоном или другим 

видом електронског комуницирања, изнајмљивање 

уређаја за слање порука, комуникација преко мреже 

оптичких влакана, изнајмљивање факсимил апарата, 

изнајмљивање модема, изнајмљивање 

телекомуникационе опреме, изнајмљивање телефона, 

сателитски пренос, услуге електронског билтена 

(телекомуникационе услуге), обезбеђивање 

телекомуникационих веза са глобалном рачунарском 

мрежом, услуге телекомуникационог усмеравања и 

повезивања, услуге телеконференција, обезбеђење 

корисничког приступа у глобалној рачунарској 

мрежи, изнајмљивање времена приступа глобалним 

рачунарским мрежама, пружање услуга 

телекомуникационих канала за услуге телепродаје, 

форуми (причаонице) на друштвени м мрежама, 

омогућавање приступа рачунарским базама података, 
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услуге говорне поште, пренос честитки путем 

Интернета, пренос дигиталних датотека, бежично 

емитовање, услуге видеоконференција, пружање 

услуга онлајн форума.   

41  услуге разоноде, настава, обука, образовне 

услуге, услуге пружања обуке, организовање и 

вођење конференција, организовање и вођење 

конгреса, подучавање.  
 

(210) Ж- 2021-666 (220) 16.04.2021. 

(442) 31.05.2021. 

(731) ALKALOID AD Skopje , Bulevar Aleksandar 

Makedonski 12, 1000 Skoplje, MK 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 29.01.06  

(591) сива, бела  

(511) 3  сапун; сапуни за лице; бадемов сапун; 

парфимерија; етарска уља; козметички препарати; 

шампони; шампони за тело; балзами за косу; 

лосиони за косу; козметичке креме; креме за лице за 

козметичке потребе; креме за руке; лосиони за 

козметичку употребу; средства за чишћење лица; 

козметички производи за хидратацију лица; 

козметички препарати за лице; млеко за чишћење 

лица; марамице за лице натопљене козметичким 

лосионима; препарати за негу коже за уклањање 

бора; препарати за шминкање; марамице натопљене 

препаратима за скидање шминке; марамице 

натопљене са козметичким лосионима; препарати за 

уклањање шминке; балзами, осим за медицинске 

сврхе; тоници за кожу (немедицински); бадемово 

млеко за козметичку употребу; сапуни за негу тела; 

млеко за тело; креме за негу тела; козметички 

препарати за негу тела; лосиони за смањење 

целулита; креме за смањење целулита; дезодоранси 

за тело; млеко за чишћење за тоалетну употребу; 

биљни екстракти за козметичке намене; пилинзи за 

негу коже.  
 

(210) Ж- 2021-672 (220) 19.04.2021. 

(442) 31.05.2021. 

(731) Maple Bear Global Schools, 1430 Terrace 

Avenue, V7R1B4, North Vancouver British Columbia , CA 

(740) Адвокат Наташа Лаловић Марић, Булевар 

Михајла Пупина 6/18, 11070, Београд 

(540) 

 

(531) 03.01.14; 03.01.16; 03.01.24; 20.07.02; 27.05.01; 

27.05.10; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.07; 29.01.08  

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

(511) 41  образовне услуге.  
 

(210) Ж- 2021-675 (220) 20.04.2021. 

(442) 31.05.2021. 

(731) Hemijska Industrija Župa d.o.o. Kruševac, 

Шандора Петефија б.б., 37000, Крушевац, RS 

(540) 

 

(531) 01.15.15; 05.03.13; 05.03.15; 19.11.05; 19.11.09; 

27.05.01; 27.05.04; 27.05.10; 27.05.17; 27.07.01; 

27.07.24; 29.01.04; 29.01.06  

(591) бела, плава (Panton 2905c, Panton 294c).  

(511) 5  фунгициди, хербициди.  
 

(210) Ж- 2021-681 (220) 20.04.2021. 

(442) 31.05.2021. 

(731) Allianz SE, Königinstrasse 28, D-80802 München, DE 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 26.01.16; 26.01.18; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.04  

(591) плава.  

(511) 36  осигурање; финансијски послови; новчани 

(монетарни) послови; послови везани за 

непокретности; управљање имовином.  
 

(210) Ж- 2021-685 (220) 20.04.2021. 

(442) 31.05.2021. 

(731) UAS PHARMACEUTICALS PTY LTD, 15 

Cansdale Place,, Castle Hill NSW 2154,, AU 
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(740) Граовац Д. Зоран, Миријевски венац 4,  

11060, Београд 

(540) 

DERMAVIVE 

(511) 3  хранљиве креме за кожу; лосиони за кожу; 

гелови за пилинг коже; сапуни; препарати за 

чишћење тела; течности за вагинално испирање и 

интимну хигијену (не у медицинске сврхе).  
 

(210) Ж- 2021-687 (220) 20.04.2021. 

(442) 31.05.2021. 

(731) UAS PHARMACEUTICALS PTY LTD, 15 

Cansdale Place,, Castle Hill NSW 2154,, AU 

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

11060, Београд 

(540) 

DERMQURE 

(511) 3  хранљиве креме за кожу; лосиони за кожу; 

гелови за пилинг коже; сапуни; препарати за 

чишћење тела; креме против старења коже 

(немедицинске); средства за чишћење лица; маске 

(козметичке) за лице.  
 

(210) Ж- 2021-689 (220) 19.04.2021. 

(442) 31.05.2021. 

(731) Слободан Вујковић Ламић, Озренска 52, 

24000, Суботица, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.11; 27.05.17  

(511) 5  витамински препарати; додаци исхрани; 

казеин као додатак исхрани; протеини као додатак 

исхрани; акаи прах као додатак исхрани; фластери са 

витаминским додацима; додаци исхрани са 

козметичким дејством. 

30  двопек; бисквити, суви колачићи; кекс; препарати 

од житарица; чоколада; слаткиш; корнфлекс; кукуруз 

не пахуљице; сладолед; палачинке; природни 

заслађивачи; храна на бази овса; овсене пахуљице; 

пића на бази какаоа; пића на бази чоколаде; 

високопротеински барови (чоколадице) на бази 

житарица; намази на бази чоколаде; чололадни 

намази који садрже лешник  

32  безалкохолна пића; пилуле за газирање пића; 

изотоници; напици за спортисте обогаћени 

протеином; безалкохолна пића; енергетска пића.  
 

(210) Ж- 2021-690 (220) 20.04.2021. 

(442) 31.05.2021. 

(731) British American Tobacco (Brands) Limited, 

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

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 25.07.21; 26.02.03; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 

29.01.03; 29.01.06  

(591) светло зелена, тамно зелена, бела.  

(511) 34  цигарете; дуван, сиров или прерађен; резани 

дуван; дуван за луле; производи од дувана; замене за 

дуван (које нису за употребу у медицини); цигаре; 

цигарилоси; упаљачи за цигарете; упаљачи за цигаре; 

шибице; производи за пушаче; папир за цигарете; 

тубе за цигарете; филтери за цигарете; џепне 

машинице за мотање цигарета; ручне машинице за 

пуњење папирних туба дуваном; електронске 

цигарете; течност за електронске цигарете; 

производи од дувана који се загревају.  
 

(210) Ж- 2021-692 (220) 21.04.2021. 

(442) 31.05.2021. 

(731) Posco International Corporation, 134, 

TEHERAN-RO, GANGNAM-GU, Seoul, KR 

(740) ОАД Стојковић, адвокат Бојана Стојковић, 

Његошева 28а, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.02.01; 26.11.03; 26.11.12  

(511) 7  машине за прање веша; машине за прање 

судова; усисивачи за прашину.  

11  фрижидери; микроталасне пећи; електрични 

шпорети; шпорети на гас; електричне плоче за 

кување; плоче за кување на гас; кухињски 

аспиратори; инсталације за климатизацију; грејачи 

воде; апарати и машине за пречишћавање ваздуха; 

машине за сушење веша.  
 

(210) Ж- 2021-693 (220) 21.04.2021. 

(442) 31.05.2021. 

(731) Тара Митрић, Ванђела Томе бр. 15/ПР/3, 

11000, Београд, RS 
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(740) Марија Цвјетићанин, Јурија Гагарина бр. 

127/91, 11 070, Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.09; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.15; 

27.05.24; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.08  

(591) плава, црна, бела.  

(511) 9  апликације за рачунарске софтвере које се 

могу преузимати, рачунарски програми, снимљени, 

оперативни рачунарски програми, снимљени,  

рачунарски софтвер, снимљени електронски 

планери,  електронске публикације које се могу 

преузимати, рачунарски програми, који се могу 

преузимати, рачунарске софтверске платформе, 

снимљене или даунлодоване.  

35  услуге посредовања у трговини, услуге пословног 

посредовања које се односе на повезивање 

потенцијалних приватних улагача са предузетницима 

којима су потребна финансијска средства, маркетинг, 

рекламирање, маркетиншка истраживања, онлајн 

рекламирање на рачунарској мрежи оглашавање, 

услуге агенција за пружање пословних информација, 

дистрибуција рекламног материјала, пословно 

управљање и организационо саветовање,  консултације 

у вези са избором особља, консултације у пословном 

управљању, презентација робе, помоћ у пословном или 

индустријском управљању, ажурирање огласних 

материјала, дистрибуција узорака,  пословне процене, 

пословна испитивања, консултације у вези са 

пословним организовањем, објављивање рекламних 

текстова, пословна истраживања, услуге односа са 

јавношћу, услуге рекламних агенција, саветодавне 

услуге у пословном управљању, , компјутерско 

управљање подацима, професионалне пословне 

консултације, пружање пословних информација, 

испитивање јавног мњења, прикупљање информација у 

компјутерске базе података, системација информација 

у компјутерским базама података, претраживање 

података у рачунарским датотекама за друге, 

прикупљање статистичких података, тражење 

спонзорства, пружање комерцијалних и пословних 

контакт информација,  ажурирање и одржавање 

податка у рачунарским базама података,  пружање 

пословних информација путем интернет странице, 

развој концепта оглашавања, ажурирање и одржавање 

информација у регистрима, састављање пописа 

информација за комерцијалне и рекламне сврхе, 

консултације о стратегији комуникације у рекламирању, 

циљни маркетинг,  маркетинг у оквиру издавања 

софтвера, пружање корисничких прегледа у 

комерцијалне или рекламне сврхе, пружање 

корисничких оцена у комерцијалне или рекламне сврхе.  

42  рачунарско програмирање, дизајнирање рачунарског 

софтвера, ажурирање рачунарског софтвера, 

изнајмљивање рачунарског софтвера, поновно 

успостављање рачунарских података, одржавање 

рачунарског софтвера, анализе рачунарских система, 

дизајнирање рачунарских система, умножавање 

рачунарских програма, израда и одржавање веб страница 

за друге, хостинг рачунарских сајтова [веб сајтова], 

инсталирање рачунарског софтвера, софтвер у виду 

сервиса [саас], сервер хостинг, електронско 

похрањивање података, саветодавне услуге из области 

комјутерске технологије, платформа као услуга [паас], 

развој рачунарских платформи, креирање и дизајнирање 

за друге индекса информација заснованих на интернету 

[услуге информационе технологије].  
 

(210) Ж- 2021-694 (220) 21.04.2021. 

(442) 31.05.2021. 

(731) Borsodi Sörgyár Kft., Bocs, Rákoczi u. 81,  

H-3574, HU 

(740) Мила Михаиловић, Хиландарска 5/1,  

11000, Београд 

(540) 

WHY? THAT'S WAI. 

(511) 33  aлкохолна пића; цидери (ферментисана 

алкохолна пића на бази јабуке или крушке); вина, 

жестока пића и ликери; газирана алкохолна пића; 

газирана алкохолна пића са укусом воћа; све 

претходно наведене робе искључујући алкохолна 

пића која садрже чај.  

35  услуге оглашавања; услуге пословног 

менаџмента; услуге пословне администрације; 

услуге организације, управљања и надзора над 

шемама лојалности потрошача и подстицајним 

шемама; услуге оглашавања које се пружају путем 

интернета; услуге пружања пословних информација; 

услуге рекламирања и пословног информисања у 

вези са алкохолним пићима; услуге малопродаје, 

услуге малопродајних објеката, малопродајне услуге 

наручивања поштанским путем и електронске или 

онлајн малопродајне услуге повезане са продајом 

алкохолних пића; услуге пружања информација, 

савета и консултација у вези са свим претходно 

наведеним услугама.  
 

(210) Ж- 2021-695 (220) 21.04.2021. 

(442) 31.05.2021. 

(731) Borsodi Sörgyár Kft., Bocs, Rákoczi u. 81,  

H-3574, HU 
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(740) Мила Михаиловић, Хиландарска 5/1,  

11000, Београд 

(540) 

SURE, WAI NOT?! 

(511) 33  aлкохолна пића; цидери (ферментисана 

алкохолна пића на бази јабуке или крушке); вина, жестока 

пића и ликери; газирана алкохолна пића; газирана 

алкохолна пића са укусом воћа; све претходно наведене 

робе искључујући алкохолна пића која садрже чај.  

35  услуге оглашавања; услуге пословног 

менаџмента; услуге пословне администрације; 

услуге организације, управљања и надзора над 

шемама лојалности потрошача и подстицајним 

шемама; услуге оглашавања које се пружају путем 

интернета; услуге пружања пословних информација; 

услуге рекламирања и пословног информисања у 

вези са алкохолним пићима; услуге малопродаје, 

услуге малопродајних објеката, малопродајне услуге 

наручивања поштанским путем и електронске или 

онлајн малопродајне услуге повезане са продајом 

алкохолних пића; услуге пружања информација, 

савета и консултација у вези са свим претходно 

наведеним услугама.  
 

(210) Ж- 2021-696 (220) 20.04.2021. 

(442) 31.05.2021. 

(731) Privredno društvo za proizvodnju čokolade, 

bombona i peciva Pionir d.o.o. Beograd, Пожешка 

65б, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 26.04.11; 26.04.24; 27.05.02; 27.05.24; 29.01.01; 

29.01.02; 29.01.06; 29.01.08  

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

(511) 30  млечна чоколада.  
 

(210) Ж- 2021-698 (220) 21.04.2021. 

(442) 31.05.2021. 

(731) Privredno društvo za turizam i ugostiteljstvo Alco 

group hoteli doo Beograd, Пожешка 65б, 11030, 

Београд, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 29.01.02  

(591) златна (Pantone 871c)  

(511) 35  пословно управљање, вођење послова, 

пословне процене, пословно управљање представама, 

аукција (Иицитација), вођење књига (књиговодство), 

пословно управљање хотелима, презентација робе, 

ширење рекламних порука, реклама и пропаганда, 

организовање изложби у привредне и рекламне сврхе, 

продајне изложбе (за друге), организовање сајмова у 

пословне и рекламне сврхе.   

39  организовање излета и путовања, посредовање у 

транспорту, посредовање у превозу робе, 

изнајмљивање аутомобила, праћење путника, 

информације о транспорту, резервације у 

транспорту, превоз путника, туристичка разгледања, 

туристичке агенције.   

41  услуге које пружају све врсте едукације лица, 

организовање и вођење семинара, конференција и 

конгреса.  

43  привремени смештај, услуге резервисања 

туристичких смештаја (и преко туристичких агенција 

или посредника), услуге обезбеђења пића и хране, 

услуге обезбеђивања исхране и смештаја у хотелима, 

пансионима или другим установама које обезбеђују 

привремени смештај.   

44  хигијенска заштита и нега лепоте за људе.   
 

(210) Ж- 2021-700 (220) 21.04.2021. 

(442) 31.05.2021. 

(731) JOBS.BG EOOD, 26 Raiko Aleksiev Str., Bl. 3, 

Entr. 2, Ground floor, 1113, Sofia, BG 

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

11060, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.11; 27.05.17; 29.01.01  

(591) наранџаста.  

(511) 35  вођење трговачких сајмова у области 

аутомобила; оглашавање аутомобила за продају на 

интернету; пружање информација на интернету о 

продаји аутомобила; оглашавање; услуге оглашавања 

и маркетинга које се пружају преко друштвених 

мрежа; онлајн оглашавање на рачунарској мрежи; 

услуге дизајнирања страница у рекламне сврхе; 

оглашавање плаћањем по клику; ажурирање 

рекламног материјала; објављивање рекламних 

текстова; писање рекламних текстова; обрада текста; 

постављање реклама за друге; дистрибуција 
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рекламних и комерцијалних обавештења; 

изнајмљивање рекламног простора; консултантске 

услуге везане за комуникационе стратегије за 

оглашавање; пружање корисничких рецензија у 

комерцијалне и рекламне сврхе; пословно 

управљање за пружаоце услуга самосталних 

делатности; пружање пословних информација преко 

вебсајта; пружање комерцијалних и пословних 

контактних информација; обавештења о пословима; 

пружање корисничких оцена у комерцијалне и 

рекламне сврхе; маркетинг; организовање и вођење 

маркетиншких догађаја; организовање и вођење 

рекламних догађаја; маркетинг у оквиру издавања 

софтвера; организовање догађаја, изложби, сајмова и 

приредби у комерцијалне, промотивне и рекламне 

сврхе; прикупљање статистичких података; 

анализирање статистичких података о истраживању 

тржишта; проучавање тржишта; бизнис истраге; 

истраживање тржишта; пословна истраживања; 

услуге оглашавања у вези за продајом личне 

имовине; омогућавање онлајн тржишног простора за 

купце и продавце роба и услуга.  

38  форуми (причаонице) на интернет мрежама; 

пружање соба за ћаскање на интернету за пренос 

порука, коментара и мултимедијалног садржаја 

између корисника; пружање соба за ћаскање на 

интернету за друштвене мреже; услуге форума за 

друштвене мреже; пружање онлајн форума за пренос 

порука између корисника рачунара; електронска 

комуникација путем соба за ћаскање, линија за 

ћаскање и интернет форума; телекомуникационе 

услуге које се пружају на платформама и порталима 

на интернету и другим медијима; пренос порука и 

слика посредством рачунара; услуге интерактивне 

комуникације; услуге телекомуникационог портала; 

омогућавање приступа платформама и порталима на 

интернету; пренос подкаст садржаја; омогућавање 

онлајн приступа мултимедијалним садржајима; 

омогућавање корисницима да приступе 

претраживачима; омогућавање корисницима да 

приступе глобалној рачунарској мрежи и 

интернетским страницама које садрже информације 

о широком спектру тема; преношење електронске 

поште; услуге електронских огласних табли 

(телекомуникацијске услуге); електронске поруке; 

прослеђивање порука свих врста на интернетске 

адресе (размена порука путем интернета); струјање 

аудиоматеријала, визуелних материјала и 

аудиовизуелних материјала путем глобалне 

рачунарске мреже; преношење вести и информација 

о актуелним догађајима; преношење вести 

агенцијама за објављивање вести; електронско 

преношење вести; услуге новинских агенција.  

41  организовање забавних догађаја; организовање 

културних догађаја; организовање едукативних 

догађаја; организовање забавних костимираних 

догађаја; планирање забава (разонода); услуге 

клубова (забавне или образовне); услуге звучног 

инжењеринга за догађања; услуге уређивања видео 

записа за догађања; услуге техничара за расвету за 

догађања; организација и вођење забавних 

манифестација уживо; организација и вођење 

дегустација вина у забавне сврхе; организација и 

вођење концерата; омогућавање корисничких 

рецензија за забавне и културне сврхе; омогућавање 

информација у области забаве; организовање 

спортских такмичења; организовање такмичења 

(образовних или забавних); пружање онлајн забаве у 

облику турнира; услуге резервација карата и 

букирања за образовне, забавне и спортске 

активности и догађаје; пружање електронских 

публикација на интернету, које се не могу 

преузимати; онлајн публиковање електронских 

књига и часописа; објављивање текстова, осим 

рекламних; услуге графичке обраде, осим за 

рекламне сврхе; објављивање приручника за обуку; 

пружање обуке; пружање онлајн обуке; организација 

и извођење семинара; услуге информативног 

извештавања; удружено извештавање; фотографске 

репортаже; издавање електронских новина онлајн.  

42  софтвер као услуга [саас]; услуге провере 

аутентичности корисника технологијом јединствене 

пријаве за онлајн софтверске апликације; услуге 

програмирања рачунара за складиштење података; 

услуге програмирања рачунара за сигурност 

електронских података; дизајнирање и развијање 

система за развој система за унос, излаз, обраду, 

приказивање и складиштење података; инсталирање, 

одржавање, ажурирање и надградња рачунарског 

софтвера; електронско складиштење података; 

пружање рачунарске опреме за електронско 

складиштење дигиталних података; услуге 

енкрипције и декодирања података; засејавање 

облака; рачунарство у облаку; програмирање 

софтвера за интернет платформе; планирање, 

дизајнирање, развијање и одржавање онлајн 

вебсајтова за трећа лица, пружање услуга 

претраживача интернета са посебним могућностима 

претраживања; дизајнирање и развијање софтвера за 

увоз и управљање подацима; развијање рачунара; 

пружање услуга претраживача за интернет; 

омогућавање привременог коришћења оперативног 

софтвера без могућности преузимања за приступ и 

употребу мреже рачунарства у облаку; 

изнајмљивање рачунарског софтвера; изнајмљивање 

рачунарског хардвера; изнајмљивање веб сервера; 

изнајмљивање оперативног софтвера за приступање 

и коришћење рачунарске мреже у облаку; 

платформе; платформе као услуга [паас]; хостинг 

платформи на интернету; хостинг база података; 

хостинг сервера; хостинг рачунарских страница [веб 

сајтова]; хостинг дигиталног садржаја на интернету; 
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услуге интерактивног хостинга које дозвољавају 

корисницима да објављују и деле другима сопствене 

садржаје и слике онлајн; управљање информатичким 

пројектима; интеграција рачунарских система и 

мрежа; управљање правима корисника на 

рачунарским мрежама; администрација сервера; 

даљински надзор рачунарских система.  
 

(210) Ж- 2021-706 (220) 22.04.2021. 

(442) 31.05.2021. 

(731) PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, 

TRGOVINU I USLUGE NS-BOMI DOO 

OBRENOVAC, Војводе Мишића 121, 11500, 

Обреновац, RS 

(740) Адвокат Никола Петровић, Алексе Ненадовића 

31/10, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 25.03.11; 27.05.01; 27.05.11; 27.05.24; 29.01.04  

(591) Плава Пантоне 2746Ц Плава Пантоне 639Ц  

(511) 3  немедицинска козметика и тоалетни препарати; 

препарати за уклањање шминке; препарати за 

уклањање лака; препарати за чишћење; тоалетни 

производи; шампони; козметички препарати за негу 

коже; марамице натопљене са козметичким лосионима; 

марамице натопљене препаратима за скидање шминке; 

марамице за бебе натопљене препаратима за чишћење.  

16  кухињски убруси; папирни убруси за руке; убруси 

за лице од папира; убруси од папира; хигијенски 

папирни убруси за руке; папирне навлаке за даске за 

тоалет шоље; папирне облоге за тоалетне шоље; ролне 

тоалет папира; тоалет папир; грубе папирнате 

марамице за козметичку употребу; марамице од 

папира; марамице од папира за козметичку употребу; 

марамице од папира за чишћење; папирне марамице; 

папирне марамице за уклањање шминке; целулозне 

марамице.  

35  оглашавање, вођење, организовање и управљање 

пословањем, 

канцеларијски послови.  
 

(210) Ж- 2021-707 (220) 22.04.2021. 

(442) 31.05.2021. 

(731) The Procter & Gamble Company, One Procter 

& Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US 

 

(740) Богдановић Дејан и ост., Влајковићева 28, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 24.01.13; 24.01.15; 27.05.02; 27.05.24  

(511) 3  препарати за бељење и друге супстанце за 

употребу у прању веша; препарати за чишц ење, 

полирање, рибање и абразивни препарати; сапуни; 

дезодоранси за личну негу и антиперспиранти; 

препарати за негу руку и тела, укључујуц и препарате 

за купање, лосион за тело, гел за туширање и купку, 

пена за купање, спреј за тело.  
 

(210) Ж- 2021-708 (220) 22.04.2021. 

(442) 31.05.2021. 

(731) The Procter & Gamble Company, One Procter 

& Gamble Plaza,, Cincinnati, Ohio 45202, US 

(740) Богдановић Дејан и ост., Влајковићева 28, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 24.01.13; 24.01.15; 24.01.17; 27.05.01; 27.05.02; 

27.05.09; 27.05.24  

(511) 3  препарати за бељење и друге супстанце за 

употребу у прању веша; препарати за чишц ење, 

полирање, рибање и абразивни препарати; сапуни; 

дезодоранси за личну негу и антиперспиранти; 

препарати за негу руку и тела, укључујуц и препарате 

за купање, лосион за тело, гел за туширање и купку, 

пена за купање, спреј за тело.  
 

(210) Ж- 2021-709 (220) 22.04.2021. 

(442) 31.05.2021. 

(731) The Procter & Gamble Company, One Procter 

& Gamble Plaza,, Cincinnati, Ohio 45202, US 
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(740) Богдановић Дејан и ост., Влајковићева 28, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 24.01.13; 24.01.15; 24.01.17; 27.05.01; 27.05.02; 

27.05.09; 27.05.24  

(511) 3  препарати за бељење и друге супстанце за 

употребу у прању веша; препарати за чишц ење, 

полирање, рибање и абразивни препарати; сапуни; 

дезодоранси за личну негу и антиперспиранти; 

препарати за негу руку и тела, укључујуц и препарате 

за купање, лосион за тело, гел за туширање и купку, 

пена за купање, спреј за тело.  
 

(210) Ж- 2021-803 (220) 10.05.2021. 

(442) 31.05.2021. 

(731) Novartis AG, 4002 Basel, CH 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

EНЕРЗАИР 

(531) 28.05.00  

(511) 5  фармацеутски препарати.  
 

(210) Ж- 2021-912 (220) 20.05.2021. 

(442) 31.05.2021. 

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

б.б., 26300, Вршац, RS 

(540) 

INFLUZA 

(511) 5  лекови.  
 

(210) Ж- 2021-921 (220) 24.05.2021. 

(442) 31.05.2021. 

(731) ShardaSerb d.o.o., Василија Ивановића 12, 

11030, Београд, RS 

(540) 

CLIMB 

(511) 5  пестициди.  
 

(210) Ж- 2021-922 (220) 24.05.2021. 

(442) 31.05.2021. 

(731) ShardaSerb d.o.o., Василија Ивановића 12, 

11030, Београд, RS 

(540) 

ENCLO 

(511) 5  пестициди.  
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РЕГИСТРОВАНИ ЖИГОВИ/ Registrated Trademarks 
 

 

(111) 80194 (181) 28.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1646 (220) 28.09.2020. 

 (151) 16.04.2021. 

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

Sant cugat del Valles Barcelona, ES 

(740) Милош Митић, адвокат, Владимира Поповића 

6, 11070 Нови Београд 

(540) 

PETVADOR 

(511) Кл. 5:  дијететски додаци за животиње; 

протеински додаци исхрани за животиње; 

антипаразитске огрлице за животиње; фунгициди; 

медицинска храна за животиње; ветеринарски 

препарати.  

Кл. 31:  сточна храна; храна за јачање животиња; 

храна за животиње; напитци за кућне љубимце; 

бисквити за псе; храна за преживање за животиње; 

брашно од пиринча за сточну исхрану; квасац за 

исхрану животиња; орашасто воће, непрерађено; 

рогач, сиров; полен (сировина); остаци након 

прераде шећерне трске (сировина); свеже поврће; 

воће, свеже; баштенска трава, свежа; алое вера 

биљке; биљке, сушене, за декорацију; цветне 

луковице; seedlings саднице; семе за садњу; живе 

животиње.  

Кл. 35:  услуге набавке за трећа лица (куповина 

производа и услуга за друге пословне субјекте); 

услуге агенција за увоз и извоз; организовање 

сајмова; објављивање рекламних текстова; помоћ у 

пословном или индустријском управљању.  
 

(111) 80195 (181) 13.10.2030. 

(210) Ж- 2020-1758 (220) 13.10.2020. 

 (151) 16.04.2021. 

(732) RONES FINOS DEL CARIBE, S.A. (ROFICA), 

Avenida Samuel Lewis y Calle 53, Edificio Omega 

Mezzanine, Apartado Postal No. 4493, Panamá 5, PA 

(740) Адвокат Ђорђе Ж. Марковић, Жикице 

Јовановића Шпанца 48а, 11130, Београд 

(540) 

BARCELO 

(511) Кл. 33:  алкохолна пића (осим пива).  
 

(111) 80196 (181) 17.12.2030. 

(210) Ж- 2020-2241 (220) 17.12.2020. 

 (151) 16.04.2021. 

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

11080, Београд, RS 

(540) 

LACTODERM    ЛАКТОДЕРМ 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати.  
 

(111) 80197 (181) 12.10.2030. 

(210) Ж- 2020-1754 (220) 12.10.2020. 

 (151) 16.04.2021. 

(732) Beokolp d.o.o., Шајкашка 15б, 11000, Београд, RS 

(740) Адвокат Дејан Јакимов, Хаџи Рувимова 24, 

Београд 

(540) 

 

(531) 10.01.03; 10.01.05; 19.03.24; 27.05.17; 29.01.01; 

29.01.06  

(591) наранџаста, бела, црвена.  

(511) Кл. 34:   прибор за употребу дувана у виду 

папирних листића и филтера.  
 

(111) 80198 (181) 12.10.2030. 

(210) Ж- 2020-1755 (220) 12.10.2020. 

 (151) 16.04.2021. 

(732) Beokolp d.o.o., Шајкашка 15б, 11000, Београд, RS 

(740) Адвокат Дејан Јакимов, Хаџи Рувимова 24, 

Београд 

(540) 

 

(531) 10.01.03; 10.01.05; 19.03.24; 27.05.17; 29.01.01; 

29.01.06  

(591) наранџаста, бела, црвена.  

(511) Кл. 34:   прибор за употребу дувана у виду 

папирних листића и филтера.  
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(111) 80199 (181) 06.10.2030. 

(210) Ж- 2020-1714 (220) 06.10.2020. 

 (151) 16.04.2021. 

(732) "Dijamant" AD Zrenjanin, Темишварски друм 

14, 23000, Зрењанин, RS 

(540) 

 

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

27.05.13; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.15  

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

светло жута (пантоне 109), тамно жута (пантоне 116), 

тамно плава (рефлекс блу), бела (вајт)  

(511) Кл. 29:  маргарин.  
 

(111) 80200 (181) 12.10.2030. 

(210) Ж- 2020-1751 (220) 12.10.2020. 

 (151) 19.04.2021. 

(732) Viterra Canada Inc., , 2625 Victoria Avenue,, 

Regina, SK S4T 7T9,,, CA 

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

11040, Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.01; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.21; 27.05.24  

(511) Кл. 1:  ђубрива од сувих, зрнастих, течних, 

биолошких састојака која су инокуланти и не садрже 

воду; хемијски препарати за употребу у 

пољопривреди, хортикултури и шумарству, наиме, 

хемијски препарати за третирање семења.   Кл. 5:  

пољопривредне хемикалије, наиме хербициди, 

инсектициди и хемикалије за уништавање глодара 

које се користе за третман семења.    

Кл. 22:  сирови памук.  

Кл. 29:  прерађено семење махунарки; јестива уља, 

наиме уље каноле и уље соје; сушене махунарке, 

наиме, сочиво, грашак, леблебије.  

Кл. 30:  шећер; прерађене житарице и зрневље, 

наиме, кукуруз, овас, лан и пшеница.   

Кл. 31:  намирнице за исхрану стоке, наиме, храна за 

исхрану животиња, протеински суплементи, храна за 

животиње у виду гранула од остатака житарица и 

млевене хране; храна за животиње која претежно 

садржи семење и зрневље, наиме, регистроване, 

комерцијалне и сертификоване житарице, ратарске 

културе, трава за прехрану, травњаке и дворишта, 

махунарке, сточна храна, уљарице, грашак, пасуљ, 

сочиво, слачица, семе канарске траве, семе 

сунцокрета, просо, мешавине семења за птице.   

Кл. 35:  дистрибуција у малопродаји и велепродаји 

која се тиче пољопривредне робе и средстава; 

дистрибуција у велепродаји и услуге малопродаје у 

вези са пољопривредним производима, наиме, 

зрневљем, уљарицама, махунаркама и сточном 

храном, као и семењем пољопривредних производа и 

примарним нуспроизводима пољопривредних 

производа, храном за животиње, наиме комплетном 

храном, концентрованим витаминским готовим 

мешавинама за исхрану, минералним готовим 

мешавинама за исхрану, концентрованим 

витаминским и минералним готовим мешавинама за 

исхрану, суплементима и концентратима за исхрану, 

нутријентима и адитивима за животињску храну, 

лековима и инекцијама за животиње који се уносе 

као храна а служе за лечење и спречавање болести 

код животиња, пољопривредним хемикалијама, 

хербицидима, пестицидима и фунгицидима, 

пољопривредним ђубривима и компостима и 

земљом; услуге унапређења продаје, наиме 

стратешки развој, рекламирање и маркетинг у вези са 

производњом, куповином и продајом 

пољопривредних производа, наиме, зрневља, 

уљарица, махунарки и сточне хране, и семења 

пољопривредних производа и примарних 

нуспроизвода пољопривредних производа; 

саветодавне услуге, наиме, пословно планирање, 

управљање и евиденција за купце и добављаче у 

пољопривреди; пословно управљање за друге 

лифтовима и терминалима за жито и центрима за 

узгајање усева; услуге управљања ризиком; услуге 

пословних информација, наиме пружање 

информација у вези са пољопривредним тржиштем.   

Кл. 36:  уговорне активности у виду трговине робом 

за друге и финансирања пољопривредних роба и 

средстава; услуге осигурања, наиме, закључивање 

уговора о осигурању у случају настанка штета услед 

грàда; услуге прибављања информација о 

посредовању у вези са основним производима; 

финансијско планирање за купце и добављаче у 

пољопривреди; услуге управљања финансијским 

ризиком.   

Кл. 39:  услуге транспортне логистике, наиме 

координисање превоза терете камионима; услуге 

транспорта, наиме, транспорт зрневља, 

пољопривредних производа и средстава и општег 
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товара камионима; услуге складиштења зрневља; 

паковање у складу са поруџбинама и 

спецификацијама других. 

Кл. 40:  процесирање по поруџбини пољопривредних 

производа и прерађене хране; пружање услуга 

третирања и премазивања семења; производња и 

обрада по поруџбини пољопривредних производа, 

наиме зрневља, уљарица, махунарки и сточне хране, 

семења пољопривредних производа и примарних 

нуспроизвода пољопривредних производа, хране за 

животиње, наиме комплетне хране, концентрованих 

витаминских готових мешавина за исхрану, 

минералних готових мешавина за исхрану, 

концентрованих витаминских и минералних готових 

мешавина за исхрану, суплемената за исхрану и 

концентрата хране, нутријената и адитива за 

животињску храну, лекова и инекција за животиње 

који се уносе као храна а служе за лечење и 

спречавање болести код животиња, пољопривредних 

хемикалија, хербицида, пестицида и фунгицида, 

пољопривредних ђубрива, компоста и земље; услуге 

сушења зрневља.   

Кл. 42:  онлајн информационе услуге, наиме, 

пружање информација о пољопривредним 

истраживањима путем интернета или других 

електронских уређаја; услуге истраживања и развоја 

из области врста усева, пољопривредних хемикалија, 

хербицида, пестицида и фунгицида, пољопривредних 

ђубрива, рада експерименталних фарми, компоста и 

земљишта, сточарства; услуге теренске инспекције у 

пољопривреди; услуге тестирања земљишта и 

семења.   

Кл. 44:  саветодавне услуге у пољопривреди; онлајн 

информационе услуге, наиме, пружање 

пољопривредних информација у вези са ђубрењем 

путем интернета или другим електронским 

средством; услуге примене, наиме, услуге 

прилагодјене пољопривредне примене хемикалија и 

дјубрива и услуге сетве.  
 

(111) 80201 (181) 25.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1629 (220) 25.09.2020. 

 (151) 19.04.2021. 

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

11283 Београд (Земун), RS 

(540) 

 

(531) 26.04.18; 27.05.11; 27.05.24  

(511) Кл. 29:  кикирики путер, какао путер, кокосов 

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

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

сурутка, производи од млека, палмино уље, 

маслиново уље, млевени бадем, кокосово уље, воћни 

чипс, грицкалице на бази воћа, сојино млеко, милк 

шејк, семенке припремљене, протеинско млеко, уље 

од семена лана, пиринчано млеко, екстра девичанско 

маслиново уље, намази на бази орашастих пловода, 

бадемово млеко, млеко од кикирикија, кокосово 

млеко.  

Кл. 30:  слаткиши, сладни бисквити, какао, колачи, 

чоколада, пралине, слаткиши од бадема, посластице 

од кикирикија, храна на бази овса, овсене пахуљице, 

пића на бази кафе, пића на бази какаоа, пића на бази 

чоколаде, мусли, грицкалице на бази житарица, 

грицкалице на бази пиринча, плочице од житарица, 

коштуњаво воће са чоколадним преливом, намази на 

бази чпколаде, чоколадни намази који садрже 

орашасте плодове, воћне посластице, пиринчани 

крекери, слаткиши без додатог шећера, чоколада без 

додатог шећера, чоколада са стевиом, слаткиши са 

стевиом.  

Кл. 32:  безалкохолни воћни екстакти, безалкохолни 

воћни напици, воћни сокови, воде, минерална вода, 

сок од парадајза, безалкохолна пића, газирана вода, 

воћни нектар, сок од јабуке-безалкохолни, смутис, 

пића на бази алое вера, напици за спортисте 

обогаћени протеинима, безалкохолни напици са 

укусом чаја, безалкохолна пића (soft drinks), 

енергетска пића.  
 

(111) 80202 (181) 07.10.2030. 

(210) Ж- 2020-1722 (220) 07.10.2020. 

 (151) 19.04.2021. 

(732) SIMPLICITY DOO NIŠ, Раданска 10, 18103, 

Ниш, RS 

(740) Адвокат Драган Милић, Уроша Мартиновића 

8/41, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 16.01.16; 16.01.25; 26.01.12; 26.01.16; 26.11.12; 

26.13.25; 27.05.01; 27.05.13; 29.01.01; 29.01.06  

(591) наранџаста, бела, светлосива, тамносива.  

(511) Кл. 35:  помоћ у пословном управљању; 

консултације у пословном управљању; истраживање 

тржишта; консултације у вези са пословним 

организовањем; изнајмљивање огласних материјала; 

објављивање рекламних текстова; оглашавање; 

рекламирање; рекламирање на радију;  пословна 

истраживања; саветодавне услуге у пословном 

управљању; маркетиншка истраживања; планирање 

и имплементација маркетинг стратегија; 

професионалне пословне консултације; 

изнајмљивање огласног простора; обрада текста; 

онлајн рекламирање на рачунарској мрежи; 
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дизајнирање рекламног материјала; изнајмљивање 

времена за рекламирање у средствима комуникације; 

ппсање рекламних текстова; услуге графичке обраде 

материјала за рекламне сврхе; маркетинг; 

оптимизација саобраћаја са Интернет странице; 

оглашавање плаћањем по клику [pay per click 

оглашавање]; развој концепта оглашавања; 

индексирање интернет сајтова за комерцијалне 

намене или намене оглашавања; писање текстова за 

рекламне намене; консултације о стратегији 

комуникације у рекламирању; услуге праћења 

тржишта; маркетинг у оквиру издавања софтвера; 

пружање пословних информација путем интернет 

странице; услуге односа с јавношћу; услуге 

рекламних агенција; услуге посредовања у трговини.  

Кл. 38:  емитовање радио програма; слање порука; 

емитовање телевизијских програма; услуге 

новинских агенција; емитовање кабловске 

телевизије; пренос порука и слика путем рачунара; 

пренос електронске поште; услуге електронског 

билтена; услуге теле конференција; форуми на 

друштвеним мрежама (креирање и вођење кампања 

на друштвеним мрежама); омогућавање приступа 

рачунарским базама података; пренос дигиталних 

датотека; бежично емитовање; услуге видео 

конференција; пружање услуга онлине форума; 

стриминг података; пренос видео садржаја на захтев.  

Кл. 41:  онлине издавање електронских књига и 

часописа; електронско издаваштво; услуге игара 

пружених онлине са рачунарске мреже; услуге 

омогућавања електронских публикација које се не 

могу преузети; фотографске репортаже; 

фотографисање; новинарске услуге; превођење; 

писање текстова; организација и вођење 

конференција; организовање и вођење радионица 

[обука]; практична настава [обука путем 

демонстрације]; припрема и вођење семинара; 

подучавање; организовање и вођење образовних 

форума уживо; пренос знања и искуства 

[обучавање]; организација и спровођење концерата; 

услуге графичке обраде, не у рекламне сврхе; 

продукција музике; омогућавање коришћења онлине 

музике која се не може преузимати; омогућавање 

коришћења видео записа који се не може 

преузимати; писање сценарија. 

Кл. 42:  рачунарско програмирање; рачунарско 

програмирање и израда мобилних апликација, 

интернет игара, мини и микро сајтова, кодирање 

банера; дизајнирање рачунарског софтвера; 

ажурирање рачунарског софтвера; саветовање у 

области дизајна и развоја рачунарског хардвера; 

графички дизајн; изнајмљивање рачунарског 

софтвера; истраживање и развој нових производа за 

друге; одржавање рачунарског софтвера; анализа 

рачунарских система; дизајнирање рачунарских 

система; израда и одржавање веб страница за друге; 

хостинг рачунарских сајтова (веб сајтова); 

инсталирање рачунарског софтвера; саветовање у 

области рачунарског софтвера; изнајмљивање веб 

сервера; обезбеђивање алата за претраживање 

(претраживача) на интернету; праћење рачунарских 

система даљинским приступом; саветовање о изради 

веб сајтова; саветовање у вези информационих 

технологија; сервер хостинг; пружање информација у 

вези са рачунарским технологијама и програмирањем 

путем веб-сајта; услуге информационих технологија 

које се пружају на бази аутсорсинга; саветодавне 

услуге из области технологије; саветодавне услуге из 

области компјутерске технологије; писање текстова о 

техници; креирање и дизајнирање за друге индекса 

информација заснованих на интернету [услуге 

информационе технологије]; развој софтвера у оквиру 

издавања софтвера; платформа као услуга (ПааС); 

развој рачунарских платформи; вођење студија 

техничког пројектовања.  
 

(111) 80203 (181) 26.03.2030. 

(210) Ж- 2020-497 (220) 26.03.2020. 

 (151) 21.04.2021. 

(300) 2019-149727  28.11.2019.  JP. 

(732) Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading 

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

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

organized and existing under the laws of Japan), JP 

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

11000 Београд 

(540) 

 

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

(591) црна, бела и сива  

(511) Кл. 9:  рачунарски програми; рачунарски 

софтвер; рачунарски програми, који се могу 

преузимати; рачунарски софтвер, који се може 

преузимати; рачунарски софтвер за паметне 

телефоне; рачунарски апликативни софтвер, који се 

може преузимати; рачунарски апликативни софтвер 

за мобилне телефоне, преносиве мултимедијалне 

читаче (плејере) и таблет рачунаре; рачунарски 

софтвер за употребу приликом коришћења 

телекомуникационих услуга у возилима; рачунарски 

софтвер за приступање услугама навигације возила и 

услугама сигурности возила; електронске 

публикације, које се могу преузимати.   
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(111) 80204 (181) 08.07.2030. 

(210) Ж- 2020-1132 (220) 08.07.2020. 

 (151) 21.04.2021. 

(732) PROIZVODNO-PROMETNO PREDUZEĆE 

LE-CO DOO , Томе Живановића 79, 35250, Параћин, RS 

(540) 

 

(531) 05.05.16; 05.05.20; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.01; 29.01.08 

(591) кајсијa, сива.  

(511) Кл. 3:  ароматерапијска уља; ароматерапијске 

креме; ароматерапијски лосиони; ароматична уља 

[етарска уља]; 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; биљне 

креме за локалну примену за учвршћивање и 

повећање груди; боје за косу; боје за лице; боје за 

образе; боје за обрве у облику оловака и праха; 

бриљантин; бронзери за кожу; бронзери за кожу у 

облику креме; вата и вата у облику штапића за 

козметичке потребе; ватирани штапићи за 

козметичке сврхе; вештачке трепавице; вештачки 

камен за пете; вештачки нокти; вишенаменски 

памучни штапићи за личну употребу; 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; водоопорна средства за заштиту од сунца; 

водоотпорна средства за заштиту од сунца; восак за 

депилацију; восак за косу; гелови за бријање; гелови 

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

купање; гелови за купање и туширање; гелови за 

обликовање косе; гелови за скидање шминке; гелови 

за сунчање [козметика]; гелови за туширање; гелови 

након бријања; дезодоранси за људску употребу; 

дезодоранси за тело; дезодоранси и антиперспиранти 

за личну употребу; дезодоранси у спреју за жене; 

дневне креме; емулзије за лице; емулзије за лице за 

козметичке потребе; емулзије за тело; емулзије за 

тело за козметичке потребе; кана за козметичке 

потребе; кана [козметичка боја]; козметика; 

козметика за децу; козметичка млека, гелови и уља 

за потамњивање и употребу након сунчања; 

козметичка паковања за лице; козметичка средства за 

заштиту коже од сунца; 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 руке; 

козметичке креме за учвршћивање коже око очију; 

козметичке креме и гелови за лице, руке и тело; 

козметичке креме и лосиони; козметичке креме и 

лосиони за негу лица и тела; козметичке креме, 

лосиони и други препарати за сунчање; козметичке 

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

и тело; козметичке крпице или марамице натопљене 

средствима за чишћење коже; козметичке маске; 

козметичке маске за лице; козметичке оловке; 

козметички гелови; козметички и препарати за 

лепоту; козметички и тоалетни производи; 

козметички лосиони; козметички лосиони за кожу; 

козметички лосиони за косу; козметички лосиони за 

лице; козметички лосиони за негу коже; козметички 

лосиони за смањење појаве старачких пега и флека; 

козметички лосиони за сунчање; козметички 

пилинзи за тело; козметички препарати; козметички 

препарати за 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 који 

садрже колеген; 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 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; колоњска вода; 

колоњске воде након бријања; колоњске воде, 

парфеми и козметички производи; компактни пудери 

за лице; коректори [козметички]; кремаста руменила; 
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кремасти пудери за лице; креме за бријање; креме за 

депилацију; креме за заштиту од сунца; креме за 

кожу за козметичке потребе; креме за лице и тело; 

креме за негу коже и скидање шминке за козметичке 

потребе; креме за пилинг; креме за пилинг за 

козметичке потребе; креме за руке; креме за руке за 

козметичке потребе; креме за скидање шминке; 

креме и препарати након сунчања; креме, уља, 

лосиони и препарати за чишћење и хидратацију; лак 

за нокте; лакови за косу; лакови за нокте за 

козметичке потребе; лакови за нокте и скидачи лака 

за нокте; лоптице од вате за козметичке потребе; 

лосиони за бебе [тоалетни производи]; лосиони за 

бријање; лосиони за заштиту од сунца; лосиони за 

заштиту од сунца 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 

самопотамњивање; лосиони за самопотамњивање 

[козметика]; лосиони за скидање шминке; лосиони за 

тело; лосиони за тело за козметичке потребе; 

лосиони за хидратацију коже [козметички]; лосиони 

за хидратацију тела [козметички]; лосиони после 

бријања; марамице за бебе; маскаре; маске за кожу; 

маске за кожу за козметичке потребе; маске за 

хидратацију коже; мицеларна вода; млеко за тело; 

млеко за тело за бебе; млеко и лосиони за лице за 

козметичке потребе; немедицинске зубне пасте; 

немедицинске купке за тело; одстрањивачи лака; 

оловке за извлачење обрва; оловке за очи; оловке за 

скидање лака за нокте; оловке за усне; паковања за 

лице; палете са сјајем за усне; памучни тупфери за 

уклањање шминке; памучни штапићи за козметичку 

употребу; парфеми; парфеми и колоњске воде; 

парфеми и тоалетне воде; пасте за бријање; пена за 

косу; пене за косу; пене за купање за бебе; пенушаве 

купке; подлоге за шминку; подлоге за шминку у 

облику креме; помаде за косу; препарати за бојење за 

козметичке потребе; препарати за бојење и за 

уклањање боје за косу; препарати за бојење косе; 

препарати за депилацију и пилинг; препарати за 

заштиту косе од сунца; препарати за заштиту од 

сунца; препарати за козметичку негу; препарати за 

купање и туширање; препарати за негу и чишћење 

косе; препарати за негу коже; препарати за 

самопотамњивање [козметички]; препарати за 

сунчање [козметички]; пудери за бебе [тоалетни 

производи]; пудери за лице [козметика]; руменила; 

руменила за образе; руменило за образе; сапуни за 

кожу; сапуни за купање; сапуни за лице; сапуни за 

негу тела; сапуни за руке; талк пудер, за тоалетну 

употребу; талк пудери; талк пудери за козметичке 

потребе; течни ружеви; течни сапуни; тоалетне воде; 

тоалетне воде и колоњске воде; тонери за козметичку 

употребу; уља за косу; уља за купање; уља за купање 

за козметичке потребе; уља за лице; уља за масажу; 

уља за сунчање [козметика]; уља за тело; фарбе за 

косу; шампони*; шампони за бебе; шампони за косу; 

шампони за људску косу.  

Кл. 5:  антибактеријски сапуни за кожу; биљни 

додаци искрани; биљни суплементи; витамини; 

витамини за примену код одраслих; витамински 

додаци исхрани; витаминско минерални дијететски 

додаци исхрани; гаћице, упијајуће, за 

инконтиненцију; дијететски додаци исхрани; додаци 

исхрани за људску употребу; једнократне папирне 

пелене за инконтиненцију; једнократне пелене за 

инконтиненцију од папира; једнократне пелене 

направљене од папира за инконтиненцију; 

једнократне пелене направљене од целулозе за 

инконтиненцију; једнократне пелене од папира за 

инконтиненцију; једнократне пелене од целулозе за 

инконтиненцију; једнократне подлоге за 

инконтиненцију; једнократне целулозне пелене за 

инконтиненцију; мешани витамински препарати; 

мултивитамински препарати; пелене за 

инконтиненцију; пелене за одрасле; пелене за 

одрасле за једнократну употребу; подлоге за 

инконтиненцију за једнократну употребу; хигијенски 

улошци; хигијенски улошци за сваки дан.   

Кл. 21:  апликатори за наношење шминке; 

апликатори за шминкање очију; дечије четкице за 

зубе; јастучићи за чишћење лица; козметички и 

тоалетни прибор; козметички прибор; козметички 

сунђери; неелектрични чешљеви; несесери са 

прибором; рукавице за пилинг; сунђери за купање; 

сунђери за наношење или скидање шминке; сунђери 

за наношење пудера за тело; сунђери за наношење 

шминке; сунђери за скидање шминке; сунђери за 

тело; сунђери за чишћење лица; сунђери за 

шминкање; четке за бојење косе; четке за косу; четке 

за шминку; четкице за бријање; четкице за зубе; 

четкице за усне; чешљеви за косу; чешљеви за 

тапирање косе.   
 

(111) 80205 (181) 08.07.2030. 

(210) Ж- 2020-1133 (220) 08.07.2020. 

 (151) 21.04.2021. 

(732) PROIZVODNO-PROMETNO PREDUZEĆE 

LE-CO DOO , Томе Живановића 79, 35250, Параћин, RS 

(540) 
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(531) 26.01.12; 26.11.09; 26.11.12; 27.05.01; 29.01.01; 29.01.06 

(591) црвена, бела.  

(511) Кл. 3:  ароматерапијска уља; ароматерапијске 

креме; ароматерапијски лосиони; ароматична уља 

[етарска уља]; 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; биљне 

креме за локалну примену за учвршћивање и 

повећање груди; боје за косу; боје за лице; боје за 

образе; боје за обрве у облику оловака и праха; 

бриљантин; бронзери за кожу; бронзери за кожу у 

облику креме; вата и вата у облику штапића за 

козметичке потребе; ватирани штапићи за 

козметичке сврхе; вештачке трепавице; вештачки 

камен за пете; вештачки нокти; вишенаменски 

памучни штапићи за личну употребу; 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; водоопорна средства за заштиту од сунца; 

водоотпорна средства за заштиту од сунца; восак за 

депилацију; восак за косу; гелови за бријање; гелови 

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

купање; гелови за купање и туширање; гелови за 

обликовање косе; гелови за скидање шминке; гелови 

за сунчање [козметика]; гелови за туширање; гелови 

након бријања; дезодоранси за људску употребу; 

дезодоранси за тело; дезодоранси и антиперспиранти 

за личну употребу; дезодоранси у спреју за жене; 

дневне креме; емулзије за лице; емулзије за лице за 

козметичке потребе; емулзије за тело; емулзије за 

тело за козметичке потребе; кана за козметичке 

потребе; кана [козметичка боја]; козметика; 

козметика за децу; козметичка млека, гелови и уља 

за потамњивање и употребу након сунчања; 

козметичка паковања за лице; козметичка средства за 

заштиту коже од сунца; 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 руке; 

козметичке креме за учвршћивање коже око очију; 

козметичке креме и гелови за лице, руке и тело; 

козметичке креме и лосиони; козметичке креме и 

лосиони за негу лица и тела; козметичке креме, 

лосиони и други препарати за сунчање; козметичке 

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

и тело; козметичке крпице или марамице натопљене 

средствима за чишћење коже; козметичке маске; 

козметичке маске за лице; козметичке оловке; 

козметички гелови; козметички и препарати за 

лепоту; козметички и тоалетни производи; 

козметички лосиони; козметички лосиони за кожу; 

козметички лосиони за косу; козметички лосиони за 

лице; козметички лосиони за негу коже; козметички 

лосиони за смањење појаве старачких пега и флека; 

козметички лосиони за сунчање; козметички 

пилинзи за тело; козметички препарати; козметички 

препарати за 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 који 

садрже колеген; 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 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; колоњска вода; 

колоњске воде након бријања; колоњске воде, 

парфеми и козметички производи; компактни пудери 

за лице; коректори [козметички]; кремаста руменила; 

кремасти пудери за лице; креме за бријање; креме за 

депилацију; креме за заштиту од сунца; креме за 

кожу за козметичке потребе; креме за лице и тело; 

креме за негу коже и скидање шминке за козметичке 

потребе; креме за пилинг; креме за пилинг за 

козметичке потребе; креме за руке; креме за руке за 

козметичке потребе; креме за скидање шминке; 

креме и препарати након сунчања; креме, уља, 

лосиони и препарати за чишћење и хидратацију; лак 

за нокте; лакови за косу; лакови за нокте за 

козметичке потребе; лакови за нокте и скидачи лака 

за нокте; лоптице од вате за козметичке потребе; 

лосиони за бебе [тоалетни производи]; лосиони за 

бријање; лосиони за заштиту од сунца; лосиони за 

заштиту од сунца 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 

самопотамњивање; лосиони за самопотамњивање 
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[козметика]; лосиони за скидање шминке; лосиони за 

тело; лосиони за тело за козметичке потребе; 

лосиони за хидратацију коже [козметички]; лосиони 

за хидратацију тела [козметички]; лосиони после 

бријања; марамице за бебе; маскаре; маске за кожу; 

маске за кожу за козметичке потребе; маске за 

хидратацију коже; мицеларна вода; млеко за тело; 

млеко за тело за бебе; млеко и лосиони за лице за 

козметичке потребе; немедицинске зубне пасте; 

немедицинске купке за тело; одстрањивачи лака; 

оловке за извлачење обрва; оловке за очи; оловке за 

скидање лака за нокте; оловке за усне; паковања за 

лице; палете са сјајем за усне; памучни тупфери за 

уклањање шминке; памучни штапићи за козметичку 

употребу; парфеми; парфеми и колоњске воде; 

парфеми и тоалетне воде; пасте за бријање; пена за 

косу; пене за косу; пене за купање за бебе; пенушаве 

купке; подлоге за шминку; подлоге за шминку у 

облику креме; помаде за косу; препарати за бојење за 

козметичке потребе; препарати за бојење и за 

уклањање боје за косу; препарати за бојење косе; 

препарати за депилацију и пилинг; препарати за 

заштиту косе од сунца; препарати за заштиту од 

сунца; препарати за козметичку негу; препарати за 

купање и туширање; препарати за негу и чишћење 

косе; препарати за негу коже; препарати за 

самопотамњивање [козметички]; препарати за 

сунчање [козметички]; пудери за бебе [тоалетни 

производи]; пудери за лице [козметика]; руменила; 

руменила за образе; руменило за образе; сапуни за 

кожу; сапуни за купање; сапуни за лице; сапуни за 

негу тела; сапуни за руке; талк пудер, за тоалетну 

употребу; талк пудери; талк пудери за козметичке 

потребе; течни ружеви; течни сапуни; тоалетне воде; 

тоалетне воде и колоњске воде; тонери за козметичку 

употребу; уља за косу; уља за купање; уља за купање 

за козметичке потребе; уља за лице; уља за масажу; 

уља за сунчање [козметика]; уља за тело; фарбе за 

косу; шампони*; шампони за бебе; шампони за косу; 

шампони за људску косу.  

Кл. 5:  антибактеријски сапуни за кожу; биљни 

додаци искрани; биљни суплементи; витамини; 

витамини за примену код одраслих; витамински 

додаци исхрани; витаминско минерални дијететски 

додаци исхрани; гаћице, упијајуће, за 

инконтиненцију; дијететски додаци исхрани; додаци 

исхрани за људску употребу; једнократне папирне 

пелене за инконтиненцију; једнократне пелене за 

инконтиненцију од папира; једнократне пелене 

направљене од папира за инконтиненцију; 

једнократне пелене направљене од целулозе за 

инконтиненцију; једнократне пелене од папира за 

инконтиненцију; једнократне пелене од целулозе за 

инконтиненцију; једнократне подлоге за 

инконтиненцију; једнократне целулозне пелене за 

инконтиненцију; мешани витамински препарати; 

мултивитамински препарати; пелене за 

инконтиненцију; пелене за одрасле; пелене за 

одрасле за једнократну употребу; подлоге за 

инконтиненцију за једнократну употребу; хигијенски 

улошци; хигијенски улошци за сваки дан.   

Кл. 21:  апликатори за наношење шминке; 

апликатори за шминкање очију; дечије четкице за 

зубе; јастучићи за чишћење лица; козметички и 

тоалетни прибор; козметички прибор; козметички 

сунђери; неелектрични чешљеви; несесери са 

прибором; рукавице за пилинг; сунђери за купање; 

сунђери за наношење или скидање шминке; сунђери 

за наношење пудера за тело; сунђери за наношење 

шминке; сунђери за скидање шминке; сунђери за 

тело; сунђери за чишћење лица; сунђери за 

шминкање; четке за бојење косе; четке за косу; четке 

за шминку; четкице за бријање; четкице за зубе; 

четкице за усне; чешљеви за косу; чешљеви за 

тапирање косе.   
 

(111) 80206 (181) 09.07.2030. 

(210) Ж- 2020-1149 (220) 09.07.2020. 

 (151) 21.04.2021. 

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

1030 Luxembourg, LU 

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

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.22  

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

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

бријачи, електрични или не-електрични; ножићи за 

бријаче, каишеви за оштрење бритве, футроле за 

бријаче, бритве, држачи за ножиће за бријаче, 

патроне са ножићима за бријаче, касете са ножићима 

за бријаче, кутије прилагођене за ножиће за бријаче.  

Кл. 9:  апарати и инструменти истраживачки, 

навигациони, аудиовизуелни, за откривање и 

инспекцију; апарати и инструменти за провођење, 

прекид, трансформацију, акумулацију, регулисање 

или контролу дистрибуције или употребе електричне 

енергије; инструменти за снимање, преношење, 

репродуковање или обрађивање звука, слике или 

података и апарати за обрађивање звука, слике или 

података; подаци који су снимљени и који се могу 

преузимати, рачунарски софтвер, празни носачи 
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података за дигитално или аналогно снимање и 

складиштење изузев магнетних ноциоса података и 

дискова за снимање звука; периферни рачунарски 

уређаји; одела за роњење, маске за роњење, чепови за 

уши за рониоце, штипаљке за нос за рониоце и пливаче, 

рукавице за рониоце, апарати за дисање за подводно 

пливање; електрични каблови, пуњачи, пуњачи 

батерија; преносиви пуњачи, станице за пуњење, 

кућишта за акумулаторе, кућишта прилагођена за 

пуњаче батерија; слушалице, слушалице које се умећу 

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

јастучићи за слушалице,разделник за слушалице,сталци 

за слушалице; звучници,сталци за звучнике, системи 

звучника,каблови за звучнике, кућишта прилагођена за 

звучнике,кутије за звучнике, звучници са уграђеним 

појачалом; соундбар звучници (танки хоризонтални 

звучници), звучни системи високе верности звука, 

аудио-појачивачи,аудио каблови; аудио апарати; 

делови и опрема за аудио апарате; аудио плејери, аудио 

уређаји и радио пријемници, кућишта прилагођена за 

аудио апарате.  
 

(111) 80207 (181) 14.08.2030. 

(210) Ж- 2020-1354 (220) 14.08.2020. 

 (151) 21.04.2021. 

(732) Зоран М Павловић, Панте Срећковића 25 / 

стан бр. 7, 11050, Београд, RS 

(540) 

PC-Fit 

(511) Кл. 41:  вођење конвенција; вођење конгреса; 

вођење конференција; вођење курсева учења на 

даљину; вођење образовних курсева; вођење 

образовних семинара; вођење обука; вођење 

радионица за обуку; вођење радионица и семинара; 

вођење радионица и семинара на тему личне свести; 

вођење радионица и семинара на тему самосвести; 

вођење семинара; вођење семинара за обуку; вођење 

симпозијума; вођење часова фитнеса; здравствена и 

фитнес обука; издавање брошура; издавање 

електронских књига и он-лајн периодичних 

часописа; издавање електронских књига и он-лајн 

часописа; издавање електронских онлајн 

периодичних издања; издавање електронских 

публикација; издавање електронских часописа. 

издавање журнала; издавање и уређивање књига; 

издавање и уређивање магазина; издавање и 

уређивање штампаног материјала; издавање књига; 

издавање научних магазина; издавање штампаног 

материјала и текстова, осим рекламних текстова; 

издавање штампаног материјала, и у електронском 

формату, осим у рекламне сврхе; издавање 

штампаног материјала, осим рекламних текстова; 

издавање штампаног материјала у електронском 

формату; издавање штампаног материјала у 

електронском формату на интернету; консултантске 

услуге које се односе на образовање и обуку; 

консултантске услуге које се односе на образовање и 

обуку руководства и особља; консултантске услуге 

које се односе на обуку; консултантске услуге које се 

односе на обуку и усавршавање; консултантске 

услуге које се односе на обуку, усавршавање и 

образовање; консултовање у вези са стручним 

оспособљавањем;   
 

(111) 80208 (181) 05.08.2030. 

(210) Ж- 2020-1318 (220) 05.08.2020. 

 (151) 21.04.2021. 

(732) Хаџи Милан Рајковић and Петар Пантић, 

Мије Алексића 11, 34000, Крагујевац, RS i 

Светогорска 1, 34000, Крагујевац, RS 

(540) 

 

(531) 02.09.19; 25.03.03; 27.05.02  

(511) Кл. 10:  ортопедски артикли, трбушни, вратни, 

кичмени појасеви и корсети, утезни бандажи, 

бандажери и стезници за зглобове огтопедски, 

подупирачи свода стопала за обућу, штаке, појасеви 

и корсети за медицинске сврхе, ортопедска обућа, 

вештачки удови, чарапе за проширене вене, 

ортопедски ђонови, антидекубиталне подлоге, 

ходалице за слабо покретне особе, ортопедска 

колица, гумене навлаке (ножице) за штаке, столице 

са отвором за уметање ноћне посуде, штапови за 

ходање за медицинску употребу.  

Кл. 18:  кожно ремење.  
 

(111) 80209 (181) 07.10.2030. 

(210) Ж- 2020-1720 (220) 07.10.2020. 

 (151) 22.04.2021. 

(300) 018234877  06.05.2020.  EM. 

(732) ACDC LED Limited, Innovation Works, Gisburn 

Road, Barrowford; Lancashire BB9 8NB, UK 

(740) Мара В. Јанковић, Влајковићева 28,  

11000, Београд 

(540) 

one TRANSFORM THE NIGHT 

(511) Кл. 9:  електрична и електронска опрема за рад 

светлосних диода и емитујућих лампи; инсталације 

за контролу осветљења; управљање и регулација 

осветљености; уређаји и опрема за регулацију и 
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контролу расветних инсталација и светла; софтвер за 

системе и инсталације осветљења; пригушивачи 

светла; сензори светлости; светлосне диоде; сочива 

за фокусирање светлости.  

Кл. 11:  инсталације, уређаји и опрема за осветљење 

и светла; ЛЕД светиљке; уградна светла; монтирана 

светла; уграђена зидна светла; зидна светла; подне 

лампе; стоне лампе; светло за радно место/радни сто; 

канцеларијска светла; плафонска светла; висеће 

лампе; рефлектори; плафоњерке; фасадно 

осветљење; светла за унутрашње и спољне фасаде; 

спољашња светла; улична светла; фењери; светлосни 

модули и светла са емитујућим диодама или 

емитујућим лампама намењена осветљењу; извори 

светлости који садрже диоде које емитују светлост (а 

нису укључене у друге класе); суспензије за 

светиљке; куц ишта и растери за усмеравање 

светлости; рефлектори и покривни елементи за 

светла; сијалична грла за лампе; електричне лампе.  

Кл. 42:  пројектовање и техничко планирање система 

за осветљење; дизајн расветних уређаја.  
 

(111) 80210 (181) 09.10.2030. 

(210) Ж- 2020-1737 (220) 09.10.2020. 

 (151) 22.04.2021. 

(732) PHYTO COMPANY d.o.o. Novi Sad, 

Мирослава Продановића Мицка 6, Нови Сад, RS 

(740) Адвокат Тања Дугоњић, Браће Рибникар 

56/407, 21000, Нови Сад 

(540) 

 

(531) 01.01.04; 01.01.10; 02.03.01; 26.01.04; 26.01.13; 

26.01.14; 26.01.21; 27.05.24; 29.01.04; 29.01.06  

(591) плава, бела, сива.  

(511) Кл. 3:  козметика; декоративна козметика; 

козметика за децу; креме за тело [козметика]; 

немедицинска козметика и тоалетни препарати; 

парфимерија, етерична уља, козметика, лосиони за 

косу; пенушаве купке; ароматична уља за купке; 

козметички препарати за купке и туширање; 

немедицинске купке за тело; производи за пенушаве 

купке; соли за козметичке купке; уљане купке за 

негу косе; ароматерапијске креме; козметичке креме; 

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

за нокте; креме за очи; креме за пилинг; креме за 

руке; креме за самопотамњивање; креме за сунчање; 

креме за тело; креме за туширање; креме за усне; 

крем-сапуни; ноћне креме; парфимисане креме; 

бронзери за кожу у облику креме; гелови, креме и 

уља за туширање; козметичке креме и лосиони; 

креме за заштиту од сунца; креме за лице за 

козметичке потребе; креме за негу косе; креме за негу 

тела; маске за тело у облику креме; немедицинске 

креме за кожу; гелови за косу и пене за косу; спрејеви 

за косу и гелови за косу; балзами за косу; боје за косу; 

восак за косу; гелови за косу; лакови за косу; лосиони 

за косу; маскаре за косу; пене за косу; помаде за косу; 

посветљивачи за косу; уља за косу; фарбе за косу; 

шампони за косу; средства за учвршћивање косе 

[препарати за обликовање косе]; козметички препарати 

за косу и теме; козметички препарати за негу косе; 

лосиони за јачање косе; лосиони за негу косе; 

немедицински тоници за косу; неутрализатори за 

трајно коврџање косе; препарати за коврџање косе; 

препарати за косу за уклањање боје; препарати за негу 

и чишћење косе; производи за исправљање косе; 

средства за омекшавање косе; средства за 

прехрањивање косе; шампони за косу 3 у 1; шампони и 

регенератори за косу.  

Кл. 5:  додаци исхрани; витаминско минерални 

додаци исхрани; дијететски додаци исхрани; додаци 

исхрани за људску употребу; додаци исхрани са 

козметичким дејством; пробиотици за употребу као 

додаци исхрани.  

Кл. 35:  истраживање тржишта из области козметике, 

парфимерије и производа за улепшавање; пружање 

клијентима информација које се односе на 

козметику; услуге продаје козметике и шминке 

преко интернет продавница; пружање савета 

потрошачима у вези са производима који се односе 

на козметику; услуге малопродаје и велепродаје за 

козметику, тоалетне потрепштине, пасте за зубе, 

сапуне и детерџенте; услуге малопродаје које се 

односе на наручивање козметике путем поште; 

услуге продаје козметике и шминке, гардеробе и 

акцесоара преко интернет продавница; услуге 

малопродаје и велепродаје за козметику.  

Кл. 44:  услуге козметичке анализе за одређивање 

најадекватније козметике у складу са обликом и 

теном лица; консултантске услуге у подручју 

козметике.  
 

(111) 80211 (181) 17.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1575 (220) 17.09.2020. 

 (151) 22.04.2021. 

(300) 35244  03.09.2020.  AD. 

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

2000, Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 
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(540) 

 

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

(591) тегет и бела  

(511) Кл. 9:  батерије за електронске цигарете; 

батерије за електронске уређаје који се користе за 

загревање дувана, пуњачи за електронске уређаје 

који се користе за загревање дувана; УСБ пуњачи за 

електронске уређаје који се користе за загревање 

дувана; пуњачи за електронске цигарете који се 

користе у колима; пуњачи који се користе у колима 

за уређаје за загревање дувана; пуњачи за батерије за 

електронске цигарете.  

Кл. 18:  кожа и имитација коже; животињске коже и 

крзна; вишенаменске торбе од коже или имитације 

коже, актовке, торбе за ношење, џепни новчаници, 

новчаници, футроле, врећице, женске ташне, 

футроле за кључеве, футроле за кредитне картице, 

ознаке за пртљаг, ручне торбице; сандуци, кофери, 

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

козметичке торбице; кишобрани, сунцобрани и 

штапови за ходање.  

Кл. 35:  услуге малопродаје и услуге онлајн 

малопродаје које се односе на производе за 

загревање дувана, електронске цигарете, електронске 

уређаје за пушење, електронске уређаје за загревање 

цигарета или дувана и њихове делове, уређаје за 

оралну вапоризацију, распршиваче за електронске 

цигарете и уређаје за пушење, пуњиве електронске 

кутије за цигарете, пуњаче и платформе за напајање 

за наведене производе, справе за гашење цигарета 

које се загревају и дуванске штапиће који се 

загревају, делове и опрему за наведене производе, 

течне никотинске растворе за електронске цигарете, 

замене за дуван (које нису за медицинску употребу), 

артикле за пушаче, заштитне кутије, декоративне 

навлаке и торбе за ношење електронских цигарета и 

електронских уређаја за пушење, прибор за 

чишћење, производе за домаћинство; услуге 

маркетиншког истраживања, истраживања тржишта, 

праћења тржишта, испитивање јавног мњења; 

управљање односима са клијентима; управљање 

корисничким услугама; услуге лојалности клијената; 

све ове услуге су искључиво повезане са 

електронским цигаретама, уређајима за загревање 

дувана, електронским уређајима за пушење и 

батеријама и пуњачима за батерије за електронске 

цигарете, уређајима за загревање дувана и 

електронским уређајима за пушење.  

Кл. 37:  одржавање и поправка електронских 

цигарета, уређаја за загревање дувана и електронских 

уређаја за пушење; одржавање и поправка батерија и 

пуњача за батерије за електронске цигарете, уређаја 

за загревање дувана и електронских уређаја за 

пушење; све ове услуге су искључиво повезане са 

електронским цигаретама, уређајима за загревање 

дувана, електронским уређајима за пушење и 

батеријама и пуњачима за батерије за електронске 

цигарете, уређајима за загревање дувана и 

електронским уређајима за пушење.  

Кл. 41:  услуге разоноде; организовање догађаја у 

културне и забавне сврхе; организовање културних 

активности.  
 

(111) 80212 (181) 18.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1577 (220) 18.09.2020. 

 (151) 22.04.2021. 

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

(540) 

 

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

27.03.03; 27.05.03; 27.05.09; 27.05.21; 29.01.15  

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

(511) Кл. 32:  воћни сокови.  
 

(111) 80213 (181) 18.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1576 (220) 18.09.2020. 

 (151) 22.04.2021. 

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

(540) 

 

(531) 03.04.11; 05.03.15; 05.07.21; 05.07.22; 26.01.18; 

27.03.03; 27.05.03; 27.05.09; 27.05.21; 29.01.14  

(591) плава, зелена, бела, црвена  

(511) Кл. 32:  воћни сокови.  



 

 

 

 

Ж 

Гласник интелектуалне својине  2021/5 

Intellectual Property Gazette  2021/5 

140 ЗИС / RS / IPO 

 

(111) 80214 (181) 18.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1578 (220) 18.09.2020. 

 (151) 22.04.2021. 

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

(540) 

 

(531) 03.04.11; 05.07.17; 05.07.22; 26.01.18; 27.03.03; 

27.05.03; 27.05.09; 27.05.21; 29.01.15  

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

(511) Кл. 32:  воћни сокови.  
 

(111) 80215 (181) 25.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1633 (220) 25.09.2020. 

 (151) 23.04.2021. 

(732) JN&AN NIKOLIĆ CONSULTING DOO 

BEOGRAD, Светог Саве бр. 2, лок. 3, 35250 

Параћин, RS 

(540) 

 

(531) 24.17.20; 26.02.05; 26.02.12; 27.05.01; 29.01.01; 

29.01.06; 29.01.08  

(591) наранџаста, светло наранџаста, црна, бела  

(511) Кл. 9:  рачунарски софтвер, снимљени; софтвер 

у виду сервиса [SaaS].  
 

(111) 80216 (181) 16.10.2030. 

(210) Ж- 2020-1787 (220) 16.10.2020. 

 (151) 23.04.2021. 

(732) Novartis AG, 4002 Basel, CH 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

AIRTIYO 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати за људску 

употребу.  
 

(111) 80217 (181) 28.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1641 (220) 28.09.2020. 

 (151) 26.04.2021. 

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

Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, US 

(740) Гордана Павловић, Миливоје Павловић, Мајке 

Јевросиме 53, 11000, Београд 

(540) 

VIFNUEL 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати.  
 

(111) 80218 (181) 28.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1640 (220) 28.09.2020. 

 (151) 26.04.2021. 

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

Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, US 

(740) Гордана Павловић, Миливоје Павловић, Мајке 

Јевросиме 53, 11000, Београд 

(540) 

GEFZURIS 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати.  
 

(111) 80219 (181) 28.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1639 (220) 28.09.2020. 

 (151) 26.04.2021. 

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

Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, US 

(740) Гордана Павловић, Миливоје Павловић, Мајке 

Јевросиме 53, 11000, Београд 

(540) 

LYFDURA 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати.  
 

(111) 80220 (181) 24.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1626 (220) 24.09.2020. 

 (151) 26.04.2021. 

(732) Mylan Healthcare GmbH, Lütticher Straße 5, 

53842 Troisdorf, DE 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

LIXDERA 

(511) Кл. 5:  медикаменти; фармацеутски препарати; 

лекови; биљни лекови; експекторанси; антитусици; биљни 

лекови за лечење болести респираторног тракта и бронхија.  
 

(111) 80221 (181) 28.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1638 (220) 28.09.2020. 

 (151) 26.04.2021. 
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(732) Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck 

Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, US 

(740) Гордана Павловић, Миливоје Павловић, Мајке 

Јевросиме 53, 11000, Београд 

(540) 

LYFNUA 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати.  
 

(111) 80222 (181) 07.10.2030. 

(210) Ж- 2020-1725 (220) 07.10.2020. 

 (151) 26.04.2021. 

(732) SIMPLICITY DOO NIŠ, Раданска 10,  

18103, Ниш, RS 

(740) Адвокат Драган Милић, Уроша Мартиновића 

8/41, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 17.05.21; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.06  

(591) црвена, бела, сива.  

(511) Кл. 35:  истраживање тржишта; изнајмњивање 

огласних материјала; објављивање рекламних 

текстова; оглашавање; рекламирање; рекламирање на 

радију; пословна истраживања; маркетиншка 

истраживања; изнајмљивање огласног простора; 

обрада текста; онлајн рекламирање на рачунарској 

мрежи; изнајмљивање времена за рекламирање у 

средствима комуникације; писање рекламних 

текстова; маркетинг; оптимизација саобраћаја са 

интернет странице; оглашавање плаћањем по клику 

[паy пер цлицк оглашавање]; развој концепта 

оглашавања; индексирање интернет сајтова за 

комерцијалне намене или намене оглашавања; 

писање текстова за рекламне намене; услуге праћења 

тржишта; маркетинг у оквиру издавања софтвера; 

пружање пословних информација путем интернет 

странице; услуге односа с јавношћу; услуге 

рекламних агенција; услуге посредовања у трговини.  

Кл. 38:  емитовање радио програма; слање порука; 

емитовање телевизијских програма; услуге 

новинских агенција; емитовање кабловске 

телевизије; пренос порука и слика путем рачунара; 

пренос електронске поште; услуге електронског 

билтена; услуге теле конференција; форуми на 

друштвеним мрежама (креирање и вођење кампања 

на друштвеним мрежама); пренос дигиталних 

датотека; бежично емитовање; услуге видео 

конференција; пружање услуга онлине форума; 

стриминг података; пренос видео садржаја на захтев. 

 

Кл. 41:  онлине издавање електронских књига и 

часописа; електронско издаваштво; услуге игара 

пружених онлине са рачунарске мреже; услуге 

омогућавања електронских публикација које се не 

могу преузети; фотографске репортаже; 

фотографисање; новинарске услуге; превођење; 

писање текстова; услуге графичке обраде, не у 

рекламне сврхе; продукција музике; омогућавање 

коришћења онлине музике која се не може 

преузимати; омогућавање коришћења видео записа 

који се не може преузимати; писање сценарија; 

писање песама; монтажа видеотрака.  
 

(111) 80223 (181) 03.07.2030. 

(210) Ж- 2020-1096 (220) 03.07.2020. 

 (151) 26.04.2021. 

(732) GUANGZHOU TRENDS ELECTRONIC CO., 

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

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

(740) Nemanja Živanović, advokat , Paunova 79/42, 

11000, Beograd 

(540) 

 

(531) 26.01.12; 26.03.23; 26.13.25; 27.05.01  

(511) Кл. 9:  Торбе за лаптопове; апарати за обраду 

података; тастатуре за рачунаре; миш [рачунарска 

периферна опрема]; читачи [опрема за обраду 

података]; спојнице [опрема за обраду података]; 

подлоге за "мишеве"; апарати за интерну 

комуникацију; слушалице; звучници; материјали за 

електричне водове [жице, каблови]; пуњачи батерија.  

Кл. 18:  Имитација коже; школске торбе; ранчеви; 

торбе за куповину; кутије за визит карте; путне 

торбе; кожни поводци; џепни новчаници; ручне 

торбице; футроле за кључеве; кожни додаци за 

намештај; кишобрани.  

Кл. 20:  Канцеларијски намештај; столови; табуреи; 

постоља за рачунске машине; намештај; столови од 

метала; софе; столице; комоде; канцеларијски 

столови; ручна колица за компјутере [намештај]; 

канцеларијски столови за стајање.  
 

(111) 80224 (181) 09.10.2030. 

(210) Ж- 2020-1735 (220) 09.10.2020. 

 (151) 26.04.2021. 

(732) Soko inženjering d.o.o., Булевар Арсенија 

Чарнојевића 125, 11070, Нови Београд, RS 
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(740) Адвокат Марија Шантић Јерговић, Стојана 

Протића 19, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.01.02; 01.01.10; 26.04.02; 26.04.13; 26.04.18; 

27.05.24; 29.01.04; 29.01.06  

(591) плава (C:100, M:20, Y:0, K:0).  

(511) Кл. 11:  модуларне клима коморе (стандардне, 

хигијеник, атекс, базенске, подплафонске); dx 

јединице за хлађење; вентилациони канали и 

фазонски елементи за развод ваздуха (округли и 

правоугаони); расхладни агрегати; моделарне 

расхладне коморе; систем полица и кука; командни 

електро ормани (за расхладне агрегате, за расхладне 

коморе, за клима коморе);електро ормани 

аутоматског управљања; електро ормани 

електронског погона; електро ормани енергетике.  

Кл. 35:  производња, монтажа и сервисирање опреме 

за климатизацију и расхладу (осим за домаћинства).  

Кл. 37:  извођење MEP (Mechanical, electrical and 

plumbing) инсталација са могућношћу извођења 

BMS-а (building management system) у објектима 

различите намене (пословни објекти, супермаркети, 

трговински центри, болнице, фармацеутски погони, 

дистрибутивни центри, хотели.  

Кл. 39:  транспорт робе и људства до објеката на 

којима се изводе радови за сопствене потребе.  

Кл. 42:  пројектовање и развој опреме за климатизацију и 

рсхладу (осим домаћинства); пројектовање MEP 

(Mechanical, electrical and plumbing) инсталација BMS-а 

(building management system) у објектима различите 

намене (пословни објекти, супермаркети, трговински 

центри, болнице, фармацеутски погони, дистрибутивни 

центри, хотели.  
 

(111) 80225 (181) 07.10.2030. 

(210) Ж- 2020-1727 (220) 07.10.2020. 

 (151) 26.04.2021. 

(732) TRADER d.o.o., Krka 57, 8000 Novo mesto, SI 

(740) АОД МСА ИП-Милојевић Секулић Адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 25.05.01; 26.04.04; 26.04.17; 26.04.18; 27.05.01; 

27.07.12; 27.07.17; 29.01.04; 29.01.06  

(591) бела, светло плава, тамно плава.  

(511) Кл. 28:  игре и играчке; уређаји за видео игре; 

гимнастички и спортски артикли.  

Кл. 35:  промоција продаје за друге; демонстрација 

продаје за друге; презентација производа путем 

средстава комуникације, у сврху продаје на мало; 

услуге рекламирања ресторана; услуге наручивања 

преко интернета и доставе из ресторана; услуге 

малопродаје и велепродаје које се односе на храну и 

пиће; онлајн услуге малопродаје и услуге 

малопродаје хране и пића поштанском испоруком; 

прикупљање и систематизација информација у бази 

података у рачунару; ажурирање и одржавање 

података у рачунарским базама података; 

организација и управљање пројектима у области 

електронске обраде података; услуге даваоца 

франшизе, нарочито помоћ у вођењу или 

администрацији ресторана, кетеринга или 

комерцијалних предузећа; управљање пословним 

активностима франшиза; саветодавне услуге 

(пословне -) које се односе на пословање франшиза; 

комерцијална администрација за лиценце роба и 

услуга трећих лица; услуга маркетинга догађаја; 

оглашавање; пословно управљање; пословна 

администрација; канцеларијски послови; увоз и 

извоз, посредовање у продаји, дистрибуција, 

трговина, велепродаја и малопродаја, онлајн продаја, 

поштанска испорука и каталошка продаја следећих 

роба: хране, пића, робе за кетеринг и домаћинство, 

посуђа, посуда за кување и посуда за складиштење, 

друштвених игара, видео игара, налепница, 

промотивног материјала и школске опреме.  

Кл. 36:  услуге осигурања; финансијски послови; 

новчани (монетарни) послови; послови везани за 

непокретности; услуге посредовања у продаји.  
 

(111) 80226 (181) 12.10.2030. 

(210) Ж- 2020-1743 (220) 12.10.2020. 

 (151) 26.04.2021. 

(732) MEGA CONCEPT DOO BEOGRAD-NOVI 

BEOGRAD, Омладинских бригада 18/14, 11070, 

Нови Београд, RS 

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

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 25.01.25; 26.13.25; 27.01.25; 27.05.01; 27.05.10; 

27.05.21; 29.01.02; 29.01.08  

(591) црна, златна.  
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(511) Кл. 6:  браварски производи, производи од 

обичних метала, нарочито мали метални грађевински 

производи, цевчице и цеви од метала, преносиве 

металне конструкције, металне цеви за завесе, 

металне гарнишне, алуминијумски профили, 

алуминијумски ланчићи, ситни делови од 

алуминијума и других метала, алуминијумски 

поклопци, прозорске ролетне од метала, ролетне од 

челика, ролетне од челика, метални граничници за 

заустављање врата, металне шарке за велика врата, 

шипке за металне ограде, прозорске ременице, резе 

за прозорске оквире, окови за прозоре, звекири за 

врата, метални, капци, затварачи, од метала, крилни 

прозори од метала, рамови за прозоре од метала, 

рамови за прозоре од метала, рамови, кућишта, за 

врата од метала, оквири врата од метала, делови од 

метала за намешта, делови од метала за кревете, 

делови за врата од метала, метални рукохвати за 

каду, метални граничници за прозорске оквире, 

метални граничници за врата, метални носачи за 

намештај, метални оквири камина [полице над 

камином].  

Кл. 16:  хартија, картон и производи од њих, 

нарочито штампане ствари, огласни панои од папира 

или картона, фасцикле за списе, блокови, свеске, 

папир за машине за снимање, бележнице, фасцикле, 

корице [канцеларијски материјал], летци, флајери, 

натписи од папира или картона.  

Кл. 17:  унутрашње прозорске ролетне од ПВЦ-а; 

гарнишне од ПВЦ-а; пластични ситни делови; 

пластични ланчићи; пластични поклопци.  

Кл. 20:  производи од дрвета, нарочито дрвене 

гарнишне и опрема за кревет, нарочито јастуци.  

Кл. 22:  спољне ролетне од текстила, надстрешнице, 

цираде од текстила, цираде, мреже за камуфлажу, 

шатори, пресвлаке за возила, текстил на влакна, 

траке за увијање и везивање који нису од метала, 

надстрешнице, цираде од синтетичког материјала; 

једра за пловидбу; платно за једра.  

Кл. 24:  текстил и текстилни производи, нарочито 

завесе, надстолњаци који нису од папира, памучне 

тканине, јака памучна тканина за завесе, прекривачи 

за кревете, простирке за кревете, застирачи (за 

кревете), прекривачи за столове који нису од папира, 

чаршави (текстилни), штампане памучне тканине, 

постељине, пешкири, јастучнице, завесе од текстила, 

драперије, мрежасте завесе, тканине за текстилну 

употребу, плетене тканине, свилене тканине, 

подметачи од текстила, салвете од текстила, 

декоративна платна за постељину, тканине од 

вештачке свиле, текстилни прекривачи за намештај 

(непричвршћени), држачи завеса од текстилних 

материјала, тканине које се лепе топлотом, платна, 

рубље за купатило, изузев одеће, сомот, плиш, 

застори, завесе за врата, зидна таписерија од 

текстила, материјал за баршунасте ресе.  

Кл. 26:  чипка и вез; траке (пантљике) и гајтани; ресе; 

баршунасте ресе; кукице; копче; кићанке (галантерија); 

украсне кићанке (помпони); набори, украси (чипкани); 

розете (галантерија); еластичне траке ластиши узице и 

гајтани за обрубљивање; траке за причвршћивање; траке 

за завесе; апликације; апликације за украшавање 

текстилних производа које се лепе топлотом; 

декоративни привесци (осим за накит, прстенове за 

кључеве или привеске за кључеве).  

Кл. 27:  прекривачи за зидове (нетекстилни), 

нарочито тапете.  

Кл. 35:  велепродаја и малопродаја: браварским 

производима, малим металним грађевинским 

производима, цевчицама и цевима од метала, металним 

цевима за завесе, металним гарнишнама, 

алуминијумским профилима, алуминијумским 

ланчићима, ситним деловима од алуминијума и других 

метала, алуминијумским поклопцима, прозорским 

ролетнама од метала, унутрашњим прозорским 

ролетнама од ПВЦ-а, гарнишнама од ПВЦ-а, 

пластичним ситним деловима, пластичним ланчићима, 

пластичним поклопцима, текстилним ролетнама за 

прозоре, држачима за завесе од текстила, мебл 

штофовима, прекривачима за кревете, столњацима, 

постељинама, јастуцима, завесама, тапетама, теписима.  

Кл. 42:  услуге опремање ентеријера, наиме услуге 

опремања: станова, кућа, ресторана, кафића, хотела.  
 

(111) 80227 (181) 29.06.2030. 

(210) Ж- 2020-1060 (220) 29.06.2020. 

 (151) 26.04.2021. 

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

(740) Мара В. Јанковић, Влајковићева 28,  

11000, Београд 

(540) 

 

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

25.01.25; 27.05.03; 27.05.24; 27.07.23  

(511) Кл. 34:  сирови дуван, цигаре, цигарете, сечени 

дуван, љути бурмут, прерађени дуван свих врста, 

шибице, луле за пушење дувана, држачи за луле, 

пепељаре, кутије за шибице, кутије за цигаре, 

овлаживачи ваздуха у кутијама за дуван и други 

предмети за пушаче.  
 

(111) 80228 (181) 29.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1650 (220) 29.09.2020. 

 (151) 26.04.2021. 

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

Revolution Avenue, Victoria, SC 
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(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЋ & ПАРТНЕРС ДОО 

БЕОГРАД, Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

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

27.05.10  

(511) Кл. 3:  средства за бељење и друге супстанце за 

употребу у перионицама; препарати за чишћење, 

полирање, рибање и абразивни препарати; сапун; 

парфимерија, етерична уља, козметика, лосиони за 

косу; средства за чишћење зуба [пасте, гелови, 

течности]; абразивне тканине; абразивни папир; 

абразиви; лепак за причвршћивање перике; средства 

за лепљење за козметичку употребу; препарати за 

парфимисање ваздуха; бадемово млеко за 

козметичку употребу; бадемово уље; бадемов сапун; 

препарати од алое вере за козметичке намене; сапун 

против знојења; препарати против знојења; балзами, 

осим за медицинске сврхе; козметички препарати за 

купање; козметичке маске; спрејеви за освежавање 

даха; препарати за чишћење протеза; козметички 

сетови; козметички препарати мршављење; 

козметичке креме; препарати за полирање протеза; 

дезодорантни сапун; дезодоранси за људе или 

животиње; депилатори; депилатори; препарати за 

туширање за личну хигијену и дезодорисање 

[тоалетни производи]; козметичке боје; колоњска 

вода; козметика за обрве; оловке за извлачење обрва; 

лепак за причвршћивање вештачких трепавица; 

козметички препарати за трепавице; вештачке 

трепавице; вештачки нокти; боје за косу; боје за 

косу; лакови за косу; препарати за коврџање косе; 

мирисни штапићи; сјајеви за усне; ружеви за усне; 

лосиони за козметичку употребу; марамице 

натопљене са козметичким лосионима; шминка; 

пудер за шминкање; препарати за шминкање; 

препарати за уклањање шминке; маскаре; 

декоративне налепнице за нокте; препарати за негу 

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

козметичку употребу; уља за парфеме и мирисе; 

козметичке оловке; парфеми; желе од петролеја за 

козметичку употребу; помаде за козметичку 

употребу; козметички препарати за негу коже; креме 

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

(111) 80229 (181) 12.10.2030. 

(210) Ж- 2020-1739 (220) 12.10.2020. 

 (151) 26.04.2021. 

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

York 10017, US 

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

11040, Београд 

(540) 

NGENLA 

(511) Кл. 5:  фармацеутски и ветеринарски 

препарати; санитарни препарати за медицинску 

намену; дијететска храна и супстанце прилагођене за 

медицинску или ветеринарску употребу, храна за 

бебе; дијететски додаци исхрани за људе и 

животиње; фластери, материјали за завијање; 

материјали за пломбирање зуба, зубарска смола; 

дезинфектанти; препарати за уништавање 

штеточина; фунгициди, хербициди.  
 

(111) 80230 (181) 29.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1649 (220) 29.09.2020. 

 (151) 26.04.2021. 

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

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

11040, Београд 

(540) 

 

(531) 26.05.01; 26.05.06; 26.05.18; 26.11.12; 27.05.11; 27.05.17 

(591) бела и црна  

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

живи; екстракти меса; конзервирано, смрзнуто, 

сушено и кувано воће и поврће; желеи, џемови, 

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

млечни производи у облику крем сира; уља и масти 

за исхрану.  

Кл. 30:  кафа, чај, какао и вештачка кафа; пиринач, 

тестенине и нудле; тапиока и саго; брашно и 

производи од житарица у облику плочица од 

житарица; хлеб, пецива и смрзнуте посластице; 

чоколада; сладолед, сорбеи и други јестиви 

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

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

љуте папричице, сосови у облику глазуре од лимуна, 

сојине глазуре, органске глазуре од сирћета и 

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

зачини у облику балзамико сирћета и ароматичних 

крема од сирћета; смрзнута вода, наиме лед.  
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(111) 80231 (181) 12.10.2030. 

(210) Ж- 2020-1746 (220) 12.10.2020. 

 (151) 26.04.2021. 

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

25230, Кула, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 29.01.05  

(591) бела, љубичаста.  

(511) Кл. 3:  козметика за животиње.  
 

(111) 80232 (181) 12.10.2030. 

(210) Ж- 2020-1745 (220) 12.10.2020. 

 (151) 26.04.2021. 

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

25230, Кула, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.03  

(591) плаво-зелана, наранџаста и бела.   

(511) Кл. 5:  додатак исхрани за животиње.  
 

(111) 80233 (181) 21.05.2030. 

(210) Ж- 2020-711 (220) 21.05.2020. 

 (151) 26.04.2021. 

(732) MUMUSO (Shanghai) CO.,LTD., Room 1703, 

No. 688 Shuidian Road, Hongkou District, Shanghai, CN 

(740) Адвокат Драган Псодоров, Хаџи Мелентијева 

46, Београд 

(540) 

 

(531) 26.01.18; 27.05.01; 27.05.17  

(511) Кл. 3:  средства за чишћење коже; парфеми; 

козметички лосиони за сунце; козметика; препарати 

за парфимисање ваздуха; базе за цветне парфеме; 

ватирани штапићи за козметичке сврхе; сапун у 

праху; сапун за употребу у домаћинству; препарати 

за чишћење за употребу у домаћинству; комади 

сапуна за прање тела; препарати за чишћење; 

шампони; средства за чишћење руку, средства за 

испирање косе; средства за чишћење зуба; козметика 

за животиње; етарска уља; течни детерџент.   

Кл. 9:  оптичка огледала; постоља за фотографске 

апарате; инструменти за геодетско мерење, геодетске 

справе и инструменти; наочаре за сунце; футроле за 

наочаре и сунчане наочаре; хронографи; пуњачи 

батерија; електрични каблови; слушали це; звучници; 

миш [рачунарска периферна опрема]; подлоге за 

"мишеве"; рачунске машине; оквири за наочаре.   

Кл. 16:  папир за копирање; картон; папирне марамице; 

бележнице; канцеларијски материјал и канцеларијски 

прибор, осим намештаја; самолепљиве траке за папир за 

употребу у канцеларији; фасцикле [канцеларијски 

материјал]; блок за цртање; мастила за утискивање; 

мастила; лењири за цртање; материјали за цртање; 

пластичне фолије које се користе као амбалажа за 

чување свеже хране; слике; штампане публикације.  

Кл. 18:  кожне и имитације кожних торби; ранчеви; 

торбе за куповину; мараме преко рамена за ношење 

беба; женске ташне; футроле [етуи] за визиткарте; 

ручне торбице; кишобрани; штапови за ходање; 

кожни повоци; кожа и имитација коже.  

Кл. 21:  кутије за сапун; козметички прибор; четкице 

за зубе; апарати за скупљање прашине, 

неелектрични; прибадаче за одећу; сталци за сушење 

веша; четке за рибање; канте за отпад; сервиси 

[посуђе]; чачкалице; расхладне торбе и кесе; 

термоси; термос боце са водом; термос боце; кутије 

за држање папирних убруса; украси од порцелана; 

кутије за употребу у домаћинству или кухињи.   

Кл. 25:  обућа, готова, конфекцијска одећа, доњи 

веш, фиоке за одећу; пригушивачи; шалови; зимске 

рукавице; кратке чарапе; рукавице [одећа]; шешири; 

каишеви [одећа]; кожни каишеви [одећа]; каишеви 

направљени од платна; одећа.   
 

(111) 80234 (181) 06.10.2030. 

(210) Ж- 2020-1711 (220) 06.10.2020. 

 (151) 27.04.2021. 

(732) Аутопланета доо, Булевар Михајла Пупина 

49/6, 11070, Београд, RS 

(740) Адвокат Драган Милић, Уроша Мартиновића 8, 

11070, Београд 

(540) 
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(531) 18.01.19; 18.01.21; 27.05.10; 27.05.11; 27.05.12; 

27.05.17; 27.05.19; 29.01.04; 29.01.08  

(591) плава, црна и сива  

(511) Кл. 12:  кочнице за возила, ваздушне пумпе за 

возила, брисачи ветробранских стакала, пнеуматске 

гуме, ланци против клизања, квачила за возила, 

опруге за вештање возила, каросерије аутомобила, 

кочионе плоћице за возила, осовине за возила.  

Кл. 35:  презентација производа путем средстава 

комуникације ради продаје на мало, продаја на мало 

делова и опреме за аутомобиле, продаја на велико 

делова и опреме за аутомобиле, продаја делова и 

опреме за аутомобиле преко интернета, маркетинг, 

оглашавање преко интернета, обезбеђивање онлајн 

тржишта за купце и продавце роба и услуга. 

Кл. 37:  одржавање и поправка моторних возила, 

обнављање гума за возила, одржавање возила, прање 

возила, вулканизација гума.  
 

(111) 80235 (181) 06.10.2030. 

(210) Ж- 2020-1712 (220) 06.10.2020. 

 (151) 27.04.2021. 

(732) PRVA TELEVIZIJA DOO BEOGRAD, 

Аутопут за Загреб 22, Београд, RS 

(740) Весна Живковић, адвокат, Македонска 30, 

11000 Београд 

(540) 

 

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

27.05.01; 27.05.09; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.06  

(591) наранџаста, бела  

(511) Кл. 35:  административна обрада наруџбеница 

за куповину; административна помоћ при 

одговарању на позиве за подношење понуда; 

административне услуге за пресељење пословања 

предузећа; административне услуге у вези са 

упућивањем на лечење; ажурирање и одржавање 

информација у регистрима; ажурирање и одржавање 

податка у рачунарским базама података; ажурирање 

огласних материјала; анализе цена и трошкова; 

ангажовање спољних фирми за административно 

управљање компанијама; дактилографске услуге; 

дистрибуција рекламног материјала; дистрибуција 

узорака; договарање претплате за услуге 

телекомуникација за трећа лица; економске 

прогнозе; издавање машина за фотокопирање: 

изнајмљивање аутомата за продају; изнајмљивање 

билборда [паноа за рекламирање]; изнајмљивање 

времена за рекламирање у средствима комуникације; 

изнајмљивање канцеларијске опреме у заједничким 

радним просторима; изнајмљивање канцеларијских 

машина и опреме; изнајмљивање огласних 

материјала; изнајмљивање огласног простора; 

изнајмљивање продајних штандова; израда извода са 

рачуна; израђивање профила потрошача за 

комерцијалне или маркетиншке сврхе; индексирање 

интернет сајтова за комерцијалне намене или намене 

оглашавања; испитивање јавног мњења; 

истраживање тржишта; комерцијална 

администрација за лиценце роба и услуга трећих 

лица; компјутерско управљање подацима; 

консултације о стратегији комуникације у односима 

са јавношћу; консултације о стратегији комуникације 

у рекламирању; консултације у вези са избором 

особља; консултације у вези са пословним 

организовањем; консултације у пословном 

управљању; манекенске услуге у циљу рекламирања 

или продајних промоција; маркетинг; маркетинг у 

оквиру издавања софтвера; маркетиншка 

истраживања; непосредно оглашавање путем поште; 

обавештења о пословима; обезбеђивање онлајн 

тржишта за купце и продавце роба и услуга; 

објављивање рекламних текстова; обрада текста; 

обрачун пореза; оглашавање; оглашавање на 

отвореном; оглашавање плаћањем по клику [рау рег 

click оглашавање]; онлајн рекламирање на 

рачунарској мрежи; оптимизација претраживача за 

промоцију продаје; оптимизација саобраћаја са 

Интернет странице; организовање изложби за 

привредне или рекламне потребе; организовање 

модних ревија у промотивне сврхе; организовање 

сајмова; писање радних биографија за друге; писање 

рекламних текстова; писање текстова за рекламне 

намене; помоћ у пословном или индустријском 

управљању; помоћ у пословном управљању; 

пословна испитивања; пословна истраживања; 

пословне процене; пословно управљање за независне 

пружаоце услуга; пословно управљање за спортисте; 

пословно управљање за сценске уметнике; пословно 

управљање и организационо саветовање; пословно 

управљање програмима рефундирања за друге; 

пословно управљање хотелима; преговарање и 

закључивање пословних трансакција за трећа лица; 

преговарање о пословним уговорима за друге; 

презентација производа путем средстава 

комуникације, у сврху продаје на мало; презентација 

робе; преписивање кореспонденције [канцеларијске 

услуге]; претраживање података у рачунарским 

датотекама за друге; привремено пословно 

управљање; прикупљање информација у 

компјутерске базе података; прикупљање 

статистичких података; припрема платних листи; 

продукција програма телевизијске продаје; 
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производња рекламних филмова; промоција робе и 

услуга кроз спонзорисање спорских догађаја; 

промоција продаје за друге; проналажење особља; 

професионалне пословне консултације; пружање 

комерцијалних и пословних контакт информација; 

пружање комерцијалних савета и информација 

потрошачима при избору роба и услуга; пружање 

корисничких оцена у комерцијалне или рекламне 

сврхе; п ружање корисничких прегледа у 

комерцијалне или рекламне сврхе; пружање 

пословних информација; пружање пословних 

информација путем Интернет странице; психолошко 

тестирање за избор запослених; развој концепта 

оглашавања; рачуноводство; ревизија пословања; 

регистровање писане комуникације и података; 

рекламирање на радију; рекламирање преко плаката; 

рекламирање слањем наруџбеница; рекламирање 

преко телевизије; саветодавне услуге у пословном 

управљању; састављање пописа информација за 

комерцијалне и рекламне сврхе; секретарске услуге; 

система ција информација у компјутерским базама 

података; стенографске услуге; стручне услуге о 

пословној ефикасности; тражење спонзорства; 

управљање програмима за путнике који често лете 

авионом; управљање програмима лојалности 

потрошача; уређивање излога; услуге агенција за 

запошљавање; услуге агенција за пружање 

пословних информација; услуге агенција за увоз и 

извоз; услуге велепродаје фармацеутских, 

ветеринарских и хигијенских препарата и 

медицинског материјала; услуге графичке обраде 

материјала за рекламне сврхе; услуге заказивања 

састанака [канцеларијске услуге]; услуге 

комерцијалног лобирања; услуге корпоративне 

комуникације; услуге малопродаје у вези са 

пекарским производима; услуге малопродаје 

уметничких дела од стране уметничких галерија; 

услуге малопродаје фармацеутских, ветеринарских и 

хигијенских препарата и медицинског материјала; 

услуге набавке за трећа лица [куповина производа и 

услуга за друге пословне субјекте]; услуге односа са 

јавношћу; услуге односа са медијима; услуге онлајн 

малопродаје дигиталне музике која се преузима са 

интернета; услуге онлајн малопродаје мелодије звона 

које се преузимају са интернета; услуге онлајн 

малопродаје претходно снимљене музике и филмова 

који се преузимају са интернета; услуге подсећања 

на уговорене састанке [канцеларијски послови]; 

услуге подуговарања, аутсорсинг [помоћ у 

пословању]; услуге пописивања поклона; услуге 

поређења цена; услуге пословног посредовања које 

се односе на повезивање потенцијалних приватних 

улагача са предузетницима којима су потребна 

финансијска средства; услуге посредовања у 

трговини; услуге праћења конкуренције; услуге 

праћења тржишта; услуге праћења штампе; услуге 

претплате на новине за друге; услуге пријављивања 

пореза; услуге продаје путем лицитације; услуге 

рекламних агенција; услуге телемаркетинга; услуге 

телефонских централа; услуге телефонског 

одговарања за одсутне претплатнике; услуге 

управљања пословним пројектима за грађевинске 

пројекте; услуге фотокопирања; фактурисање; 

финансијска ревизија; циљни маркетинг.   

Кл. 38:  бежично емитовање; емитовање кабловске 

телевизије; емитовање радио програма 

[радиодифузија]; емитовање телевизијских програма; 

изнајмљивање времена приступа глобалним 

рачунарским мрежама; изнајмљивање модема; 

изнајмљивање телекомуникационе опреме; 

изнајмљивање телефона; изнајмљивање уређаја за 

слање порука; изнајмљивање факсимил апарата; 

информације о телекомуникацијама; комуникација 

преко мреже оптичких влакана; комуникација преко 

рачунарских терминала; комуникације мобилним 

телефонима; обезбеђење корисничког приступа 

глобалној рачунарској мрежи; обезбеђивање 

телекомуникационих веза са глобалном рачунарском 

мрежом; омогућавање приступа рачунарским базама 

података; пејџинг услуге, радиом, телефоном или 

другим видом електронског комуницирања; пренос 

видео садржаја на захтев; пренос електронске поште; 

пренос дигиталних датотека; пренос порука и слика 

посредством рачунара; пренос факсимилом; пренос 

телеграма; пренос честитки путем интернета; 

пружање услуга онлајн форума; пружање услуга 

телекомуникационих канала за услуге телешопинга; 

радио комуникације; сателитски пренос; слање 

порука; стриминг [проток] података; телеграфске 

услуге; телекс услуге; телефонске комуникације; 

телефонске услуге; услуге видеоконференција; 

услуге говорне поште; услуге електронског билтена 

[телекомуникационе услуге]; услуге телеграмског 

комуницирања; форуми [причаонице] на 

друштвеним мрежама; услуге телеконференција; 

услуге телекомуникационог усмеравања и 

повезивања; услуге новинских агенција.   

Кл. 41:  академије [образовне]; вођење часова 

фитнеса; дистрибуција филмова; дресирање 

животиња; електронско издаваштво; забава 

посредством радија; извођење представа варијетеа; 

извођење представа уживо; извођење циркуских 

представа; издавање књига; издавање лаке ронилачке 

опреме; издавање опреме за стадионе; издавање 

спортске опреме, осим возила; издавање текстова, 

осим рекламних текстова; издавање тениских терена; 

изнајмљивање акваријума за ентеријере; 

изнајмљивање аудио опреме; изнајмљивање видео 

рекордера; изнајмљивање аудио снимака; 

изнајмљивање видео трака; изнајмљивање играчака; 

изнајмљивање камкодера; изнајмљивање опреме за 

играње; изнајмљивање опреме за осветљавање 
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позоришних и телевизијскох студија; изнајмљивање 

позоришног декора; изнајмљивање радио и 

телевизијских апарата; изнајмљивање спортских 

терена; изнајмљивање синематографских апарата; 

изнајмљивање сценског декора; изнајмљивање 

тренажних симулатора; изнајмљивање уметничких 

дела; изнајмљивање филмова; испитивање 

обучености корисника за управљање дроновима; 

испити из области образовања; клупске услуге 

[забавне или образовне]; компоновање музике; 

културне, образовне или забавне услуге које пружају 

уметничке галерије; мерење времена на спортским 

догађајима; микрофилмовање; монтажа видеотрака; 

настава, обука; образовање у интернатима; образовне 

услуге које пружају асистенти за лица са посебним 

потребама; обука гимнастике; обука [тренирање]; 

омогућавање коришћења онлајн видео записа, који се 

не могу преузимати; омогућавање коришћења онлајн 

музике, која се не може преузимати; онлајн издавање 

електронских књига и часописа; организовање 

балова; организовање и вођење колоквијума; 

организовање и вођење конгреса; организовање и 

вођење конференција; организовање и вођење 

образовних форума уживо; организовање и вођење 

радионица [обука]; организовање изложби за 

културне или образовне потребе; организовање и 

спровођење концерата; организовање костимираних 

забавних догађаја; организовање лутрије; 

организовање модних ревија за забавне сврхе; 

организовање представа, свечаности [услуге 

импресарија]; организовање разгледања у пратњи 

водича; организовање спортских такмичења; 

организовање такмичења [образовних или забавних]; 

организовање такмичења у лепоти; организовање 

тура пењања са водичем; оркестарске услуге; писање 

песама; писање сценарија; писање сценарија, изузев 

за рекламне сврхе; писање текстова; планирање 

забава [забава]; подучавање; подучавање аикида; 

подучавање џудоа; позоришна продукција; покретне 

библиотеке; практична настава [обука путем 

демонстрације]; превођење; пренос знања и искуства 

[обучавање]; припрема и вођење семинара; припрема 

и вођење симпозијума; продукција музике; 

продукција представа; продукција радио и 

телевизијских програма; производња филмова, који 

нису рекламни филмови; професионално усмеравање 

[саветовање у вези са образовањем или обуком]; 

пружање информација које се односе на рекреативне 

активности; пружање корисничких оцена у забавне и 

културне сврхе; пружање корисничких прегледа у 

забавне и културне сврхе; пружање услуга аутомата 

за аркадне игрице; пружање услуга казина [игре на 

срећу]; пружање услуга у области забаве и разоноде; 

пружање услуга у области образовања; режирање 

филмова, осим рекламних филмова; резервисање 

седишта за приредбе, свечаности; религијско 

образовање; садо обука [подучавање о чајној 

церемонији]; снабдевање опремом за рекреацију; 

снимање видеорекордером; стављање на 

располагање игралишта и опреме за голф; 

телевизијска забава; титловање; тумачење језика 

знакова; услуге агенција за продају карата 

[разонода]; услуге биоскопа; услуге бојења лица; 

услуге графичке обраде, осим у рекламне сврхе; 

услуге дискотека; услуге диск џокеја; услуге забаве 

које пружају кампови за одмор; услуге забављача; 

услуге забавних паркова; услуге зоолошких вртова; 

услуге игара на срећу; услуге игара пружених онлајн 

са рачунарске мреже; услуге калиграфије; услуге 

караока; услуге клубова здравља [здравствено и 

фитнес вежбање]; услуге личног тренера [фитнес 

тренинг]; услуге модела за уметнике; услуге монтаже 

видео записа за манифестације; услуге музеја 

[презентације, изложбе]; услуге ноћних клубова 

[забава]; услуге обданишта; услуге образовања које 

пружају школе; услуге обуке које се пружају путем 

симулатора; услуге омогућавања коришћења 

електронских публикација, које се не могу 

преузимати; услуге позајмљивања књига у 

библиотекама; услуге преводиоца; услуге 

професионалне преквалификације; услуге процене 

телесне издржљивости за потребе тренирања; услуге 

разоноде; услуге репортерског извештавања; услуге 

синхронизовања; услуге спортских кампова; услуге 

спортских објеката; услуге стављања на располагање 

телевизијских програма, који се не могу преузимати, 

путем видео записа на захтев; услуге стављања на 

располагање филмова, који се не могу преузимати, 

путем видео записа на захтев; услуге студија за 

снимање; услуге технике осветљења за 

манифестације; услуге тонске технике за 

манифестације; услуге филмског студија; учење на 

даљину; физичко васпитање; фотографисање; 

фотографске репортаже.   
 

(111) 80236 (181) 16.10.2030. 

(210) Ж- 2020-1785 (220) 16.10.2020. 

 (151) 27.04.2021. 

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

Chome, Chuo-ku, Tokyo, JP 

(740) Владан Малешевић, Цара Лазара 7,  

11000, Београд 

(540) 

ECOPART 

(511) Кл. 1:  средства за задржавање лишћа; средства 

за одбацивање лишћа (дефолијанти); препарати за 

регулацију раста биљака.  

Кл. 5:  инсектициди; фунгициди; хербициди; 

акарициди; митициди.  
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(111) 80237 (181) 08.10.2030. 

(210) Ж- 2020-1731 (220) 08.10.2020. 

 (151) 27.04.2021. 

(732) Regal Dining DOO Beograd, Булевар војводе 

Мишића 14, 11000, Београд-Стари град, RS 

(740) Адвокат Милица С. Суртов, Мишарска 8/2, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 05.07.13; 26.13.01; 27.05.09; 27.05.13; 29.01.03; 29.01.06 

(591) зелена, бела.  

(511) Кл. 29:  месо, риба, живина и дивљач; месни 

екстракти; конзервисано, замрзнуто, сушено и 

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

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

уља и масти за исхрану.  

Кл. 30:  кафа, чај, какао и замена кафе; пиринач, 

тестенина и резанци; тапиока и саго; брашно и 

производи од житарица; хлеб, пецива и кондиторски 

производи; чоколада; сладоледи, сорбеи и други 

јестиви лед; шећер, мед, меласа; квасац, прашак за 

пециво; со, додаци јелима, зачини, конзервисано 

зачинско биље; сирће, сосови и други додаци јелу; 

лед [замрзнута вода].  

Кл. 32:  пиво; безалкохолни напици; минералне и 

содне воде; воћни напици и воћни сокови; сирупи И 

други безалкохолни препарати за прављење 

напитака.   
 

(111) 80238 (181) 05.10.2030. 

(210) Ж- 2020-1699 (220) 05.10.2020. 

 (151) 27.04.2021. 

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

Зрењанински пут 84, Београд, RS 

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

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.02; 29.01.02; 29.01.06  

(591) златно-жута, сребрно-сива  

(511) Кл. 6:  обични метали и њихове легуре; 

плакете; споменици, скулптуре, фигуре, бисте од 

метала и легура; сувенири од метала и други 

нековани и делимично ковани метални производи и 

једноставни производи израђени од метала и легура; 

мали метални гвожђарски производи.  

Кл. 14:  драгоцени метали и њихове легуре ; медаље, 

одликовања, ордење, привесци, значке, дугмад за 

манжетне, шнале и игле за кравате са превлаком од 

драгоцених метала; значке и шнале за кајшеве са 

превлаком од драгоцених метала; накит (имитације 

накита и накит са превлаком од племенитих метала и 

штрас).  

Кл. 18:  кожа и имитација коже; кожне легитимације 

за значке за војску и полицију; кожне мапе за 

дипломе и повеље, кожне кутије; кожни каишеви.  

Кл. 40:  сечење, обликовање, полирање, стругање и 

облагање метала и материјала; израда споменика, 

скулптyра, фигура, бисти и портрета од разног 

материјала.  
 

(111) 80239 (181) 08.10.2030. 

(210) Ж- 2020-1732 (220) 08.10.2020. 

 (151) 27.04.2021. 

(732) Институт за ортопедију Бањица, Михаила 

Аврамовића  28, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 05.01.05; 05.01.16; 24.13.13; 24.13.17; 24.13.25; 

26.02.08; 26.05.06; 27.01.12; 27.05.01; 29.01.01; 29.01.06 

(591) црвена, сива.  

(511) Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; спортске и културне активности.  

Кл. 44:  медицинске услуге; ветеринарске услуге; 

хигијенска заштита и нега лепоте за људе или 

животиње; услуге пољопривреде, аквакултуре, 

хортикултуре и шумарства.  
 

(111) 80240 (181) 07.10.2030. 

(210) Ж- 2020-1723 (220) 07.10.2020. 

 (151) 27.04.2021. 

(732) DIGITAL MEDIA NETWORK DOO 

BEOGRAD-NOVI BEOGRAD, Милентија Поповића 

9, 11070, Београд, RS 
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(740) Адвокат Бојан Б. Шундерић, Теразије 29, 

Београд 

(540) 

24sedam 

(511) Кл. 35:  услуге оглашавања на интернету; 

изнајмљивање огласног простора; испитивање јавног 

мњења.  

Кл. 38:  услуге телекомуникација, нарочито 

телекомуникацијске услуге које се пружају путем 

интернет платформи и портала; услуге радијског, 

телевизијског и кабловског емитовања; услуге 

телекомуникацијског портала; пренос видео садржаја на 

захтев; стриминг [проток] података; услуге видео, аудио 

и телевизијског стриминга; емитовање програма 

кабловске телевизије; услуге кабловске телевизије.  

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; разонода; 

спортске и културне активности; производња програма 

телевизије, мобилне телевизије и радио програма; 

продукција програма кабловске телевизије; 

дистрибуција телевизијског програма системима 

кабловске телевизије; пружање информација из области 

забаве путем интернет странице; пружање информација 

о вежбању и фитнесу путем интернет странице; пружање 

информација о спорту путем интернет странице; 

пружање радијских и телевизијских забавних садржаја 

путем интернета.  

Кл. 42:  дизајн и развој рачунарског софтвера; дизајнирање 

рачунарског софтвера; дизајнирање веб портала.  
 

(111) 80241 (181) 07.10.2030. 

(210) Ж- 2020-1724 (220) 07.10.2020. 

 (151) 27.04.2021. 

(732) DIGITAL MEDIA NETWORK DOO 

BEOGRAD-NOVI BEOGRAD, Милентија Поповића 

9, 11070, Београд, RS 

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

(540) 

 

(531) 01.15.09; 26.04.01; 26.04.17; 26.04.18; 27.05.24; 

27.07.12; 27.07.17; 29.01.04; 29.01.06  

(591) тамно плава, светло плава, бела.  

(511) Кл. 35:  услуге оглашавања на интернету; 

изнајмљивање огласног простора; испитивање јавног 

мњења.  

Кл. 38:  услуге телекомуникација, нарочито 

телекомуникацијске услуге које се пружају путем 

интернет платформи и портала; услуге радијског, 

телевизијског и кабловског емитовања; услуге 

телекомуникацијског портала; пренос видео садржаја на 

захтев; стриминг [проток] података; услуге видео, аудио 

и телевизијског стриминга; емитовање програма 

кабловске телевизије; услуге кабловске телевизије.  

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; спортске и културне активности; 

производња програма телевизије, мобилне телевизије 

и радио програма; продукција програма кабловске 

телевизије; дистрибуција телевизијског програма 

системима кабловске телевизије; пружање 

информација из области забаве путем интернет 

странице; пружање информација о вежбању и 

фитнесу путем интернет странице; пружање 

информација о спорту путем интернет странице; 

пружање радијских и телевизијских забавних 

садржаја путем интернета.  

Кл. 42:  дизајн и развој рачунарског софтвера; дизајнирање 

рачунарског софтвера; дизајнирање веб портала.   
 

(111) 80242 (181) 12.10.2030. 

(210) Ж- 2020-1749 (220) 12.10.2020. 

 (151) 27.04.2021. 

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

25230, Кула, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 29.01.03  

(591) зелена боја на белој подлози  

(511) Кл. 3:  козметика за животиње.  
 

(111) 80243 (181) 27.07.2030. 

(210) Ж- 2020-1245 (220) 27.07.2020. 

 (151) 27.04.2021. 

(732) TRGOVINSKO ZANATSKA RADNJA  

"KUĆA TEPIHA", Željko Mesarović,  preduzetnik, 

Мајке Југовића 16, Батајница, RS 

(540) 
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(531) 24.01.05; 24.01.17; 24.09.05; 25.01.06; 27.05.22; 

28.05.00; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.04  

(591) црна, црвена, тамно плава, златна, жута.  

(511) Кл. 27:  теписи (теписи, асуре, простирке и 

отирачи, линолеум и други материјали за покривање 

подова, теписи за просторије, теписи у виду стаза за 

подове); неклизајуће простирке; прекривачи за 

подове (примарна подлога за тепих).  
 

(111) 80244 (181) 31.07.2030. 

(210) Ж- 2020-1304 (220) 31.07.2020. 

 (151) 27.04.2021. 

(732) Војислав Ђурић, Станка Пауновића Вељка 78, 

Београд, RS 

(740) Зоран Новаковић, адвокат, Иштвана Лакија 26, 

Београд 

(540) 

 

(531) 04.05.21; 11.01.01; 11.03.23; 25.07.21; 26.04.16; 

26.04.18; 27.03.15; 27.05.02; 29.01.03; 29.01.08  

(591) зелена, црна, бела.  

(511) Кл. 39:  испорука робе; складиштење робе; 

изнајмљивање хладњаче за храну; транспортне 

услуге; курирске услуге (достава пошиљки или 

робе); изнајмљивање замрзивача.  

Кл. 43:  кетеринг хране и пића; услуге ресторана за 

самопослуживање; услуге снек барова; декорисање 

хране; декорисање колача; информације и савети у 

вези са припремањем оброка.  
 

(111) 80245 (181) 31.07.2030. 

(210) Ж- 2020-1298 (220) 31.07.2020. 

 (151) 27.04.2021. 

(732) Дејан Матијашевић, Сутјеска блок 324К, 

Београд, RS 

(540) 

 

(531) 26.11.11; 26.13.25; 27.05.01; 29.01.01; 29.01.08  

(591) црвена.  

(511) Кл. 18:  пртљажне и торбе за ношење, путне 

торбе; школске торбе; кишобрани и сунцобрани; 

огрлице; поводци и одећа за животиње.  

Кл. 25:  одећа и обућа за спорт; скијашке рукавице; 

спортске мајице; бициклистичка одећа; униформа за 

џудо и карате; обућа за фудбал; обућа за гимнастику.  

(111) 80246 (181) 03.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1481 (220) 03.09.2020. 

 (151) 28.04.2021. 

(732) May Cheong Toy Products Factory Limited, 

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

Tsimshatsui East, Kowloon,, Hong Kong, HK 

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

11160, Београд 

(540) 

 

(531) 26.13.01; 27.01.25; 27.05.09; 27.05.17  

(511) Кл. 16:  хартија, картон ; штампане ствари; 

књиговезачки материјал; фотографије; 

канцеларијски материјал; лепила за канцеларијске и 

кућне потребе; уметнички материјали; кичице; 

писаће машине и канцеларијски реквизити (изузев 

намештаја); материјали за обуку и наставу (изузев 

апарата); пластични материјали за паковање ; 

штампарска слова; клишеи. 

Кл. 28:  играчке, игре, игрице и друштвене игре; 

аутомобили играчке; возила играчке; умањени 

модели (минијатуре) аутомобила, умањени модели 

(минијатуре) возила; комплети за склапање 

умањених модела (минијатура) аутомобила и возила; 

Божићне играчке; образовне играчке; предшколске 

играчке; електронске играчке.  

Кл. 35:  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови; малопродаја, 

велепродаја и "онлајн" малопродаја играчака, игара, 

игрица и друштвених игара.  
 

(111) 80247 (181) 02.06.2030. 

(210) Ж- 2020-816 (220) 02.06.2020. 

 (151) 28.04.2021. 

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

22320, Инђија, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 29.01.04; 29.01.06  

(591) бела, плава.  

(511) Кл. 6:  челичне савитљиве цеви (од иноха, 

алуминијума и поцинковане челичне траке) за 

проток ваздуха и дима; метални сифони за опремање 
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купатила и кухиња; савитљиве цеви за проток 

хладног и топлог ваздуха израђене од ламинираног 

вишеслојног алуминијума са челичном арматуром. 

Кл. 11:  опрема за купатила са топлим ваздухом; 

филтери за климатизацију; опрема за купатила; 

славине за цеви и цевоводе; цеви за котлове за 

инсталације за грејање; димноводни канали за 

димњаке; вентилатори за димњаке; цеви за воду за 

санитарне инсталације; славине.  

Кл. 17:  гума, гутаперка, каучук, азбест, лискун, и 

производи направљени од ових материјала који нису 

укључени у друге класе; полупрерађени пластични 

производи; материјали за подбијање (подлошке), 

заптивање и изоловање; неметалне савитљиве цеви за 

проток хладног и топлог ваздуха и отпрашивање; 

неметални сифони за опремање купатила и кухиња; 

неметалне савитљице цеви за заштиту електро каблова.   

Кл. 19:  неметалне савитљиве цеви (од тврдог и 

меког гранулата) за проток течности; неметални 

сливници у грађевинарству за спречавање 

непријатних мириса.   
 

(111) 80248 (181) 19.10.2030. 

(210) Ж- 2020-1815 (220) 19.10.2020. 

 (151) 28.04.2021. 

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

54-56 08902 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT, 

BARCELONA, ES 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

 

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

29.01.01; 29.01.03; 29.01.06  

(591) наранџаста, зелена, бела.  

(511) Кл. 31:  храна за животиње; препарати за 

животињску исхрану; храна за кућне љубимце; 

напици за кућне љубимце; сточна храна; обогаћена 

храна за јачање животиња; пшенични протеини за 

храну за животиње; материјали за простирке (стеље) 

за животиње; живе животиње; јестиве посластице за 

животиње; слад.  
 

(111) 80249 (181) 20.10.2030. 

(210) Ж- 2020-1818 (220) 20.10.2020. 

 (151) 28.04.2021. 

(732) Zhejiang Yige Enterprise Management Group 

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

Baiyang Sub-district, Jianggan District, Hangzhou, 

Zhejiang Province, CN 

(740) Плавша & Плавша доо Београд, Струмичка 51, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.09; 27.05.19; 28.03.00  

(511) Кл. 3:  млеко за чишћење лица; козметика; 

етарска уља; парфеми; козметички сетови; 

козметичке маске; препарати за чишћење; ружеви за 

усне; средства за чишћење зуба [пасте, гелови, 

течности]; фумигацијска средства [парфеми]; оловке 

за извлачење обрва; ружеви; памучна вуна за 

козметичку употребу; сенке за очи; спреј за 

фиксирање шминке; базе за шминку; средства за 

заштиту од сунца; сетови шминке који садрже 

козметику; руменила; препарати за уклањање 

шминке; коректори [козметички]; вештачке 

трепавице; траке за очне капке; пудери за лице у 

праху; шминка за лице и тело; препарати за 

парфимисање ваздуха; гелови за туширање; 

шампони; комади тоалетног сапуна.  
 

(111) 80250 (181) 21.10.2030. 

(210) Ж- 2020-1825 (220) 21.10.2020. 

 (151) 28.04.2021. 

(732) British American Tobacco (Brands) Inc., 251 

Little Falls Drive, Suite 100  , Wilmington  DE 19808-

1674 , US 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000 Београд 

(540) 

LUCKY STRIKE COMPACT 

(511) Кл. 34:  цигарете; дуван, сиров или прерађен; 

резани дуван; дуван за луле; производи од дувана; 

замене за дуван (које нису за употребу у медицини); 

цигаре; цигарилоси; упаљачи за цигарете; упаљачи за 

цигаре; шибице; производи за пушаче; папир за 

цигарете; тубе за цигарете; филтери за цигарете; 

џепне машинице за мотање цигарета; ручне 

машинице за пуњење папирних туба дуваном; 

електронске цигарете; течност за електронске 

цигарете; производи од дувана који се загревају.  
 

(111) 80251 (181) 12.10.2030. 

(210) Ж- 2020-1740 (220) 12.10.2020. 

 (151) 28.04.2021. 
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(732) "SAPONIA"-kemijska, prehrambena I 

farmaceutska industrija d.d. Osijek, Matije Gupca 2, 

Osijek, HR 

(740) Адвокат Слободан Миљаковић, Молерова 76/1, 

11000, Београд 

(540) 

Deziclean 

(511) Кл. 1:  хемијски производи који се 

употребљавају у индустрији, науци, фотографији, 

пољопривреди и шумарству.  

Кл. 3:  средства за бељење и друге супстанце за 

употребу у  перионицама; препарати за чишћење, 

полирање, рибање и нагризање; сапуни; козметика; 

пасте за зубе; марамице натопљене са козметичким 

лосионима.  

Кл. 5:  фармацеутски, ветеринарски и санитарни 

препарати; дезинфекциона средства.  
 

(111) 80252 (181) 16.10.2030. 

(210) Ж- 2020-1792 (220) 16.10.2020. 

 (151) 28.04.2021. 

(732) PUBLIK DOO, Владике Николаја 469, 14000, 

Ваљево, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.10; 27.05.11; 27.05.15  

(511) Кл. 16:  хартија, картон и производи од њих 

наиме нотеси, роковници, планери, агенде. 

календари, књиге.   
 

(111) 80253 (181) 28.10.2030. 

(210) Ж- 2020-1894 (220) 28.10.2020. 

 (151) 28.04.2021. 

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

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

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

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

11070, Нови Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01  

 

(511) Кл. 34:  eлектронске цигарете; течни раствори 

за електронске цигарете; кутије за цигарете, 

табакере; раствори течног никотина за употребу у 

електронским цигаретама; електронске цигаре; 

ароме, изузев есенцијалних уља, за употребу у 

електронским цигаретама; орални вапоризатори за 

пушаче; електронске цигарете за употребу као 

алтернатива традиционалним цигаретама; 

електронске наргиле; електронске луле; кутије 

(табакере) за електронске цигарете.  
 

(111) 80254 (181) 04.11.2030. 

(210) Ж- 2020-1935 (220) 04.11.2020. 

 (151) 28.04.2021. 

(732) JT International SA, Rue Kazem-Radjavi 8, 1202 

Geneva, CH 

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

11040, Београд 

(540) 

LD COMPACT 

(511) Кл. 34:  дуван, било да је прерађен или 

непрерађен; дуван за пушење, дуван за лулу, дуван за 

ручно увијање, дуван за жвакање, снус дуван; 

цигарете, електронске цигарете, цигаре, цигарилоси; 

дуван за ушмркавање; артикли за пушаче; папир за 

цигарете, тубе за цигарете и шибице.   
 

(111) 80255 (181) 02.10.2030. 

(210) Ж- 2020-1678 (220) 02.10.2020. 

 (151) 28.04.2021. 

(732) UNITED MEDIA Sàrl, 43 boulevard Pierre 

Frieden, L-1543 Luxembourg, LU 

(740) Адвокат Милош Стојковић, Булевар Зорана 

Ђинђића  8А, 11070 Београд 

(540) 

ZDRAVO MISLI 

(511) Кл. 35:  оглашавање, вођење послова; пословно 

управљање, канцеларијски послови.   

Кл. 38:  телекомуникације.  

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; спортске и културне активности.  
 

(111) 80256 (181) 02.10.2030. 

(210) Ж- 2020-1679 (220) 02.10.2020. 

 (151) 28.04.2021. 

(732) UNITED MEDIA Sàrl, 43 boulevard Pierre 

Frieden, L-1543 Luxembourg, LU 

(740) Адвокат Милош Стојковић, Булевар Зорана 

Ђинђића  8А, 11070 Београд 

(540) 

PROBUDI SE 
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(511) Кл. 35:  оглашавање, вођење послова; пословно 

управљање, канцеларијски послови.   

Кл. 38:  телекомуникације.  

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; спортске и културне активности.  
 

(111) 80257 (181) 02.10.2030. 

(210) Ж- 2020-1694 (220) 02.10.2020. 

 (151) 28.04.2021. 

(732) PREDUZEĆE MLEKARA-UB DOO UB, 

Алексе Мартић 3, 14210, Уб, RS 

(740) Адвокат Драгољуб Ћосовић, Андре Николића 

3, 11040, Београд 

(540) 

 

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

26.01.21; 26.04.03; 26.13.25; 27.05.11; 27.05.24; 29.01.15 

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

(511) Кл. 16:  хартија, картон; штампане ствари; 

пластични материјал за паковање сирног намаза; 

етикете и налепнице за сирни намаз; билборди, 

штампани каталози и маркетиншки материјал за 

сирни намаз.  

Кл. 29:  сирни намаз.  

Кл. 35:  услуге промета, трговине на велико и мало 

сирним намазом.  
 

(111) 80258 (181) 02.10.2030. 

(210) Ж- 2020-1693 (220) 02.10.2020. 

 (151) 28.04.2021. 

(732) PREDUZEĆE MLEKARA-UB DOO UB, 

Алексе Мартић 3, 14210, Уб, RS 

(740) Адвокат Драгољуб Ћосовић, Андре Николића 

3, 11040, Београд 

(540) 

 

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

25.01.25; 25.07.08; 26.01.12; 26.01.21; 26.04.03; 

26.13.25; 27.05.11; 27.05.24; 29.01.15  

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

(511) Кл. 16:  хартија, картон; штампане ствари; 

пластични материјал за паковање сира; етикете и 

налепнице за сир; билборди, штампани каталози и 

маркетиншки материјал за сир.  

Кл. 29:  сир.  

Кл. 35:  услуге промета, трговине на велико и мало 

сиром.  
 

(111) 80259 (181) 02.10.2030. 

(210) Ж- 2020-1695 (220) 02.10.2020. 

 (151) 28.04.2021. 

(732) PREDUZEĆE MLEKARA-UB DOO UB, 

Алексе Мартић 3, 14210, Уб, RS 

(740) Адвокат Драгољуб Ћосовић, Андре Николића 

3, 11040, Београд 

(540) 

 

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

26.01.12; 26.01.21; 26.04.03; 26.13.25; 27.05.11; 

27.05.17; 27.05.24; 29.01.15  

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

браон  

(511) Кл. 16:  хартија, картон; штампане ствари; 

пластични материјал за паковање сирног намаза; 

етикете и налепнице за сирни намаз; билборди, 

штампани каталози и маркетиншки материјал за 

сирни намаз.  

Кл. 29:  сирни намаз.  

Кл. 35:  услуге промета, трговине на велико и мало 

сирним намазом.  
 

(111) 80260 (181) 04.11.2030. 

(210) Ж- 2020-1930 (220) 04.11.2020. 

 (151) 28.04.2021. 

(300) 35239  25.08.2020.  AD. 

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

2000, Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

NENA 
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(511) Кл. 34:  жичани вапоризатори за електронске 

цигарете и електронске уређаје за пушење; дуван, 

сиров или прерађен; дувански производи укључујући 

цигаре, цигарете, цигарилосе, дуван за увијање 

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

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

дуван (за немедицинску употребу); артикли за 

пушаче, укључујући папир за цигарете, тубе за 

цигарете, филтере за цигарете, кутије за дуван, 

кутије за цигарете, табакере и пепељаре, луле, џепне 

машинице за увијање цигарета, упаљаче; шибице; 

дувански штапићи, дувански производи за загревање, 

електронски уређаји и њихови делови који се 

користе за загревање цигарета или дувана у циљу 

ослобађања аеросола који садржи никотин за 

инхалацију; течни никотински раствори за употребу 

у електронским цигаретама; електронски уређаји за 

пушење; електронске цигарете; електронске цигарете 

као замена за традиционалне цигарете; електронски 

уређаји који садрже аеросол за инхалацију никотина; 

орални вапоризатори за пушаче, дувански производи 

и замене за дуван; артикли за пушаче електронских 

цигарета; делови и опрема за наведене производе из 

класе 34; уређаји за гашење цигарета и цигара које се 

загревају и дуванских штапића који се загревају; 

пуњиве електронске кутије за цигарете.  
 

(111) 80261 (181) 02.10.2030. 

(210) Ж- 2020-1703 (220) 02.10.2020. 

 (151) 28.04.2021. 

(732) LABUDOVIĆ NS DOO NOVI SAD, Јована 

Солдатовића 3, 21000 Нови Сад, RS 

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

21000 Нови Сад 

(540) 

 

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

27.05.17; 27.05.24; 29.01.15  

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

(511) Кл. 28:  играчке.  

Кл. 30:  чоколада.  
 

(111) 80262 (181) 02.10.2030. 

(210) Ж- 2020-1704 (220) 02.10.2020. 

 (151) 28.04.2021. 

(732) LABUDOVIĆ NS DOO NOVI SAD, Јована 

Солдатовића 3, 21000 Нови Сад, RS 

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

21000 Нови Сад 

(540) 

 

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

08.07.11; 27.05.17; 27.05.24  

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

(511) Кл. 28:  играчке.  

Кл. 30:  чоколада.  
 

(111) 80263 (181) 26.10.2030. 

(210) Ж- 2020-1862 (220) 26.10.2020. 

 (151) 28.04.2021. 

(300) UK00003512838   16.07.2020.  UK. 

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

Park East, Shirebrook,  NG20 8RY , UK 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

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

29.01.01; 29.01.04; 29.01.06  

(591) плава, црвена, бела.  

(511) Кл. 25:  одећа; обућа; покривала за главу; 

спортске јакне с капуљачом [парке]; траке за око 

руке [одећа]; фантомке; каишеви [одећа]; каишеви од 

имитације коже; кожни појасеви; чизме; јакне 

отпорне на ветар; капе (за туширање); капе; 

свештеничко одело за богослужења; капути; хаљине; 

одећа за вежбање; модна одећа; јакне, чизме и 

прслуци за пецање; комбинезони за пецање; 

фудбалске ципеле, копачке; фудбалски дресови; 

камашне, доколенице и назувци; рукавице; шешири; 

чарапе и плетена трикотажа; јакне; фармерице; одећа 

за слободно време; лежерна одећа; лагана одећа; 

наручници, свештеничка одећа; кравате заштитна 

одећа за сурф; џемпери; реплике комплет 

фудбалских дресова; заштитна одећа, рукавице, 

покривала за главу и обућа (изузев за заштиту од 
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незгода или повреда); комбинезони за скијање; 

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

ципеле; скијашка одећа; маске за спавање; одећа за 

спавање; радни комбинезон, одело; кратке чарапе; 

спортска опрема (одећа) за јахање; спортска одећа; 

спортска гардероба; спортска покривала за главу 

(изузев кацига); спортске ципеле, чизме за 

планинарење; спортски дресови; спортска одећа; 

крампони за фудбалске копачке [ципеле]; шорцеви за 

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

панталоне; мајице; доњи веш; прслуци; чизме за 

планинарење; непромочива одећа и одећа отпорна на 

разне временске услове; водоотпорна одећа; 

непромочива одећа; гумирана одећа; монашки 

велови; манжетне; све напред наведено изузев одеће 

за бициклисте; делови, прибор и опрема за сву 

напред наведену робу.  

Кл. 35:  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови; рачуноводство, 

вођење пословних књига и ревизија; рачуноводство; 

израда извода са рачуна; комерцијална 

администрација за лиценце роба и услуга других, 

управљање програмом попуста за омогућавање 

учесницима да добију попусте на робу и услуге 

употребом чланске картице за остваривање попуста, 

администрација такмичења у рекламне сврхе, 

управљање програмима за лојалност потрошача, 

управљање шемама за лојалност потрошача и 

награђивање, управљање програмима за лојалност 

који укључују попусте или подстицаје, управљање 

програмом награђивања лојалности, управљање 

програмима за чланарине, управљање претплатама 

на новине [за друге], управљање шемама подстицања 

продаје и промоције, управљање подстицајним 

програмима за подстицање продаје, управљање 

пословним активностима франшизних објеката, 

управљање пословним активностима малопродајних 

објеката; администрација која се односи на методе 

маркетинга и продаје; административне услуге у 

вези са картицама лојалности; административно 

обрађивање налога; услуге административне 

подршке и обраде података; рекламне, маркетиншке 

и промотивне услуге; рекламирање за друге на 

интернету; рекламне и маркетиншке услуге које се 

пружају путем друштвених медија; рекламирање 

слањем наруџбеница; рекламирање производа 

других продаваца, ради омогућавања потрошачима 

да робу тих продаваца лакше разгледају и упореде; 

рекламирање, нарочито услуге промоције робе; 

услуге рекламирања ради промоције електронске 

трговине; рекламирање преко свих јавних средстава 

комуникације; саветодавне услуге у пословном 

управљању фитнес клубова; саветодавне услуге у 

пословном управљању здравствених клубова; 

саветодавне услуге у вези са пословањем фитнес 

клубова; саветодавне услуге у вези са пословањем 

здравствених клубова; организовање и вођење 

рекламних догађаја, сајмова и изложби за пословне и 

рекламне потребе; организовање пословних 

трансакција, за друге, преко интернет продавница; 

услуге претплате на новине за друге; организовање 

поставки за комерцијалне потребе, поставки за 

трговинске потребе, изложби за рекламне потребе, 

изложби за комерцијалне потребе, презентација за 

рекламне потребе, презентација за комерцијалне 

потребе; организовање претплате на интернет 

публикације за друге, на електронске новине, на 

информативне медије, на медијске пакете, на 

телекомуникационе услуге за друге; услуге 

малопродаје путем лицитације; ревизорске услуге; 

рекламирање преко плаката; услуге креирања, 

процене, позиционирања, стратегије и тестирања 

бренда; услуге пословне администрације за обраду 

продаје преко интернета; пословни савети и 

консултантске услуге у вези са франшизама; услуге 

давања пословних савета; пружање услуга анализа 

пословања и пословних информација као и услуга 

истраживања тржишта; пословне процене; услуге 

пословне помоћи, управљања и администрације; 

пословно саветовање и саветодавне услуге; услуге 

пословног саветовања у вези са управљањем, 

маркетингом и промоцијом кампања за прикупљање 

средстава; анализирање пословних података; 

пружање пословних информација; обавештења о 

пословима; услуге пословног извештавања; пословна 

испитивања; пословно управљање и организационо 

саветовање; пословно управљање трговинама, 

забавним објектима, хотелима, извођачким 

уметницима, спортским личностима, малопродајним 

објектима, спортским клубовима, спортским 

објектима, спортским установама, спортистима, 

комплексима за базенима, велепродајним и 

малопродајним објектима; пословно управљање; 

услуге праћења пословања и пословне саветодавне 

услуге, наиме, праћење корисника и рекламирање 

других ради креирања стратегије, стицања 

разумевања, и пружања маркетиншких смерница и 

ради анализе, разумевања и предвиђања понашања и 

мотивације потрошача и тржишних трендова; 

пословно умрежавање; пословно управљање тржним 

центрима и тржницама; пословно управљање и 

организационо саветовање; пословно планирање; 

услуге унапређења пословања; пословна 

истраживања; пословно стратешко планирање; 

канцеларијски послови преузимања налога за 

продају; прикупљање пословне статистике; 

комерцијална администрација за лиценце роба и 

услуга трећих лица; услуге комерцијалног 

саветовања; пружање комерцијалних информација; 

пружање комерцијалних информација и савета 

потрошачима; помоћ у пословном или 

индустријском управљању; управљање предузећима 
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[за друге]; услуге упоређивања приликом куповине; 

састављање реклама за употребу на интернет веб 

страницама; прикупљање података о пословању; 

прикупљање информација у компјутерске базе 

података; прикупљање статистичких података; 

састављање, производња и дистрибуција рекламног 

материјала; састављање и одржавање онлајн 

именика; услуге снимања рачунарских података; 

компјутерско управљање подацима; консултантске 

услуге које се односе на технике продаје и продајне 

програме; саветодавне услуге у вези са маркетингом; 

консултантске услуге које се односе на оглашавање; 

корпоративно планирање; анализе цена и трошкова; 

услуге клубова за потрошаче и услуге програма за 

лојалност потрошача, за комерцијалне, промотивне 

и/или рекламне сврхе; обрада података, 

систематизација и управљање подацима; 

презентација робе; услуге дигиталног оглашавања; 

дигитални маркетинг; непосредно оглашавање путем 

поште; дистрибуција рекламног материјала; 

дистрибуција рекламног, маркетиншког и 

промотивног материјала; дистрибуција узорака; 

репродукција докумената; економске прогнозе; 

стручњаци за ефикасност; агенције за запошљавање; 

услуга маркетинга догађаја; услуге агенција за увоз и 

извоз; организовање модних ревија у комерцијалне 

сврхе; организовање модних ревија у промотивне 

сврхе; услуге пословног саветовања које се односи 

на франшизе; услуге управљања људским ресурсима 

и проналажења особља; услуге агенција за увоз и 

извоз; информације о методама продаје; 

информативне услуге у вези са рекламирањем; 

фактурисање; услуге графичке обраде материјала за 

рекламне сврхе; услуге програма лојалности, 

подстицаја и бонуса; оглашавање у часописима; 

услуге малопродаје одеће путем наруџбенице; 

рекламирање слањем наруџбеница; саветодавне 

услуге у пословном управљању; помоћ у управљању; 

анализирање и истраживање тржишта; маркетинг; 

маркетиншка истраживања; маркетинг; рекламирање 

роба и услуга других доделом ваучера; манекенске 

услуге у циљу рекламирања или продајних 

промоција; услуге праћења штампе; изнајмљивање 

канцеларијских машина и опреме; рекламирање 

преко интернета; онлајн рекламирање на рачунарској 

мрежи; онлајн рекламирање и рекламирање путем 

електронске поште, укључујући развој и производњу 

кампања на друштвеним мрежама и техника 

виралног маркетинга; онлајн маркетинг; услуге 

наручивања преко интернета; испитивање јавног 

мњења; организовање програма лојалности 

потрошача у комерцијалне, промотивне и рекламне 

сврхе; организовање изложби и догађаја за 

комерцијалне или рекламне потребе; организовање 

извлачења награде за маркетиншке услуге; 

организовање промоција помоћу аудио-визуелних 

медија; организовање сајмова за комерцијалне или 

рекламне потребе; организовање, управљање и 

надзор програма лојалности, подстицајних програма, 

продаје и промотивних подстицајних програма; 

организовање изложби, догађаја, поставки, сајмова и 

скупова за комерцијалне или рекламне потребе; 

услуге подуговарања, аутсорсинг [помоћ у 

пословању]; припрема платних листи; консултације у 

вези са избором особља; проналажење особља; 

услуге фотокопирања; постављање реклама и 

промотивних дисплеја на електронске странице 

којима се приступа путем рачунарских мрежа; 

планирање рекламних и маркетиншких стратегија; 

презентација роба и услуга; презентација производа 

путем средстава комуникације, у сврху продаје на 

мало; услуге поређења цена; услуге набавке за друге 

[куповина производа и услуга за друге пословне 

субјекте]; презентација робе и услуге приказивања 

производа; пружање информација у вези са продајом 

производа; састављање рекламног садржаја и 

реклама; промовисање роба и услуга за друге; 

промовисање робе и услуга других дељењем ваучера, 

путем шеме награђивања лојалности, путем програма 

картица за попуст, путем спровођења продаје и 

промотивних подстицајних шема које укључују 

акцизне маркице, додељивањем поена за употребу 

кредитне картице при куповини, на промотивним 

догађајима, дистрибуцијом штампаног материјала и 

путем промотивних такмичења; промовисање 

продаје услуга [у име других] организовањем огласа; 

промовисање такмичења и догађаја, роба и услуга за 

друге, роба и услуга путем спонзорства, посебних 

догађаја, спортских такмичења и догађаја; 

промотивне услуге у вези са електронским 

спортским (е-спортс) догађајима; промотивни 

менаџмент за спортске личности; промотивне услуге; 

омогућавање приступа онлајн рекламном водичу 

који се може претраживати а који садржи робу и 

услуге онлајн добављача; пружање простора за 

оглашавање на веб сајту; пружање пословних 

информација путем Интернета; пружање 

комерцијалних информација купцима; пружање 

информација о производима широке потрошње 

преко интернета; пружање информација у вези са 

организовањем и спровођењем волонтерских 

програма и пројеката којима се решавају проблеми 

заједница; пружање информација о тржишту у вези 

са потрошачким производима; пружање 

информација о куповини; пружање и ширење 

пословних информација, рекламног материјала и 

материјала за оглашавање који се односи на изложбе, 

сајмове и поставке за пословне потребе; пружање и 

ширење пословних информација, помоћи и савета 

учесницима, посетиоцима и излагачима на 

изложбама; пружање и изнајмљивање простора, 

времена и медија за оглашавање; обезбеђивање 
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онлајн тржишта за купце и продавце роба и услуга; 

пружање информација и савета купцима у вези са 

одабиром производа и предмета који се купују; 

пружање информација и саветодавних услуга које се 

односе на електронску трговину; пружање услуга 

поређења цена онлајн; услуге односа са јавношћу; 

објављивање рекламних текстова; оглашавање; 

услуге за пресељење пословања предузећа; 

изнајмљивање простора за оглашавање, времена за 

оглашавање на комуникационим медијима, 

канцеларијских машина и опреме, машина за 

фотокопирање, аутоматских машина за продају; 

истраживање за пословне потребе; услуге 

истраживања које се односе на рекламирање и 

маркетинг; услуге малопродаје одеће; услуге 

малопродаје припејд картица других за употребу 

приликом куповине одеће; услуге малопродаје 

припејд картица других за употребу приликом 

плаћања услуга из области разоноде; услуге уређења 

излога малопродајних продавница; промоција 

продаје; рекламирање продаје за друге путем 

корисничких картица са погодностима; промовисање 

малопродаје путем програма лојалности потрошача; 

услуге промотивне продаје на терминалима за 

продају, за друге; секретарске услуге; уређивање 

излога; тражење спонзорства; претплата на 

информативни медијски пакет; систематизација 

информација у компјутерске базе података; услуге 

агенције за таленте; обрачун пореза; договарање 

претплате за услуге телекомуникација за друге; 

услуге телемаркетинга; услуге телефонског 

одговарања за одсутне претплатнике; рекламирање 

преко телевизије; услуге сајмова и изложби за 

комерцијалне потребе; транскрипција; 

дактилографске услуге; ажурирање огласних 

материјала; обрада текста; писање рекламних 

текстова; услуге малопродаје, онлајн малопродаје, 

велепродаје и малопродаје путем поште хемијских 

производа који се употребљавају у индустрији, 

науци, фотографији, као и у пољопривреди, 

хортикултури и шумарству, непрерађене вештачке 

смоле, непрерађених пластичних материја, смеша за 

гашење пожара и за спречавање пожара, препарата за 

каљење и заваривање, материја за штављење 

животињске коже, лепљивих супстанци које се 

употребљавају у индустрији, гитова и других 

материја за пуњења у облику пасте, компоста, 

природних ђубрива, вештачких ђубрива, биолошких 

препарата за употребу у индустрији и науци; услуге 

малопродаје, онлајн малопродаје, велепродаје и 

малопродаје путем поште боја, фирнајза, лакова, 

средстава за заштиту од рђе и труљења дрвета, 

материја за бојење, боја, мастила за штампање, 

обележавање и гравирање, сирове природне смоле, 

метала у облику листова и прахова за сликање, 

декорисање, штампање и уметност, нагризајућих 

средстава, фарби, материја за бојење, пигмента и 

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

храну, тонера, напуњених, за штампаче и копир 

апарате; услуге малопродаје, онлајн малопродаје, 

велепродаје и малопродаје путем поште 

немедицинске козметике и тоалетних препарата, 

немедицинских средстава за чишћење зуба, 

парфимеријских производа, етарских уља, средстава 

за бељење и других супстанци за употребу у 

перионицама, препарата за чишћење, полирање, 

рибање и абразивних препарата, препарата за 

чишћење тела и негу лепоте, козметике, тоалетних 

производа, препарата за оралну хигијену, 

парфимерије и мириса, препарата за негу животиња, 

ароматичних екстракта; услуге малопродаје, услуге 

онлајн малопродаје, услуге велепродаје и 

малопродаје путем поште у вези са продајом мириса 

за домаћинство, препарата за прање, препарата за 

чишћење и полирање коже и ципела, препарата за 

чишћење возила, сапуна против знојења, препарата 

против знојења, препарата за вештачко тамњење 

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

медицинске сврхе, омекшивача браде, производа за 

негу лепоте, козметичких маски; услуге малопродаје, 

услуге онлајн малопродаје, услуге велепродаје и 

малопродаје путем поште у вези са продајом 

препарата за избељивање и других супстанци за 

употребу у перионицама, препарата за чишћење, 

полирање, рибање и абразивних препарата, 

производа за негу тела, пудера за тело, крема за 

чизме, препарата за полирање чизама, средства за 

чишћење руку, препарата за чишћење, средстава за 

чишћење, млека за чишћење за тоалетну употребу, 

средстава за бојење, козметичких сетова, 

козметичких препарата за потамњивање коже, 

козметике, крема; услуге малопродаје, услуге онлајн 

малопродаје, услуге велепродаје и малопродаје 

путем поште у вези са продајом средстава за 

чишћење зуба, дезодорантних сапуна, дезодоранса, 

препарата за депилацију, детерџената, сапуна за 

дезинфекцију, боја (козметичких), боја за браду, 

колоњских вода, картонских турпија за нокте, 

шмиргл платна, шмиргл платна за сређивање 

ноктију, шмиргл папира, етеричних уља, шминке за 

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

косу, препарата за избељивање косе, производа за 

негу косе, боја за косу; услуге малопродаје, услуге 

онлајн малопродаје, услуге велепродаје и 

малопродаје путем поште у вези са продајом боја за 

косу, лосиона за косу, препарата за намештање косе, 

спрејева за косу, препарата за коврџање косе, 

препарата за негу руку, немедицинских балзама за 

усне, лосиона за козметичку употребу, шминке, 

пудера за шминкање, препарата за шминкање, 

препарата за уклањање шминке, медицинских 

сапуна, препарата за хидратацију, средстава за 
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испирање уста, препарата за негу ноктију, лака за 

нокте, препарата за уклањање лака за нокте, 

средстава за одстрањивање лака за нокте; услуге 

малопродаје, услуге онлајн малопродаје, услуге 

велепродаје и малопродаје путем поште у вези са 

продајом немедицинских препарата за употребу 

после бријања, немедицинских тоалетних препарата, 

уља за телу, уља за козметичку употребу, уља за 

парфеме и мирисе, парфимерије, парфема, препарата 

за негу тела, немедицинских препарата за 

освежавање даха, лосиона за употребу пре бријања и 

после бријања, шампона, препарата за бријање, 

сапуна за бријање, креме за ципеле, средстава за 

чишћење обуће, воска за ципеле; услуге малопродаје, 

услуге онлајн малопродаје, услуге велепродаје и 

малопродаје путем поште у вези са продајом 

препарата за туширање, производа за негу коже, 

препарата за негу коже, сапуна, средстава за 

уклањање флека, препарата за тамњење коже, талк 

пудера, боја и лосиона за косу и браду, марамица 

натопљених козметичким лосионима, тоалетних 

артикала, тоалетних вода, тоалетних производа, 

пешкира који садрже немедицинске тоалетне 

препарате, препарата за прање и купатило; услуге 

малопродаје, услуге онлајн малопродаје, услуге 

велепродаје и малопродаје путем поште у вези са 

продајом индустријских уља и масти, воска, мазива, 

једињења за скупљање, влажење и везивање 

прашине, горива и материја за осветљавање, свећа и 

фитиља за осветљавање, нехемијских додатака за 

горива, вуне као горива, свећа за јелке, електричне 

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

осветљавање, уља за боје; услуге малопродаје, услуге 

онлајн малопродаје, услуге велепродаје и 

малопродаје путем поште парфемисаних и мирисних 

свећа, препарата за везивање прашине за чишћење, 

проширивача за уши, уља за текстил, 

фармацеутских, медицинских и ветеринарских 

препарата, санитарних препарата за употребу у 

медицини, дијететске хране и супстанци 

прилагођених за употребу у медицини или 

ветеринарску употребу, хране за бебе, дијететских 

додатака за људе и животиње, фластери, материјала 

за завијање, материјала за пломбирање зуба, 

зубарска смола; услуге малопродаје, услуге онлајн 

малопродаје, услуге велепродаје и малопродаје 

путем поште дезинфекционих средстава, препарата 

за уништавање животињских штеточина, фунгицида, 

хербицида, фластера, лепкова за протезе, препарата 

за освежавање ваздуха, аналгетика, антисептик 

препарата, подлога за бактериолошке културе, завоја 

за превијање, појасева за хигијенске улошке, 

освеживача ваздуха за кола, угљених хидрата у 

течном облику; услуге малопродаје, услуге онлајн 

малопродаје, услуге велепродаје и малопродаје 

путем поште хемијских проводника за 

електрокардиографске електроде, хладних крема за 

лечење спортских повреда, препарата за чишћење 

контактних сочива, дијететских додатака за људе и 

животиње, дијететских напитака прилагођених за 

медицинску употребу, дијететске хране и супстанци 

прилагођених за медицинску или ветеринарску 

употребу, хране за бебе, дијететске хране са ниским 

садржајем масти [прилагођених за медицинску 

употребу); услуге малопродаје, услуге онлајн 

малопродаје, услуге велепродаје и малопродаје 

путем поште дијететске хране прилагођене људима 

са сложеним метаболичким болестима за 

медицинску употребу, дијететских супстанци 

прилагођених за медицинску потребу, дијететских 

супстанци за медицинску употребу у контроли 

тежине, средстава за дезинфекцију за хигијенске 

сврхе, купки за псе, напитака који се углавном 

састоје од минерала или витамина, лекова за 

медицинску употребу, напуњених кутија и сетова за 

прву помоћ, додатака исхрани; услуге малопродаје, 

услуге онлајн малопродаје, услуге велепродаје и 

малопродаје путем поште хране за људе са сложеним 

метаболичким болестима, газе за превијање, 

препарата за дезинфекцију руку, сетова са 

медицинским препаратима, материјала за превијање, 

напитака који замењују оброке и дијететских 

напитака, оброка у праху, медицинске хране за 

спортисте, медицинске хране за спортске типове 

[витамини или минерали], медицинских препарата и 

супстанци; услуге малопродаје, услуге онлајн 

малопродаје, услуге велепродаје и малопродаје 

путем поште минералних и протеинских препарата и 

супстанци, минералних напитака [медицинских], 

препарата за опуштање мишића, натуропатских и 

хомеопатских препарата и супстанци, хранљивих 

материја и састојака, додатака исхрани и дијететских 

додатака, кисеоника за медицинску употребу, 

пестицида, фармацеутских препарата и супстанци, 

биљних једињења и екстракта за употребу у виду 

дијететских додатака, гипса; услуге малопродаје, 

услуге онлајн малопродаје, услуге велепродаје и 

малопродаје путем поште концентрата дијететске 

хране у праху и дијететских супстанци за употребу у 

програмима скидања килаже у медицинске сврхе, 

препарата за дијететску употребу, протеинске хране 

за људску исхрану [прилагођене за медицинске 

сврхе], протеинских додатака, радијума за 

медицинску употребу, препарата за стерилизацију, 

витаминских стимулатора; услуге малопродаје, 

услуге онлајн малопродаје, услуге велепродаје и 

малопродаје путем поште трака за завоје, витамина, 

дијететских и минералних додатака, витаминских 

напитака, витаминских препарата, витамина, вода 

[пића] за медицинску употребу, обичних метала и 

њихових легура, руда, металних материјала за 

грађевинарство и конструисање, металних 
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преносивих конструкција, неелектричних каблова и 

жица од обичног метала, малих металних 

гвожђарских производа, металних контејнера за 

складиштење или транспорт; услуге малопродаје, 

услуге онлајн малопродаје, услуге велепродаје и 

малопродаје путем поште сефова, малих металних 

предмета, непрерађених или полупрерађених 

обичних метала укључујући једноставне производе 

који се од њих праве, металних амблема за возила, 

металних беџева, прстенова за кључеве и привезака 

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

кључева, празних кључева за обраду, знакова, статуа, 

статуета и фигура, уметничких дела од бронзе, 

металних трофеја, кутија за новац; услуге 

малопродаје, услуге онлајн малопродаје, услуге 

велепродаје и малопродаје путем поште кутија, 

трофеја, макета од племенитих метала, сви напред 

наведени направљени од у потпуности или углавном 

од обичних метала, машина, машинских алата, 

електричних алата, мотора, осим за сувоземна 

возила, машинских спојнице и трансмисионих 

елемената, осим за сувоземна возила, 

пољопривредних справа, осим ручних алата који се 

покрећу ручно, инкубатора за јаја, аутоматских 

машина за продају; услуге малопродаје, услуге 

онлајн малопродаје, услуге велепродаје и 

малопродаје путем поште ручних алата и справа, 

којима се ручно управља, прибора за јело, хладног 

оружја, бријача, хигијенских справа и справа за негу 

лепоте за људе и животиње, којима се ручно 

управља, алата за подизање, ручних алата за хитне 

случајеве и спасавање, баштенског алата којим се 

ручно управља, маказа, гвоздених савијача, ручних 

справа за увијање косе, увијача трепавица, прибора 

за маникирање, справица за сечење ноктију, турпија 

за нокте, прибора за педикирање, маказа за 

орезивање, пинцета, клешта, секача пице; услуге 

малопродаје, услуге онлајн малопродаје, услуге 

велепродаје и малопродаје путем апарата и 

инструмената научних, истраживачких, поморских, 

геодетских, фотографских, кинематографских, 

аудио-визуелних, оптичких, за вагање, мерење, 

сигнализацију, детекцију, тестирање, контролу 

(инспекцију), спасавање и наставу, апарата и 

инструмената за провођење, прекид, 

трансформацију, акумулацију, регулисање или 

контролу дистрибуције или употребе електричне 

енергије; услуге малопродаје, услуге онлајн 

малопродаје, услуге велепродаје и малопродаје 

путем поште апарата и инструмената за снимање, 

пренос, репродуковање и обраду звука, слике или 

података, снимљених медија и оних који се могу 

преузимати, рачунарског софтвера, празних 

дигиталних или аналогних носача података за 

снимање и чување података, механизама за апарате 

који се покрећу новцем, регистар каса, рачунских 

машина, рачунара и рачунарских периферних 

уређаја, ронилачких одела, маски за роњење, чепова 

за учи за рониоце; услуге малопродаје, услуге онлајн 

малопродаје, услуге велепродаје и малопродаје 

путем поште носних чепова за рониоце и пливаче, 

рукавица за рониоце, апарата за дисање за подводно 

пливање, апарата за гашење пожара, штитника за 

абдомен (за заштиту од повреде или несреће), 

аларма, појачала, антена, апарата и инструмената за 

снимање, пренос и репродуковање података и /или 

слике, апарата за снимање, пренос и репродуковање 

звука или слике; услуге малопродаје, услуге онлајн 

малопродаје, услуге велепродаје и малопродаје 

путем поште апарата за коришћење уз компјутере, 

аудио и видео трака и дискова, унапред снимљених, 

аудио апарата, аудио снимака, аудио звучника, аудио 

система, машина са аутоматском репродукцијом, 

торби и футрола посебно прилагођених за држање 

или ношење портабл, мобилних, ручних као и таблет 

уређаја и опреме и прибора за те уређаје, батерија, 

акумулатора, електричних, кутија за акумулаторе; 

услуге малопродаје, услуге онлајн малопродаје, 

услуге велепродаје и малопродаје путем поште 

пуњача за батерије, двогледа, празних и снимљених 

компакт дискова, дискова, плоча, трака и касета, 

празних касета за снимање аудио и видео садржаја, 

заштитника за тело, књига снимљених на диску, 

заштитника за груди, кутија и сталака прилагођених 

за аудио, видео и телевизијске апарате и 

инструменте, електричних каблова, рачунарских 

машина, калкулатора, камкордера, филмова за 

фотоапарате, објектива за фотоапарате; услуге 

малопродаје, услуге онлајн малопродаје, услуге 

велепродаје и малопродаје путем поште фотоапарата, 

картица са чипом са интегрисаним колом, картица са 

кодираним безбедносним карактеристикама у сврху 

провере аутентичности, картица које користе 

магнетну меморију и меморију интегрисаног кола, 

носача мобилних телефона, футрола за наочаре за 

сунце, футрола за двогледе, футрола за мобилне 

телефоне, футрола за наочаре и наочаре за сунце, 

касет декова, цд плејера, цд радио касетофона; 

услуге малопродаје, услуге онлајн малопродаје, 

услуге велепродаје и малопродаје путем поште цд 

ромова, целуларних телефона, ланчића и узица за 

наочаре и наочаре за сунце, кинематографских 

филмова, осветљених, апарата за чишћење дискова 

за снимање звука, сатова (апарата за бележење 

времена) и штоперица, одеће за заштиту од несрећа, 

радијације и пожара, механизама за апарате који се 

покрећу новцем, комбинованих видео телевизора, 

компакт дискова, компанијских часописа који се 

преузимају путем интернета; услуге малопродаје, 

услуге онлајн малопродаје, услуге велепродаје и 

малопродаје путем поште рачунарског софтвера, 

рачунарског софтвера за преносиве, мобилне, ручне 
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и таблет уређаје, рачунарског софтвера који се 

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

картама, коцкање или клађење, програма 

рачунарских и видео игара, софтвера рачунарских 

игара, рачунарских игрица, хардвера за рачунарске 

игре, рачунарског хардвера, рачунарских 

периферних уређаја, рачунарских програма; услуге 

малопродаје, услуге онлајн малопродаје, услуге 

велепродаје и малопродаје путем поште рачунарског 

софтвера, рачунарских софтвер и хардвер апарата са 

мултимедијалним и интерактивним функцијама, 

рачунарског софтвера и рачунарских програма који 

се могу преузимати са интернета или који се 

обезбеђују путем интернета, рачунарског софтвера и 

рачунарских програма који се односе на или који 

садрже игре, игре засноване на вештинама, казино 

игре, игре с картама, коцкање или клађење; услуге 

малопродаје, услуге онлајн малопродаје, услуге 

велепродаје и малопродаје путем поште рачунарског 

софтвера за телекомуникацију и комуникацију путем 

локалних или глобалних комуникационих мрежа, 

укључујући бежични интернет, интернет, интранет, 

екстранет, телевизију, мобилне комуникације, 

мобилне и сателитске мреже, рачунарске терминале, 

рачунаре, компјутере, лаптоп и преносиве рачунаре, 

рачунаре за игрице, електричне проводнике, кутије 

за микроскопска стакла; услуге малопродаје, услуге 

онлајн малопродаје, услуге велепродаје и 

малопродаје путем поште управљача и тастатура за 

грејање, вентилацију, климатизацију, осветљавање и 

безбедност, бројача, носача података са 

интегрисаним електронским чиповима, носача 

података са интегрисаним микропроцесорима, 

дигиталних аудио трака, ДВД дискова, дискова и 

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

видео игре, дискова са видео снимцима, апарата за 

рониоце; услуге малопродаје, услуге онлајн 

малопродаје, услуге велепродаје и малопродаје 

путем поште софтвера и програма за рачунаре и 

видео игрице који се могу преузимати, софтвера и 

програма за рачунарске и видео игре који се могу 

преузимати, електронских публикација које се могу 

преузимати, софтвера и програма за интерактивне 

рачунарске и видео игре, који се могу преузимати, 

публикација које се могу преузимати, наиме, 

компанијских часописа који се могу преузимати са 

интернета; услуге малопродаје, услуге онлајн 

малопродаје, услуге велепродаје и малопродаје 

путем поште софтвера и програма за рачунарске и 

видео игре виртуелне стварности , који се могу 

преузимати са интернета, чепова за уши, штитника 

за лактове, штитова и штитника, електричних 

апарата за чишћење, електричних апарата за 

коврџање косе, електричних инсталација за 

даљинско управљање индустријским процесима, 

електричних пегли, електро-енергетских каблова, 

електричних машина за полирање ципела, 

електричних прибора за парно увијање косе; услуге 

малопродаје, услуге онлајн малопродаје, услуге 

велепродаје и малопродаје путем поште црева за 

електричне усисиваче, електричних апарата и 

инструмената, све за канцеларијску употребу, 

електричних кућних апарата, електролизатора, 

апарата за електролизу за личну употребу за 

галваностегију, електронских билтена, електронских 

програма за рачунарске и видео игре, електронског 

софтвера за рачунарске и видео игре, електронских 

игара; услуге малопродаје, услуге онлајн 

малопродаје, услуге велепродаје и малопродаје 

путем поште електронских табли са порукама и 

електронских табли са информацијама, електронских 

публикација које се дистрибуирају електронском 

поштом, кодираних картица и магнетних декодера, 

кодираних картица са чипом на којима су програми 

који се користе у финансијским апликацијама, 

програма лојалности, програма награђивања и 

преференција власника картица, продужних каблова, 

продужних гајтана, кутија за наочаре, наочара; 

услуге малопродаје, услуге онлајн малопродаје, 

услуге велепродаје и малопродаје путем поште 

оптичарских производа, наочара са диоптријом, 

наочара за сунце, спортских наочара и оптичарских 

производа, наочара за пливање, штитника за лице, 

факсимил апарата и инструмената, електричних 

ограда, филтера за респираторне маске, 

флексибилних навлака за контроле електричних 

апарата, шлауфова за купање и пливање, 

флуоресцентних екрана, рамова и стакала за наочаре 

и наочаре за сунце, рамова за наочаре; услуге 

малопродаје, онлајн малопродаје, велепродаје и 

малопродаје путем поште уређаја за игрице који су 

прилагођени коришћењу са телевизијским 

пријемницима, софтвера за игрице, наочара за 

скијање, спортских наочара, графичких еквилајзера, 

уређаја за обликовање косе, уређаја за увијање косе, 

трака за чишћење глава, слушалица, слушалица са 

микрофоном, кацига (изузев бициклистичких), 

држача прилагођених за употребу са мобилним 

телефонима, картица са холограмом, холограма; 

услуге малопродаје, онлајн малопродаје, велепродаје 

и малопродаје путем поште програма за 

интерактивне рачунарске игре и видео игре, 

софтвера за интерактивне рачунарске игре и видео 

игре, софтвера за интерактивне електронске 

рачунарске игре и видео игре, програма и софтвера 

за интерактивне мултимедијалне рачунарске игре и 

видео игре, командних ручица (џојстика) за употребу 

са рачунаром, музичких аутомата који се покрећу 

кованицама (џубоксова), машина за караоке, 

јастучића, штитника и стезника за колено, торби за 

ношење лаптопова; услуге малопродаје, онлајн 

малопродаје, велепродаје и малопродаје путем поште 
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налепница за лаптоп, стакла за наочаре, наочаре за 

вид и наочаре за сунце, појасева, прслука и плутача 

за спасавање, оптичких влакна, вагица за пртљаг, 

магнетних носиоца података, дискова за снимање, 

магнета, увеличавајућих стакла [оптичка]; мерача, 

мерних инструмената, мерних трака, меморијских 

картица и УСБ фласх меморија, мобилних 

апликација које садрже софтвер и игрице за 

виртуелну реалност; услуге малопродаје, онлајн 

малопродаје, велепродаје и малопродаје путем поште 

навлака за мобилне телефоне, врпци за мобилне 

телефоне, мобилних телефона, бежичних телефона, 

машина за бројање и сортирање новца, електричних 

апарата за праћење, подлога за миш, штитника за 

уста и десни, мп3 плејера и преносивих и ручних 

дигиталних електронских уређаја за снимање, 

организовање, пренос, манипулацију и преглед 

текста, података, аудио и видео датотека; услуге 

малопродаје, онлајн малопродаје, велепродаје и 

малопродаје путем поште навигационих апарата за 

возила [путних рачунара], штитника за зубе, 

канцеларијских машина, оптичких апарата и 

инструмената, радио пејџера, бројача корака, 

перископа, дискмена, вокмена, телефонских уређаја, 

навлака за телефоне [посебно прилагођених] и 

навлака за преносиве и ручне дигиталне електронске 

уређаје, плоча, касета и дискова за снимање звука; 

услуге малопродаје, онлајн малопродаје, велепродаје 

и малопродаје путем поште апарата и инструмената 

за фотокопирање, фотографских апарата и 

инструмената, штампаних картица које су обложене 

пластиком [кодираних], утикача, утичница и осталих 

електричних прикључака, ручних калкулатора, 

преносивих аудио апарата и инструмената, припејд 

магнетних картица, тајмера који се могу 

програмирати, заштитних уређаја за личну употребу 

у случају несреће, заштитне одеће и опреме; услуге 

малопродаје, онлајн малопродаје, велепродаје и 

малопродаје путем поште заштитне одеће за роњење, 

заштитне одеће за учеснике у мото спортовима [за 

спречавање незгода], заштитне одеће, покривала за 

главу и обуће за спорт, заштитних наочара, наочара 

за сунце и заштитних наочара са еластичном траком, 

заштитних кацига, машина за бушење карата за 

канцеларије, радио касетофона, радио пријемника, 

радио апарата, радио апарата са сатом, грамофона, 

уређаја за даљинско управљање; услуге малопродаје, 

онлајн малопродаје, велепродаје и малопродаје 

путем поште заштитних одела за преживљавање, 

сателитских навигационих апарата, сателитских 

тањира и декодера, вага, сигурносно кодираних 

картица, полупроводника, обликованих навлака за 

контролне табле од електричних апарата, звиждаљки 

за сигнализацију, кацига за скејтборд, паметних 

картица, кодираних магнетних картица, 

електронских картица за податке, картица за 

наплату, банкарских картица, кредитних картица, 

дебитних картица, чипованих картица, поклон 

картица, платних картица; услуге малопродаје, 

онлајн малопродаје, велепродаје и малопродаје 

путем поште припејд картица, електрично грејаних 

чарапа, звучних записа, звучника, мултимедијалних 

звучника, звучника за слушалице, каблова за 

звучнике, сталака за наочаре, спортских наочара, 

спортских оптичарских производа, спортских 

наочара са еластичном траком, спортских кацига и 

визира, апарата за проверу поштанских марака, трака 

и футрола за оптичарске производе и наочаре за 

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

одводника, наочара за пливање, уређаја за 

репродукцију аудио трака; услуге малопродаје, 

онлајн малопродаје, велепродаје и малопродаје 

путем поште магнетофона, касета, дискова и дискета, 

снимљених путем рачунарских програма, телеком 

апарата (укључујући припејд телефонских и 

електронских ваучера за међународне позиве), 

телекомуникацијских инсталација, апарата и 

инструмената, телекомуникацијских апарата 

(укључујући припејд телефонских и електронских 

ваучера за међународне позиве), телефонских 

секретарица, телефонских апарата; услуге 

малопродаје, онлајн малопродаје, велепродаје и 

малопродаје путем поште телефона, мобилних 

телефона, бежичних телефона, телевизијских антена, 

телевизијских апарата и инструмената, телевизора, 

телевизора за пријем сателитског емитовања, токена 

за активирање електричних, електронских и 

телекомуникационих апарата и инструмената, 

трансформатора, тјунера, грамофона, апарата и 

инструмената за писаће машине, уређаја за 

дигитално складиштење; услуге малопродаје, онлајн 

малопродаје, велепродаје и малопродаје путем поште 

видео апарата и инструмената, видео камера, видео 

диск плејера, софтвера за видео игре, видео игара, 

машина за снимање видеа, програма за компјутерске 

и видео игрице са виртуелном стварношћу, софтвера 

за компјутерске и видео игрице са виртуелном 

стварношћу, слушалица и кацига за виртуелну 

стварност, јединица за видео дисплеје, машина за 

гласање, преносивих монитора за видео 

приказивање, апарата и инструмената за обраду 

текста; услуге малопродаје, онлајн малопродаје, 

велепродаје и малопродаје путем поште хируршких, 

медицинских, стоматолошких и ветеринарских 

апарата и инструмената, вештачких удова, очију и 

зуба, ортопедских производа, материјала за 

зашивање, терапеутских и помоћних уређаја 

прилагођених особама са хендикепом, апарата за 

масажу, апарата, уређаја и производа за дојиље, 

завоја, топлих и хладних облога за медицинске 

потребе, стоматолошких маски за лице и 

стоматолошких рукавица; услуге малопродаје, 
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онлајн малопродаје, велепродаје и малопродаје 

путем поште еластичних завоја за удове и зглобове 

за медицинске потребе, маски за лице за медицинску 

употребу, штитника за уши, неопренских протеза за 

удове и зглобове у медицинске сврхе, ортодонтских 

машина и инструмената за употребу у стоматологији, 

протетских инструмената за употребу у 

стоматологији, стезника за спорт, суспензионих 

завоја за употребу у спорту; услуге малопродаје, 

онлајн малопродаје, велепродаје и малопродаје 

путем поште апарата и инсталација за освјетљавање, 

загревање, производњу паре, кување, расхлађивање, 

сушење, вентилацију, снабдевање водом, санитарну 

употребу, апарата и инсталација за расхлађивање, 

камена лаве за роштиљање, инсталација за 

климатизацију, лампи за увијање косе, врећица за 

стерилизацију за једнократну употребу; услуге 

малопродаје, онлајн малопродаје, велепродаје и 

малопродаје путем поште филтера за пијаћу воду, 

упаљача на гас, штапића за осветљавање, апарата и 

уређаја за сушење косе, апарата за загревање, боца за 

топлу воду, хидраната, лампи, инсталација за обраду 

нуклеарног горива и нуклеарног омекшаног 

материјала, електричних радијатора, фрижидера, 

произвођача сценског дима, WЦ даски, бакљи за 

осветљавање, лампи са УВ зрацима, које нису за 

медицинску употребу, инсталација за аутоматско 

заливање; услуге малопродаје, онлајн малопродаје, 

велепродаје и малопродаје путем поште возила, 

апарата за кретање по земљи, ваздуху или води, 

штитника за аутомобилско стакло и штитника за 

сунце, производа за сређивање аутомобила, навлака 

за аутомобилска седишта, електричних возила, 

дрезина, опреме за поправку унутрашњих гума, 

колица за куповину, саоница, додатака, компоненти 

и делова за возила који су укључени у ову класу, 

гума за точкове возила [гуме], додатака, компоненти 

и делова за гуме за точкове возила; услуге 

малопродаје, онлајн малопродаје, велепродаје и 

малопродаје путем поште ветробрана, ватреног 

оружја, муниције и пројектила, експлозива, 

ватромета, племенитих метала и њихових легура, 

накита, драгог и полу-драгог камења, хоролошких и 

хронометријских инструмената, будилника, значки 

од племенитог метала, кутија, кутија од племенитог 

метала, наруквица, кутија за сатове и часовнике, 

кутија за израду сатова, ланаца од племенитог 

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

услуге малопродаје, онлајн малопродаје, велепродаје 

и малопродаје путем поште манжетни, копчи за 

кравате, игли за кравате, имитације злата, кутија за 

драгуље од племенитог метала, накита и замене за 

накит, кутија за накит, привезака за кључеве, 

кухињских посуда од племенитог метала, медаља, 

значки од племенитих метала, прстенова за свеће од 

племенитог метала, клâтна за сатове и часовнике, 

украса од племенитих метала, прстенова као накита, 

спортских сатова, инструмената за мерење времена; 

услуге малопродаје, онлајн малопродаје, велепродаје 

и малопродаје путем поште бижутерије, трофеја, 

копчи за каишеве, све наведено од племенитог 

метала или пресвучено њиме, каишева за сатове, 

трака за сатове, сатова, ручних сатова, музичких 

инструмената, музичких постоља и постоља за 

музичке инструменте, диригентских палица, папира 

и картона, штампаних ствари, књиговезачког 

материјала, фотографија, канцеларијског материјала 

и реквизита, изузев намештаја; услуге малопродаје, 

онлајн малопродаје, велепродаје и малопродаје 

путем поште лепка за канцеларијску или употребу у 

домаћинству, материјала за цртање и материјала за 

уметнике, сликарских четкица, материјала за обуку и 

образовног материјала, пластичних табака, фолије и 

врећица за умотавање и паковање, клишеа, 

штампарских блокова, лепка за канцеларијску 

употребу, носача лепљивих трака [канцеларијских], 

лепкова за канцеларијску употребу и употребу у 

домаћинству, агенди, албума; услуге малопродаје, 

онлајн малопродаје, велепродаје и малопродаје 

путем поште архитектонских модела, материјала за 

уметнике, торби [коверте, кесе] од папира или 

пластике за паковање, блок бележница, 

књиговезачког материјала, књига, магазина 

[периодичних], брошура, летака и других штампаних 

публикација, брошура, календара, карата од пластике 

[изузев кодираних или магнетних], футрола за пера, 

футрола за канцеларијски прибор, каталога, 

бројаница, компаса; услуге малопродаје, онлајн 

малопродаје, велепродаје и малопродаје путем поште 

справа за пренос дизајна са папира на стакло или 

порцелан, стоних бележница, дневника, 

документације [канцеларијске], табли за цртање, 

инструмената за цртање, гумица за брисање, 

програма за догађаје, фломастера, поклон картица, 

поклон ваучера, лепка у тубама, разгледница, 

папирних марамица, маркера, индексних књига за 

евидентирање информација у вези са фитнес 

тренинзима, пенкала, мастила за хемијске оловке; 

услуге малопродаје, онлајн малопродаје, велепродаје 

и малопродаје путем поште материјала за обуку и 

образовног материјала (изузев апарата), ознака за 

пртљаг које нису од коже, магазина, маркера (писаћи 

прибор), билтена, бележница, блокова за белешке, 

званичних програма [штампани материјал], 

сликарских четкица, папира, картона и производа од 

ових материјала, који нису укључени у друге класе, 

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

оловке, оловака, хемијских оловака; услуге 

малопродаје, онлајн малопродаје, велепродаје и 

малопродаје путем поште периодичних публикација 

[штампани материјал], фотографија, пластичних 

фолије за умотавање, пластичних материјала за 
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паковање (који нису укључени у друге класе), 

постера, штампаних агенди, штампаног материјала, 

штампаних публикација, штампаних улазница, 

клишеа, штампаних блокова, стикера, тетоважа које 

се могу уклањати, лењира, торби за куповину од 

пластике, сувенирског програма, марки [печати], 

хефталица; услуге малопродаје, онлајн малопродаје, 

велепродаје и малопродаје путем поште спајалица, 

канцеларијског прибора, матрица, марамица, 

писаћих машина и канцеларијског прибора (изузев 

намештаја), зидних карти које се користе као 

дневници, зидних табли које се користе као 

дневници, белих табли, непрерађених и полу-

прерађених гума, гутаперки, смоле, азбеста, лискуна 

и замена за све ове материјале, пластике и смоле у 

екструдираном облику за употребу у производњи; 

услуге малопродаје, онлајн малопродаје, велепродаје 

и малопродаје путем поште амбалаже, материјала за 

затварање и изолацију, флексибилних цеви, водова и 

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

животињске коже и крзна, пртљага и торби за 

ношење, кишобрана и сунцобрана, штапова за 

ходање, бичева, сарачке и седларске опреме, 

огрлица, поводаца и одеће за животиње, уметничких 

портфеља [футрола], додатака за пртљаг, атлетских 

торби, актен ташни; услуге малопродаје, онлајн 

малопродаје, велепродаје и малопродаје путем поште 

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

торби за путнички прибор, торби за плажу, торби за 

каишеве, каишева, каишева направљених од замене 

за кожу, каишева направљених од коже, новчаника, 

торби за чизме, актовки, футрола за визит карте, 

врећа за камповање, штапова од трске, футрола за 

картице, држача за картице, држача за чековне 

књижице, ручног пртљага, кутија, футрола за 

мобилне телефоне; услуге малопродаје, онлајн 

малопродаје, велепродаје и малопродаје путем поште 

футрола, малих ручних торби, торби за козметику, 

футрола за кредитне картице, држача за кредитне 

картице, торби за пелене, футрола за документа, 

великих торби, торби за ноћни излазак, копчи и 

трака од коже, производа у облику руксака за 

ношење беба, рамова за ручне торбе, рамова за 

кишобране, путних торби за одећу, седала за 

кишобране за голф, кишобрана за голф, торби за 

теретану, ручних торби, сарачке робе, ранаца; услуге 

малопродаје, онлајн малопродаје, велепродаје и 

малопродаје путем поште кожног крзна, торбица које 

се носе на куковима, великих путних торби, 

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

коњичке опреме, футрола за кључеве, привезака за 

кључеве направљених од коже са прстеновима за 

кључеве, привезака за кључеве направљених од коже 

који се састоје од прстенова за кључеве, држача за 

кључеве, врећица за кључеве, напртњача, кожних 

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

укључују ужад за коње и коњичку опрему, кожне 

галантерије [навлаке], пртљага, ознака за пртљаг; 

услуге малопродаје, онлајн малопродаје, велепродаје 

и малопродаје путем поште ремења за пртљаг, торби 

за ноћење, пртљага за ноћење, торби од сепета, 

сунцобрана, џепних књига, џепних новчаника, 

галантерије, врећица, ташни, торби, торби за 

снимање, седла за јахање, јахачких седала, руксака, 

седларске робе, школских ташни, школских торби, 

руксака за децу школског узраста, торби за обућу, 

торби за куповину, колица за куповину [торбе за 

куповину на точковима], торби за ношење о рамену, 

коже и крзна, торби за спорт, спортских торби; 

услуге малопродаје, онлајн малопродаје, велепродаје 

и малопродаје путем поште каишева за клизаљке, 

кофера, несесера за тоалетне производе, цегера, 

торби за путовања, кутија за путовања, сандука за 

путовања, сандука, кишобрана са седиштем, 

кишобрана, торби за ношење око струка, руксака за 

ношење око струка, врећица за торбе које се носе око 

струка, врећица за ранчеве који се носе око струка, 

штапова за ходање, новчаника, новчаника као 

додатака каишевима, бичева, табли за употребу у 

виду дневника, белих табли; услуге малопродаје, 

онлајн малопродаје, велепродаје и малопродаје 

путем поште материјала за грађење и конструисање, 

који нису од метала, крутих грађевинских цеви, које 

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

преносивих грађевина, које нису од метала, 

споменика, који нису од метала, намештаја, огледала, 

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

складиштење или транспорт, непрерађене или 

полупрерађене кости, рога, китове кости или седефа; 

услуге малопродаје, онлајн малопродаје, велепродаје 

и малопродаје путем поште шкољки, морске пене, 

жутог ћилибара, постељине [изузев покривача], 

лежајева за кућне љубимце, наруквица за употребу у 

болници, које нису од метала (за идентификацију), 

спона за цеви или каблове од пластике, намештаја за 

камповање, чивилука за одећу, алки за завесе, 

декорација од пластике за намирнице, огласних 

табли, душека од пене за камповање, опреме за 

намештај, која није од метала; услуге малопродаје, 

онлајн малопродаје, велепродаје и малопродаје 

путем поште корпи за рубље са поклопцем [корпе], 

надуваних јастука за око врата [који нису за 

медицинску употребу], кројачких лутки, јастука, 

врећа за спавање, прибора и посуђа за употребу у 

домаћинству или кухињи, посуђа и стоног посуђа, 

изузев виљушки, ножева и кашика, чешљева и 

сунђера, четки, изузев четкица за сликање, 

материјала за прављење четки, производа за 

чишћење; услуге малопродаје, онлајн малопродаје, 

велепродаје и малопродаје путем поште 

непрерађеног или полупрерађеног стакла, изузев 

грађевинског стакла, стакларије, порцелана и 
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грнчарије, корпи за домаћинство, кригли за пиво, 

здела и посуђа, четкарске робе, горионика, држача за 

свеће, прстенова за свеће од племенитог метала, 

свећњака, орнамената од порцелана, инструмената за 

чишћење [ручни], миксера за коктеле, не-

електричних џезви, посуда за домаћинство; услуге 

малопродаје, онлајн малопродаје, велепродаје и 

малопродаје путем поште кутија за домаћинство све 

од племенитог метала, посуда за храну, кутија за 

чување за употребу у домаћинству, посуда за кување, 

торби за расхлађивање, расхладних торби за мамце 

за риболов, козметичких кутија, мањих посуда, 

декоративних производа од стакла, декоративног 

порцелана, посуђа од порцелана, грнчарије и 

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

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

склопивих боца за пиће; услуге малопродаје, онлајн 

малопродаје, велепродаје и малопродаје путем поште 

апарата за екстракцију воћног сока (ручни), поклон 

производа и уметничких дела направљених од кости, 

порцелана, порцеланског кристала, грнчарије, стакла, 

порцелана или теракоте, непрерађеног или полу-

прерађеног стакла [изузев грађевинског стакла], 

посуда и кутија за употребу у домаћинству или 

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

посуда за пиће, лонаца, прибора и посуда за 

употребу у домаћинству и кухињи, кутија за храну; 

услуге малопродаје, онлајн малопродаје, велепродаје 

и малопродаје путем поште малих фигура, 

неелектричних миксера за мешање пића, ручних 

миксера [за коктеле], кригли, неелектричних 

инструмената и материјала за чишћење, украса, 

излетничких корпи заједно са посуђем, укључујући 

судове, тањире, посуђе од порцелана, вишекратне 

сламке за пиће, вишекратне сламке, тацне од 

племенитог метала, боце за мешање, боце за спорт, 

челичну вуну за чишћење, посуде за чување хране; 

услуге малопродаје, онлајн малопродаје, велепродаје 

и малопродаје путем поште посуда за чување хране 

за употребу у домаћинству, сламки, врчева и кригли, 

топлотно изолованих торби за употребу у 

домаћинству или кухињи или за употребу у 

транспорту и за чување хране и пића, термално 

изолованих посуда за чување хране, термално 

изолованих чутура за употребу у домаћинству, 

четкица за зубе, чачкалица за зубе, послужавника за 

домаћинство, кутија за бижутерију, ваза и урни, боца 

за воду, канти за заливање, производа за 

баштованство, уметничких дјела; услуге 

малопродаје, онлајн малопродаје, велепродаје и 

малопродаје путем поште ужади и трака, мрежа, 

шатора и цирада, надстрешница од текстила или 

синтетичких материјала, једара, џакова за транспорт 

и складиштење материјала без амбалаже (у ринфузи), 

материјала за постављање, тапацирање и пуњење, 

изузев папира, картона, гуме или пластике, 

прекривача на меру, сирових влакнастих текстилних 

материјала и њихових замена, увоштеног платна, 

прекривача за камуфлажу; услуге малопродаје, 

онлајн малопродаје, велепродаје и малопродаје 

путем поште предива и конца за текстилну употребу, 

предива и конца од памука, предива и конца за 

шивење, предива и конца од свиле, предива и конца 

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

замене за текстил, тканина за домаћинство, завеса од 

текстила или пластике, застава, платна за купатило, 

кревета и столњака, пресвлака за кревете, навлака за 

кревете, постељине, покривача за кревет, застора, 

подметача, пресвлака за тоалетне даске од тканине; 

услуге малопродаје, онлајн малопродаје, велепродаје 

и малопродаје путем поште прекривача за јастуке, 

држача за завесе, завеса, покривача за јастуке, 

навлака за јоргане, јоргана, прекривача за кревете од 

перја, пешкира за лице, фланела, прекривача за 

намештај, марамица, пешкира за кухињу, материјала 

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

текстилног материјала који није од вуне, јастучница, 

навлака за јастуке, текстилних прекривача за 

штампаче, прекривача за килтове, килтова, 

простирки, чаршава; услуге малопродаје, онлајн 

малопродаје, велепродаје и малопродаје путем поште 

завеса за туширање, застора, врећа за спавање, 

столњака, прекривача за столове, навлака за столове, 

тканина за столове, подметача за столове, салвета за 

столове, кухињских крпа, застора за завесе од 

текстила, производа од текстила, материјала од 

текстила, текстила за израду одеће, пешкира, 

пешкира од текстила, прекривача за путовања, 

прекривача за путовања (за крило), влакана за 

тапацирање, таписерија (зидних) од текстила, 

рукавица за прање без прстију, трака од белог 

платна; услуге малопродаје, онлајн малопродаје, 

велепродаје и малопродаје путем поште одеће, 

обуће, покривала за главу, спортских јакни с 

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

фантомки, каишева [одећа], каишева од замене за 

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

туширање), капа [покривала за главу], свештеничких 

одела за богослужења, капута, хаљина, одеће за 

вежбање, модне одеће, јакни, чизама и прслука за 

риболов, радних блуза, фудбалских чизама, 

фудбалских мајица, доколеница, рукавица, шешира, 

чарапа и плетене трикотаже; услуге малопродаје, 

онлајн малопродаје, велепродаје и малопродаје 

путем поште јакни, одеће од тексас платна, лежерне 

одеће, одеће за слободно време, лагане одеће, 

наручника (свештеничка одећа), кравата, заштитне 

одеће за сурфовање, џемпера, реплика фудбалских 

комплета, заштитне одеће, рукавица, покривала за 

главу и обуће (изузев за заштиту од несрећа и 

повреда), комбинезона, ешарпи за ношење, шалова и 

марама, кошуља, ципела, одеће за скијање, маски за 
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спавање, одеће за спавање, радних блуза и одела, 

чарапа; услуге малопродаје, онлајн малопродаје, 

велепродаје и малопродаје путем поште у вези са 

продајом спортске робе (одеће) за коњички спорт, 

спортске коњичке опреме [одећа], спортске одеће, 

спортске гардеробе, спортских покривала за главу 

(изузев кацига), спортске обуће, чизама за 

планинарење, спортских дресова, спортске одеће, 

крампона за фудбалске копачке [ципеле], шорцева за 

сурфовање, купаћих костима, термо одеће, патика, 

панталона, мајица, доњег веша; услуге малопродаје, 

онлајн малопродаје, велепродаје и малопродаје путем 

поште прслука, чизама за шетање, одеће отпорне на 

воду и временске услове, водоотпорне одеће, одеће 

отпорне на временске услове, гумиране одеће, 

калуђерских велова, манжетни кошуља [одећа], чипке, 

врпци и веза, трака и машни за галантерију, дугмади, 

копчи и закачки, шпенадли и игала, вештачког цвећа, 

украса за косу, вештачке косе, кутија за игле, брошева 

(делови одеће), копчи (за одевне предмете); услуге 

малопродаје, онлајн малопродаје, велепродаје и 

малопродаје путем поште копчи за одећу, копчи за 

косу, украса за косу, трака за косу, игала за плетење, 

јастучића за игле и шпенадле, украсних новитета, 

значки, копчи и брошева, пертли за ципеле, 

такмичарских бројева, рајсфешлуса, додатака за одећу, 

производа за шивење и декоративних текстилних 

производа, тепиха, простирки, отирача и асура, 

линолеума и других материјала за прекривање 

постојећих подова; услуге малопродаје, онлајн 

малопродаје, велепродаје и малопродаје путем поште 

зидних таписерија, које нису од текстила, вештачке 

трске, тапета, простирки за аутомобиле, простирки, 

вештачких прекривача терена, прекривача за зидове и 

плафоне, простирки за јогу, игри, играчки и предмета 

за игру, апарата за видео игрице, гимнастичких и 

спортских производа, украса за божићну јелку, апарата 

за бокс, апарата за играње игара способности, апарата 

за играње спортских игара, апарата за скијање; услуге 

малопродаје, онлајн малопродаје, велепродаје и 

малопродаје путем поште апарата за фудбалске игрице, 

стреличарског прибора, вештачких божићних јелки и 

постоља за божићну јелку, триктрак игри - дама игри, 

торби прилагођених за ношење спортских артикала, 

торби специјално дизајнираних за скије и даске за 

скијање, торби специјално прилагођених спортској 

опреми, балона, лопти, лопти као спортских артикала, 

лопти за игру; услуге малопродаје, онлајн малопродаје, 

велепродаје и малопродаје путем поште лопти за 

употребу у спорту, лопти посебно лопти за тенис, 

рекета за тенис, рекета за сквош и њима сродне робе и 

додатака из ове класе, маски за бејзбол, штапова за 

навијачки тим, штапова, спортских штапова, палица за 

спорт, игри на таблама, штитника за тело, апарата 

(опрема) за боди билдинг, боди билдинг апарата, 

спортских производа за употребу у играма са рекетима; 

услуге малопродаје, онлајн малопродаје, велепродаје и 

малопродаје путем поште апарата за боди 

билдинг/апарата за вежбање тела/апарата за 

рехабилитацију тела, штитника за груди, камуфлажа 

екрана [спортски артикли], игара са картама, торби 

прилагођених спортским апаратима, игара даме, шаха, 

божићних декорација, постоља за божићну јелку, 

божићних јелки од синтетичких материјала, опреме за 

игрице на срећу, које се покрећу металним новцем, 

компјутерских игрица, конфета; услуге малопродаје, 

онлајн малопродаје, велепродаје и малопродаје путем 

поште торби за крикет, стрелица за пикадо, пикада, 

штитника за зглобове (спортски артикли), 

електронских игара, опреме за вежбање, јахаоница / 

сајамских апарата за вожњу, удица за риболов, апарата 

и опреме за риболов, прибора за пецање, штитника за 

песницу [спортски артикли], опреме за фитнес, машина 

за фитнес, рукавица за фудбал, голова за фудбал и 

амерички фудбал, жетона за игре, игара; услуге 

малопродаје, онлајн малопродаје, велепродаје и 

малопродаје путем поште игара прилагођених за 

употребу с телевизијским пријемницима, апарата за 

игре, игара повезаних с вештинама, игара повезаних са 

спортом, рукавица за спортску употребу [специјално 

прилагођеним], мрежа за гол, статива, торби за голф са 

или без точкова, простирки за голф, артикала и апарата 

за гимнастику и спорт, справа за вежбање руку, справа 

за ручно вежбање [изузев за терапеутске сврхе]; услуге 

малопродаје, онлајн малопродаје, велепродаје и 

малопродаје путем поште ручних електронских игрица, 

штитника за руке прилагођених за употребу у спорту, 

ручних и преносивих уређаја за играње игрица, 

штитника за кукове специјално направљених за спорт 

[делови спортских одела], робе која се надувава у 

облику лопти за амерички фудбал, фудбал, кошарку, 

одбојку, лопти за надувавање за спорт, котураљки са 

точкићима у низу, пузли, калеидоскопа, штитника за 

колена [спортски артикли]; услуге малопродаје, онлајн 

малопродаје, велепродаје и малопродаје путем поште 

штитника за колена прилагођених за употребу 

приликом играња спорта, штитника за колена 

прилагођених за употребу приликом учествовања у 

спорту, штитника за ноге прилагођеним за играње 

спорта, штитника за ноге за спорт, штитника за 

потколеницу [спортски артикли], војних фигурица 

[играчке], новитета, новитета за забаве, плесове 

[поклончићи], базена за децу, папирних шешира за 

забаву, делова и опреме за скијашке апарате; услуге 

малопродаје, онлајн малопродаје, велепродаје и 

малопродаје путем поште делова и опреме за игре и 

предмете за играње, делова и опреме за горе наведену 

робу, машина за физичке вежбе, пластичних гусеница, 

шатора за играње, опреме за игралиште, карата за 

играње, предмета за играње, ролера, даски за једрење, 

картица за гребање за игре на срећу, штитника за 

потколеницу за употребу у атлетици, штитника за 
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потколеницу [спортски артикли], скејтбордова, даски за 

сурфовање, даски за скијање, скија, клизаљки; услуге 

малопродаје, онлајн малопродаје, велепродаје и 

малопродаје путем поште игара способности, жетона за 

игре способности, опреме за игрице способности, 

лоптица и штапова за снукер, столова за снукер, лопти, 

голова, мреже за амерички фудбал, плишаних играчака, 

сувенира, спортских артикала; услуге малопродаје, 

онлајн малопродаје, велепродаје и малопродаје путем 

поште спортских артикала за бокс, гимнастику, 

атлетику у дворанама и на отвореном, и за играње 

бадминтона, сквоша, хокеја, хокеја на леду, фудбала, 

лакроса, петица, стоног тениса, нетбола, куглања, 

тениса на трави, крикета, крокета, голфа који се игра на 

терену у облику часовника (цлоцк голф), голфа, игара 

набацивања алки, диск голфа и мини голфа, ватерпола, 

куглања, одбојке, спортова сличних хокеју, спортова 

који укључују употребу лопте; услуге малопродаје, 

онлајн малопродаје, велепродаје и малопродаје путем 

поште штапова за голф и поло, спортских артикала за 

играње фудбала [изузев одеће или артикала за 

заштиту], голова за фудбал и амерички фудбал, 

спортских артикала за употребу у играма са рекетима, 

спортских додатака за одела прилагођена посебним 

спортовима; услуге малопродаје, онлајн малопродаје, 

велепродаје и малопродаје путем поште спортских 

артикала посебно артикала и опреме за игру тениса, 

сквоша, стоног тениса, софтбола, голфа, бадминтона, 

одбојке, кошарке, бејзбола, хокеја на леду и хокеја, 

спортских торби, спортске опреме и додатака, 

спортских рукавица, статичног бицикла за вежбање, 

штитника за стомак [прилагођени за употребу у 

специфичном спорту], жица за спортске рекете; услуге 

малопродаје, онлајн малопродаје, велепродаје и 

малопродаје путем поште знојница за рекете, базена за 

пливање [артикли за играње], мрежа и стубова за тенис, 

термо изолованих торби за тенис, бицикала играчки, 

штапића са сјајем за играње, минијатурних играчака, 

вештачких божићних јелки и постоља за божићне јелке, 

камиона играчака, играчака и игри, машина за обуку 

фудбала, пиштаљки, штитника за ручни зглоб за 

употребу у атлетици; услуге малопродаје, онлајн 

малопродаје, велепродаје и малопродаје путем поште 

меса, рибе, живине и дивљачи, екстракта од меса, 

конзервираног, залеђеног, сушеног и куваног воћа и 

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

маслаца, јогурта и других млечних производа, уља и 

масти за храну, листића од кромпира, готових јела, 

протеинских препарата у облику штанглица за људску 

употребу, штанглица за ужину [прехрамбени 

производи]; услуге малопродаје, онлајн малопродаје, 

велепродаје и малопродаје путем поште кафе, чаја, 

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

тапиоке и сага, брашна и препарата направљених од 

житарица, хлеба, колача и посластица, чоколаде, 

сладоледа, сорбеа и другог јестивог леда, шећера, меда, 

меласе, квасца, прашка за пециво, соли, додатака за 

јело, зачина, конзервираног биља, сирћета, сосева и 

других умака, леда (залеђена вода); услуге малопродаје, 

онлајн малопродаје, велепродаје и малопродаје путем 

поште напитака направљених од житарица, бисквита, 

хлеба, колача и посластица, колачића, препарата од 

житарица, напитака на бази чоколаде, чоколадних 

напитака са млеком, напитака од кафе са млеком, арома 

кафе, кондиторских производа за украшавање божићне 

јелке, колачића, деривата кукурузног скроба у облику 

праха за прављење пића, јестивих украса за колаче; 

услуге малопродаје, онлајн малопродаје, велепродаје и 

малопродаје путем поште јестивог леда, енергетских 

штанглица, арома за напитке [узузев етеричних уља], 

фондана, ледених шербета, леденог сорбеа, леда, 

инстант прашка за прављење ароматичних пића, 

кечапа, пита од меса, сенфа, немедицинских додатака 

напицима, газираних напитака на бази кафе, какаа или 

чоколаде, колача, пита, пица, кокица, прашка за 

прављење напитака; услуге малопродаје, онлајн 

малопродаје, велепродаје и малопродаје путем поште 

препарата за употребу као дијететских адитива за 

спортисте, препарата за исхрану направљених од 

житарица, протеинских штанглица од житарица, 

протеинских штанглица за ужину, пудинга, сендвича, 

умака, штанглица за ужину (кондиторски производи), 

залогајчића, тартова, напитака на бази чаја, чаја, вафла, 

избељивача напитака (који нису млечни); услуге 

малопродаје, онлајн малопродаје, велепродаје и 

малопродаје путем поште сирових и непрерађених 

пољопривредних, аквакултуралних, хортикултуралних 

и шумских производа, сировог и непрерађеног зрневља 

и семења, свежег воћа и поврћа, свежег биља, 

природног биља и цвећа, луковица, младица и семења 

за садњу, живих животиња, хране и пића за животиње, 

слада, пива, безалкохолних напитака, минералних и 

газираних вода, воћних напитака и воћних сокова; 

услуге малопродаје, онлајн малопродаје, велепродаје и 

малопродаје путем поште сирупа и других 

безалкохолних препарата за прављење напитака, пива, 

напитака као помоћ мршављењу [не за медицинску 

употребу], слатких алкохолних пића, енергетских пића, 

енергетских пића која садрже кофеин, енергетских 

пића за спортисте и такмичаре, ароматичних газираних 

напитака, воћних пића и воћних сокова, изотоничних 

напитака [не за медицинску употребу]; услуге 

малопродаје, онлајн малопродаје, велепродаје и 

малопродаје путем поште минералних и газираних 

вода и других безалкохолних пића, препарата за 

прављење безалкохолних пића, алкохолних 

газираних пића [пиће], пива са укусом лимуна или 

лимете, сорбеа [пиће], спортских напитака, сирупа и 

других препарата за прављење напитака, биљних 

напитака [немедицински напици и други који нису 

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

алкохолних препарата за прављење напитака; услуге 
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малопродаје, онлајн малопродаје, велепродаје и 

малопродаје путем поште дувана и замена за дуван, 

цигарета и цигара, електронских цигарета и оралних 

спрејева за пушаче, артикала за пушаче, шибица; 

информативне, саветодавне и консултантске услуге у 

вези са горе наведеним.  
 

(111) 80264 (181) 02.10.2030. 

(210) Ж- 2020-1683 (220) 02.10.2020. 

 (151) 28.04.2021. 

(300) 88857382  02.04.2020.  US. 

(732) Bristol-Myers Squibb Company, a Delaware 

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

New York 10016, US 

(740) Павловић Гордана, Павловић Миливоје,  

Мајке Јевросиме 53, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 02.09.14; 02.09.15  

(591) црна, бела  

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати за људску 

употребу.  

Кл. 42:  услуге фармацеутског истраживања и 

развоја.  

Кл. 44:  медицинске услуге.  
 

(111) 80265 (181) 08.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1500 (220) 08.09.2020. 

 (151) 28.04.2021. 

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

11000, Београд, RS 

(540) 

 

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

27.05.09; 27.05.24; 29.01.03; 29.01.06  

(591) поред црне и беле приказана комбинација 

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

(511) Кл. 16:  карте 

Кл. 35:  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.  

Кл. 36:  финансијско управљање исплатама 

надокнаде за друге; обрада плаћања извршених 

платним картицама; давање попуста трећим лицима 

у објектима кроз употребу чланских карти; пружање 

информација о финансијама путем интернет 

страница.   
 

(111) 80266 (181) 02.10.2030. 

(210) Ж- 2020-1684 (220) 02.10.2020. 

 (151) 28.04.2021. 

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

York 10017, US 

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

11040, Београд 

(540) 

JABRYUS 

(511) Кл. 5:  фармацеутски и ветеринарски 

препарати; санитарни препарати за медицинску 

намену; дијететска храна и супстанце прилагођене за 

медицинску или ветеринарску употребу, храна за 

бебе; дијететски додаци исхрани за људе и 

животиње; фластери, материјали за завијање; 

материјали за пломбирање зуба, зубарска смола; 

дезинфектанти; препарати за уништавање 

штеточина; фунгициди, хербициди.  
 

(111) 80267 (181) 02.10.2030. 

(210) Ж- 2020-1680 (220) 02.10.2020. 

 (151) 28.04.2021. 

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

York 10017, US 

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

11040, Београд 

(540) 

TELEQT 

(511) Кл. 5:  фармацеутски и ветеринарски 

препарати; санитарни препарати за медицинску 

намену; дијететска храна и супстанце прилагођене за 

медицинску или ветеринарску употребу, храна за 

бебе; дијететски додаци исхрани за људе и 

животиње; фластери, материјали за завијање; 

материјали за пломбирање зуба, зубарска смола; 

дезинфектанти; препарати за уништавање 

штеточина; фунгициди, хербициди.  
 

(111) 80268 (181) 06.10.2030. 

(210) Ж- 2020-1702 (220) 06.10.2020. 

 (151) 28.04.2021. 

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

Dolní  Mĕcholupy, CZ 
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(740) Владан Малешевић, Цара Лазара 7,  

11000 Београд 

(540) 

D-VITASOL 

(511) Кл. 5:  лекови, фармацеутски препарати за 

хуману употребу; дијететска храна и супстанце 

прилагођене за употребу у медицини; дијететски и 

хранљиви додаци; витамински и минерални додаци 

исхрани; препарати витамина; природни лекови.  
 

(111) 80269 (181) 30.07.2030. 

(210) Ж- 2020-1281 (220) 30.07.2020. 

 (151) 28.04.2021. 

(300) 88/861.096  06.04.2020.  US. 

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

1700, Dallas, Texas 75251, US 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

Helping Transportation Triumph 

(511) Кл. 9:  рачунарски софтвер и хардвер.  

Кл. 36:  банкарске услуге; финансијске услуге.  

Кл. 42:  рачунарске и технолошке услуге.  
 

(111) 80270 (181) 02.10.2030. 

(210) Ж- 2020-1689 (220) 02.10.2020. 

 (151) 28.04.2021. 

(732) Марко Поповић, Лaслa Гaлa 17/36, 21000, 

Нови Сад, RS 

(740) Гордана Примовић, Васе Стајића 13,  

21000, Нови Сад 

(540) 

 

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

25.01.19; 25.05.02; 26.01.18; 27.05.14; 28.05.00  

(591) црна, сива, бела  

(511) Кл. 33:  алкохолна пића, нарочито ракије од 

воћа; бренди; жестока пића.  
 

(111) 80271 (181) 23.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1614 (220) 23.09.2020. 

 (151) 28.04.2021. 

(300) 018278625  23.07.2020.  EM. 

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

Zagreb, HR 

 

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

Француска 27, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 04.05.21; 16.01.14; 27.05.17  

(511) Кл. 9:  софтвер за игрице; рачунарски програми 

за видео игрице; мобилне апликације; програми за 

игрице који се могу преузети с Интернета; медијски 

садржај; електронске публикације које се могу 

преузети с Интернета; маске за мобилне телефоне.   

Кл. 18:  ранчеви; торбе; кишобрани.  

Кл. 25:  спортска одећа; мушка одећа; лежерна одећа; 

бејзбол капе; одећа за слободно време; мајице 

кратких рукава; спортске мајице с капуљачом; јакне; 

кошуље; капе.   

Кл. 28:  џојстик ("joystick''') за видеоигре; акцијске 

фигурице за играње; акцијске играчке; плишане 

лутке.  

Кл. 35:  маркетиншке услуге у вези с е-спортским 

догађањима; услуге оглашавања у вези с е-спортским 

догађањима; услуге пропаганде у вези с е-спортским 

догађањима; услуге пословног управљања и 

консултација; пословно управљање за особе из света 

спорта.   

Кл. 38:  пренос догађања у подручју е-спортова; 

емитовање еспортских догађаја.  

Кл. 41:  тренирање у подручју е-спорта; суђење на е-

спортским утакмицама; пружање објеката за е-спорт; 

организирање е-спортских такмичења; производња е-

спортских догађања; организирање е-спортских 

активности; организирање е-спортских догађања; 

услуге забаве у подручју е-спорта; извођење уживо 

догађаја из подручја е-спорта; пружање информација 

у вези с е-спортом; забавне услуге путем видео 

игара; услуге забаве видео играма; продукција 

звучних записа, видеозаписа, мултимедијских 

садржаја и фотографија.   

Кл. 42:  развој софтвера.  
 

(111) 80272 (181) 23.07.2030. 

(210) Ж- 2020-1220 (220) 23.07.2020. 

 (151) 28.04.2021. 

(732) GM International System DOO, Кеј 

ослобођења б.б., 11070, Београд-Земун, RS 

(740) Милан Настић, Ресавска 25, 11000, Београд 
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(540) 

 

(531) 01.13.15; 02.09.25; 24.17.23; 27.05.01; 29.01.01; 

29.01.06  

(591) црна, бела и јарко црвена боја.   

(511) Кл. 5:  антибактеријски гелови на бази 

алкохола за дезинфекцију коже; дезинфекциона 

средства; марамице за дезинфекцију; препарати за 

дезинфекцију руку; средства за дезинфекцију за 

прање руку; универзална дезинфекциона средства.   
 

(111) 80273 (181) 06.10.2030. 

(210) Ж- 2020-1701 (220) 06.10.2020. 

 (151) 28.04.2021. 

(732) Spacelabs Holdings, Inc. (Delaware 

Corporation), 35301 SE Center Street, Snoqualmie, 

Washington 98065, US 

(740) Владан Малешевић, Цара Лазара 7,  

11000 Београд 

(540) 

LIFESCREEN 

(511) Кл. 9:  рачунарски програми који се могу 

преузети са интернета за ЕКГ скенирање и анализу 

помоћу рачунарског софтвера; рачунарски програми 

који се могу преузети са интернета за бележење, 

чување и генерисање кардиолошких података и 

података о апнеи; и рачунарски програми који се 

могу преузети са интернета за бележење, чување и 

генерисање кардиолошких података; снимачи 

догађаја за медицинску употребу.  

Кл. 10:  снимачи електрокардиограма (ЕКГ 

снимачи); ЕКГ снимачи догађаја приликом кретања, 

нарочито електрокардиографи; преносиви ЕКГ 

снимачи догађаја, нарочито електрокардиографи; 

дигитални ЕКГ снимачи догађаја, нарочито 

електрокардиографи; кардиолошке електроде за 

праћење ЕКГ-а; апарати и инструменти за праћење 

срчаног рада.  
 

(111) 80274 (181) 11.12.2030. 

(210) Ж- 2020-2195 (220) 11.12.2020. 

 (151) 28.04.2021. 

 

 

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

11080, Београд, RS 

(540) 

BRONHERA           БРОНХЕРА 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати.  
 

(111) 80275 (181) 02.10.2030. 

(210) Ж- 2020-1685 (220) 02.10.2020. 

 (151) 28.04.2021. 

(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(also trading as TOYOTA MOTOR 

CORPORATION), 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-

ken, JP 

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

11040, Београд 

(540) 

BZ5X 

(511) Кл. 12:  аутомобили и њихови саставни, 

структурни делови.  
 

(111) 80276 (181) 05.10.2030. 

(210) Ж- 2020-1697 (220) 05.10.2020. 

 (151) 28.04.2021. 

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

Stefana Prvovenčanog 209  , Vranje 17500, RS 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

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

(591) црна, тамно сива, светло сива  

(511) Кл. 34:  цигарете; дуван, сиров или прерађен; 

резани дуван; дуван за луле; производи од дувана; 

замене за дуван (које нису за употребу у медицини); 

цигаре; цигарилоси; упаљачи за цигарете; упаљачи за 

цигаре; шибице; производи за пушаче; папир за 

цигарете; тубе за цигарете; филтери за цигарете; 

џепне машинице за мотање цигарета; ручне 

машинице за пуњење папирних туба дуваном; 

електронске цигарете; течност за електронске 

цигарете; производи од дувана који се загревају.  
 

(111) 80277 (181) 05.10.2030. 

(210) Ж- 2020-1696 (220) 05.10.2020. 

 (151) 28.04.2021. 

(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(also trading as TOYOTA MOTOR 

CORPORATION), 1, Toyota-cho, Toyota-shi,  

Aichi-ken, JP 
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(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о., Булевар ослобођења 87, 

11040, Београд 

(540) 

TOYOTA BZ5 

(511) Кл. 12:  аутомобили и њихови саставни, 

структурни делови.  
 

(111) 80278 (181) 02.10.2030. 

(210) Ж- 2020-1688 (220) 02.10.2020. 

 (151) 28.04.2021. 

(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION), 

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

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

11040, Београд 

(540) 

BZ3X 

(511) Кл. 12:  аутомобили и њихови саставни, 

структурни делови.  
 

(111) 80279 (181) 23.10.2030. 

(210) Ж- 2020-1852 (220) 23.10.2020. 

 (151) 28.04.2021. 

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

2000, Neuchâtel , CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

NEXT FINE TASTE 

(511) Кл. 34:  дуван, сиров или прерађен; дувански 

производи; цигаре, цигарете, цигарилоси, дуван за 

увијање цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање, 

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

замена за дуван (за немедицинску употребу); 

електронске цигарете; дувански производи за 

загревање; електронски уређаји и њихови делови 

који се користе за загревање цигарета или дувана у 

циљу ослобађања аеросола који садржи никотин за 

инхалацију; течни никотински раствори за употребу 

у електронским цигаретама; артикли за пушаче, 

папир за цигарете, тубе за цигарете, филтери за 

цигарете, кутије за дуван, кутије за цигарете, 

табакере и пепељаре, луле, џепне машинице за 

увијање цигарета, упаљачи, шибице.  
 

(111) 80280 (181) 27.10.2030. 

(210) Ж- 2020-1889 (220) 27.10.2020. 

 (151) 28.04.2021. 

(300) 35390  22.10.2020.  AD. 

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

2000 , Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

 

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

29.01.03; 29.01.04; 29.01.06  

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

плава, тиркизна, бела.  

(511) Кл. 34:  жичани вапоризатори за електронске 

цигарете и електронске уређаје за пушење; дуван, 

сиров или прерађен; дувански производи укључујући 

цигаре, цигарете, цигарилосе, дуван за увијање 

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

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

дуван (за немедицинску употребу); артикли за 

пушаче, укључујући папир за цигарете, тубе за 

цигарете, филтере за цигарете, кутије за дуван, 

кутије за цигарете, табакере и пепељаре, луле, џепне 

машинице за увијање цигарета, упаљаче; шибице; 

дувански штапићи, дувански производи за загревање, 

електронски уређаји и њихови делови који се 

користе за загревање цигарета или дувана у циљу 

ослобађања аеросола који садржи никотин за 

инхалацију; течни никотински раствори за употребу 

у електронским цигаретама; електронски уређаји за 

пушење; електронске цигарете; електронске цигарете 

као замена за традиционалне цигарете; електронски 

уређаји који садрже аеросол за инхалацију никотина; 

орални вапоризатори за пушаче, дувански производи 

и замене за дуван; артикли за пушаче електронских 

цигарета; делови и опрема за наведене производе из 

класе 34; уређаји за гашење цигарета и цигара које се 

загревају и дуванских штапића који се загревају; 

пуњиве електронске кутије за цигарете.  
 

(111) 80281 (181) 30.10.2030. 

(210) Ж- 2020-1903 (220) 30.10.2020. 

 (151) 28.04.2021. 

(300) 018326871   26.10.2020.  EM. 

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

Grafenauweg 10 , CH-6300 Zug, CH 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

RAINTEX 
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(511) Кл. 18:  кожа и имитације коже и роба 

направљена од поменутих материјала која није 

обухваћена другим класама, наиме пртљаг, актен 

ташне, ранчеви, школске торбе, торбе за куповину, 

неформалне торбе, торбе, спортске торбе, торбе за 

плажу, ручне торбице, женске ташне, мрежасте 

ташне од метала, актовке, џепни новчаници, футроле 

(етуи) за визит карте, футроле за кључеве, 

козметичке торбице (празне); животињска кожа, 

крзна; сандуци, торбе за ношење и путничке торбе; 

кишобрани и сунцобрани; штапови за ходање; 

бичеви, сарачка опрема и седларска роба.  

Кл. 25:  одећа; обућа; покривала за главу.  
 

(111) 80282 (181) 03.11.2030. 

(210) Ж- 2020-1921 (220) 03.11.2020. 

 (151) 28.04.2021. 

(732) British American Tobacco (Brands) Limited, 

Globe House,  4 Temple Place  , London,   

WC2R 2PG , UK 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.10  

(511) Кл. 34:  дуван, сиров или прерађен; производи 

од дувана; замене за дуван (које нису за употребу у 

медицини); сва наведена роба за загревање али не за 

паљење; производи за пушаче; електронски уређаји и 

њихови делови који служе за загревање дувана.  
 

(111) 80283 (181) 04.11.2030. 

(210) Ж- 2020-1929 (220) 04.11.2020. 

 (151) 28.04.2021. 

(300) 35238  25.08.2020.  AD. 

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

2000, Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

BIJI 

(511) Кл. 34:  жичани вапоризатори за електронске 

цигарете и електронске уређаје за пушење; дуван, 

сиров или прерађен; дувански производи укључујући 

цигаре, цигарете, цигарилосе, дуван за увијање 

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

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

дуван (за немедицинску употребу); артикли за 

пушаче, укључујући папир за цигарете, тубе за 

цигарете, филтере за цигарете, кутије за дуван, 

кутије за цигарете, табакере и пепељаре, луле, џепне 

машинице за увијање цигарета, упаљаче; шибице; 

дувански штапићи, дувански производи за загревање, 

електронски уређаји и њихови делови који се 

користе за загревање цигарета или дувана у циљу 

ослобађања аеросола који садржи никотин за 

инхалацију; течни никотински раствори за употребу 

у електронским цигаретама; електронски уређаји за 

пушење; електронске цигарете; електронске цигарете 

као замена за традиционалне цигарете; електронски 

уређаји који садрже аеросол за инхалацију никотина; 

орални вапоризатори за пушаче, дувански производи 

и замене за дуван; артикли за пушаче електронских 

цигарета; делови и опрема за наведене производе из 

класе 34; уређаји за гашење цигарета и цигара које се 

загревају и дуванских штапића који се загревају; 

пуњиве електронске кутије за цигарете.  
 

(111) 80284 (181) 02.04.2030. 

(210) Ж- 2020-519 (220) 02.04.2020. 

 (151) 28.04.2021. 

(300) 34871  13.03.2020.  AD. 

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

Neuchâtel, 2000, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

RUSSET 

(511) Кл. 34:  жичани вапоризатори за електронске 

цигарете и електронске уређаје за пушење; дуван, 

сиров или прерађен; дувански производи укључујући 

цигаре, цигарете, цигарилосе, дуван за увијање 

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

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

дуван (за немедицинску употребу); артикли за 

пушаче, укључујући папир за цигарете, тубе за 

цигарете, филтере за цигарете, кутије за дуван, 

кутије за цигарете, табакере и пепељаре, луле, џепне 

машинице за увијање цигарета, упаљаче; шибице; 

дувански штапићи, дувански производи за загревање, 

електронски уређаји и њихови делови који се 

користе за загревање цигарета или дувана у циљу 

ослобађања аеросола који садржи никотин за 

инхалацију; течни никотински раствори за употребу 

у електронским цигаретама; електронски уређаји за 

пушење; електронске цигарете; електронске цигарете 

као замена за традиционалне цигарете; електронски 

уређаји који садрже аеросол за инхалацију никотина; 

орални вапоризатори за пушаче, дувански производи 

и замене за дуван; артикли за пушаче електронских 

цигарета; делови и опрема за наведене производе из 
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класе 34; уређаји за гашење цигарета и цигара које се 

загревају и дуванских штапића који се загревају; 

пуњиве електронске кутије за цигарете.   
 

(111) 80285 (181) 26.10.2030. 

(210) Ж- 2020-1864 (220) 26.10.2020. 

 (151) 28.04.2021. 

(732) 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) 26.04.02; 26.04.22; 26.11.02; 26.11.09; 27.05.01; 

27.05.10; 29.01.02; 29.01.08  

(591) црна, жута.  

(511) Кл. 9:  рачунарски софтвер; оперативни 

рачунарски програми, снимљени; рачунарски 

програми, који се могу преузимати; рачунарски 

програми, снимљени; апликације за рачунарске 

софтвере које се могу преузимати; рачунарске 

софтверске платформе, снимљене или преузете; 

рачунарски софтвер, снимљени; криптографски 

кључеви за примање и трошење криптовалуте, који 

се могу преузимати; електронски новчаници који се 

могу преузимати; електронске и магнетне 

идентификационе картице за употребу приликом 

плаћања услуга; магнетне кодиране картице за 

трансакције које се врше дебитним и поклон 

картицама; рачунарски софтвер, наиме, електронска 

финансијска платформа помоћу које је могуће 

вршити више врста платних и дебитних трансакција 

у интегрисаном мобилном телефону, личном 

дигиталном асистенту и веб окружењу; рачунарски 

софтвер за омогућавање претраге података; 

рачунарски софтвер за управљање базом података; 

рачунарски софтвер за омогућавање пружања 

банкарских услуга; рачунарски програм за 

испитивање кредитне способности; рачунарски 

софтвер за шифровање; апликацијски софтвер; 

рачунарски апликативни софтвер за мобилне 

телефоне; рачунарски програми и рачунарски 

софтвер за електронску трговину хартијама од 

вредности; рачунарски софтвер за електронску 

трговину који омогућава корисницима да врше 

електронске пословне трансакције преко глобалне 

рачунарске мреже; рачунарски фирмвер; купони за 

муштерије у електронској форми; електронске 

публикације које се могу преузимати; рачунари; 

смартфони [паметни телефони]; паметни сатови.  

Кл. 36:  осигурање; услуге осигурања; финансијски 

послови; финансијске услуге; новчани (монетарни) 

послови; банкарске услуге; послови везани за 

непокретности; услуге преноса новца; услуге 

плаћања рачуна; услуге плаћања дознаком; услуге 

уновчавања чекова; услуге наплате дугова; 

електронски пренос средстава; пренос новца купаца 

електронским путем; пренос средстава (плаћања) за 

потрошаче; услуге кредитних картица; обрада 

електронских плаћања извршених припејд 

картицама; издавање поклон ваучера који потом 

могу да буду замењени за производе и услуге; услуге 

банкомата; услуге везане за дебитне картице; 

издавање поклон картица; директна уплата средстава 

на текуће рачуне купаца; аутоматизоване услуге 

депозита код финансијских клириншких кућа и 

услуге аукцијског онлајн плаћања и поравнања; 

услуге мењачнице; услуге агенција за промет 

некретнина; управљање непокретностима; 

управљање улагањима; уговарање зајмова; банкарске 

хипотеке; инвестициони фондови; трговање акцијама 

и обвезницама; фидуцијарни послови; кућно 

банкарство; издавање некретнина; услуге јемства; 

посредовање на берзи; инвестирање капитала; 

провера чекова; клириншки послови [финансије]; 

услуге кредитних агенција; групно финансирање; 

услуге саветовања у вези са задуживањем; услуге 

агенција за наплату дугова; депозити драгоцености; 

услуге плаћања електронским новчаником; 

електронски пренос виртуалних валута; услуге 

мењачница; финансијске анализе; услуге 

финансијске процене; финансијске консултације; 

финансијске услуге при царинском посредовању; 

финансијске евалуације; финансијска размена 

виртуалних валута; финансијско управљање; 

финансијско управљање исплатама надокнада за 

друге; финансијска истраживања; финансијско 

спонзорисање; финансијска процена интелектуалне 

својине; пружање финансијских информација; 

пружање информација о финансијама путем 

интернет странице; услуге финансирања; фискално 

процењивање; финансирање лизинга; финансирање 

лизинга; зајмови на рате; посредовање у осигурању; 

консултације о осигурању; услуге осигурања; 

пружање информација о осигурању; инвестирање 

средстава; позајмљивање уз заложно обезбеђење; 

финансирање зајмова; организовање новчаних 

прикупљања; онлајн банкарство; обрада плаћања 

извршених кредитним картицама; обрада плаћања 

извршених платним картицама; услуге фондова 

узајамне помоћи; процена некретнина; посредовање 

у промету некретнина; давање попуста трећим 

лицима у објектима кроз употребу чланских карти; 

убирање најамнине [станарине]; услуге исплате 

пензија; услуге чувања у сефовима; услуге 

штедионица; посредовање у промету са хартијама од 

вредности; услуге берзанског посредовања; 

нотирање цена на берзи; услуге давања гаранције; 

издавање вредносних бонова; издавање путничких 
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чекова; фидуцијарни послови; пружање услуга у вези 

са проверама усклађености са прописима.  

Кл. 42:  услуге контроле квалитета и 

аутентификације; пројектовање и развој рачунарског 

хардвера и софтвера; рачунарско програмирање; 

изнајмљивање рачунара; саветовање о сигурности 

рачунара; саветовање у области рачунарског 

софтвера; дизајнирање рачунарског софтвера; 

анализе рачунарских система; дизајнирање 

рачунарских система; саветодавне услуге из области 

компјутерске технологије; изнајмљивање 

рачунарског софтвера; конвертовање рачунарских 

података и програма, осим физичког конвертовања; 

конвертовање података или докумената са физичких 

на електронске носаче; услуге кодирања податка; 

консултације о сигурности података; развој 

рачунарских платформи; умножавање рачунарских 

програма; електронско похрањивање података; 

електронско надгледање коришћења кредитних 

картица ради откривања интернет преваре; 

електронско надгледање података о заштити 

личности ради откривања крађе идентитета путем 

интернета; саветовање у вези информационих 

технологија; пружање информација у вези са 

рачунарским технологијама и програмирањем путем 

веб-сајта; инсталирање рачунарског софтвера; 

консултације о безбедности интернета; одржавање 

рачунарског софтвера; праћење рачунарских система 

даљинским приступом; надгледање рачунарских 

система ради откривања неовлашћеног приступа или 

повреде података; надгледање рачунарских система 

ради откривања кварова; платформа као услуга 

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

рачунарског софтвера; пружање корисничких услуга 

аутентификације коришћењем технологије 

јединствене пријаве за мрежне софтверске 

апликације; услуге провере аутентичности корисника 

технологијом за трансакције е-трговања; хостован 

софтвер за проверу усклађености са прописима.  
 

(111) 80286 (181) 20.07.2030. 

(210) Ж- 2020-1203 (220) 20.07.2020. 

 (151) 28.04.2021. 

(732) Discovery Communications, LLC, 8403 

Colesville Road, Silver Spring, 20910 , Maryland, US 

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

11040, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17; 27.05.22  

(511) Кл. 9:  дигитални медији, наиме, унапред 

снимљени видео записи који се могу преузети, 

унапред снимљени аудио записи, текст и графика 

који се чувају у електронским личним рачунарима и 

ручним бежичним уређајима, а све са темама од 

општег људског интереса; аудио, видео и 

аудиовизуелни садржај који се може преузимати 

путем компјутерских и комуникационих мрежа са 

ТВ емисијама и видео записима који укључују теме 

од општег људског интереса; рачунарски софтвер за 

стриминг аудио-визуелних медијских садржаја путем 

Интернета и ка мобилним дигиталним електронским 

уређајима; рачунарски софтвер за употребу у 

емитовању аудио-визуелног садржаја; рачунарски 

софтвер за контролу рада аудио и видео уређаја и за 

гледање, претраживање и / или репродуковање звука, 

видеа, телевизије, филмова, других дигиталних слика 

и других мултимедијалних садржаја; рачунарски 

софтвер за употребу у обради, преносу, примању, 

организацији, манипулисању, пуштању, прегледању, 

репродуковању и стримингу аудио, видео и 

мултимедијалних садржаја, укључујући текстуалне, 

податковне, сликовне, аудио, видео и аудиовизуелне 

датотеке; ДВД-јеви.  

Кл. 38:  Комуникационе услуге, наиме, услуге 

преноса стриминг звучних и аудиовизуелних 

снимака путем интернета, кабловских мрежа, 

бежичних мрежа, сателитских или интерактивних 

мултимедијалних мрежа; услуге аудио и видео 

емитовања путем интернета; пренос информација у 

аудио-визуелном пољу; услуге телевизијског 

емитовања; емитовање кабловске телевизије; 

емитовање сателитске телевизије; услуге мобилних 

медија у облику електронског преноса, емитовања и 

испоруке медијских садржаја за забаву; услуге 

подкастинга.; услуге интернетског емитовања; 

услуге преноса видеа на захтев; пружање услуга 

онлајн форума за пренос порука међу корисницима 

рачунара; пружање услуга онлајн причаоница (цхат 

соба) и електронских огласних табли за пренос 

порука међу корисницима у области од општег 

интереса; пружање приступа агрегираном садржају у 

области општег људског интереса путем интернета, 

кабловских мрежа, бежичних мрежа, сателита или 

интерактивних мултимедијалних мрежа.  

Кл. 41:  Услуге разоноде/забаве И образовне услуге, 

наиме, непрекидни (онгоинг) мултимедијални 

програми у области од општег интереса, 

дистрибуирани путем разних платформи кроз 

вишеструке облике мултимедијалног преноса; 

пружање непрекидног (онгоинг) телевизијског 

програма у области од општег људског интереса; 

“овер-тхе-топ” (ОТТ) програмирање разоноде/забаве 

у области од општег људског интереса; производња 

телевизијских програма; производња 



 

 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2021/5 

Intellectual Property Gazette  2021/5 Ж 

ЗИС / RS / IPO 

 

175 

мултимедијалних програма; пружање забавних 

информација о тренутним телевизијским програмима 

путем глобалне рачунарске мреже; услуге 

разоноде/забаве у смислу пружања забавних и 

образовних програма и садржаја, наиме, 

телевизијских програма, исечака, графика и 

информација везаних за телевизијске програме у 

области општег људског интереса, путем интернета, 

електронских комуникационих мрежа, рачунарских 

мрежа и бежичних комуникационих мрежа.  
 

(111) 80287 (181) 27.10.2030. 

(210) Ж- 2020-1883 (220) 27.10.2020. 

 (151) 28.04.2021. 

(732) Maple Bear Global Schools, 1430 Terrace 

Avenue, North Vancouver British Columbia, V7R1B4, CA 

(740) Адвокат Наташа Лаловић Марић, Булевар 

Михајла Пупина 6/18, 11070, Нови Београд 

(540) 

 

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

27.05.01; 27.05.10; 29.01.15  

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

црна.  

(511) Кл. 41:  образовне услуге.  

Кл. 43:  чување и нега деце предшколског узраста и 

беба у центрима за дневну негу.  
 

(111) 80288 (181) 27.10.2030. 

(210) Ж- 2020-1881 (220) 27.10.2020. 

 (151) 28.04.2021. 

(732) Maple Bear Global Schools, 1430 Terrace 

Avenue, North Vancouver British Columbia, V7R1B4, CA 

(740) Адвокат Наташа Лаловић Марић, Булевар 

Михајла Пупина 6/18, 11070, Нови Београд 

(540) 

Maple Bear  

(511) Кл. 41:  образовне услуге.  
 

(111) 80289 (181) 27.10.2030. 

(210) Ж- 2020-1880 (220) 27.10.2020. 

 (151) 28.04.2021. 

(732) Maple Bear Global Schools, 1430 Terrace 

Avenue, North Vancouver British Columbia, V7R1B4, CA 

 

(740) Адвокат Наташа Лаловић Марић, Булевар 

Михајла Пупина 6/18, 11070, Нови Београд 

(540) 

 

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

27.05.01; 27.05.24; 29.01.14  

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

(511) Кл. 41:  образовне услуге.  
 

(111) 80290 (181) 27.10.2030. 

(210) Ж- 2020-1882 (220) 27.10.2020. 

 (151) 28.04.2021. 

(732) Maple Bear Global Schools, 1430 Terrace 

Avenue, North Vancouver British Columbia, V7R1B4, CA 

(740) Адвокат Наташа Лаловић Марић, Булевар 

Михајла Пупина 6/18, 11070, Нови Београд 

(540) 

 

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

24.01.15; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.14  

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

(511) Кл. 41:  образовне услуге.  
 

(111) 80291 (181) 05.10.2030. 

(210) Ж- 2020-1698 (220) 05.10.2020. 

 (151) 28.04.2021. 

(732) Петар Мировић, Ђорђа Павловића 21, 11000, 

Београд, Звездара, RS 

(540) 

DOSITEY 

(511) Кл. 32:  пиво; безалкохолни напици; минералне 

и содне воде; воћни напици и воћни сокови; сирупи и 

други безалкохолни препарати за прављење 

напитака.   
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Кл. 33:  aлкохолна пића изузев пива; алкохолни 

препарати за прављење напитака.   
 

(111) 80292 (181) 29.10.2030. 

(210) Ж- 2020-1895 (220) 29.10.2020. 

 (151) 28.04.2021. 

(732) PRIVREDNO DRUŠTVO ZA 

PROJEKTOVANJE I INŽENJERING GLOBAL 

ENGINEERING TECHNOLOGIES DRUŠTVO SA 

OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD, 

Палмира Тољатија 5, 11070, Београд-Нови Београд, RS 

(540) 

 

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

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

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

11,11,9, #0B0B09  

(511) Кл. 42:  дизајнирање рачунарског софтвера; 

ажурирање рачунарског софтвера; изнајмљивање 

рачунарског софтвера; одржавање рачунарског 

софтвера;  

инсталирање рачунарског софтвера; саветовање у 

области рачунарског софтвера; софтвер у виду 

сервиса; развој софтвера у оквиру издавања 

софтвера; истраживање и развој нових производа за 

друге; саветовање у вези информационих 

технологија; саветодавне услуге из области 

компјутерске технологије.  
 

(111) 80293 (181) 28.10.2030. 

(210) Ж- 2020-1893 (220) 28.10.2020. 

 (151) 28.04.2021. 

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

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

 

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

(591) плава.  

(511) Кл. 11:  туш главе; туш ручице.  

(111) 80294 (181) 30.10.2030. 

(210) Ж- 2020-1904 (220) 30.10.2020. 

 (151) 28.04.2021. 

(732) Сузана Топаловић, предузетник Самостална 

угоститељска радња CICIBELO, Занатлијска 14, 

Шабац, RS 

(540) 

Devojačka pljeskavica 

Девојачка пљескавица 

(511) Кл. 29:  пљескавица.  
 

(111) 80295 (181) 28.10.2030. 

(210) Ж- 2020-1899 (220) 28.10.2020. 

 (151) 28.04.2021. 

(732) ДОО ЕУРО ПЕТРОЛ СУБОТИЦА, 

Сенћански пут 75, 24000, Суботица, RS 

(540) 

 

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

27.05.24  

(511) Кл. 4:  дрвени брикети; брикети за сагоревање; 

мешавина испарљивих горива; восак карнауба палме; 

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

за обућу; восак (непрерађен); восак за ремење; восак 

за осветљавање; индустријски восак; кокс; 

минерална горива; масти за ремење; масти за 

производе од коже; индустријске масти; уља за 

уклањање оплате (грађевинска); говеђи лој; 

препарати за уклањање прашине; уља за 

осветљавање; гел за осветљавање; гориво за 

осветљавање; уље за подмазивање; бензин; нафтни 

етар; лигроин; фитиљи за свеће; желе од петролеја за 

индустријску употребу; дизел уље; гасно уље; 

плинско гориво; плинско уље; графит за 

подмазивање; уља од угљеног катрана; угљена 

нафта.  
 

(111) 80296 (181) 06.10.2030. 

(210) Ж- 2020-1721 (220) 06.10.2020. 

 (151) 29.04.2021. 

(732) Михаило Станишић, Ђорђа Станојевића 

11Б/16, 11070, Београд-Нови Београд, RS 
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(540) 

 

(531) 01.15.09; 05.07.24; 26.01.12; 26.01.16; 26.01.19; 

26.11.12; 27.05.11; 27.05.17; 29.01.15  

(591) бела, црна, црвена (црвена и бордо); плава 

(тегет), зелена, наранџаста.  

(511) Кл. 1:  ђубрива.  

Кл. 31:  пољопривредни производи; свеже воће; семе.  
 

(111) 80297 (181) 26.12.2029. 

(210) Ж- 2019-2066 (220) 26.12.2019. 

 (151) 29.04.2021. 

(732) PREDUZEĆE MLЕKARA-UB DOO, Алексе 

Мартић 3, 14210 Уб, RS 

(740) Драгољуб Ћосовић, адвокат, Андре Николића 

3, 11040 Београд 

(540) 

 

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

06.19.10; 06.19.11; 06.19.16; 07.03.25; 08.03.10; 

11.03.25; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.15  

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

плава, бела, жута  

(511) Кл. 16:  хартија, картон; штампане ствари; 

пластични материјал за паковање сирева; етикете и 

налепнице за сиреве; билборди, штампани каталози и 

маркетиншки материјал за сиреве.   

Кл. 29:  сиреви.   

Кл. 35:  услуге промета, трговине на велико и мало 

сиревима.   
 

(111) 80298 (181) 16.10.2030. 

(210) Ж- 2020-1784 (220) 16.10.2020. 

 (151) 29.04.2021. 

(732) Spacelabs Holdings, Inc. (Delaware 

corporation), 35301 SE Center Street, Snoqualmie 

Washington 98065, US 

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

(540) 

ECLIPSE 

(511) Кл. 10:  снимачи електрокардиограма приликом 

кретања; носиви снимачи електрокардиограма.  
 

(111) 80299 (181) 26.12.2029. 

(210) Ж- 2019-2067 (220) 26.12.2019. 

 (151) 29.04.2021. 

(732) PREDUZEĆE MLЕKARA-UB DOO, Алексе 

Мартић 3, 14210 Уб, RS 

(740) Драгољуб Ћосовић, адвокат, Андре Николића 

3, 11040 Београд 

(540) 

 

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

06.19.10; 06.19.11; 06.19.16; 07.03.25; 08.03.01; 

11.03.20; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.15  

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

плава, бела, жута  

(511) Кл. 16:  хартија, картон; штампане ствари; 

пластични материјал за паковање кајмака; етикете и 

налепнице за кајмак; билборди, штампани каталози и 

маркетиншки материјал за кајмак.  

Кл. 29:  кајмак.   

Кл. 35:  услуге промета, трговине на велико и мало 

кајмаком.   
 

(111) 80300 (181) 01.07.2030. 

(210) Ж- 2020-1080 (220) 01.07.2020. 

 (151) 29.04.2021. 

(732) PREDUZEĆE MLEKARA-UB DOO UB, 

Алексе Мартић 3, 14210, Уб, RS 

(740) Адвокат Драгољуб Ћосовић, Андре Николића 

3, 11040, Београд 

(540) 

 

(531) 05.07.19; 05.11.01; 08.03.10; 08.03.12; 19.03.03; 

20.05.15; 25.01.25; 27.05.24; 29.01.15  

(591) плава, бела, зелена, црна, зута, браон.  
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(511) Кл. 16:  хартија, картон; штампане ствари; 

пластични материјал за паковање сира; етикете и 

налепнице за сир; билборди, штампани каталози и 

маркетиншки материјал за сир.  

Кл. 29:  сир.  

Кл. 35:  услуге промета, трговине на велико и мало 

сиром.  
 

(111) 80301 (181) 01.07.2030. 

(210) Ж- 2020-1081 (220) 01.07.2020. 

 (151) 29.04.2021. 

(732) PREDUZEĆE MLEKARA-UB DOO UB, 

Алексе Мартић 3, 14210, Уб, RS 

(740) Адвокат Драгољуб Ћосовић, Андре Николића 

3, 11040, Београд 

(540) 

 

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

26.01.01; 26.13.01; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.04; 29.01.15 

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

(511) Кл. 16:  хартија, картон; штампане ствари; 

пластични материјал за паковање сирног намаза; 

етикете и налепнице за сирни намаз; билборди, 

штампани каталози и маркетиншки материјал за 

сирни намаз.  

Кл. 29:  сирни намаз.  

Кл. 35:  услуге промета, трговине на велико и мало 

сирним намазом.  
 

(111) 80302 (181) 01.07.2030. 

(210) Ж- 2020-1082 (220) 01.07.2020. 

 (151) 29.04.2021. 

(732) PREDUZEĆE MLEKARA-UB DOO UB, 

Алексе Мартић 3, 14210, Уб, RS 

(740) Адвокат Драгољуб Ћосовић, Андре Николића 

3, 11040, Београд 

(540) 

 

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

08.01.06; 19.03.01; 26.01.01; 26.13.01; 27.05.10; 

27.05.24; 29.01.03; 29.01.15  

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

(511) Кл. 16:  хартија, картон; штампане ствари; 

пластични материјал за паковање сирног намаза са 

укусом баштенског биља; етикете и налепнице за 

сирни намаз са укусом баштенског биља; билборди, 

штампани каталози и маркетиншки материјал за 

сирни намаз са укусом баштенског биља.  

Кл. 29:  сирни намаз са укусом баштенског биља.  

Кл. 35:  услуге промета, трговине на велико и мало 

сирним намазом са укусом баштенског биља.  
 

(111) 80303 (181) 23.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1609 (220) 23.09.2020. 

 (151) 29.04.2021. 

(732) Sanbioty D.O.O., Вукасовићева 19v/20, 

Београд-Раковица, RS 

(540) 

DENTBIOTY 

(511) Кл. 3:  гелови за чишћење зуба; етарска уља; 

жвакаћа гума за избељивање зуба; немедицинска 

козметика и тоалетни препарати; немедицинска 

средства за испирање; немедицинска средства за 

испирање уста; немедицинска средства за испирање 

уста и гргљање; немедицинска средства за негу и 

испирање уста; немедицинска средства за чишћење 

зуба; немедицински препарати за негу зуба и за 

испирање уста; немедицински препарати за негу 

усана; немедицински производи за заштиту усана; 

пасте за зубе; пасте за избељивање зуба; прашкови за 

зубе; прашкови за зубе за козметичке потребе; 

прашкови за чишћење зуба; препарати за испирање 

уста, који нису медицински; препарати за полирање 

протеза; природна етарска уља; средства за испирање 

уста против каријеса, нису за медицинске потребе; 

средства за чишћење зуба; средства за чишћење зуба 

и испирање уста; средства за чишћење зуба [пасте, 

гелови, течности]; средства за чишћење зуба у 

облику жвакаће гуме; течни производи за негу зуба; 

траке за избељивање зуба; траке за освежавање даха.  

Кл. 5:  бомбоне за освежавање даха за употребу у 

фармацији; витамини; витамини за бебе; витамини за 

децу; витамини за одрасле; витамини за примену код 

беба; витамини за примену код деце; витамини за 

примену код одраслих; витамини у облику гумених 

бомбона; витаминске капи; витаминске таблете; 

витаминске шумеће таблете; витамински додаци 

исхрани; витамински додаци у таблетама за 

справљање газираних напитака када се помешају са 

водом; витамински препарати; витаминско 

минерални дијететски додаци исхрани; витаминско 

минерални додаци исхрани; витаминско минерални 
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препарати; витаминско минерални препарати за 

медицинске потребе; влажне медицинске марамице; 

вода обогаћена витаминима за медицинске потребе; 

гума за зубарску употребу; гума за медицинске сврхе; 

дијететска храна и супстанце прилагођене за 

медицинску или ветеринарску употребу; дијететска 

храна и супстанце прилагођене за медицинску или 

ветеринарску употребу, храна за бебе; дијететска храна 

и супстанце прилагођене за употребу у медицини или 

ветеринарску употребу, храна за бебе; дијететске 

замене за шећер за медицинску употребу; дијететске 

мешавине за напитке као замена за оброк за 

медицинску примену; дијететске мешавине за напитке 

као замена за оброк за медицинску употребу; 

дијететске супстанце које садрже витамине, минерале, 

амино-киселине и елементе у траговима; дијететске 

супстанце које садрже витамине, минерале и елементе 

у траговима, појединачно или у комбинацији; 

дијететске супстанце прилагођене за медицинску 

употребу; дијететски додаци (додаци исхрани) за људе 

и животиње; дијететски додаци [додаци исхрани] за 

људе и животиње; дијететски додаци за одојчад; 

дијететски додаци исхрани; дијететски додаци исхрани 

за људе и животиње; дијететски и хранљиви додаци; 

дијететски и хранљиво обогаћени прехрамбени 

производи прилагођени за медицинске потребе; 

дијететски напици прилагођени за медицинску 

употребу; дијететски препарати прилагођени за 

медицинске потребе; дијететски препарати у исхрани 

прилагођени за медицинске потребе; дијететски шећери 

за медицинске потребе; додаци исхрани; додаци 

исхрани за ветеринарске потребе; додаци исхрани за 

људску и животињску употребу; додаци исхрани за 

људску употребу; додаци исхрани који садрже 

витамине; додаци исхрани који садрже минерале; 

додаци исхрани који садрже цинк; додаци исхрани који 

се првенствено састоје од калцијума; додаци исхрани 

намењени као додатак редовној исхрани или у корист 

здравља; додаци исхрани са хранљивим материјама за 

људе; додаци исхрани са хранљивим материјама за 

људе и животиње; додаци исхрани са хранљивим 

материјама за људска бића; додаци исхрани са 

хранљивим материјама за људска бића и животиње; 

додаци исхрани са хранљивим материјама који се 

првенствено састоје од калцијума; додаци исхрани са 

хранљивим материјама који се првенствено састоје од 

магнезијума; додаци исхрани са хранљивим материјама 

који се првенствено састоје од цинка; додаци у виду 

пастила које садрже цинк; додаци храни за кућне 

љубимце у облику витамина и минерала; жвакаћа гума 

за употребу у медицини; жвакаће гуме са укусом менте 

за медицинске потребе; калцијумом обогаћене бомбоне 

за медицинску употребу; лекови за употребу у 

стоматологији; медицинска пића; медицинска пића у 

облику окрепљујућих напитака; медицинска средстава 

за испирање уста са ефектом против каријеса; 

медицинска средства за испирање уста; медицинска 

средства за чишћење зуба; медицинска уља за бебе; 

медицинске бомбоне; медицинске гуме за жвакање; 

медицинске пасте за зубе; медицинске пастиле; 

медицинске течности за испирање уста за кућне 

љубимце; медицинске течности за испирање уста са 

ефектом против каријеса; медицински додаци исхрани 

за људску потрошњу; медицински додаци храни за 

животиње; медицински и ветеринарски препарати; 

медицински препарати за негу и лечење уста; 

медицински препарати за уста у облику пастила, 

капсула, таблета или компримованих таблета; 

медицински препарати лечење халитозе; медицински 

препарати у виду назалног спреја; медицински 

производи за лечење уста; медицински производи за 

негу уста; медицински производи за оралну употребу у 

облику таблета; медицински производи за оралну 

употребу у форми компресованих таблета; медицински 

производи за оралну употребу у форму капи; 

медицински спрејеви; медицински спрејеви за грло; 

медицински спрејеви за уста; мешани витамински 

препарати; минерални додаци исхрани; минерални 

препарати за медицинску примену; минерални 

препарати за медицинску употребу; минерални 

препарати и супстанце за медицинске потребе; 

минерални хранљиви додаци исхрани; напици 

обогаћени витаминима за медицинске потребе; напици 

прилагођени за медицинску употребу; напици са 

воћним соком за дијабетичаре прилагођени за 

медицинску употребу; пастиле за грло; пастиле за грло 

на бази меда са биљним додацима; пастиле за 

фармацеутску употребу; пренатални витамини; 

препарати за олакшање раста зуба; препарати који 

садрже витамин А; препарати који садрже витамин Б; 

препарати који садрже витамин Д; препарати који 

садрже витамин Ц; препарати који садрже елементе у 

траговима за људску употребу; препарати 

микроелемената за људску и животињску употребу; 

пробиотици за употребу као додаци исхрани; 

пробиотички додаци; пробиотички додаци исхрани; 

пробиотске бактеријске формулације за ветеринарску 

употребу; пробиотске бактеријске формулације за 

медицинску употребу; пробиотски препарати за 

медицинску употребу који помажу у одржавању 

природне равнотеже флоре у систему органа за варење; 

сода бикарбона за фармацеутску употребу; средства за 

испирање уста за медицинске намене; средства за 

испирање уста против каријеса за употребу у 

медицини; течни биљни додаци исхрани; течни 

витамински додаци исхрани; фармацеутски препарати 

за зубарске потребе.  

Кл. 30:  бомбоне; гуме за жвакање без шећера 

[кондиторски производи]; гуме за жвакање, не за 

медицинске потребе; гумене бомбоне; гумене 

бомбоне; жвакаћа гума; жвакаће гуме за освежавање 

даха; жвакаће гуме [кондиторски производи]; 
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карамеле [бомбоне]; лизалице; лизалице 

[кондиторски производи]; незаслађена чоколада; 

немедицинске пастиле [кондиторски производи]; 

пастиле [бомбоне]; пастиле за освежавање даха; 

пастиле од меда са лековитим биљем [кондиторски 

производи]; стони сирупи.   
 

(111) 80304 (181) 01.07.2030. 

(210) Ж- 2020-1083 (220) 01.07.2020. 

 (151) 29.04.2021. 

(732) PREDUZEĆE MLEKARA-UB DOO UB, 

Алексе Мартић 3, 14210, Уб, RS 

(740) Адвокат Драгољуб Ћосовић, Андре Николића 3 

, 11040, Београд 

(540) 

 

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

08.01.06; 19.03.01; 26.01.01; 26.13.01; 27.05.10; 

27.05.24; 29.01.01; 29.01.15  

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

(511) Кл. 16:  хартија, картон; штампане ствари; 

пластични материјал за паковање сирног намаза са 

укусом парадајза и босиљка; етикете и налепнице за 

сирни намаз са укусом парадајза и босиљка; билборди, 

штампани каталози и маркетиншки материјал за сирни 

намаз са укусом парадајза и босиљка.  

Кл. 29:  сирни намаз са укусом парадајза и босиљка.  

Кл. 35:  услуге промета, трговине на велико и мало 

сирним намазом са укусом парадајза и босиљка.  
 

(111) 80305 (181) 10.08.2030. 

(210) Ж- 2020-1332 (220) 10.08.2020. 

 (151) 29.04.2021. 

(732) Димитрије Саратлић, Угриновачка 124/15, 

11080 Београд, RS 

(540) 

 

(531) 05.05.20; 05.05.21; 05.07.04; 26.13.25; 29.01.01  

(591) црвена.  

(511) Кл. 31:  кукуруз; пољопривредни производи; 

семе за пољопривредне потребе.   

Кл. 41:  вођење конференција; издавање брошура; 

издавање и уређивање штампаног материјала; 

издавање проспеката; мултимедијално издавање 

штампаног материјала; објављивање летака; 

пружање услуге оспособљавања у области 

пољопривреде, хортикултуре и шумарства.   

Кл. 42:  истраживања у области пољопривреде.  
 

(111) 80306 (181) 30.10.2030. 

(210) Ж- 2020-1906 (220) 30.10.2020. 

 (151) 29.04.2021. 

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

Нови Пазар, RS 

(740) Адвокат Драгољуб Ћосовић, Андре Николића 

3, 11040, Београд 

(540) 

 

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

(591) љубичаста, зелена.  

(511) Кл. 6:  метални материјали за грађевинско 

конструисање; металне преносиве конструкције; 

мали метални гврожђарски производи; блиндирана 

метална врата; метални граничници за врата; металне 

шарке за врата; плоче; резе.  

Кл. 19:  брата неметална; панели за врата, неметална; 

рамови за врата; кућишта за врата; блиндирана 

неметална врата; хармоника врата; паркетне подне 

даске; подне дрвене даске; подне плочице, 

неметалне; дрвене летвице за облагање; преклопна 

врата, која нису метална; дрво полупрерађено; дрвна 

грађа; прерађено дрво; дрво за израду кућних 

потрепштина; дрвене подлоге за поплочавање; 

фурнирано дрво; дрвени панели; кровни покривачи, 

неметални; прозори неметални; подови, неметални; 

рамови за прозоре, неметални; рамови за врата, 

неметални; плочице, неметалне за грађевине; 

степеништа неметална.  

Кл. 27:  теписи, асуре, простирке и отирачи, 

линолеум и други материјали за покривање подова; 

прекривачи за зидове, нетекстилни.   
 

(111) 80307 (181) 27.10.2030. 

(210) Ж- 2020-1873 (220) 27.10.2020. 

 (151) 29.04.2021. 
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(732) Pinokio DOO, Жртава Фашизма 23, 31230, 

Ариље, RS 

(540) 

 

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

27.05.24; 29.01.14  

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

(511) Кл. 23:  конци за шивење за текстилну 

употребу.   

Кл. 35:  услуге велепродаје везане за конац; услуге 

велепродаје конца; услуге малопродаје везане за конац.   
 

(111) 80308 (181) 26.10.2030. 

(210) Ж- 2020-1870 (220) 26.10.2020. 

 (151) 29.04.2021. 

(732) Premium Pharma DOO Novi Sad, Булевар 

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

(740) Адвокат Невена Тепавац, Булевар ослобођења 

бр. 78, 21000, Нови Сад 

(540) 

 

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

29.01.05; 29.01.08  

(591) сива, љубичаста.  

(511) Кл. 3:  средства за бељење и друге супстанце за 

употребу у перионицама; препарати за чишћење, 

полирање, рибање и абразивни препарати; 

немедицински сапуни; парфимерија, етерична уља, 

немедицинска козметика, немедицински лосиони за 

косу; немедицинска средства за чишћење зуба.   

Кл. 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.   

Кл. 35:  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.  

(111) 80309 (181) 19.05.2030. 

(210) Ж- 2020-696 (220) 19.05.2020. 

 (151) 29.04.2021. 

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

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

(540) 

YUMMY 

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

други млечни производи; путер; путер крем; путер од 

орашастих плодова; конзервисано, сушено и кувано воће 

и поврће; желе, џемови, компоти; јестива уља и масти; 

грицкалице на бази орашастих плодова; грицкалице у 

облику плочица базиране на орашастим плодовима; 

грицкалице у облику плочица базиране на орашастим 

плодовима и сувом воћу; намази на бази орашастих 

плодова; печени орашасти плодови; прерађени орашасти 

плодови; уља од орашастих плодова; кикирики паста.  
 

(111) 80310 (181) 12.10.2030. 

(210) Ж- 2020-1741 (220) 12.10.2020. 

 (151) 29.04.2021. 

(732) "SAPONIA"-kemijska, prehrambena I farmaceutska 

industrija d.d. Osijek, Matije Gupca 2, Osijek, HR 

(740) Адвокат Слободан Миљаковић, Молерова 76/1, 

11000, Београд 

(540) 

Handysept 

(511) Кл. 1:  хемијски производи који се 

употребљавају у индустрији, науци, фотографији, 

пољопривреди и шумарству.  

Кл. 3:  средства за бељење и друге супстанце за употребу 

у  перионицама; препарати за чишћење, полирање, 

рибање и нагризање; сапуни; козметика; пасте за зубе; 

марамице натопљене са козметичким лосионима.  

Кл. 5:  фармацеутски, ветеринарски и санитарни 

препарати; дезинфекциона средства.  
 

(111) 80311 (181) 26.10.2030. 

(210) Ж- 2020-1861 (220) 26.10.2020. 

 (151) 29.04.2021. 

(732) Слободан Миленковић and Игор Урошевић, 

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

Партизански блок улица 1 4д стан 22, RS 

(540) 
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(531) 24.09.03; 24.09.04; 24.09.12; 26.04.16; 26.04.18; 

26.04.24; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.12  

(591) пудераста беж.  

(511) Кл. 16:  картонска амбалажа, амбалажа за 

флаше од папира или картона, картонске кутије за 

паковање, картонске кутије за поклоне, картонске 

кутије за торте, картонске склопиве кутије за 

паковање, кутије од папира, папирне кутије за крем, 

папирне кутије за паковање, картонске или папирне 

кутије за поклоне. 

Кл. 29:  сојино млеко [замена за млеко], млеко, 

бадемово млеко, замене за млеко, кокосово млеко, 

кравље млеко, кондензовано млеко, овсено млеко, 

органско млеко, сојино млеко, пиринчано млеко као 

замена за млеко, млеко од орашастих плодова као 

замена за млеко, јаја, јаја у праху, обрађена јаја, 

кокошја јаја, беланце од јаја, жуманце од јаја, млеко 

и млечни производи. 

Кл. 30:  колачи, колачи с маслацем, колачи од 

бисквита, хлеб, колачи и посластице, тесто за колаче, 

воћни колачи, кафа, еспресо кафа, замене за кафу, 

инстант кафа, кувана кафа, ледена кафа. кафа, ча], 

какво и замена кафе, пуњења за колаче и пите на 

бази крема од јаја.   
 

(111) 80312 (181) 30.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1657 (220) 30.09.2020. 

 (151) 29.04.2021. 

(732) RAF PRODUCTION DOO, Палмира Тољатија 

5/IV, 11070 Нови Београд, RS 

(540) 

 

(531) 01.15.11; 08.01.01; 08.01.03; 26.01.04; 26.01.16; 

26.01.22; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.04; 29.01.06  

(591) CMYK: C - 56; M - 12; Y - 21; K - 0, Pantone: 

2218  C  

(511) Кл. 29:  сиреви; воће кувано; воће прерађено; 

воће припремљено; говеђа супа; готова јела која се 

састоје углавном од дивљачи; готова јела која се 

састоје углавном од меса; готова јела која се састоје 

углавном од рибе; готова јела која се углавном 

састоје од меса, рибе, живинског меса или поврћа; 

готова јела која се састоје углавном од морских 

плодова; готове супе; готови гулаш; грашак; дивљач; 

димљена морска храна, димљена пастрмка, скуша, 

кобасице; лосос, сир, месо; животињска маст за 

исхрану; јаја, млеко и млечни производи; кобасице; 

кувано поврће; маслине; маслиново уље за исхрану; 

месне прерађевине; месо, риба, живина и дивљач; 

млеко; намирнице на бази рибе; пасте од поврћа; 

пасте од риба; пилетина; пилеће салате; поврће 

прерађено; поврће печено на роштиљу; предјела која 

су првенствено од меса, рибе, живинског меса или 

поврћа, свињска маст, сир; сланина; сухомеснати 

производи.     

Кл. 30:  интегрални хлеб (багет); бели хлеб (багет); 

безглутенски хлеб (багет); кукурузни хлеб (багет); 

ражани хлеб; свеж хлеб; смеше за хлеб; хрскави 

хлеб; брашно за хлеб; хлеб, колачи и посластице; 

хлеб од више врста житарица; хлеб са ниским 

садржајем соли; штапићи од хлеба, хлеб, пецива и 

кондиторски производи; мешавине за пуњење на 

бази хлеба; интегрално брашно за хлеб; брашно за 

бели хлеб; брашно за црни хлеб; хлеб без квасца; 

француски хлеб; багети (француске векне); брашно и 

производи од житарица; брашно од хељде; готова 

јела од пиринча; готова јела од тестенине, готова јела 

са пиринчем; готова јела са тестенином; готови 

напици на бази кафе; готови напици од кафе; готови 

оброци од резанаца; зачини за печење; зачинска 

паприка; зачинска со која се користи за кување; 

зачински додаци, квасац; кечап; кукурузно брашно; 

макарони; палачинке; пасте; пецива, пите; сендвичи 

(пилетина, сланина, ћуретина, говедина, 

телетина..итд.); тарт са јабукама; тарт са бресквама; 

тарт са кајсијама; тарт са лимуном; тарт са малинама; 

тарт са јагодама; тестенина.  

Кл. 43:  достава оброка за непосредну конзумацију; 

кетеринг хране и пића; припрема и доставе хране и 

пића за конзумирање унутар или изван објеката; 

припрема хране и пића; услуге ресторана и 

кетеринга; услуге ресторана са кућном доставом.  
 

(111) 80313 (181) 26.10.2030. 

(210) Ж- 2020-1867 (220) 26.10.2020. 

 (151) 29.04.2021. 

(732) Centar za ekologiju i održivi razvoj, Корзо 

15/13, 24000, Суботица, RS 

(540) 

JADARIT 

(511) Кл. 4:  пчелињи восак.  

Кл. 29:  полен припремљен као храна.  

Кл. 30:  мед.  
 

(111) 80314 (181) 12.10.2030. 

(210) Ж- 2020-1744 (220) 12.10.2020. 

 (151) 29.04.2021. 

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

25230, Кула, RS 
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(540) 

 

(531) 05.03.14; 26.01.19; 27.05.01; 27.05.04; 29.01.03; 

29.01.08  

(591) бела, светло зелена; црна; тамно зелена.  

(511) Кл. 3:  немедицинска козметика-козметика за 

животиње, етерична уља. 

Кл. 5:  фармацеутски препарати, дијететске 

супстанце прилагођене за употребу у медицини, 

додаци исхрани за животиње.  

Кл. 29:  месо-прехрамбени производи животињског 

порекла.  

Кл. 31:  узгој животиња.  
 

(111) 80315 (181) 26.10.2030. 

(210) Ж- 2020-1875 (220) 26.10.2020. 

 (151) 29.04.2021. 

(732) Предраг Белош, Арсенија III Чарнојевића 28, 

23305, Мокрин, RS 

(540) 

 

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

(511) Кл. 31:  јечам; овас (зоб); пшеница; слад за 

варење и дестилацију; хмељ.  

Кл. 32:  але пива; але квасац Ј12082; ароматизована 

вода; ароматизована пива; безалкохолна пива; 

безалкохолна пића; безалкохолни воћни напици; 

безалкохолни концентрати за прављење напитака; 

безалкохолни напици на бази меда; безалкохолни 

приправци за прављење напитака; воћни сокови; 

екстракти слада за производњу жестоких пића; 

екстракти хмеља за производњу пива; индијска 

светла пива [ИПА пива]; јечмено вино [пиво]; квас; 

коктели на бази пива; комплети за производњу пива 

који садрже екстракте слада, хмељ, посебне 

житарице и пивски квасац; концентрати за прављење 

воћних напитака; лагер квасац; лагер квасац за 

производњу пива; лагер пиво; напици за спортисте 

обогаћени протеинима; нискоалкохолно пиво; пиво; 

пивски квасац; пивски слад; пића на бази пива; 

портер [пиво]; посебне житарице у производњи пива; 

пшенично пиво; светла але пива; сладно пиво; 

сладовина; спортска пића.   

Кл. 33:  алкохолна пића, изузев пива; алкохолна пића 

која садрже воће; бренди; вино; виски; водка; 

дестилована алкохолна пића на бази житзарица; 

дестилована пића; жестока алкохолна пића 

(дестилована).  
 

(111) 80316 (181) 17.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1568 (220) 17.09.2020. 

 (151) 29.04.2021. 

(732) Atlantic Štark doo Beograd, Булевар Пека 

Дапчевића 29, 11000, Београд, RS 

(540) 

PRIMA GRISSINI 

(511) Кл. 30:  грицкалице на бази житарица.  
 

(111) 80317 (181) 23.10.2030. 

(210) Ж- 2020-1854 (220) 23.10.2020. 

 (151) 29.04.2021. 

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

67/17, 11070, Нови Београд, RS 

(540) 

PANTENON 

(511) Кл. 5:  пестициди у пољопривреди.  
 

(111) 80318 (181) 23.10.2030. 

(210) Ж- 2020-1855 (220) 23.10.2020. 

 (151) 29.04.2021. 

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

67/17, 11070, Нови Београд, RS 

(540) 

HARFA 

(511) Кл. 5:  пестициди у пољопривреди.  
 

(111) 80319 (181) 23.10.2030. 

(210) Ж- 2020-1856 (220) 23.10.2020. 

 (151) 29.04.2021. 

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

67/17, 11070, Нови Београд, RS 

(540) 

TALON 

(511) Кл. 5:  пестициди у пољопривреди.  
 

(111) 80320 (181) 23.10.2030. 

(210) Ж- 2020-1857 (220) 23.10.2020. 

 (151) 29.04.2021. 
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(732) RWA Srbija d.o.o., Булевар Зорана Ђинђића 

67/17, 11070, Нови Београд, RS 

(540) 

KARMA 

(511) Кл. 5:  пестициди у пољопривреди.  
 

(111) 80321 (181) 02.11.2030. 

(210) Ж- 2020-1909 (220) 02.11.2020. 

 (151) 29.04.2021. 

(732) PMI Nutrition International, LLC, 4001 

Lexington Avenue North , Arden Hills, Minnesota 

55126, US 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

AMBITINE 

(511) Кл. 5:  медицинска храна за животиње; адитиви 

за храну за животиње; додаци за храну за животиње; 

витамини за животиње.  
 

(111) 80322 (181) 21.08.2030. 

(210) Ж- 2020-1411 (220) 21.08.2020. 

 (151) 29.04.2021. 

(732) GALENIKA FITOFARMACIJA a.d., 

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

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

11000, Београд 

(540) 

Murgal 

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

фунгициди, хербициди, инсектициди.  
 

(111) 80323 (181) 02.11.2030. 

(210) Ж- 2020-1910 (220) 02.11.2020. 

 (151) 29.04.2021. 

(732) PMI Nutrition International, LLC, 4001 

Lexington Avenue North , Arden Hills, Minnesota 

55126, US 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

AVARIT 

(511) Кл. 5:  медицинска храна за животиње; адитиви 

за храну за животиње; додаци за храну за животиње; 

витамини за животиње.  
 

(111) 80324 (181) 12.10.2030. 

(210) Ж- 2020-1748 (220) 12.10.2020. 

 (151) 29.04.2021. 

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

25230, Кула, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 29.01.04  

(591) бела, светло плава.  

(511) Кл. 3:  козметика за животиње.  
 

(111) 80325 (181) 12.10.2030. 

(210) Ж- 2020-1747 (220) 12.10.2020. 

 (151) 29.04.2021. 

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

25230, Кула, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17; 29.01.03  

(591) бела, зелена.  

(511) Кл. 5:  додаци исхрани за животиње.  
 

(111) 80326 (181) 13.07.2030. 

(210) Ж- 2020-1168 (220) 13.07.2020. 

 (151) 29.04.2021. 

(732) Дејан Укропина, адвокат, Максима Горког 

48, 21000, Нови Сад, RS 

(540) 

 

(531) 02.09.16; 03.07.16; 03.07.17; 03.07.24  

(511) Кл. 35:  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.  

Кл. 41:  образовне услуге; припремање обуке; 

разонода; спортске и културне активности.  
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Кл. 45:  правне услуге; посредовања, услуге 

медијације; услуге арбитража; менаџмент ауторских 

права; лиценцирање интелектуалне својине; праћење 

права интелектуалне својине за правно саветодавне 

сврхе; истраживање у правним стварима; парничне 

услуге; лиценцирање рачунарског софтвера[правне 

услуге]; регистрација имена домена[правне услуге]; 

услуге мирног решавања спорова; услуге припреме 

правних докумената; правне услуге у вези са 

преговарањем о уговорима за друге; правне услуге у 

одговарању на позиве за подношење понуда; 

лиценцирање[правне услуге]; у оквиру издавања 

софтвера; услуге правног надзора; услуге правног 

саветовања у вези са мапирањем патената; услуге 

правног заступања.     
 

(111) 80327 (181) 14.10.2030. 

(210) Ж- 2020-1764 (220) 14.10.2020. 

 (151) 29.04.2021. 

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

10121 Torino TO, IT 

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

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

INTESA INVEST CASH EURO 

(511) Кл. 36:  осигурање; финансијски послови; 

новчани (монетарни) послови; послови везани за 

непокретности; осигурање од последица несрећног 

случаја; зајмови на рате; изнајмљивање некретнина; 

посредовање на берзи; услуге кредитних агенција; 

услуге агенција за промет некретнина; агенције за 

наплату дугова; посредовање у промету некретнина; 

посредовање у осигурању; финансијске услуге при 

царинском посредовању; преузимање ризика у 

осигурању; банкарске услуге; процена некретнина; 

инвестициони фондови; инвестирање капитала; 

услуге давања гаранције; услуге трговања валутама и 

мењачки послови; издавање путничких чекова; 

клириншки послови (финансије); услуге чувања у 

сефовима; прикупљање прилога; финансирање 

зајмова; финансијске процене (осигурање, 

банкарство, некретнине); фидуцијарни послови; 

услуге финансирања; финансијско управљање; 

финансирање зајмова на основу обезбеђења; 

управљање непокретностима; управљање стамбеним 

зградама; осигурање од пожара; издавање 

некретнина; здравствено осигурање; поморско 

осигурање; банкарске хипотеке; услуге штедионица; 

лизинг; трговање акцијама и обвезницама; осигурање 

живота; финансијске анализе; чекови; верификација; 

финансијске консултације; консултације о 

осигурању; обрада плаћања извршених кредитним 

картицама; обрада плаћања извршених платним 

картицама; електронски пренос средстава; 

финансијске информације; информације о 

осигурању; издавање вредносних бонова; депозити 

драгоцености; издавање кредитних картица; услуге 

исплате пензија; финансијско спонзорисање; онлајн 

банкарство; позајмљивање уз заложно обезбеђење; 

услуге фондова узајамне помоћи; услуге берзанског 

посредовања; организовање финансирања за 

грађевинске пројекте; пружање информација о 

финансијама путем интернет странице; инвестирање 

средстава; брокерске услуге за акције и обвезнице; 

услуге текућих рачуна; управљање инвестиционим 

фондовима.  
 

(111) 80328 (181) 09.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1512 (220) 09.09.2020. 

 (151) 29.04.2021. 

(732) Обрадовић Милош and Исаковић Жељко, 

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

Угриновачки пут 18, део 020, Београд, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

DEVITAL ACTIVE 

(511) Кл. 5:  санитарни производи за употребу у 

медицини; дијететска храна и супстанце прилагођене 

за употребу у медицини или ветеринарску употребу, 

храна за бебе; дијететски додаци (додаци исхрани) за 

људе и животиње.   
 

(111) 80329 (181) 09.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1514 (220) 09.09.2020. 

 (151) 29.04.2021. 

(732) Обрадовић Милош and Исаковић Жељко, 

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

Угриновачки пут 18, део 020, Београд, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

DEVITAL DIRECT 2000 

(511) Кл. 5:  санитарни производи за употребу у 

медицини; дијететска храна и супстанце прилагођене 

за употребу у медицини или ветеринарску употребу, 

храна за бебе; дијететски додаци (додаци исхрани) за 

људе и животиње.  
 

(111) 80330 (181) 03.07.2030. 

(210) Ж- 2020-1101 (220) 03.07.2020. 

 (151) 29.04.2021. 

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

11000 Београд, RS 
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(540) 

 

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

27.05.02; 27.05.12; 29.01.04; 29.01.06  

(591) плава, бела  

(511) Кл. 3:  немедицинска козметика и тоалетни 

препарати; немедицинска средства за чишћење зуба; 

парфимеријски производи, етарска уља; средства за 

бељење и друге супстанце за употребу у 

перионицама; препарати за чишћење, полирање, 

рибање и абразивни препарати.   

Кл. 5:  фармацеутски, медицински и ветеринарски 

препарати; санитарни препарати за употребу у 

медицини; дијететска храна и супстанце прилагођене 

за употребу у медицини или ветеринарску употребу; 

дијететска храна и супстанце прилагођене за 

употребу у медицини или ветеринарску употребу, 

храна за бебе; дијететски додаци (додаци исхрани) за 

људе и животиње; фластери, материјали за завијање; 

материјали за пломбирање зуба, зубарска смола; 

дезинфекциона средства; препарати за уништавање 

животињских штеточина; фунгициди,хербициди.   
 

(111) 80331 (181) 02.11.2030. 

(210) Ж- 2020-1922 (220) 02.11.2020. 

 (151) 29.04.2021. 

(732) DAIBAU SISTEM DOO NOVI SAD, Словачка 

20, 21000, Нови Сад, RS 

(740) Адвокат Ненад Зечевић, Војвођанских бригада 

15, 21000, Нови Сад 

(540) 

DAIBAU 

(511) Кл. 35:  пословно управљање и организационо 

саветовање; услуге посредовања у трговини; 

истраживање тржишта; маркетиншка истраживања; 

пословна истраживања; услуге управљања 

пословним пројектима за грађевинске пројекте; 

анкетирање, анализирање и истраживање тржишта; 

услуге пословног посредовања које се односе на 

повезивање потенцијалних приватних улагача са 

предузетницима којима су потребна финансијска 

средства; рекламирање, консултације о стратегији 

комуникације у рекламирању; он-лајн рекламирање 

на рачунарској мрежи; манекенске услуге у циљу 

рекламирања или продајних промоција; циљни 

маркетинг; услуге упоређивања приликом куповине; 

услуге стратегије брендирања; услуге статистичке 

анализе и извештавања за пословне сврхе; услуге 

саветовања у вези са рекламирањем и пословним 

управљањем; услуге саветовања у вези са набавком 

робе и услуга; услуге саветовања у вези са 

маркетингом; услуге саветовања из области привреде 

у вези са маркетиншким активностима и покретањем 

нових производа; услуге руковођења продајом; 

услуге рекламирања преко Интернета; услуге 

рекламе и маркетинга; услуге процене бренда; услуге 

промотивног маркетинга; услуге промотивне продаје 

ради подстицања потенцијалних купаца да купују 

производе других; услуге промотивне продаје 

производа; услуге праћења тржишта; услуге праћења 

конкуренције; услуге пословног управљања и 

консултација; услуге пословног управљања, 

администрације и информисања; услуге пословног 

саветовања које се односи на рекламирање; услуге 

пословног саветовања које се односи на маркетинг; 

услуге пословног саветовања и информисање; услуге 

пословног посредовања и саветовања у области 

продаје производа; услуге пословног посредовања и 

саветовања; услуге пословног информисања и упити; 

услуге пословног информисања за предузећа; услуге 

планирања за оглашавање; услуге он-лајн 

малопродаје ручног прибора који се користи у 

грађевинарству; услуге он-лајн малопродаје ручног 

алата који се користи у грађевинарству; услуге 

оглашавања на интернету; услуге малопродаје у вези 

са расхладним уређајима; услуге малопродаје у вези 

са расветним уређајима; услуге малопродаје у вези са 

ручним алатом за грађевинарство; услуге 

малопродаје у вези са ручним прибором за 

грађевинарство; услуге малопродаје у вези са 

санитарним инсталацијама; услуге малопродаје у 

вези са санитарном опремом; саветовање из области 

пословних истраживања; руковођење пословним 

пројектима за друге; пословни маркетинг; пословни 

развој; пословни савети и информације; пословни 

савети и саветовање; пословни упити и истраживања; 

пословно и маркетиншко истраживање; пословно 

планирање; пословно саветовање; маркетиншке и 

промотивне услуге; интернет маркетинг.  

Кл. 37:  изолација грађевина; рушење грађевина; 

заштита грађевина од влаге; грађевински надзор; 

изнајмљивање грађевинске опреме; консултације о 

грађењу; изнајмљивање машина за ископавање 

[багера]; зидарство; изградња и одржавање цевовода; 

инсталирање и одржавање пећи; одржавање базена за 

пливање; уградња прозора и врата; асфалтирање; 

асфалтирање/поплочавање; асфалтирање путева; 

багерски радови; водоинсталатерске услуге; 

грађевинске услуге, наиме, асфалтирање; 
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грађевинске услуге, наиме, бетонирање; грађевинске 

услуге, наиме, ископавање; грађевинске услуге, 

наиме, поравнања; грађевинске услуге, наиме, 

припремање подлоге; грађевинске услуге, наиме, 

чишћење локације; грађевинске услуге у области 

земљаних радова; eлектроинсталацијске услуге; 

замена опека и поновна изградња пећи; заптивање и 

свлачење слојева путева; заптивање плочника; 

заптивање путева; заштита од корозије; зидарске 

услуге; изградња зграда; изградња ентеријера зграде; 

изградња енергетски ефикасних зграда и 

конструкција; изградња зграда и других 

конструкција; изградња зграда по наруџбини; 

изградња зграда, путева, мостова и брана; изградња 

зимских вртова и стакленика; изградња и одржавање 

зграда; изградња и одржавање комплекса зграда, 

стамбених зграда, стамбених објеката, 

комерцијалних зграда, трговачких центара, 

пословних зграда и паркинга; изградња и одржавање 

кућа за одмор, кампова за одмор, привременог 

смештај а, хотела и хотелских смештај а; изградња и 

подизање изложбених штандова, позорница и 

кабина; изградња и поправка зграда; изградња и 

поправка зграда и других конструкција; изградња и 

поправка кућа; изградња и поправка стамбених 

зграда и кућа; изградња и реновирање зграда; 

изградња и реновирање зграда и других 

конструкција; изградња и реновирање мостова; 

изградња канализационих система; изградња 

комерцијалних зграда; изградња комерцијалних 

центара, стамбених зона и производних погона; 

изградња конструкција за производњу природног 

гаса; изградња конструкција за производњу сирове 

нафте; изградња конструкција за складиштење 

природног гаса; изградња кућа по наруџбини; 

изградња, одржавање и поправка преносивих и 

монтажних зграда; изградња, одржавање и поправка 

система за топлотну изолацију; изградња, одржавање 

и реновирање зграда; изградња, одржавање и 

реновирање некретнина; изградња по наруџбини и 

реновирање зграда; изградња, поправка и одржавање 

зграда; изградња, поправка и одржавање зграда, и 

пружање информација о томе; изградња пословних 

зграда; изградња тераса; изградња цевовода; 

изградња челичних констукција; изнајмљивање 

грађевинске опреме, мешалица за бетон, пумпи за 

бетон и кранова; изнајмљивање грађевинских 

машина и алата; изнајмљивање грађевинских 

машина и уређаја; изнајмљивање грађевинских 

машина и уређаја и пружање информација о томе; 

изнајмљивање грађевинских скела, радних и 

грађевинских платформи; изнајмљивање дизалица 

[грађевинске опреме]; изолација спољних зидова; 

изолација унутрашњих и спољних зидова, плафона и 

кровова; инсталација, одржавање и поправка апарата 

за контролу температуре; инсталација, одржавање и 

поправка уређај а за електронску регулацију; 

инсталирање и поправљање расхладне опреме; 

конструисање; консултантске и информативне услуге у 

вези са изградњом; консултантске услуге у вези са 

изградњом зграда; консултовање у вези са изградњом 

стамбених и грађевинских конструкција; консултовање 

у вези са надзором грађевинских радова; кречење 

зграда; кречење и малтерисање унутрашњих и 

спољашњих зидова; кречење кућа; крпљење котлова; 

лакирање; малтерисање; малтерисање и кречење 

ентеријера зграда; молерске услуге, спољне и 

унутрашње; монтажа и поправка цевовода; монтажа 

машина; монтирање скела; надзор над рушењем зграда; 

надзор реконструкције зграда; надзор реновирања 

зграда; одржавање зграде; одржавање и поправка 

инсталација за грејање; одржавање санитарних 

инсталација; поправка електричних апарата; поправка 

грађевинске опреме; поправка зграда; постављање 

изолације зграде; постављање изолационих материјала; 

постављање изолационих материјала у 'зградама, на 

крововима и конструкцијама; постављање изолационог 

стакла у зимским вртовима, на прозорима, вратима и 

сгакленицима; уградња и одржавање санитарних 

уређаја; уградња и одржавање система за грејање; 

уградња и одржавање соларних термалних инсталација.   

Кл. 42:  саветовање из области архитектуре; 

истраживања у области грађевинских конструкција; 

истраживања у области заваривања; грађевинско 

пројектовање; архитектонске услуге; вођење студија 

техничког пројектовања; дизајн ентеријера (уређење 

унутрашњег простора); стилизација (индустријски 

дизајн); унутрашњи дизајн; архитектонска 

истраживања; архитектонске и инжењерске услуге; 

архитектонске услуге пројектовања зграда; 

архитектонске услуге пројектовања зграда са 

канцеларијским просторима; архитектонске услуге 

пројектовања индустријских зграда; архитектонске 

услуге пројектовања малопродајних простора; 

архитектонске услуге пројектовања пословних 

зграда; архитектонске услуге пројектовања 

трговачких центара; архитектонске услуге у вези с 

уређењем земљишта; архитектонски дизајн; 

архитектонски дизајн луксузних кондоминијума; 

архитектонски дизајн породичних кућа; 

архитектонско планирање; дизајн ентеријера и 

екстеријера зграда; консултантске и информативне 

услуге које се односе на архитектуру и 

инфраструктуру информационе технологије, 

саветовање у вези са дизајном; саветовање у области 

архитектонског дизајна; управљање архитектонским 

пројектима; услуге израде грађевинских нацрта.  
 

(111) 80332 (181) 03.11.2030. 

(210) Ж- 2020-1924 (220) 03.11.2020. 

 (151) 29.04.2021. 
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(732) Japan Tobacco Inc., 1-1, Toranomon 4-chome, 

Minato-ku, Tokyo, JP 

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

11040, Београд 

(540) 

 

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

27.05.22; 29.01.06; 29.01.08  

(591) бела, црна, сива.  

(511) Кл. 34:  Дуван, било да је прерађен или 

непрерађен; дуван за пушење, дуван за лулу, дуван за 

ручно увијање, дуван за жвакање, снус дуван; 

цигарете, електронске цигарете, цигаре, цигарилоси; 

дуван за ушмркавање; артикли за пушаче; папир за 

цигарете, тубе за цигарете и шибице.   
 

(111) 80333 (181) 02.11.2030. 

(210) Ж- 2020-1908 (220) 02.11.2020. 

 (151) 29.04.2021. 

(300) 88/901,401  05.05.2020.  US. 

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

Way, 94304, Palo Alto, California, US 

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

Београд 

(540) 

VARIANTHINK 

(511) Кл. 41:  организовање и припремање семинара, 

конференција, симпозијума, интернет курсева, 

размена информација путем семинара, конференција, 

симпозијума, интернет курсева и пратећих wеб 

дискусија, и обука у области истраживања канцера, 

терапије зрачењем, онкологије, интервентне 

онкологије, срчане радио аблације и коришћења 

клиничких апарата, софтвера и уређаја везаним за ове 

области; организација и управљање изложбама у 

образовне сврхе; образовне услуге, и то услуге 

подучавања и обуке путем часова, семинара, 

радионица и пратећих wеб дискусија у области 

истраживања канцера, терапије зрачењем, онкологије, 

интервентне онкологије, срчане радио аблације и 

коришћења клиничких апарата, софтвера и уређаја 

везаним за ове области; објављивање текстова 

укључујући објављивање истих на интернету, и то 

објављивање текстова у области истраживања 

канцера, терапије зрачењем, интервентне онкологије, 

срчане радио аблације, хируршке онкологије и 

коришћења клиничких апарата, софтвера и уређаја 

везаним за ове области; издавање и уређивање књига, 

техничких докумената и периодичних издања; услуге 

обуке у области рада и коришћења медицинских и 

хируршких апарата, инструмената и опреме и 

повезаног софтвера; услуге обуке у области рада и 

коришћења рендген апарата и инструмената, апарата 

и инструмената за медицинска снимања и апарата и 

инструмената за снимања ради испитивања без 

разарања; обука за компјутерско образовање; услуге 

обуке у области истраживања канцера, терапије 

зрачењем, интервентне онкологије, хируршке 

онкологије, срчане радио аблације и коришћења 

клиничких апарата, софтвера и уређаја у вези са овим 

областима; услуге обуке у области планирања, 

управљања и пружања фармацеутских терапија; 

услуге обуке у области фармацеутских производа за 

лечење канцера; непословне стручне смернице у 

области медицинских, терапеутских, радио-

хируршких и радио-терапијских техника, уређаја, 

апарата и опреме.  
 

(111) 80334 (181) 14.10.2030. 

(210) Ж- 2020-1762 (220) 14.10.2020. 

 (151) 05.05.2021. 

(300) 018297545  28.08.2020.  EM. 

(732) Merkur Versicherung Aktiengesellchaft, 

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

(740) АОД МСА ИП-Милојевић Секулић Адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

 

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

(591) тамно сива, зелена.  

(511) Кл. 36:  услуге осигурања; здравствено 

осигурање; консултације о осигурању; посредовање 

у осигурању; све горе наведене услуге које не 

укључују услуге које се односе на аутомобилски 

сектор.  
 

(111) 80335 (181) 03.07.2030. 

(210) Ж- 2020-1097 (220) 03.07.2020. 

 (151) 10.05.2021. 

(732) PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET 

I USLUGE MT-KOMEX DOO, BEOGRAD 

(RAKOVICA), Oslobođenja 22 b, Beograd, RS 
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(740) адвокат Андреј Прекајски, Светозара 

Марковића 67/1, 11000, Београд 

(540) 

 

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

27.05.17; 29.01.01; 29.01.04  

(591) плава и наранџаста  

(511) Кл. 9:  Пуњачи за електричне аутомобиле; 

пуњачи за електрична возила; рачунарски софтвер и 

софтвер за апликације за паметне телефоне и 

рачунаре,  нарочито: рачунарски софтвер и софтвер 

за апликације за паметне телефоне, таблете и 

рачунаре за претраживање доступних станица за 

пуњење електричних возила, рачунарски софтвер и 

софтвер за апликације за паметне телефоне, таблете 

и рачунаре за пружање информација о станицама за 

пуњење електричних возила и рачунарски софтвер и 

софтвер за апликације за паметне телефоне, таблете 

и рачунаре за пружање информација о услугама 

пуњења електричних возила.  

Кл. 35:  Оглашавање; оглашавање плаћањем по клику 

(рау рег цлицк оглашавање) непосредно оглашавање 

путем поште; оглашавање путем банера; рекламне 

услуге и оглашавање преко телевизије, радија или 

поште; дељење рекламног, маркетиншког и материјала 

за оглашавање; оглашавање на отвореном; 

рекламирање; рекламирање преко интернета; 

рекламирање преко плаката; рекламирање преко 

мобилних телефонских мрежа; рекламирање преко 

електронских рекламних паноа; дељење реклама за 

друге преко интернета и других комуникацијских 

мрежа; изнајмљивање огласног простора и рекламног 

материјала; малопродаја и велепродаја пуњача за 

електричне аутомобиле, пуњача за електрична возила, 

рачунарског софтвера и софтвера за апликације за 

паметне телефоне, таблете и рачунаре,  нарочито: 

рачунарског софтвера и софтвера за апликације за 

паметне телефоне, таблете и рачунаре за претраживање 

доступних станица за пуњење електричних возила, 

рачунарског софтвера и софтвера за апликације за 

паметне телефоне, таблете и рачунаре за пружање 

информација о станицама за пуњење електричних 

возила и рачунарског софтвера и софтвера за 

апликације за паметне телефоне, таблете и рачунаре за 

пружање информација о услугама пуњења електричних 

возила.  

Кл. 37:  Услуге пуњења електричних возила и 

пружање информација о услугама пуњења 

електричних возила.  

Кл. 38:  Пружање интернетског форума за пренос 

порука између корисника у вези са услугама пуњења 

електричних возила; пружање интернетског форума 

за пренос порука између корисника у вези са 

услугама претраживања доступних станица за 

пуњење електричних возила и у погледу 

информација о станицама за пуњење електричних 

возила.  

Кл. 39:  Пружање информација о доступности 

станица за пуњење електричних возила.  
 

(111) 80336 (181) 20.10.2030. 

(210) Ж- 2020-1820 (220) 20.10.2020. 

 (151) 10.05.2021. 

(732) British American Tobacco (Brands) Limited, 

Globe House,  4 Temple Place  , London,   

WC2R 2PG , UK 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.10  

(511) Кл. 34:  дуван, сиров или прерађен; производи 

од дувана; замене за дуван (које нису за употребу у 

медицини); сва наведена роба за загревање али не за 

паљење; производи за пушаче; електронски уређаји и 

њихови делови који служе за загревање дувана.  
 

(111) 80337 (181) 20.10.2030. 

(210) Ж- 2020-1821 (220) 20.10.2020. 

 (151) 10.05.2021. 

(732) British American Tobacco (Brands) Limited, 

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

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.10  



 

 

 

 

Ж 

Гласник интелектуалне својине  2021/5 

Intellectual Property Gazette  2021/5 

190 ЗИС / RS / IPO 

 

(511) Кл. 34:  дуван, сиров или прерађен; производи 

од дувана; замене за дуван (које нису за употребу у 

медицини); сва наведена роба за загревање али не за 

паљење; производи за пушаче; електронски уређаји и 

њихови делови који служе за загревање дувана.  
 

(111) 80338 (181) 20.10.2030. 

(210) Ж- 2020-1819 (220) 20.10.2020. 

 (151) 10.05.2021. 

(732) The Procter & Gamble Company, One Procter 

& Gamble Plaza,, Cincinnati, Ohio 45202, US 

(740) Богдановић Дејан и ост., Влајковићева 28, 

11000, Београд 

(540) 

 

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

09.03.14; 24.15.11; 26.01.13; 26.01.16; 26.01.22; 

27.05.01  

(511) Кл. 5:  Пелене за једнократну употребу и 

гаћице за одвикавање од пелена.  
 

(111) 80339 (181) 16.10.2030. 

(210) Ж- 2020-1809 (220) 16.10.2020. 

 (151) 10.05.2021. 

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

37 Road, Sampran, Nakhonpathom, 73110, TH 

(740) Драган Псодоров, Хаџи Мелентијева 46, 11000, 

Београд 

(540) 

 

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

29.01.04  

(591) плава, црвена.  

(511) Кл. 12:  гуме за точкове возила.  
 

(111) 80340 (181) 21.10.2030. 

(210) Ж- 2020-1823 (220) 21.10.2020. 

 (151) 10.05.2021. 

(732) РАДОЗНАЛИ ВРАБАЦ ДОО БЕОГРАД-

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

(740) Адвокат Драган Милић, Уроша Мартиновића 

8/41, 11000, Београд 

(540) 

 

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

29.01.15  

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

зелена.  

(511) Кл. 16:  штампани материјал (висока штампа); 

књижице; књиге са песмама или нотама;O књиге за 

децу; персонализоване књиге за децу; едукативне 

књиге за децу; књиге; периодичне публикације; 

штампане публикације; фотографије (штампане)  

Кл. 40:  штампање фотографија; штампање 

Кл. 41:  издавање текстова, осим рекламних; он-лине 

издавање електронских књига и часописа; он-лине 

(интернет) продаја штампаних књига; електронско 

издаваштво; писање текстова; издавање књига; услуге 

омогућавања коришћења електронских публикација, 

које се не могу преузимати; писање песама  
 

(111) 80341 (181) 16.10.2030. 

(210) Ж- 2020-1813 (220) 16.10.2020. 

 (151) 10.05.2021. 

(732) Хајриз Ходовић, Мур бр. 785, 36300,  

Нови Пазар, RS 

(540) 

 

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

26.13.01; 27.07.17; 29.01.01; 29.01.04  

(591) наранџаста, тегет.  

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

(111) 80342 (181) 16.10.2030. 

(210) Ж- 2020-1783 (220) 16.10.2020. 

 (151) 10.05.2021. 

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

40128 Bologna, IT 

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

(540) 

ECHELON 
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(511) Кл. 2:  премази у праху намењени употреби у 

архитектонским пројектима, грађевинским пројектима, 

или другим спољним и унутрашњим применама.   
 

(111) 80343 (181) 01.10.2030. 

(210) Ж- 2020-1674 (220) 01.10.2020. 

 (151) 10.05.2021. 

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

Београд, RS 

(740) Никола Клиска, адвокат, Карановић & 

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

(540) 

 

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

27.05.08; 27.05.09; 27.05.13; 27.05.17; 29.01.15  

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

(511) Кл. 17:  пластичне фолије које нису за 

умотавање и паковање; фолије за затамњење стакла 

[обојене фолије]; рефлективне пластичне фолије за 

употребу на прозорима; полипропиленска фолија, 

која није за паковање.  

Кл. 27:  тапете; фото тапете.   

Кл. 37:  постављање тапета на зидове, облагање 

тапетама.  
 

(111) 80344 (181) 14.10.2030. 

(210) Ж- 2020-1770 (220) 14.10.2020. 

 (151) 10.05.2021. 

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

(540) 

 

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

29.01.01; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црвена, бела, црна.  

(511) Кл. 5:  витамин који припада препаратима који 

садрже Ц витамин.  
 

(111) 80345 (181) 16.10.2030. 

(210) Ж- 2020-1778 (220) 16.10.2020. 

 (151) 10.05.2021. 

(732) RAFIANA COM DOO JARKOVCI, Моше 

Пијаде б.б., Инђија, Јарковци, RS 

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

(540) 

 

(531) 03.01.06; 03.01.08; 03.01.16; 03.01.24; 03.06.03; 27.05.01 

(511) Кл. 31:  храна за кућне љубимце.  
 

(111) 80346 (181) 16.10.2030. 

(210) Ж- 2020-1776 (220) 16.10.2020. 

 (151) 10.05.2021. 

(732) Bristol-Myers Squibb Company, a Delaware 

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

New York 10016, US 

(740) Павловић Гордана, Павловић Миливоје, Мајке 

Јевросиме 53, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 02.09.14; 02.09.15; 29.01.05  

(591) љубичаста (Panton Ljubičasta C)  

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати за људску 

употребу.  

Кл. 42:  услуге фармацеутског истраживања и 

развоја.  

Кл. 44:  медицинске услуге.  
 

(111) 80347 (181) 10.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1515 (220) 10.09.2020. 

 (151) 10.05.2021. 

(732) Агенција за консалтинг ДАНИБОРА,  

Висока 29A/7, 11030, Београд, RS 

(540) 

Десетка 
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(511) Кл. 38:  телекомуникације; нарочито услуге 

везане за телевизију, кабловску телевизију и пренос 

слика и звука путем телевизијских и радио таласа као 

и путем интернета.  

Кл. 41:  разонода; продукција и презентација радио и 

телевизијских програма, филмова и забавних 

програма; продукција кинематографских филмова, 

забавних програма и телевизијских програма; 

дистрибуција телевизијског програма; дистрибуција 

телевизијског програма системима кабловске 

телевизије.  
 

(111) 80348 (181) 30.04.2030. 

(210) Ж- 2020-592 (220) 30.04.2020. 

 (151) 10.05.2021. 

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

24220, Чантавир, RS 

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

24000, Суботица 

(540) 

 

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

29.01.01; 29.01.04; 29.01.06  

(591) плава, бела, црвена.  

(511) Кл. 5:  брашно за фармацеутску употребу; брашно 

од семена лана за фармацеутске намене; камфорово уље 

за медицинску употребу; медицинска уља; млечни 

шећер за фармацеутске намене; остаци од обраде 

житарица за дијететску или медицинску намену; 

пшеничне клице као додатак исхрани; рибље брашно за 

фармацеутску употребу; рицинусово уље за медицинску 

употребу; терпентинско уље за фармацеутску употребу; 

уље из јетре бакалара; уље коморача за медицинску 

употребу; уље од семена лана као додатак исхрани; уље 

слачице за медицинску употребу; уље од ланеног семена 

као додатак исхрани; витаминске таблете за псе; 

витаминске таблете за мачке; млечни; шећер за 

медицинску употребу.  

Кл. 29:  девичанско маслиново уље; кокосово уље за 

исхрану; кукурузно уље за исхрану; маслиново уље 

за исхрану; палмино уље за исхрану; репино уље за 

исхрану; рибље брашно за људску исхрану; свињска 

маст; сојино уље за исхрану; сунцокретово уље за 

исхрану; сусамово уље за исхрану; уља за исхрану; 

уље од семена лана за кулинарске намене; уље 

палминих коштица за исхрану; јестиве масти; јестива 

уља; масне супстанце за производњу јестиве масти; 

јестиво уље од костију; кокосова маст.  

Кл. 30:  брашно; брашно од боба; брашно од 

кромпира; брашно од слачице; брашно тапиоке; 

додаци јелима; јечмено брашно; гриз; кукурузни 

гриз; кукурузно брашно; кукурузно брашно-крупно; 

млевени јечам; млевени кукуруз; млевени овас; 

овсено брашно; палмин шећер; пшенично брашно; 

сојино брашно; брашнаста храна; шећер; препарати 

од житарица.  

Кл. 31:  брашно за животиње; брашно од кикирикија за 

животиње: ланено брашно за исхрану животиња; ланено 

брашно (сточна храна); рибље брашно за животињску 

исхрану; брашно од пиринча за сточну исхрану; брашно 

од семена лана за исхрану животиња; мекиње; потпуна 

смеша за тов пилића, потпуна смеша за производњу 

конзумних јаја, потпуна смеша за исхрану ћурића, 

потпуна смеша за тов ћурки, потпуна смеша за голубове, 

потпуна смеша за нојеве, потпуна смеша за фазане, 

потпуна смеша за прасад, потпуна смеша за свиње, 

потпуна смеша за крмаче и нерастове, потпуна смеша за 

телад, потпуна смеша за јунад, потпуна смеша за краве 

музаре, потпуна смеша за јагњад у порасту и тову, 

потпуна смеша за млађ шарана, потпуна смеша за 

спортске коње, потпуна смеша за куниће, допунска 

смеша за прасад, допунска смеша за тов свиња, допунска 

смеша за тов пилића, допунска смеша за носиље 

конзумних јаја, смеша направљена од остатака 

индустрије уља, витаминско протеинска предсмеша, 

премикс за тов пилића, премикс за исхрану носиља 

конзумних јаја, премикс за тов ћурића, премикс за тов 

ћурки, премикс за голубове, премикс за нојеве, премикс 

за прасад, премикс за свиње, премикс за крмаче и 

нерастове, премикс за телад, премикс за јунад, премикс 

за краве музаре, премикс за јунад у порасту и тову, 

премикс за млађ шарана, премикс за спортске коње, 

премикс за куниће, потпуна смеша за исхрану паса, 

потпуна смеша за исхрану мачака, салама за псе, 

конзерве за псе, салама за мачке, конзерве за мачке.  
 

(111) 80349 (181) 02.10.2030. 

(210) Ж- 2020-1682 (220) 02.10.2020. 

 (151) 11.05.2021. 

(300) 88857371  02.04.2020.  US. 

(732) Bristol-Myers Squibb Company, a Delaware 

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

New York 10016, US 

(740) Павловић Гордана, Павловић Миливоје, Мајке 

Јевросиме 53, 11000, Београд 

(540) 
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(531) 02.09.14; 02.09.15; 27.05.01; 29.01.05; 29.01.06  

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

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати за људску 

употребу.  

Кл. 42:  услуге фармацеутског истраживања и 

развоја.  

Кл. 44:  медицинске услуге.  
 

(111) 80350 (181) 16.03.2030. 

(210) Ж- 2020-424 (220) 16.03.2020. 

 (151) 11.05.2021. 

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

(540) 

PERLA 

(511) Кл. 5:  фармацеутски и ветеринарски 

препарати, санитарни препарати за медицинску 

употребу, дијететска храна и супстанце прилагођене 

за употребу у медицини, дијететски додаци (додаци 

исхрани) за људе и животиње, додаци за минералну 

храну, лекови за медицинску и ветеринарску 

употребу.  
 

(111) 80351 (181) 14.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1538 (220) 14.09.2020. 

 (151) 11.05.2021. 

(732) Privredno društvo za proizvodnju i promet 

lekova PharmaS doo, Beograd (Palilula), Viline vode 

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

(540) 

 

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

27.05.19; 29.01.14  

(591) црна, сива, зелена, наранџаста.  

(511) Кл. 5:  витамини и витамински приправци; 

додаци исхрани који садрже витамине; додаци 

исхрани; храна за одојчад; дијететске супстанце за 

медицинске производе; хигијенски приправци за 

медицинске потребе; хигијенски приправци за 

медицинску употребу; хигијенски приправци и 

производи; фармацеутски производи и природна 

лековита средства; приправци за употребу као 

прехрамбени додаци за људе (медицински); 

фармацеутски приправци за људску примену; 

фармацеутски приправци за регулацију имуног 

система; фармацеутски препарати за превенцију 

болести имуног система; фармацеутски препарати за 

превенцију поремећаја имуног система; дијететски 

прехрамбени приправци прилагођени за медицинске 

потребе; додаци исхрани и дијететски приправци; 

дијететски прехрамбени производи за медицинске 

потребе; дијететски и хранљиви додаци; 

хомеопатски фармацеутски производи; 

фармацеутски приправци.  
 

(111) 80352 (181) 16.10.2030. 

(210) Ж- 2020-1789 (220) 16.10.2020. 

 (151) 11.05.2021. 

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

11000, Београд, RS 

(740) Адвокат Јасмина Микић, Милутина Бојића 3, 

Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.24; 27.01.05; 27.05.24  

(511) Кл. 35:  оглашавање; истраживање тржишта; 

рекламирање; рекламирање на радију; рекламирање 

преко телевизије; рекламне услуге и оглашавање 

преко телевизије, радија или поште; маркетиншка 

истраживања; изнајмљивање огласног простора; 

испитивање јавног мњења; изнајмљивање времена за 

рекламирање у средствима комуникације; маркетинг; 

промоција продаје за друге; дизајнирање рекламног 

материјала; писање текстова за рекламне намене.  

Кл. 38:  телекомуникације; телекомуникације, 

нарочито телевизијска емисија колажног типа; аудио 

емитовање; бежично емитовање; видео емитовање; 

дигитално аудио емитовање; емитовање радио 

програма (радиодифузија); емитовање телевизијских 

програма; емитовање телевизијских програма путем 

интернета; емитовање и пренос телевизијских 

програма; емитовање кабловске телевизије; 

емитовање и пренос програма кабловске телевизије; 

емитовање ТВ програма, филмова и осталих аудио-

визуелних и мултимедијалних садржаја; емитовање 

аудио-визуелних и мултимедијалних садржаја путем 

интернета; радијско емитовање путем интернета; 

кабловско емитовање радио и телевизијских 

програма; услуге телевизијског емитовања за 

мобилне телефоне; сателитско телевизијско 
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емитовање; емитовање радио и телевизијског 

програма путем сателита; емитовање 

мултимедијалних садржаја путем интернета; 

комуникације мобилним телефонима; комуникација 

преко мреже оптичких влакана; пренос видео 

садржаја на захтев; сателитски пренос; стриминг 

(проток) података; пружање услуга 

телекомуникационих канала за услуге телешопинга; 

бежично емитовање; радио комуникације; пренос 

видео садржаја на захтев; емитовање телевизијских 

програма који се плаћају по гледању; емитовање и 

пренос телевизијских програма који се плаћају по 

гледању; видео емитовање и пренос 

кинематографских филмова и филмова путем 

интернета; емитовање видео записа путем интернета 

и других комуникационих мрежа; емитовање радио и 

телевизијских програма путем кабловских или 

бежичних мрежа; емитовање програма путем 

глобалне рачунарске мреже; комуникације путем 

виртуелне приватне мреже (VPN); омогућавање 

приступа платформама и порталима на интернету; 

сателитски. кабловски и мрежни пренос звука, 

сигнала, слике и података; услуге преноса телевизије 

путем интернета (IPTV); пренос, емитовање и пријем 

аудио садржаја, видео садржаја, непокретних и 

покретних слика, текста и података, пренос звука, 

слике и података путем интернета.  

Кл. 41:  oбразовне услуге; припремање обуке; 

разонода; телевизијска забава; спортске и културне 

активности; услуге разоноде, нарочито пружање 

забаве путем телевизије, радија, биоскопа, кабловске 

телевизије, сателитске телевизије и Интернета; 

продукција и дистрибуција телевизијског програма; 

продукција и дистрибуција радијских програма; 

продукција програма кабловске телевизије; 

продукција емисија и филмова; продукција звучних 

и видео снимака; компиловање, продукција, 

управљање и извођење радио, телевизијских, 

аудиовизуелних, музичких, забавних и позоришних 

програма; продукција филмова и видео трака; услуге 

продукције забавних догађаја уживо; организовање, 

представљање и продукција емисија и наступа 

уживо; организовање, продукција и представљање 

догађаја за образовне, културне или забавне потребе; 

издавање мултимедијалног материјала онлајн; 

организовање спортских, културних, музичких и 

образовних догађаја; организација сајмова и изложби 

у културне сврхе; обезбеђивање информације на 

пољу шоу бизниса, забаве, радио и телевизијских 

програма, филмова, културе, образовања, забаве и 

спорта; услуге објављивања; производња филмова, 

који нису рекламни филмови; продукција радио и 

телевизијских програма; телевизијска забава; забава 

посредством радија; услуге студија за снимање; 

изнајмљивање опреме за осветљење позоришних и 

телевизијских студија; услуге репортерског 

извештавања; услуге стављања на располагање 

филмова, који се не могу преузимати, путем видео 

записа на захтев; услуге стављања на располагање 

телевизијских програма, који се не могу преузимати, 

путем видео записа на захтев; омогућавање 

коришћења онлајн видео записа, који се не могу 

преузимати; дистрибуција филмова; услуге тонске 

технике за манифестације; услуге монтаже видео 

записа за манифестације; услуге технике осветљења 

за манифестације; прављење фотографских, 

филмских и видео извештаја; фотографисање; 

фотографске репортаже.  
 

(111) 80353 (181) 16.10.2030. 

(210) Ж- 2020-1795 (220) 16.10.2020. 

 (151) 11.05.2021. 

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

11000, Београд, RS 

(740) Адвокат Јасмина Микић, Милутина Бојића 3, 

Београд 

(540) 

 

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

29.01.06; 29.01.08  

(591) црвена-4b0202,bcf352c.  

(511) Кл. 35:  оглашавање; истраживање тржишта; 

рекламирање; рекламирање на радију; рекламирање 

преко телевизије; рекламне услуге и оглашавање 

преко телевизије, радија или поште; маркетиншка 

истраживања; изнајмљивање огласног простора; 

испитивање јавног мњења; изнајмљивање времена за 

рекламирање у средствима комуникације; маркетинг; 

промоција продаје за друге; дизајнирање рекламног 

материјала; писање текстова за рекламне намене.  

Кл. 38:  телекомуникације; телекомуникације, 

нарочито телевизијска емисија колажног типа; аудио 

емитовање; бежично емитовање; видео емитовање; 

дигитално аудио емитовање; емитовање радио 

програма (радиодифузија); емитовање телевизијских 

програма; емитовање телевизијских програма путем 

интернета; емитовање и пренос телевизијских 

програма; емитовање кабловске телевизије; 

емитовање и пренос програма кабловске телевизије; 

емитовање ТВ програма, филмова и осталих аудио-

визуелних и мултимедијалних садржаја; емитовање 

аудио-визуелних и мултимедијалних садржаја путем 

интернета; радијско емитовање путем интернета; 
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кабловско емитовање радио и телевизијских 

програма; услуге телевизијског емитовања за 

мобилне телефоне; сателитско телевизијско 

емитовање; емитовање радио и телевизијског 

програма путем сателита; емитовање 

мултимедијалних садржаја путем интернета; 

комуникације мобилним телефонима; комуникација 

преко мреже оптичких влакана; пренос видео 

садржаја на захтев; сателитски пренос; стриминг 

(проток) података; пружање услуга 

телекомуникационих канала за услуге телешопинга; 

бежично емитовање; радио комуникације; пренос 

видео садржаја на захтев; емитовање телевизијских 

програма који се плаћају по гледању; емитовање и 

пренос телевизијских програма који се плаћају по 

гледању; видео емитовање и пренос 

кинематографских филмова и филмова путем 

интернета; емитовање видео записа путем интернета 

и других комуникационих мрежа; емитовање радио и 

телевизијских програма путем кабловских или 

бежичних мрежа; емитовање програма путем 

глобалне рачунарске мреже; комуникације путем 

виртуелне приватне мреже (VPN); омогућавање 

приступа платформама и порталима на интернету; 

сателитски. кабловски и мрежни пренос звука, 

сигнала, слике и података; услуге преноса телевизије 

путем интернета (IPTV); пренос, емитовање и пријем 

аудио садржаја, видео садржаја, непокретних и 

покретних слика, текста и података, пренос звука, 

слике и података путем интернета.  

Кл. 41:  oбразовне услуге; припремање обуке; 

разонода; телевизијска забава; спортске и културне 

активности; услуге разоноде, нарочито пружање 

забаве путем телевизије, радија, биоскопа, кабловске 

телевизије, сателитске телевизије и Интернета; 

продукција и дистрибуција телевизијског програма; 

продукција и дистрибуција радијских програма; 

продукција програма кабловске телевизије; 

продукција емисија и филмова; продукција звучних 

и видео снимака; компиловање, продукција, 

управљање и извођење радио, телевизијских, 

аудиовизуелних, музичких, забавних и позоришних 

програма; продукција филмова и видео трака; услуге 

продукције забавних догађаја уживо; организовање, 

представљање и продукција емисија и наступа 

уживо; организовање, продукција и представљање 

догађаја за образовне, културне или забавне потребе; 

издавање мултимедијалног материјала онлајн; 

организовање спортских, културних, музичких и 

образовних догађаја; организација сајмова и изложби 

у културне сврхе; обезбеђивање информације на 

пољу шоу бизниса, забаве, радио и телевизијских 

програма, филмова, културе, образовања, забаве и 

спорта; услуге објављивања; производња филмова, 

који нису рекламни филмови; продукција радио и 

телевизијских програма; телевизијска забава; забава 

посредством радија; услуге студија за снимање; 

изнајмљивање опреме за осветљење позоришних и 

телевизијских студија; услуге репортерског 

извештавања; услуге стављања на располагање 

филмова, који се не могу преузимати, путем видео 

записа на захтев; услуге стављања на располагање 

телевизијских програма, који се не могу преузимати, 

путем видео записа на захтев; омогућавање 

коришћења онлајн видео записа, који се не могу 

преузимати; дистрибуција филмова; услуге тонске 

технике за манифестације; услуге монтаже видео 

записа за манифестације; услуге технике осветљења 

за манифестације; прављење фотографских, 

филмских и видео извештаја; фотографисање; 

фотографске репортаже.  
 

(111) 80354 (181) 16.10.2030. 

(210) Ж- 2020-1796 (220) 16.10.2020. 

 (151) 11.05.2021. 

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

11000, Београд, RS 

(740) Адвокат Јасмина Микић, Милутина Бојића 3, 

Београд 

(540) 

 

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

(591) бела-ffffff, opacity- 90%  

(511) Кл. 35:  оглашавање; истраживање тржишта; 

рекламирање; рекламирање на радију; рекламирање 

преко телевизије; рекламне услуге и оглашавање 

преко телевизије, радија или поште; маркетиншка 

истраживања; изнајмљивање огласног простора; 

испитивање јавног мњења; изнајмљивање времена за 

рекламирање у средствима комуникације; маркетинг; 

промоција продаје за друге; дизајнирање рекламног 

материјала; писање текстова за рекламне намене.  

Кл. 38:  телекомуникације; телекомуникације, 

нарочито телевизијска емисија колажног типа; аудио 

емитовање; бежично емитовање; видео емитовање; 

дигитално аудио емитовање; емитовање радио 

програма (радиодифузија); емитовање телевизијских 

програма; емитовање телевизијских програма путем 

интернета; емитовање и пренос телевизијских 

програма; емитовање кабловске телевизије; 

емитовање и пренос програма кабловске телевизије; 

емитовање ТВ програма, филмова и осталих аудио-

визуелних и мултимедијалних садржаја; емитовање 
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аудио-визуелних и мултимедијалних садржаја путем 

интернета; радијско емитовање путем интернета; 

кабловско емитовање радио и телевизијских 

програма; услуге телевизијског емитовања за 

мобилне телефоне; сателитско телевизијско 

емитовање; емитовање радио и телевизијског 

програма путем сателита; емитовање 

мултимедијалних садржаја путем интернета; 

комуникације мобилним телефонима; комуникација 

преко мреже оптичких влакана; пренос видео 

садржаја на захтев; сателитски пренос; стриминг 

(проток) података; пружање услуга 

телекомуникационих канала за услуге телешопинга; 

бежично емитовање; радио комуникације; пренос 

видео садржаја на захтев; емитовање телевизијских 

програма који се плаћају по гледању; емитовање и 

пренос телевизијских програма који се плаћају по 

гледању; видео емитовање и пренос 

кинематографских филмова и филмова путем 

интернета; емитовање видео записа путем интернета 

и других комуникационих мрежа; емитовање радио и 

телевизијских програма путем кабловских или 

бежичних мрежа; емитовање програма путем 

глобалне рачунарске мреже; комуникације путем 

виртуелне приватне мреже (VPN); омогућавање 

приступа платформама и порталима на интернету; 

сателитски. кабловски и мрежни пренос звука, 

сигнала, слике и података; услуге преноса телевизије 

путем интернета (IPTV); пренос, емитовање и пријем 

аудио садржаја, видео садржаја, непокретних и 

покретних слика, текста и података, пренос звука, 

слике и података путем интернета.  

Кл. 41:  oбразовне услуге; припремање обуке; 

разонода; телевизијска забава; спортске и културне 

активности; услуге разоноде, нарочито пружање 

забаве путем телевизије, радија, биоскопа, кабловске 

телевизије, сателитске телевизије и Интернета; 

продукција и дистрибуција телевизијског програма; 

продукција и дистрибуција радијских програма; 

продукција програма кабловске телевизије; 

продукција емисија и филмова; продукција звучних 

и видео снимака; компиловање, продукција, 

управљање и извођење радио, телевизијских, 

аудиовизуелних, музичких, забавних и позоришних 

програма; продукција филмова и видео трака; услуге 

продукције забавних догађаја уживо; организовање, 

представљање и продукција емисија и наступа 

уживо; организовање, продукција и представљање 

догађаја за образовне, културне или забавне потребе; 

издавање мултимедијалног материјала онлајн; 

организовање спортских, културних, музичких и 

образовних догађаја; организација сајмова и изложби 

у културне сврхе; обезбеђивање информације на 

пољу шоу бизниса, забаве, радио и телевизијских 

програма, филмова, културе, образовања, забаве и 

спорта; услуге објављивања; производња филмова, 

који нису рекламни филмови; продукција радио и 

телевизијских програма; телевизијска забава; забава 

посредством радија; услуге студија за снимање; 

изнајмљивање опреме за осветљење позоришних и 

телевизијских студија; услуге репортерског 

извештавања; услуге стављања на располагање 

филмова, који се не могу преузимати, путем видео 

записа на захтев; услуге стављања на располагање 

телевизијских програма, који се не могу преузимати, 

путем видео записа на захтев; омогућавање 

коришћења онлајн видео записа, који се не могу 

преузимати; дистрибуција филмова; услуге тонске 

технике за манифестације; услуге монтаже видео 

записа за манифестације; услуге технике осветљења 

за манифестације; прављење фотографских, 

филмских и видео извештаја; фотографисање; 

фотографске репортаже.  
 

(111) 80355 (181) 16.10.2030. 

(210) Ж- 2020-1797 (220) 16.10.2020. 

 (151) 11.05.2021. 

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

11000, Београд, RS 

(740) Адвокат Јасмина Микић, Милутина Бојића 3, 

Београд 

(540) 

 

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

29.01.02; 29.01.05; 29.01.08  

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

(511) Кл. 35:  оглашавање; истраживање тржишта; 

рекламирање; рекламирање на радију; рекламирање 

преко телевизије; рекламне услуге и оглашавање 

преко телевизије, радија или поште; маркетиншка 

истраживања; изнајмљивање огласног простора; 

испитивање јавног мњења; изнајмљивање времена за 

рекламирање у средствима комуникације; маркетинг; 

промоција продаје за друге; дизајнирање рекламног 

материјала; писање текстова за рекламне намене.  

Кл. 38:  телекомуникације; телекомуникације, 

нарочито телевизијска емисија колажног типа; аудио 

емитовање; бежично емитовање; видео емитовање; 

дигитално аудио емитовање; емитовање радио 

програма (радиодифузија); емитовање телевизијских 

програма; емитовање телевизијских програма путем 

интернета; емитовање и пренос телевизијских 
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програма; емитовање кабловске телевизије; 

емитовање и пренос програма кабловске телевизије; 

емитовање ТВ програма, филмова и осталих аудио-

визуелних и мултимедијалних садржаја; емитовање 

аудио-визуелних и мултимедијалних садржаја путем 

интернета; радијско емитовање путем интернета; 

кабловско емитовање радио и телевизијских 

програма; услуге телевизијског емитовања за 

мобилне телефоне; сателитско телевизијско 

емитовање; емитовање радио и телевизијског 

програма путем сателита; емитовање 

мултимедијалних садржаја путем интернета; 

комуникације мобилним телефонима; комуникација 

преко мреже оптичких влакана; пренос видео 

садржаја на захтев; сателитски пренос; стриминг 

(проток) података; пружање услуга 

телекомуникационих канала за услуге телешопинга; 

бежично емитовање; радио комуникације; пренос 

видео садржаја на захтев; емитовање телевизијских 

програма који се плаћају по гледању; емитовање и 

пренос телевизијских програма који се плаћају по 

гледању; видео емитовање и пренос 

кинематографских филмова и филмова путем 

интернета; емитовање видео записа путем интернета 

и других комуникационих мрежа; емитовање радио и 

телевизијских програма путем кабловских или 

бежичних мрежа; емитовање програма путем 

глобалне рачунарске мреже; комуникације путем 

виртуелне приватне мреже (VPN); омогућавање 

приступа платформама и порталима на интернету; 

сателитски. кабловски и мрежни пренос звука, 

сигнала, слике и података; услуге преноса телевизије 

путем интернета (IPTV); пренос, емитовање и пријем 

аудио садржаја, видео садржаја, непокретних и 

покретних слика, текста и података, пренос звука, 

слике и података путем интернета.  

Кл. 41:  oбразовне услуге; припремање обуке; 

разонода; телевизијска забава; спортске и културне 

активности; услуге разоноде, нарочито пружање 

забаве путем телевизије, радија, биоскопа, кабловске 

телевизије, сателитске телевизије и Интернета; 

продукција и дистрибуција телевизијског програма; 

продукција и дистрибуција радијских програма; 

продукција програма кабловске телевизије; 

продукција емисија и филмова; продукција звучних 

и видео снимака; компиловање, продукција, 

управљање и извођење радио, телевизијских, 

аудиовизуелних, музичких, забавних и позоришних 

програма; продукција филмова и видео трака; услуге 

продукције забавних догађаја уживо; организовање, 

представљање и продукција емисија и наступа 

уживо; организовање, продукција и представљање 

догађаја за образовне, културне или забавне потребе; 

издавање мултимедијалног материјала онлајн; 

организовање спортских, културних, музичких и 

образовних догађаја; организација сајмова и изложби 

у културне сврхе; обезбеђивање информације на 

пољу шоу бизниса, забаве, радио и телевизијских 

програма, филмова, културе, образовања, забаве и 

спорта; услуге објављивања; производња филмова, 

који нису рекламни филмови; продукција радио и 

телевизијских програма; телевизијска забава; забава 

посредством радија; услуге студија за снимање; 

изнајмљивање опреме за осветљење позоришних и 

телевизијских студија; услуге репортерског 

извештавања; услуге стављања на располагање 

филмова, који се не могу преузимати, путем видео 

записа на захтев; услуге стављања на располагање 

телевизијских програма, који се не могу преузимати, 

путем видео записа на захтев; омогућавање 

коришћења онлајн видео записа, који се не могу 

преузимати; дистрибуција филмова; услуге тонске 

технике за манифестације; услуге монтаже видео 

записа за манифестације; услуге технике осветљења 

за манифестације; прављење фотографских, 

филмских и видео извештаја; фотографисање; 

фотографске репортаже.  
 

(111) 80356 (181) 15.07.2030. 

(210) Ж- 2020-1185 (220) 15.07.2020. 

 (151) 12.05.2021. 

(732) ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДНЈУ, 

ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ЦМИ ЕХПОРТ-

ИМПОРТ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 

ОДГОВОРНОШЋУ БЕОГРАД (ЗВЕЗДАРА), 

Варовничка 20, 11000, Београд, RS 

(740) Адвокат Драган Милетић, Адакалска 11,  

35250, Параћин 

(540) 

 

(531) 05.13.08; 24.01.15; 24.01.17; 24.09.05; 25.01.25; 

26.04.06; 26.04.22; 27.05.17  

(591) бела, сива и црна  

(511) Кл. 3:  парфеми; уља за парфеме и мирисе; 

сапун; колоњска вода; козметика; дезодорансе за 

људе и животиње.  
 

(111) 80357 (181) 20.10.2030. 

(210) Ж- 2020-1822 (220) 20.10.2020. 

 (151) 12.05.2021. 

(732) Брејнфинити, Омладинских бригада 86,  

11000, Београд, RS 
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(540) 

 

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

29.01.01; 29.01.08  

(591) црвена и црна  

(511) Кл. 41:  академије [образовне]; услуге забављача; 

организовање такмичења [образовних или забавних]; 

учење на даљину; физичко васпитање; изнајмљивање 

сценског декора; издавање текстова, осим рекламних 

текстова; настава, обука; образовне услуге; услуге 

пружања обуке; изнајмљивање аудио снимака; 

изнајмљивање филмова; производња филмова, који нису 

рекламни филмови; услуге позајмљивања књига у 

библиотекама; издавање књига; продукција радио и 

телевизијских програма; услуге покретне библиотеке; 

покретне библиотеке; организовање и вођење 

колоквијума; организовање и вођење конференција; 

организовање и вођење конгреса; професионално 

усмеравање [саветовање у вези са образовањем или 

обуком]; испити из области образовања; организовање 

изложби за културне или образовне потребе; практична 

настава [обука путем демонстрације]; припрема и 

вођење семинара; припрема и вођење симпозијума; 

организовање и вођење радионица [обука]; електронско 

издаваштво; услуге омогућавања коришћења 

електронских публикација, које се не могу преузимати; 

фотографске репортаже; услуге професионалне 

преквалификације; подучавање; организовање и вођење 

образовних форума уживо.  

Кл. 42:  рачунарско програмирање; саветовање у области 

дизајна и развоја рачунарског хардвера; контрола 

квалитета; изнајмљивање рачунарског софтвера; 

истраживање и развој нових производа за друге; поновно 

успостављање рачунарских података; одржавање 

рачунарског софтвера; анализе рачунарских система; 

дизајнирање рачунарских система; израда и одржавање 

веб страница за друге; хостинг рачунарских сајтова [веб 

сајтова]; инсталирање рачунарског софтвера; саветовање 

о изради веб сајтова; саветодавне услуге из области 

комјутерске технологије; консултације о безбедности 

интернета; консултације о сигурности података; развој 

рачунарских платформи.  
 

(111) 80358 (181) 26.10.2030. 

(210) Ж- 2020-1866 (220) 26.10.2020. 

 (151) 12.05.2021. 

(732) Немања Јоановић, Слога бр. 10,  

11000, Београд, RS 

(740) Адвокат Јована Лаврнић, Интернационалних 

бригада 69, 11000, Београд 

(540) 

 

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

29.01.08  

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

(511) Кл. 35:  све врсте оглашавања и рекламирања 

роба и услуга у вези са прометом робе, нарочито 

оглашавање роба и услуга путем интернета, wеб-

сајта, плаката, лифлета, постера, билборда, новинско, 

радио и телевизијско оглашавање и рекламирање 

роба и услуга, каталошко оглашавање и 

рекламирање, непосредно оглашавање путем поште; 

услуге промоције и презентације производа и услуга 

путем свих врста медија, за сврхе продаје; промоција 

продаје за друге; организација и реализација 

промотивних манифестација и програма за купце; 

организовање сајмова у комерцијалне или рекламне 

сврхе; маркетинг; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови; услуге 

малопродаје, велепродаје, препродаје и распродаје 

робе, укључујући и продају путем интернета; све 

горе наведене услуге у вези са следећом робом: боје 

за тетоваже; сапуни, парфимерија, етерична уља; 

козметика, козметички производи од природних 

супстанци, козметички препарати за негу коже, 

козметичке маске, козметичке креме, креме за кожне 

производе, масти за козметичку употребу, лосиони за 

козметичку употребу; препарати за уклањање боје; 

препарати за бељење за козметичку употребу; 

препарати за заштиту коже (полирање); апарати за 

тетовирање; игле за тетовирање; електрични ручни 

уређаји за тетовирање; машине за козметичко 

тетовирање; неелектрични ручни уређаји за 

тетовирање.   

Кл. 41:  образовне услуге; вођење курсева за 

оспособљавање, образовање и обуку за младе и 

одрасле; припремање обуке; вођење радионица за 

обуку; изнајмљивање материјала за обуку; разонода; 

консултантске услуге које се односе на обуку и 

усавршавање; организовање и уређивање семинара, 

конференција, курсева обуке и даљег усавршавања.   
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Кл. 44:  медицинска нега, одржавање хигијене и 

козметичка нега; тетовирање - услуге тетоваже; 

ласерско уклањање тетоважа; салони за тетовирање; 

козметички ласерски третман тетоважа.   
 

(111) 80359 (181) 21.10.2030. 

(210) Ж- 2020-1824 (220) 21.10.2020. 

 (151) 13.05.2021. 

(732) Јанко Павловић, Поречка 6/10,  

11000, Београд, RS 

(740) Адвокат Јована С. Јоксимовић, Баштованска 

1/6, 11000, Београд 

(540) 

 

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

29.01.04; 29.01.06; 29.01.08  

(591) плава, бела, црна.  

(511) Кл. 9:  рачунарски програми, снимљени; 

оперативни рачунарски програми, снимљени; 

рачунарски софтвер, снимљени; рачунарски 

програми, који се могу преузимати; апликације за 

рачунарске софтвере које се могу преузимати; 

дигитални знаци; рачунарске софтверске платформе, 

снимљене или даунлодоване.  

Кл. 35:  помоћ у пословном управљању; 

консултације у пословном управљању; помоћ у 

пословном или индустријском управљању; стручне 

услуге о пословној ефикасности; пословне процене; 

пословна испитивања; консултације у вези са 

пословним организовањем; професионалне пословне 

консултације; прикупљање информација у 

компјутерске базе података; услуге набавке за трећа 

лица [куповина производа и услуга за друге пословне 

субјекте]; претраживање података у рачунарским 

датотекама за друге; презентација производа путем 

средстава комуникације, у сврху продаје на мало; 

ажурирање и одржавање податка у рачунарским 

базама података; пружање пословних информација 

путем Интернет странице; развој концепта 

оглашавања; услуге заказивања састанака 

[канцеларијске услуге]; услуге подсећања на 

уговорене састанке [канцеларијски послови]; 

регистровање писане комуникације и података; 

ажурирање и одржавање информација у регистрима; 

маркетинг у оквиру издавања софтвера.  

Кл. 42:  рачунарско програмирање; дизајнирање 

рачунарског софтвера; ажурирање рачунарског 

софтвера; консултантске услуге које се односе на 

дизајн и развој рачунарског софтвера и архитектуре 

хардвера; графички дизајн; контрола квалитета; 

изнајмљивање рачунарског софтвера; истраживање и 

развој нових производа за друге; одржавање 

рачунарског софтвера; анализе рачунарских система; 

дизајнирање рачунарских система; умножавање 

рачунарских програма; конвертовање података или 

докумената са физичких на електронске носаче; 

инсталирање рачунарског софтвера; конвертовање 

рачунарских података и програма, осим физичког 

конвертовања; саветовање у области рачунарског 

софтвера; изнајмљивање веб сервера; дигитализација 

докумената [скенирање]; праћење рачунарских 

система даљинским приступом; софтвер у виду 

сервиса [СааС]; саветовање у вези информационих 

технологија; сервер хостинг; електронско 

похрањивање података; пружање информација у вези 

са рачунарским технологијама и програмирањем 

путем веб-сајта; рачунарство у облаку; услуге 

информационих технологија које се пружају на бази 

аутсорсинга; саветодавне услуге из области 

технологије; саветодавне услуге из области 

компјутерске технологије; саветовање о сигурности 

рачунара; надгледање рачунарских система ради 

откривања кварова; консултације о безбедности 

интернета; консултације о сигурности података; 

услуге кодирања податка; надгледање рачунарских 

система ради откривања неовлашћеног приступа или 

повреде података; развој софтвера у оквиру издавања 

софтвера; платформа као услуга [ПааС]; развој 

рачунарских платформи.  
 

(111) 80360 (181) 31.08.2030. 

(210) Ж- 2020-1450 (220) 31.08.2020. 

 (151) 13.05.2021. 

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

Београд-Земун, RS 

(740) Адвокат Милена Игњатовић, Цвијићева 77/1, 

11000 Београд 

(540) 

 

(511) Кл. 14:  драгоцени метали и њихове легуре; 

накит, драго и полудраго камење, кутије за накит.   

Кл. 16:  хартија и картон; штампане ствари; 

фотографије; канцеларијски материјал и 
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канцеларијски прибор; пластични омоти, фолије и 

кесе за умотавање и паковање.   

Кл. 18:  пртљажне и торбе за ношење; кишобрани и 

сунцобрани.   

Кл. 20:  огледала, оквири за слике. 

Кл. 21:  кућне или кухињске справе и посуде; посуђе 

и прибор за јело, подметачи за посуђе; стакларија, 

порцелан и грнчарија.   

Кл. 25:  одећа, обућа, покривала за главу.  

Кл. 26:  дугмад, копче и петље украси за косу.  

Кл. 40:  услуге штампања.  

Кл. 41:  разонода, услуге којима је основни циљ 

разонода, забава или рекреација људи.  
 

(111) 80361 (181) 28.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1644 (220) 28.09.2020. 

 (151) 13.05.2021. 

(732) Forever Young d.o.o., Скендербегова 3,  

11000, Београд, RS 

(740) Плавша & Плавша доо Београд, Струмичка 51, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.13.15; 26.04.16; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.01; 

29.01.06; 29.01.08  

(591) тамно црвена, наранџаста, сива, црна  

(511) Кл. 35:  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови; прикупљање 

статистичких информација у вези са медицинским 

истраживањем; организовање претплате на 

медицинске журнале за друге; организовање 

претплате на електронске новине за друге; пружање 

услуга управљања академским курсевима који се 

односе на академске институције; организовање 

пословних трансакција, за друге, преко интернет 

продавница; услуге велепродаје везане за апарате из 

области медицине; услуге велепродаје везане за 

апарате из области медицине; издавање рачуна за 

медицинске услуге; прикупљање медицинских 

извештаја; управљање медицинским трошковима; 

услуге велепродаје медицинских инструмената; 

услуге велепродаје медицинских уређаја; услуге 

малопродаје медицинских инструмената; услуге 

малопродаје медицинских уређаја.  

Кл. 41:  образовне услуге у области медицине; 

припремање обуке у области медицине; припрема и 

вођење радионица у области медицине; организовање и 

вођење конгреса, конференција, семинара, симпозијума 

у области медицине; обука у области медицине; 

информисање о образовању у области медицине; 

испити из области образовања у области медицине; 

електронско издаваштво; услуге клубова здравља; 

практична настава у области медицине; услуге 

издаваштва укључујући електронско издаваштво; 

издавање књига, књижица, памфлета, периодичних 

публикација, новина, приручника, проспеката, билтена, 

каталога, брошура; вођење конвенција; вођење 

конгреса; вођење курсева учења на даљину; вођење 

образовних форума уживо; додатно образовање; 

издавање електронских књига и он-лајн периодичних 

часописа; издавање журнала, књига и приручника из 

области медицине; издавање научних магазина који се 

односе на медицинску технологију; издавање уџбеника; 

изнајмљивање медицинских дијагностичких 

симулатора за употребу у наставне сврхе; 

изнајмљивање образовних и материјала за обуку; 

консултовање које се односи на организовање и вођење 

конференција; објављивање резултата клиничких 

испитивања; објављивање резултата клиничких 

тестирања фармацеутских препарата; обука о употреби 

хируршких, лекарских, стоматолошких инструмената и 

апарата; омогућавање коришћења онлајн видео записа, 

који се не могу преузимати; омогућавање онлајн 

семинара обуке; онлајн издавање електронских књига и 

часописа; организовање и вођење конференција, 

семинара и симпозијума; организовање и реализација 

конференција, конгреса, концерата, симпозијума, 

семинара, курсева обуке, часова и предавања у области 

медицине; подучавање из области медицине; пружање 

курсева сталног усавршавања у области медицине. 

Кл. 42:  научне и технолошке услуге, као и услуге 

истраживања и пројектовања у вези са њима; 

медицинска истраживања; истраживање матичних 

ћелија; дизајн и развој медицинске технологије; 

рачунарско програмирање за медицински сектор; 

дизајн и развој медицинских дијагностичких апарата; 

пружање информација о медицинском и научном 

истраживању у области фармацеутских производа; 

услуге истраживања и развоја у вези са медицином; 

фармацеутско истраживање; научно истраживање у 

области генетике и генетског инжењеринга; научно 

истраживање за медицинске потребе; клиничка 

испитивања; хостинг дигиталног садржаја на 

интернету; развој рачунарских база података.  

Кл. 44:  медицинске услуге; медицинске и 

здравствене услуге; медицинске услуге у вези са 

вађењем, третирањем и обрадом матичних ћелија; 

медицинске услуге у вези са вађењем, третирањем и 

обрадом људске крви, крви из пупчане врпце, 

људских ћелија, матичних ћелија и коштане сржи; 

акушерске и гинеколошке услуге; амбулантна 

медицинска нега; болничке услуге; генетско 

саветовалиште; генетско тестирање у медицинске 

сврхе; ДНК тестирање у медицинске сврхе; 

здравствена и козметичка нега за људе; 

изнајмљивање медицинске опреме; израда извештаја 
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који се односе на медицинска питања; информисање 

пацијената о употреби лекова; консултантске и 

информативне услуге у вези са медицинским 

производима; консултантске и информативне услуге 

у вези са фармацеутским производима; медицинска 

помоћ; медицинска нега; медицинске и здравствене 

услуге; медицинске и здравствене услуге у 

клиникама; медицинске консултације; медицински 

скрининг; медицинско саветовање; медицинско 

тестирање; обављање медицинских прегледа; 

пластична хирургија; припрема рецепата у 

апотекама; пружање медицинских информација; 

услуге лабораторијске анализе у вези са лечењем 

особа; услуге лекара; услуге медицинске 

дијагностике; услуге медицинских клиника; услуге 

телемедицине; услуге центара за рехабилитацију; 

услуге медицинске анализе у медицинским 

лабораторијама у вези са лечењем особа; 

фармацеутски савети; физикална терапија.  
 

(111) 80362 (181) 01.10.2030. 

(210) Ж- 2020-1672 (220) 01.10.2020. 

 (151) 14.05.2021. 

(300) 080250   09.04.2020.  JM. 

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

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

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЋ & ПАРТНЕРС ДОО 

БЕОГРАД, Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 25.07.07; 26.04.02; 26.04.12; 26.04.18; 26.11.02; 

26.11.07; 27.01.01; 27.05.24; 29.01.06; 29.01.08  

(591) светло сива, тамно сива, бела, светло црна, 

тамно црна  

(511) Кл. 34:  цигарете; дуван, сиров или прерађен; 

резани дуван; дуван за луле; производи од дувана; 

замене за дуван (које нису за употребу у медицини); 

цигаре; цигарилоси; упаљачи за цигарете; упаљачи за 

цигаре; шибице; производи за пушаче; папир за 

цигарете; тубе за цигарете; филтери за цигарете; 

џепне машинице за мотање цигарета; ручне 

машинице за пуњење папирних туба дуваном; 

електронске цигарете; течност за електронске 

цигарете; производи од дувана који се загревају.  
 

(111) 80363 (181) 16.10.2030. 

(210) Ж- 2020-1777 (220) 16.10.2020. 

 (151) 14.05.2021. 

(732) ELLECTA INTERACTIVE DOO BEOGRAD, 

Страхињића Бана 55, 11000, Beograd, RS 

 

(740) Адвокат Никола Клиска, Карановић & 

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

(540) 

 

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

27.05.13; 29.01.15  

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

циклама, тиркизна, жута.  

(511) Кл. 29:  месо, риба, живина и дивљач; месни 

екстракти; конзервисано, замрзнуто, сушено и кувано 

воће и поврће, укључујући и салате; гвакамоле; желеи, 

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

млечни производи; уља и масти за исхрану. 

Кл. 30:  кафа, чај, какао и замена кафе; пиринач, 

тестенина и резанци; тортиље; тортиља чипс; тако 

шкољка од теста; тако; тостада; бурито; енћилада; 

мексичка пица; салате које се превасходно састоје од 

пиринча и пасуља; готова јела од пиринча; тапиока и 

саго; брашно и производи од житарица; хлеб, пецива 

и кондиторски производи; ћурос; чоколада; 

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

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

зачини, конзервисано зачинско биље; сирће, сосови и 

други додаци јелу; пико де гаљо сос.  

Кл. 43:  услуге ресторана; услуге барова; услуге 

кафеа; пружање услуга кетеринга; пружање услуга 

доставе хране и пића.  
 

(111) 80364 (181) 17.09.2030. 

(210) Ж- 2020-1570 (220) 17.09.2020. 

 (151) 14.05.2021. 

(732) Atlantic Štark doo Beograd, Булевар Пека 

Дапчевића 29, 11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 02.09.01; 05.07.01; 08.01.25; 26.04.22; 27.05.11; 

27.05.13; 29.01.15  
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(591) беж, црвена,  браон, бела, окер, црна.  

(511) Кл. 30:  грицкалице на бази житарица;  
 

(111) 80365 (181) 15.10.2030. 

(210) Ж- 2020-1775 (220) 15.10.2020. 

 (151) 14.05.2021. 

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

(740) Зоран Наумовић, Крунска 77, Београд 

(540) 

ТИЗИ 

(511) Кл. 9:  модули за софтвер; компјутерски 

програми, софтвер и хардвер; компјутерски 

оперативни програми, записи; магнетни и оптички 

носиоци података; модерни, опрема за мрежу у 

компјутерским и телекомуникационим мрежама; 

рутери, рутер сервери, компјутерска и опрема за ток 

података, опрема за емитовање, мобилне радне 

станице и терминали, апарати за дигитално 

дешифровање.   

Кл. 36:  услуге плаћања путем телефона и 

компјутерске мреже.  
 

(111) 80366 (181) 21.10.2030. 

(210) Ж- 2020-1830 (220) 21.10.2020. 

 (151) 14.05.2021. 

(732) C.I.V. - CONSORZIO ITALIANO VIVAISTI - 

Società consortile a r.l. , S.S. Romea Km 116 - Loc. 

Boattone Fraz. San Giuseppe, 44020 Comacchio 

(Ferrara), IT 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 05.07.13; 24.09.03; 24.09.07; 29.01.01; 29.01.06  

(591) црвена и бела  

(511) Кл. 31:  живе биљке; свеже воће.   
 

(111) 80367 (181) 23.06.2030. 

(210) Ж- 2020-1003 (220) 23.06.2020. 

 (151) 14.05.2021. 

(732) Фондација Алек Кавчић, Синђелићева 30, 

стан 5, 11000 Београд, RS 

 

(540) 

 

(531) 27.05.22  

(511) Кл. 16:  уџбеници у штампаној и електронској 

форми; штампани материјал; фотографије.  

Кл. 35:  оглашавање уџбеника и осталих наставних 

средстава.  

Кл. 38:  комуникације путем интернета између два и 

више лица.  

Кл. 41:  услуге које обухватају све врсте обучавања 

лица; услуге представљања ликовне или књижевне 

уметности у културне и образоване сврхе.   

Кл. 42:  услуге инжењера које се предузимају ради 

истраживања у научним и технолошким областима.   

Кл. 45:  услуге истраживања које се односе на 

сигурност појединца и група; услуге које се пружају 

појединцима у вези са друштвеним дешавањима.   
 

(111) 80368 (181) 03.08.2030. 

(210) Ж- 2020-1303 (220) 03.08.2020. 

 (151) 14.05.2021. 

(732) PLOTUN DOO KRUŠEVAC, Обилићева 33, 

Крушевац, RS 

(740) ОАД Стојковић, адвокат Бојана Стојковић, 

Његошева 28а, 11000, Београд 

(540) 

 

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

(591) црвена, бела.  

(511) Кл. 9:  апликација за ангажовање и 

координацију превоза, испоруке и услуге курирске 

службе за рачунарске софтвере који се могу 

преузимати.  

Кл. 35:  рекламне и промотивне услуге; пословно 

управљање у области транспорта и испоруке; услуге 

управљања пословима у области танспорта и 

испорука; компјутеризоване услуге наручивања 

хране и намирница; компјутеризована услуга 

наручивања која садржи робу широке потрошње, 

храну и намирнице; услуга наручивања путем 

интернета која садржи робу широке потрошње, 
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храну и намирнице; канцеларијске услуге; услуга 

малопродаје која садржи производе широке 

потрошње, храну и намирнице; услуге упоређивања 

производа приликом куповине; надзор, управљање и 

праћење пакета и пошиљки; надзор и праћење пакета 

и пошиљки ради обезбеђења благовремене испоруке 

за потребе пословања; консултантске услуге у 

области пословног управљања у области транспорта 

и испоруке; Пружање услуга путем интернет система 

и портала по систему пословног модела „корисници 

према пословном окружењу“ ради трговине како би 

корисници могли да уносе, управљају и мењају своје 

информације о преференцијама које трговци користе, 

креирају и управљају због понуда за испоруку 

купцима.  

Кл. 39:  пружање услуга путем интернет странице са 

информацијама о услугама доставе и резервацијама 

за услугу доставе; превоз; паковање и складиштење 

робе; достава хране; достава пакета; превоз и 

испорука робе; достава порука [курирска служба]; 

брза достава производа путем возила; пружање 

информација о преузимању и достави производа у 

превозу; услуге достављања; привремено 

складиштење испорука добара у транзиту; услуге 

испоруке; привремено складиштење испорука; 

пружање информација и информације о праћењу 

пошиљки за трећа лица о преузимању и статусу 

доставе путем интернета и телефона; пружање 

електронског праћења пошиљки другим лицима.  

Кл. 42:  омогућавање привремене употребе интернет 

софтвера који није за преузимање, за пружање услуга 

превоза и доставе, резервације за услуге превоза и 

доставе и отпремање моторних возила и курира до 

потрошача.  

Кл. 43:  пружање услуге путем интернет странице 

која садржи информације о услугама ресторана.  
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ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНИХ ЖИГОВА / Termination of Validity of 

Registered Trademarks 
 

 

Због неплаћања таксе за одражавање права у 

периоду 16.10.2020 - 15.11.2020. године: 

 

Жиг рег. бр. 12233 чији је носилац J. & P. 

COATS, LIMITED, 1 George Square, Glasgow G2 

1AL, Škotska, GB, престао је да важи дана 27.10.2020. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 15216 чији је носилац KRKA, 

TOVARNA ZDRAVIL D.D., NOVO MESTO, NOVO 

MESTO, ŠMARJEŠKA CESTA 6, SI, престао је да 

важи дана 18.10.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 18725 чији је носилац UNITED 

PHOSPHORUS LIMITED, Uniphos House, Madhu 

Park, 11th Road, Khar (w), Mumbai  400 052, IN, 

престао је да важи дана 28.10.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 24957 чији је носилац KRKA, 

TOVARNA ZDRAVIL D.D., NOVO MESTO, NOVO 

MESTO, ŠMARJEŠKA CESTA 6, SI, престао је да 

важи дана 31.10.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 37134 чији је носилац 

TROPICANA PRODUCTS, INC., 1001 13th AVENUE 

EAST, BRADENTON, FLORIDA 33506, US, престао 

је да важи дана 17.10.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 37025 чији је носилац KAPP & 

PETERSON LTD. ,  PETERSON HOUSE, 

SALLYNOGGIN, DUN LAOGHAIRE, , COUNTY 

DUBLIN    , IE, престао је да важи дана 18.10.2020. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 36772 чији је носилац Wm. 

Wrigley Jr. Company, 410 North Michigan Avenue, 

Chicago, Illinois 60611, US, престао је да важи дана 

25.10.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 37046 чији је носилац SEARS 

BRANDS, LLC (ILLINOIS LIMITED LIABILITY 

COMPANY), 3333 BEVERLY ROAD HOFFMAN 

ESTATES, ILLINOIS 60179, US, престао је да важи 

дана 01.11.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 37139 чији је носилац INVISTA 

Textiles (U.K.) Limited, One St Peter's Square, 

Manchester M2 3DE, UK, престао је да важи дана 

01.11.2020. године. 

 

 

Жиг рег. бр. 36717 чији је носилац UNILEVER 

N.V. , Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL, престао је 

да важи дана 01.11.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 36718 чији је носилац UNILEVER 

N.V. , Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL, престао је 

да важи дана 01.11.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 36582 чији је носилац ALTICOR 

INC., 7575 Fulton Street East, Ada, Michigan 49355, 

US, престао је да важи дана 06.11.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 37056 чији је носилац MEI, Inc., 

1301 Wilson Drive, West Chester, Pennsylvania 19380, 

US, престао је да важи дана 08.11.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 37287 чији је носилац Wm. 

WRIGLEY Jr. Company, 410 North Michigan Avenue, 

Chicago, Illinois 60611, US, престао је да важи дана 

08.11.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 37058 чији је носилац EMINENT 

LUGGAGE CORPORATION, NO. 40, CHUNG-SHAN 

9th STREET, KUEI-JEN HSIANG, TAINAN, TW, 

престао је да важи дана 08.11.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 37060 чији је носилац PANNAR 

LIMITED, SOUTHAMPTON HOUSE, 317 HIGH 

HOLBORN, LONDON WC1U 7NL, ENGLESKA, GB, 

престао је да важи дана 10.11.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 36796 чији је носилац ABB Power 

Grids Sweden AB, Kopparbergsvägen 2, Ottar 721 83, 

Västeras, 18, SE, престао је да важи дана 10.11.2020. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 36797 чији је носилац ABB Power 

Grids Sweden AB, Kopparbergsvägen 2, Ottar 721 83, 

Västeras, 18, SE, престао је да важи дана 10.11.2020. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 36585 чији је носилац SEKISUI 

KAGAKU KOGYO KABUSHIKI KAISHA, 4-4, 

NISHITEMMA 2-CHOME, KITA-KU, OSAKA, JP, 

престао је да важи дана 13.11.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 76356 чији је носилац Peterson 

Pipe Tobacco Designated Activity Company 

c/o MDF Secretaries Limited, 32 Molesworth Street, 

Dublin 2, IE, престао је да важи дана 18.10.2020. 

године. 
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Жиг рег. бр. 46042 чији је носилац S.A.F. LLI 

GALLI CAMIS & STOCK, Via Soave 9, Chiasso 3, 

Švajcarska, CH, престао је да важи дана 18.10.2020. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 46010 чији је носилац ATCO 

LTD., 1500, 909-11th Avenue S.W., Calgary, Alberta 

T2R 1N6, Canada, CA, престао је да важи дана 

18.10.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 46003 чији је носилац MARS, 

INCORPORATED, 6885 Elm Street, McLean, Virginia 

22101-3883, US, престао је да важи дана 21.10.2020. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 46021 чији је носилац TUTUNSKI 

KOMBINAT AD PRILEP, Marksova 101, 7500 Prilep, 

MK, престао је да важи дана 24.10.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 46020 чији је носилац TUTUNSKI 

KOMBINAT AD PRILEP, Marksova 101, 7500 Prilep, 

MK, престао је да важи дана 24.10.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 48727 чији је носилац TUTUNSKI 

KOMBINAT AD PRILEP, Marksova 101, 7500 Prilep, 

MK, престао је да важи дана 24.10.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 46044 чији је носилац TUTUNSKI 

KOMBINAT AD PRILEP, Marksova 101, 7500 Prilep, 

Republika Makedonija, MK, престао је да важи дана 

24.10.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 46005 чији је носилац 

PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC, 7000 

Portage Road, Kalamazoo, Michigan 49001, US, 

престао је да важи дана 25.10.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 46274 чији је носилац Izdavačko 

društvo "RINGIER" d.o.o., Kraljice Marije br. 1, 11120 

Beograd, RS, престао је да важи дана 25.10.2020. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 46276 чији је носилац Izdavačko 

društvo "RINGIER" d.o.o., Kraljice Marije br. 1, 11120 

Beograd, RS, престао је да важи дана 25.10.2020. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 46290 чији је носилац Izdavačko 

društvo "RINGIER" d.o.o., Kraljice Marije br. 1, 11120 

Beograd, RS, престао је да важи дана 25.10.2020. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 46426 чији је носилац GE 

HEALTHCARE LIMITED, Amersham Place, Little 

Chalfont, Buckinghamshire, HP7 9NA England, GB, 

престао је да важи дана 26.10.2020. године. 

Жиг рег. бр. 45221 чији је носилац Preduzeće 

za promet i usluge "MEDAKI" d.o.o., Стевана Немање 

бб, Нови Пазар, RS, престао је да важи дана 

28.10.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 45222 чији је носилац Preduzeće 

za promet i usluge "MEDAKI" d.o.o., Стевана Немање 

бб, Нови Пазар, RS, престао је да важи дана 

28.10.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 46202 чији је носилац PIONEER 

INVESTMENT MANAGEMENT USA INC., 60 

STATE STREET, BOSTON, MASSACHUSETTS 

02109, US, престао је да важи дана 10.11.2020. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 46203 чији је носилац PIONEER 

INVESTMENT MANAGEMENT USA INC., 60 

STATE STREET BOSTON, MASSACHUSETTS 

02109, US, престао је да важи дана 10.11.2020. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 46210 чији је носилац MSD 

International Holdings GmbH, Weystrasse 20, CH-6000 

Lucerne 6, CH, престао је да важи дана 10.11.2020. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 63790 чији је носилац VESNA 

RAKAR, Нишка 18/1 , 11000 Београд, RS i "AL 

GROSSO" d.o.o., Vodovodska 158, 11030 Beograd, RS, 

престао је да важи дана 08.10.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62371 чији је носилац Marija 

Dželajlija Džodžo, Strumička 84/3, 11050 Voždovac, 

RS, престао је да важи дана 16.10.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62408 чији је носилац Telenor 

d.o.o., 11070 Novi Beograd, Omladinskih brigada 90, 

RS, престао је да важи дана 19.10.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62305 чији је носилац DOO Pavle 

komerc PSV, Dimitrija Marjanovića 43/1, Paraćin, RS, 

престао је да важи дана 19.10.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62296 чији је носилац 

FremantleMedia Limited, 1 Stephen Street, London 

W1T 1AL, GB, престао је да важи дана 19.10.2020. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 62295 чији је носилац FABRIKA 

POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE 

AGROMEHANIKA D.O.O. BOLJEVAC, Boljevac, 

Đorđa Simeonovića 25, RS, престао је да важи дана 

19.10.2020. године. 
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Жиг рег. бр. 62309 чији је носилац Deckers 

Outdoor Corporation, 495-A South Fairview Avenue, 

Goleta, CA 93117, US, престао је да важи дана 

19.10.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62294 чији је носилац Somboled 

d.o.o., Gakovački put bb, Sombor, RS, престао је да 

важи дана 19.10.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62293 чији је носилац Société des 

Produits Nestlé S.A., , 1800 Vevey, CH, престао је да 

важи дана 19.10.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62366 чији је носилац Chongqing 

Senci Import and Export Trading Co. Ltd., NO. 200, 

Northern Tongxin Road, Tong Jiaxi Town, Beibei 

District, Chongqing, CN, престао је да важи дана 

19.10.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62891 чији је носилац 

AVENTISUB LLC   , 3711 Kennett Pike, Suite 200 

Greenville  , Delaware 19807  , US, престао је да важи 

дана 21.10.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62475 чији је носилац WEIKE d.o.o., 

Jurija Gagarina 89, lokal 141, Beograd-Novi Beograd, RS, 

престао је да важи дана 21.10.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 63238 чији је носилац Modus 

d.o.o., Svetogorska 3, Beograd, RS, престао је да важи 

дана 22.10.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62785 чији је носилац Tehno-al 

Marinković d.o.o., Slovenski put b.b. 35000 Jagodina, 

RS, престао је да важи дана 23.10.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62788 чији је носилац Tehno-al 

Marinković d.o.o., Slovenski put b.b. 35000 Jagodina, 

RS, престао је да важи дана 23.10.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 63039 чији је носилац JT 

International SA, 1, Rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, 

CH, престао је да важи дана 23.10.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62418 чији је носилац 

PharmaSwiss d.o.o., 11000 Beograd,  Vojvode Stepe 18, 

RS, престао је да важи дана 26.10.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62820 чији је носилац THE 

COCA-COLA COMPANY, One Coca-Cola Plaza, 

Atlanta, Georgia 30313, SAD, US, престао је да важи 

дана 26.10.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62815 чији је носилац Danube 

Competence Center, 11000 Beograd, Čika Ljubina 8, 

RS, престао је да важи дана 27.10.2020. године. 

Жиг рег. бр. 63446 чији је носилац FORMA 

IDEALE d.o.o., Industrijska bb, 34000 Kragujevac, RS, 

престао је да важи дана 27.10.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 63418 чији је носилац 

FUDBALSKI KLUB CRVENA ZVEZDA, 11000 

Beograd, Ljutice Bogdana 1А, RS, престао је да важи 

дана 27.10.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 63419 чији је носилац 

FUDBALSKI KLUB CRVENA ZVEZDA, 11000 

Beograd, Ljutice Bogdana 1A, RS, престао је да важи 

дана 27.10.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62625 чији је носилац 

INTERCHEM-HIM D.O.O., Kneza Lazara A2, 

Jagodina, RS, престао је да важи дана 28.10.2020. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 62290 чији је носилац Nine West 

Development LLC, A Limited Liability Company(State 

of Delaware), 1411 Broadway, New York, NY 10018, 

US, престао је да важи дана 29.10.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62556 чији је носилац Yoga I Jazz 

d.o.o., Bulevar kralja Aleksandra 48, 11000 Beograd, 

RS, престао је да важи дана 30.10.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62288 чији је носилац ESENTICO 

d.o.o., Svetog Nikole 52, 11050 Beograd, RS, престао је 

да важи дана 02.11.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62287 чији је носилац Srpska 

banka a.d., Savska br. 25, 11000 Beograd, RS, престао 

је да важи дана 02.11.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62558 чији је носилац 

INTERCHEM-HIM D.O.O., Kneza Lazara A2, 

Jagodina, RS, престао је да важи дана 02.11.2020. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 62411 чији је носилац Allegro 

Holdings B.V., Taurusavenue 105, 2132 LS, Hoofddorp, 

NL, престао је да важи дана 02.11.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62363 чији је носилац 

"ArhivCentar" d.o.o., Beograd, Zarije Vujoševića 87, 

11070 Novi Beograd, RS, престао је да важи дана 

02.11.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62286 чији је носилац 

Akcionarsko društvo za proizvodnju konditorskih 

proizvoda "SOKO NADA ŠTARK", 11000 Beograd, 

Kumodraška 249, RS, престао је да важи дана 

03.11.2020. године. 
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Жиг рег. бр. 62285 чији је носилац Soko Štark 

d.o.o., Kumodraška 249, 11000 Beograd, RS, престао је 

да важи дана 03.11.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62284 чији је носилац Soko Štark 

d.o.o., Kumodraška 249, 11000 Beograd, RS, престао је 

да важи дана 03.11.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62283 чији је носилац Johnson & 

Johnson (New Jersey corporation), One Johnson & 

Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, US, 

престао је да важи дана 03.11.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62282 чији је носилац Johnson & 

Johnson (New Jersey corporation), One Johnson & 

Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, US, 

престао је да важи дана 03.11.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62281 чији је носилац Johnson & 

Johnson (New Jersey corporation), One Johnson & 

Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, US, 

престао је да важи дана 03.11.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62280 чији је носилац Johnson & 

Johnson (New Jersey corporation), One Johnson & 

Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, US, 

престао је да важи дана 03.11.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62279 чији је носилац Chubb 

Limited, Bärengasse 32, 8001 Zurich, CH, престао је да 

важи дана 03.11.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 63026 чији је носилац Privredno 

društvo za proizvodnju čokolade, bombona i peciva 

PIONIR doo Beograd, Пожешка 65б, 11030 Београд, 

RS, престао је да важи дана 04.11.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62765 чији је носилац Privredno 

društvo za proizvodnju čokolade, bombona i peciva 

PIONIR doo Beograd, Пожешка 65б, 11030 Београд, 

RS, престао је да важи дана 04.11.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62764 чији је носилац Privredno 

društvo za proizvodnju čokolade, bombona i peciva 

PIONIR doo Beograd, Пожешка 65б, 11030 Београд, 

RS, престао је да важи дана 04.11.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62277 чији је носилац 

KOZMETIK PLUS D.O.O., Bulevar cara Konstantina 

82-86, 18000 Niš, RS, престао је да важи дана 

04.11.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62278 чији је носилац 

KOZMETIK PLUS D.O.O., Bulevar cara Konstantina 

82-86, 18000 Niš, RS, престао је да важи дана 

04.11.2020. године. 

Жиг рег. бр. 62856 чији је носилац AD 

BAČKA, Novosadski put 10, 21400 Bačka Palanka, RS, 

престао је да важи дана 05.11.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62857 чији је носилац AD 

BAČKA, Novosadski put 10, 21400 Bačka Palanka, RS, 

престао је да важи дана 05.11.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62276 чији је носилац AstraZeneca 

UK Limited, 2 Kingdom Street, London, W2 6BD, UK, 

престао је да важи дана 05.11.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62275 чији је носилац Lyxor Ltd., 

Zollstrasse 16, FL-9494 Schaan, LI, престао је да важи 

дана 06.11.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 63045 чији је носилац 

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ, Змај Јовина 

30, 34000 Крагујевац, RS, престао је да важи дана 

09.11.2030. године. 

 

Жиг рег. бр. 62413 чији је носилац 

PharmaSwiss d.o.o., 11000 Beograd,  Vojvode Stepe 18, 

RS, престао је да важи дана 09.11.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62414 чији је носилац 

PharmaSwiss d.o.o., 11000 Beograd, Vojvode Stepe 18, 

RS, престао је да важи дана 09.11.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 63048 чији је носилац "26. JUN" 

D.O.O., Beograd, Karađorđeva 2-4, RS, престао је да 

важи дана 09.11.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 63047 чији је носилац "26. JUN" 

D.O.O., Beograd, Karađorđeva 2-4, RS, престао је да 

важи дана 09.11.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62786 чији је носилац Privredno 

društvo za proizvodnju čokolade, bombona i peciva 

"PIONIR" DOO , Beograd, Požeška 65/b, RS, престао 

је да важи дана 10.11.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62787 чији је носилац Privredno 

društvo za proizvodnju čokolade, bombona i peciva 

"PIONIR" DOO, Beograd, Požeška 65/b, RS, престао је 

да важи дана 10.11.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62875 чији је носилац Privredno 

društvo za proizvodnju čokolade, bombona i peciva 

"PIONIR" d.o.o., Beograd, Požeška 65/b, RS, престао је 

да важи дана 10.11.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62876 чији је носилац Privredno 

društvo za proizvodnju čokolade, bombona i peciva 

"PIONIR" d.o.o., Beograd, Požeška 65/b, RS, престао је 

да важи дана 10.11.2020. године. 
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Жиг рег. бр. 62878 чији је носилац Privredno 

društvo za proizvodnju čokolade, bombona i peciva 

"PIONIR" d.o.o., Beograd, Požeška 65/b, RS, престао је 

да важи дана 10.11.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62873 чији је носилац Privredno 

društvo za proizvodnju čokolade, bombona i peciva 

"PIONIR" d.o.o., Beograd, Požeška 65/b, RS, престао је 

да важи дана 10.11.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62877 чији је носилац Privredno 

društvo za proizvodnju čokolade, bombona i peciva 

"PIONIR" d.o.o., Beograd, Požeška 65/b, RS, престао је 

да важи дана 10.11.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62435 чији је носилац PRVA 

Televizija d.o.o , Autoput 22, Beograd, RS, престао је 

да важи дана 10.11.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62360 чији је носилац Cheminova 

A/S, Thyborønvej 78, DK-7673 Harboøre, DK, престао 

је да важи дана 10.11.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62566 чији је носилац MasterCard 

International Incorporated (Delaware corporation), 2000 

Purchase Street, Purchase, New York 10577-2509, US, 

престао је да важи дана 11.11.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62567 чији је носилац Skorup 

Darko, Vranjska 20, Zvezdara, 11000 Beograd, RS, 

престао је да важи дана 11.11.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62568 чији је носилац Société des 

Produits Nestlé S.A.  , , 1800 Vevey, CH, престао је да 

важи дана 12.11.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62569 чији је носилац DIN 

"Fabrika duvana" Niš a.d., u sastavu Philip Morris 

International, 12. februara 74, 18000 Niš, RS, престао је 

да важи дана 12.11.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62570 чији је носилац DIN 

"Fabrika duvana" Niš a.d., u sastavu Philip Morris 

International, 12. februara 74, 18000 Niš, RS, престао је 

да важи дана 12.11.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62571 чији је носилац DIN 

"Fabrika duvana" Niš a.d., u sastavu Philip Morris 

International, 12. februara 74, 18000 Niš, RS, престао је 

да важи дана 12.11.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62572 чији је носилац Société des 

Produits Nestlé S.A., , 1800 Vevey, CH, престао је да 

важи дана 12.11.2020. године. 

 

 

Жиг рег. бр. 62573 чији је носилац Kraft Foods 

Schweiz Holding GmbH, Chollerstrasse 4 , 6300 Zug, 

CH, престао је да важи дана 12.11.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62802 чији је носилац "LINEA 

MARIS" DOO, Žabalj, Nikole Tesle 54, RS, престао је 

да важи дана 12.11.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 63234 чији је носилац DEJAN 

ADAMOVIĆ, Bulevar despota Stefana 68 A, XI SP 

11000 Beograd, RS, престао је да важи дана 

12.11.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 64199 чији је носилац Željko Rulj, 

Jiričekova 5b, 21000 Novi Sad, RS, престао је да важи 

дана 12.11.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62574 чији је носилац SZR 

ZRNCO OMASTA JANO PR KOVAČICA, JNA 57, 

Kovačica, RS, престао је да важи дана 13.11.2020. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 62816 чији је носилац Research In 

Motion Limited, 295 Phillip Street, Waterloo, Ontario, 

Canada N2L 3W8, CA, престао је да важи дана 

13.11.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62576 чији је носилац BEST 

WESTERN INTERNATIONAL, INC., 6201 North 24th 

Parkway, Phoenix, Arizona 85016-2023, US, престао је 

да важи дана 13.11.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 71235 чији је носилац Victorinox 

AG, Schmiedgasse 57, 6438 Ibach-Schwyz, CH, 

престао је да важи дана 21.10.2020. године. 
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА РЕГИСТРОВАНИХ ЖИГОВА\Publications of 

Entered Changes of Registered Trademarks 
16.04.2021 - 15.05.2021. године 

 

 

Промена имена/адресе 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 11534 

промењена је у Japan Tobacco Inc., 1-1, Toranomon 4-

chome, Minato-ku, Tokyo, JP; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 18954 

промењена је у Davide Campari - Milano N.V. ,, 

Herengracht 420 , 1017BZ,,  Amsterdam, Netherlands, 

NL; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 18963 

промењена је у Xerox Corporation, 201 Merritt 7, 

Norwalk, Connecticut 06851-1056, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 20756 

промењена је у Japan Tobacco Inc., 1-1, Toranomon 4-

chome, Minato-ku, Tokyo, JP; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 21543 

промењена је у MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO 

KABUSHIKI KAISHA, 1-21, Shibaura 3-chome, 

Minato-ku, Tokyo, 108-8410, JP; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 25820 

промењена је у Bridgestone Bandag, LLC, 200 4th 

Avenue South, Nashville, Tennessee 37201, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 28884 

промењена је у WD-40 Мanufacturing Company, 9715 

Businesspark Avenue, San Diego, CA 92131, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 28937 

промењена је у Japan Tobacco Inc., 1-1, Toranomon 4-

chome, Minato-ku, Tokyo, JP; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 30272 

промењена је у ASTRAZENECA UK LIMITED, 1 

Francis Crick Avenue, Cambridge Biomedical Campus , 

Cambridge CB2 0AA , UK; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 36150 

промењена је у Renold Public Limited Company, 

Trident 2, Trident Business Park, Styal Road, 

Wythenshawe, Manchester, M22 5XB, UK; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 36678 

промењена је у Major League Baseball Properties, Inc.,, 

1271 Avenue of the Americas, New York, New York 

10020, US; 

Име или адреса носиоца жига рег. број 36687 

промењена је у Major League Baseball Properties, Inc.,, 

1271 Avenue of the Americas, New York, New York 

10020, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 36688 

промењена је у Major League Baseball Properties, Inc.,, 

1271 Avenue of the Americas, New York, New York 

10020, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 36689 

промењена је у Major League Baseball Properties, Inc.,, 

1271 Avenue of the Americas, New York, New York 

10020, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 36690 

промењена је у Major League Baseball Properties, Inc.,, 

1271 Avenue of the Americas, New York, New York 

10020, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 36691 

промењена је у Major League Baseball Properties, Inc.,, 

1271 Avenue of the Americas, New York, New York 

10020, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 36692 

промењена је у Major League Baseball Properties, Inc.,, 

1271 Avenue of the Americas, New York, New York 

10020, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 36693 

промењена је у Major League Baseball Properties, Inc.,, 

1271 Avenue of the Americas, New York, New York 

10020, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 36694 

промењена је у Major League Baseball Properties, Inc.,, 

1271 Avenue of the Americas, New York, New York 

10020, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 36695 

промењена је у Major League Baseball Properties, Inc.,, 

1271 Avenue of the Americas, New York, New York 

10020, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 36696 

промењена је у Major League Baseball Properties, Inc.,, 

1271 Avenue of the Americas, New York, New York 

10020, US; 
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Име или адреса носиоца жига рег. број 36697 

промењена је у Major League Baseball Properties, Inc.,, 

1271 Avenue of the Americas, New York, New York 

10020, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 36698 

промењена је у Major League Baseball Properties, Inc.,, 

1271 Avenue of the Americas, New York, New York 

10020, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 36699 

промењена је у Major League Baseball Properties, Inc.,, 

1271 Avenue of the Americas, New York, New York 

10020, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 36700 

промењена је у Major League Baseball Properties, Inc.,, 

1271 Avenue of the Americas, New York, New York 

10020, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 36793 

промењена је у MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO 

KABUSHIKI KAISHA, 1-21, Shibaura 3-chome, 

Minato-ku, Tokyo, 108-8410, JP; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 36848 

промењена је у HYNDAI MOTOR COMPANY, 12, 

Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, KR; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 36859 

промењена је у Major League Baseball Properties, Inc.,, 

1271 Avenue of the Americas, New York, New York 

10020, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 36860 

промењена је у Major League Baseball Properties, Inc.,, 

1271 Avenue of the Americas, New York, New York 

10020, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 36864 

промењена је у Major League Baseball Properties, Inc.,, 

1271 Avenue of the Americas, New York, New York 

10020, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 36865 

промењена је у Major League Baseball Properties, Inc.,, 

1271 Avenue of the Americas, New York, New York 

10020, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 36866 

промењена је у Major League Baseball Properties, Inc.,, 

1271 Avenue of the Americas, New York, New York 

10020, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 36867 

промењена је у Major League Baseball Properties, Inc.,, 

1271 Avenue of the Americas, New York, New York 

10020, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 36868 

промењена је у Major League Baseball Properties, Inc.,, 

1271 Avenue of the Americas, New York, New York 

10020, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 36869 

промењена је у Major League Baseball Properties, Inc.,, 

1271 Avenue of the Americas, New York, New York 

10020, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 36870 

промењена је у Major League Baseball Properties, Inc.,, 

1271 Avenue of the Americas, New York, New York 

10020, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 36871 

промењена је у Major League Baseball Properties, Inc.,, 1271 

Avenue of the Americas, New York, New York 10020, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 36872 

промењена је у Major League Baseball Properties, Inc.,, 

1271 Avenue of the Americas, New York, New York 

10020, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 36873 

промењена је у Major League Baseball Properties, Inc.,, 

1271 Avenue of the Americas, New York, New York 

10020, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 36874 

промењена је у Major League Baseball Properties, Inc.,, 

1271 Avenue of the Americas, New York, New York 

10020, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 36875 

промењена је у Major League Baseball Properties, Inc.,, 

1271 Avenue of the Americas, New York, New York 

10020, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 36876 

промењена је у Major League Baseball Properties, Inc.,, 

1271 Avenue of the Americas, New York, New York 

10020, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 36877 

промењена је у Major League Baseball Properties, Inc.,, 

1271 Avenue of the Americas, New York, New York 

10020, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 36878 

промењена је у Major League Baseball Properties, Inc.,, 

1271 Avenue of the Americas, New York, New York 

10020, US; 
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Име или адреса носиоца жига рег. број 36879 

промењена је у Major League Baseball Properties, Inc.,, 

1271 Avenue of the Americas, New York, New York 

10020, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 36880 

промењена је у Major League Baseball Properties, Inc.,, 

1271 Avenue of the Americas, New York, New York 

10020, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 36881 

промењена је у Major League Baseball Properties, Inc.,, 

1271 Avenue of the Americas, New York, New York 

10020, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 36882 

промењена је у Major League Baseball Properties, Inc.,, 

1271 Avenue of the Americas, New York, New York 

10020, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 36883 

промењена је у Major League Baseball Properties, Inc.,, 

1271 Avenue of the Americas, New York, New York 

10020, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 36884 

промењена је у Major League Baseball Properties, Inc.,, 

1271 Avenue of the Americas, New York, New York 

10020, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 36885 

промењена је у Major League Baseball Properties, Inc.,, 

1271 Avenue of the Americas, New York, New York 

10020, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 36886 

промењена је у Major League Baseball Properties, Inc.,, 

1271 Avenue of the Americas, New York, New York 

10020, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 36887 

промењена је у Major League Baseball Properties, Inc.,, 

1271 Avenue of the Americas, New York, New York 

10020, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 36888 

промењена је у Major League Baseball Properties, Inc.,, 

1271 Avenue of the Americas, New York, New York 

10020, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 36889 

промењена је у Major League Baseball Properties, Inc.,, 

1271 Avenue of the Americas, New York, New York 

10020, US; 

 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 36890 

промењена је у Major League Baseball Properties, Inc.,, 

1271 Avenue of the Americas, New York, New York 

10020, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 36891 

промењена је у Major League Baseball Properties, Inc.,, 

1271 Avenue of the Americas, New York, New York 

10020, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 36892 

промењена је у Major League Baseball Properties, Inc.,, 

1271 Avenue of the Americas, New York, New York 

10020, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 36893 

промењена је у Major League Baseball Properties, Inc.,, 

1271 Avenue of the Americas, New York, New York 

10020, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 36894 

промењена је у Major League Baseball Properties, Inc.,, 

1271 Avenue of the Americas, New York, New York 

10020, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 36895 

промењена је у Major League Baseball Properties, Inc.,, 

1271 Avenue of the Americas, New York, New York 

10020, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 36896 

промењена је у Major League Baseball Properties, Inc.,, 

1271 Avenue of the Americas, New York, New York 

10020, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 36897 

промењена је у Major League Baseball Properties, Inc.,, 

1271 Avenue of the Americas, New York, New York 

10020, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 36898 

промењена је у Major League Baseball Properties, Inc.,, 

1271 Avenue of the Americas, New York, New York 

10020, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 36899 

промењена је у Major League Baseball Properties, Inc.,, 

1271 Avenue of the Americas, New York, New York 

10020, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 36900 

промењена је у Major League Baseball Properties, Inc.,, 

1271 Avenue of the Americas, New York, New York 

10020, US; 
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Име или адреса носиоца жига рег. број 36901 

промењена је у Major League Baseball Properties, Inc.,, 

1271 Avenue of the Americas, New York, New York 

10020, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 36902 

промењена је у Major League Baseball Properties, Inc.,, 

1271 Avenue of the Americas, New York, New York 

10020, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 36903 

промењена је у Major League Baseball Properties, Inc.,, 

1271 Avenue of the Americas, New York, New York 

10020, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 36904 

промењена је у Major League Baseball Properties, Inc.,, 

1271 Avenue of the Americas, New York, New York 

10020, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 36905 

промењена је у Major League Baseball Properties, Inc.,, 

1271 Avenue of the Americas, New York, New York 

10020, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 36906 

промењена је у Major League Baseball Properties, Inc.,, 

1271 Avenue of the Americas, New York, New York 

10020, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 36907 

промењена је у Major League Baseball Properties, Inc.,, 

1271 Avenue of the Americas, New York, New York 

10020, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 36908 

промењена је у Major League Baseball Properties, Inc.,, 

1271 Avenue of the Americas, New York, New York 

10020, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 36909 

промењена је у Major League Baseball Properties, Inc.,, 

1271 Avenue of the Americas, New York, New York 

10020, US; 

  

Име или адреса носиоца жига рег. број 36910 

промењена је у Major League Baseball Properties, Inc.,, 

1271 Avenue of the Americas, New York, New York 

10020, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 36911 

промењена је у Major League Baseball Properties, Inc.,, 

1271 Avenue of the Americas, New York, New York 

10020, US; 

 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 37052 

промењена је у MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO 

KABUSHIKI KAISHA, 1-21, Shibaura 3-chome, 

Minato-ku, Tokyo, 108-8410, JP; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 37053 

промењена је у MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO 

KABUSHIKI KAISHA, 1-21, Shibaura 3-chome, 

Minato-ku, Tokyo, 108-8410, JP; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 37054 

промењена је у MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO 

KABUSHIKI KAISHA, 1-21, Shibaura 3-chome, 

Minato-ku, Tokyo, 108-8410, JP; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 37103 

промењена је у American Express Marketing & 

Development Corp., 200 Vesey Street, New York, NY 

10285, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 37286 

промењена је у MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO 

KABUSHIKI KAISHA, 1-21, Shibaura 3-chome, 

Minato-ku, Tokyo, 108-8410, JP; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 37447 

промењена је у Hilding Anders Switzerland AG, 

Biltnerstrasse 42, 8718 Schӓnis, CH; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 37489 

промењена је у Hilding Anders Switzerland AG, 

Biltnerstrasse 42, 8718 Schӓnis, CH; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 37629 

промењена је у MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO 

KABUSHIKI KAISHA, 1-21, Shibaura 3-chome, 

Minato-ku, Tokyo, 108-8410, JP; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 37859 

промењена је у Rheem Manufacturing Company, 500 

Northpark Town Center, 1100 Abernathy Road, NE, 

Suite 1700,  , Atlanta, GA 30328,, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 37861 

промењена је у Rheem Manufacturing Company, 500 

Northpark Town Center, 1100 Abernathy Road, NE, 

Suite 1700,  , Atlanta, GA 30328,, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 38050 

промењена је у ABC DETERJAN SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Rüzgarlıbahçe 

Mahallesi, Kavak Sokak, Smart Plaza, Apt No:31/1/8, 

TR-34742, TR-34742, Beykoz, İstanbul , TR; 
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Име или адреса носиоца жига рег. број 38144 

промењена је у NEXEN TIRE CORPORATION, 355, 

Chungnyeol-ro, Yangsan-si,Korea(South), 

Gyeongsangnam-do,, KR; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 38144 

промењена је у NEXEN TIRE CORPORATION, 355, 

Chungnyeol-ro, Yangsan-si,Gyeongsangnam-do,Rep.of 

Korea, KR; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 38193 

промењена је у Investcorp S.A., c/o Paget-Brown Trust 

Company Ltd., Century Yard, Cricket Square, P.O. Box 

1111, Grand Cayman KY1-1102, KY; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 39662 

промењена је у Avaya Inc. ,, 2605 Meridian Parkway, 

Suite 200, Durham, NC 27713, U.S.A., US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 40676 

промењена је у ASTRAZENECA UK LIMITED, 1 

Francis Crick Avenue, Cambridge Biomedical Campus, 

Cambridge CB2 0AA, UK; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 40987 

промењена је у MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO 

KABUSHIKI KAISHA, 1-21, Shibaura 3-chome, 

Minato-ku, Tokyo, 108-8410, JP; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 43478 

промењена је у GALPHARMACIA d.o.o., Др Драге 

Љочић 3, спрат 1, стан 4, 11000 Београд-Палилула , 

RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 44418 

промењена је у MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO 

KABUSHIKI KAISHA, 1-21, Shibaura 3-chome, 

Minato-ku, Tokyo, 108-8410, JP; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 44526 

промењена је у MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO 

KABUSHIKI KAISHA, 1-21, Shibaura 3-chome, 

Minato-ku, Tokyo, 108-8410, JP; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 44931 

промењена је у BV KOMERC DOO, Милете Јакшића 

5, 21000 Нови Сад, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 45034 

промењена је у BV KOMERC DOO, Милете Јакшића 

5, 21000 Нови Сад, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 45403 

промењена је у MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO 

KABUSHIKI KAISHA, 1-21, Shibaura 3-chome, 

Minato-ku, Tokyo, 108-8410, JP; 

Име или адреса носиоца жига рег. број 45424 

промењена је у BV KOMERC DOO, Милете Јакшића 

5, 21000 Нови Сад, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 45428 

промењена је у BV KOMERC DOO, Милете Јакшића 

5, 21000 Нови Сад, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 45430 

промењена је у BV KOMERC DOO , Милете Јакшића 

5, 21000 Нови Сад, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 45840 

промењена је у Avaya Inc. ,, 2605 Meridian Parkway, 

Suite 200, Durham, NC 27713, U.S.A., US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 45841 

промењена је у Avaya Inc. ,, 2605 Meridian Parkway, 

Suite 200, Durham, NC 27713, U.S.A., US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 46649 

промењена је у Holt's Company (Delaware 

corporation), 12270 Townsend Road, Philadelphia, 

Pennsylvania 19154, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 46833 

промењена је у WRANGLER APPAREL CORP., 3411 

Silverside Road, Wilmington, DE 19810, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 46883 

промењена је у Sony Pictures Television UK Rights 

Limited, Sony Pictures Europe House, 25 Golden 

Square, London W1F 9LU, UK; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 46883 

промењена је у Sony Pictures Television UK Rights 

Limited, 12th Floor, Brunel Building, 2 Canalside Walk, 

London W2 1DG, UK; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 47018 

промењена је у SK Hynix Inc., 2091, Gyeongchung-

daero , Bubal-eub Icheonsi, Gyeonggi-do,, KR; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 48258 

промењена је у MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO 

KABUSHIKI KAISHA, 1-21, Shibaura 3-chome, 

Minato-ku, Tokyo, 108-8410, JP; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 48313 

промењена је у MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO 

KABUSHIKI KAISHA, 1-21, Shibaura 3-chome, 

Minato-ku, Tokyo, 108-8410, JP; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 48394 

промењена је у BTICINO S.p.A., Viale Borri, 231, 

21100 Varese (VA), IT; 
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Име или адреса носиоца жига рег. број 48936 

промењена је у Japan Tobacco Inc., 1-1, Toranomon 4-

chome, Minato-ku, Tokyo, JP; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 49493 

промењена је у MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO 

KABUSHIKI KAISHA, 1-21, Shibaura 3-chome, 

Minato-ku, Tokyo, 108-8410, JP; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 51030 

промењена је у MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO 

KABUSHIKI KAISHA, 1-21, Shibaura 3-chome, 

Minato-ku, Tokyo, 108-8410, JP; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 51678 

промењена је у PERTINI TOYS DOO, Синђелићева 4, 

11000, Београд, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 51708 

промењена је у MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO 

KABUSHIKI KAISHA, 1-21, Shibaura 3-chome, 

Minato-ku, Tokyo, 108-8410, JP; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 51709 

промењена је у MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO 

KABUSHIKI KAISHA, 1-21, Shibaura 3-chome, 

Minato-ku, Tokyo, 108-8410, JP; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 52698 

промењена је у MOJA SUPERNOVA doo Beograd , 

Булевар Арсенија Чарнојевића 99б, 11070 Београд-

Нови Београд, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 52699 

промењена је у MOJA SUPERNOVA doo Beograd , 

Булевар Арсенија Чарнојевића 99б, 11070 Београд-

Нови Београд, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 52781 

промењена је у BV KOMERC DOO, Милете Јакшића 

5, 21000 Нови Сад, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 53195 

промењена је у BV KOMERC DOO, Милете Јакшића 

5, 21000 Нови Сад, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 55156 

промењена је у PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, 

PROMET I PRUŽANJE USLUGA UNIVERS-CO DOO 

BEOGRAD-ZEMUN, Милана Решетара 9, 11000 

Београд-Земун, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 57809 

промењена је у "PRINCIPAL DUO" DOO, Ђакона 

Авакума б.б.,Трнава,, 32102 Чачак, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 58090 

промењена је у MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO 

KABUSHIKI KAISHA, 1-21, Shibaura 3-chome, 

Minato-ku, Tokyo, 108-8410, JP; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 58489 

промењена је у Park Global Holdings, LLC, Carlson 

Parkway, P.O. Box 59159,, Minneapolis, MN 55459,, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 59480 

промењена је у Japan Tobacco Inc., 1-1, Toranomon 4-

chome, Minato-ku, Tokyo, JP; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 60012 

промењена је у Strakan International S.A., 6, rue 

Eugéne Ruppert    , L-2453 Luxembourg, LU; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 60395 

промењена је у MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO 

KABUSHIKI KAISHA, 1-21, Shibaura 3-chome, 

Minato-ku, Tokyo, 108-8410, JP; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 60454 

промењена је у Japan Tobacco Inc., 1-1, Toranomon 4-

chome, Minato-ku, Tokyo, JP; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 62799 

промењена је у BlackBerry Limited,, 2200 University 

Avenue East, Waterloo, Ontario, Canada N2K0A7, CA; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 63090 

промењена је у Japan Tobacco Inc., 1-1, Toranomon 4-

chome, Minato-ku, Tokyo, JP; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 63237 

промењена је у Zentiva Pharma d.o.o., Милентија 

Поповића 5 в, спрат 2, 11070, Београд- 

Нови Београд, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 63305 

промењена је у SUNOKO DOO NOVI SAD, Булевар 

ослобођења 60, 21000, Нови Сад, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 63380 

промењена је у Zentiva Pharma d.o.o., Милентија 

Поповића 5 в, спрат 2, Београд-Нови Београд, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 63392 

промењена је у CP Kelco U.S., Inc., Suite 600, 3100 

Cumberland Blvd. , Atlanta, Georgia 30339, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 63393 

промењена је у Vision RX Lab Private Limited, P-4, 

Kasba Industrial Estate Phase-1,, 700107 Kolkata, West 

Bengal,, IN; 
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Име или адреса носиоца жига рег. број 63449 

промењена је у VERTIV IT SYSTEMS, INC.,, 4991 

Corporate Drive,Huntsville, Alabama 35805, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 63449 

промењена је у VERTIV IT SYSTEMS, INC.,, 3414 

Governors Drive SW, Suite 100,, Huntsville,Alabama 

35805, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 63611 

промењена је у Vladan Nikolić PR, ZLATARA 

"PINGVIN GOLD & SILVER", Косовска б.б., 15320 , 

Љубовија, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 63612 

промењена је у Производња ракије и других 

алкохолних пића "ПОДРУМ ЛУКИЋ",предузетник 

Слађана Лукић,Бабајић,14240 Љиг,РС, , Годевачка 

49, Бабајић, 14240 Љиг,Србија, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 63617 

промењена је у Производња ракије и других 

алкохолних пића "ПОДРУМ ЛУКИЋ",предузетник 

Слађана Лукић,Бабајић,14240 Љиг,РС, , Годевачка 

49, Бабајић, 14240 Љиг,Србија, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 63633 

промењена је у MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO 

KABUSHIKI KAISHA, 1-21, Shibaura 3-chome, 

Minato-ku, Tokyo, 108-8410, JP; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 63773 

промењена је у Ironwood Pharmaceuticals, Inc., 100 

Summer Street, Suite 2300, Boston, Massachusetts 

02110, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 64082 

промењена је у JT International S.A., Rue Kazem-

Radjavi 8, 1202 Geneva, CH; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 65244 

промењена је у Ironwood Pharmaceuticals, Inc., 100 

Summer Street, Suite 2300, Boston, Massachusetts 

02110, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 65267 

промењена је у Ironwood Pharmaceuticals, Inc., 100 

Summer Street, Suite 2300, Boston, Massachusetts 

02110, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 65614 

промењена је у COTOLAND DOO Cerovac, Ваљевски 

пут бб, 15224 Церовац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 68146 

промењена је у WNB STUDIO DOO BEOGRAD-

VRAČAR, Смиљанићева 24, 11000 Београд, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 68651 

промењена је у Привредно друштво E-RECIKLAŽA 

2010 ДОО НИШ, Булевар Светог Цара Константина 

82-86, 18000 Ниш, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 68998 

промењена је у Петровић Јелена, Обалских радника 

29/13, 11030 Београд, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 70461 

промењена је у MAKPHARM D.O.O., Trnjanska cesta 

37/1 10 000 Zagreb, HR; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 71141 

промењена је у WD-40 Мanufacturing Company, 9715 

Businesspark Avenue, San Diego, CA 92131, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 71284 

промењена је у WD-40 Мanufacturing Company, 9715 

Businesspark Avenue, San Diego, CA 92131, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 71778 

промењена је у WD-40 Мanufacturing Company, 9715 

Businesspark Avenue, San Diego, CA 92131, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 71779 

промењена је у WD-40 Мanufacturing Company, 9715 

Businesspark Avenue, San Diego, CA 92131, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 71780 

промењена је у WD-40 Мanufacturing Company, 9715 

Businesspark Avenue, San Diego, CA 92131, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 71781 

промењена је у WD-40 Мanufacturing Company, 9715 

Businesspark Avenue, San Diego, CA 92131, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 71782 

промењена је у WD-40 Мanufacturing Company, 9715 

Businesspark Avenue, San Diego, CA 92131, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 71783 

промењена је у WD-40 Мanufacturing Company, 9715 

Businesspark Avenue, San Diego, CA 92131, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 71784 

промењена је у WD-40 Мanufacturing Company, 9715 

Businesspark Avenue, San Diego, CA 92131, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 75182 

промењена је у MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO 

KABUSHIKI KAISHA, 1-21, Shibaura 3-chome, 

Minato-ku, Tokyo, 108-8410, JP; 
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Име или адреса носиоца жига рег. број 75853 

промењена је у MAKPHARM D.O.O., Trnjanska cesta 

37/1 10 000 Zagreb, HR; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 76104 

промењена је у Japan Tobacco Inc., 1-1, Toranomon 4-

chome, Minato-ku, Tokyo, JP; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 76338 

промењена је у Kellogg Europe Trading Limited, 3, 

Dublin Airport Central (DAC), Dublin Airport, Dublin, 

K67X4X5, IE; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 77314 

промењена је у PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU 

TRGOVINU I USLUGE PACKOM INTERNATIONAL 

DOO BEOGRAD-LEŠTANE, Ул.Маршала Тита бр. 

1В,Лештане,Гроцка  

11309 Београд, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 79347 

промењена је у MAKPHARM D.O.O., Trnjanska cesta 

37/1 10 000 Zagreb, HR; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 79682 

промењена је у Avaya Inc. ,, 2605 Meridian Parkway, 

Suite 200, Durham, NC 27713, U.S.A., US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 79725 

промењена је у MAKPHARM D.O.O., Trnjanska cesta 

37/1 10 000 Zagreb, HR; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 79889 

промењена је у MAKPHARM D.O.O., Trnjanska cesta 

37/1 10 000 Zagreb, HR; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 79952 

промењена је у Japan Tobacco Inc., 1-1, Toranomon 4-

chome, Minato-ku, Tokyo, JP; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 80132 

промењена је у Japan Tobacco Inc., 1-1, Toranomon 4-

chome, Minato-ku, Tokyo, JP; 

 

 

 

Промена пренос права 

 

За жиг бр. 16966 извршен је пренос на 

Mitsubishi Corporation Life Sciences Limited, 1-3, 

Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0006, JP; 

 

За жиг бр. 22496 извршен је пренос на 

Nutrition & Biosciences USA 2, LLC, 3490 Winton 

Place, Rochester, New York, 14623, US; 

 

За жиг бр. 22496 извршен је пренос на DDP 

Specialty Electronic Materials US 8, LLC , 974 Centre 

Road, Wilmington, DE, 19805, US; 

 

За жиг бр. 26044 извршен је пренос на Great 

Star Tools USA, Inc., 271 Mayhill Street, Saddle Brook, 

New Jersey 07663, US; 

 

За жиг бр. 30272 извршен је пренос на 

LABORATOIRES JUVISE PHARMACEUTICALS, 

149 Boulevard Bataille de Stalingrad , 69100 

VILLEURBANNE, FR; 

 

За жиг бр. 38169 извршен је пренос на DDP 

Specialty Electronic Materials US 5, LLC , 974 Centre 

Road, Wilmington, DE, 19805, US; 

 

За жиг бр. 38169 извршен је пренос на 

Nutrition & Biosciences USA 2, LLC, 3490 Winton 

Place, Rochester, New York, 14623, US; 

 

За жиг бр. 40676 извршен је пренос на 

LABORATOIRES JUVISE PHARMACEUTICALS, 

149 Boulevard Bataille de Stalingrad , 69100 

VILLEURBANNE, FR; 

 

За жиг бр. 43104 извршен је пренос на DDP 

Specialty Electronic Materials US 8, LLC , 974 Centre 

Rd, Wilmington, DE, 19805, US; 

 

За жиг бр. 43104 извршен је пренос на 

Nutrition & Biosciences USA 2, LLC, 3490 Winton 

Place, Rochester, New York, 14623, US; 

 

За жиг бр. 44247 извршен је пренос на Great 

Star Tools USA, Inc., 271 Mayhill Street, Saddle Brook, 

New Jersey 07663, US; 

 

За жиг бр. 44282 извршен је пренос на SAS 

EuroBonus AB, c/o SAS, Avd STOUU, 195 87 

Stockholm, SE; 

 

За жиг бр. 47044 извршен је пренос на GRIGORIS 

SARANTIS ANONYMI VIOMICHANIKI & EMPORIKI 

ETAIRIA KALLYNTIKON, ENDYMATON, OIKIAKON 

& PHARMAKEFTIKON EIDON, 26 Amarousiou 

Halandriou, 151 25 Amarousio, GR; 

 

За жиг бр. 50380 извршен је пренос на 

DSQUARED2 TRADEMARKS LIMITED, 5th Floor, 

Block A, The Atrium, Blackthorn Road, Sandyford, 

Dublin 18, D18F5X2, Dublin, IE; 

 

За жиг бр. 52995 извршен је пренос на Vulco 

Developpement S.A., Tour First 1, Place des Saisons , 

92400 Courbevoie, FR; 
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За жиг бр. 58344 извршен је пренос на 

RADISSON HOSPITALITY BELGIUM BV/SRL , 

Avenue du Bourget 44 , B-1130 Brussels , BE; 

 

За жиг бр. 58489 извршен је пренос на 

RADISSON HOSPITALITY BELGIUM BV/SRL , 

Avenue du Bourget 44 , B-1130 Brussels , BE; 

 

За жиг бр. 60012 извршен је пренос на Kyowa 

Kirin Services Ltd, 1 st Floor, Sackville House, 143/149 

Fenchurch Street, London, England, EC3M 6BN, UK; 

 

За жиг бр. 63129 извршен је пренос на Kafe 

Priča d.o.o. Subotica, ул. Корзо бр. 9/2, 24000 

Суботица, RS; 

 

За жиг бр. 63577 извршен је пренос на 

Светлана Пејић Герић, Ибарска бр. 13, 11107 

Београд, RS; 

 

За жиг бр. 63889 извршен је пренос на Марина 

Ћуповић, Струмичка 37, 11000 Београд, RS and 

Марија Ћуповић, Струмичкa 37, 11000 Београд, RS; 

 

За жиг бр. 67935 извршен је пренос на Дата 

Комерц д.о.о., ул. Краља Петра I бр.9, Смедерево, 

RS; 

 

За жиг бр. 68634 извршен је пренос на 

OPPOSITE FASHION doo, Батајнички друм бр. 23, 

11080 Београд-Земун, RS; 

 

За жиг бр. 69717 извршен је пренос на 

OPPOSITE FASHION doo, Батајнички друм бр. 23, 

11080 Београд-Земун, RS; 

 

За жиг бр. 72823 извршен је пренос на Тара 

Лазаревић Кисић, Лозничка 2, 11000 Београд, RS; 

 

За жиг бр. 75044 извршен је пренос на ZIBA 

DOO Beograd - Voždovac, Ристе Стефановића 23а, 

11042 Београд, RS; 

 

За жиг бр. 75045 извршен је пренос на ZIBA 

DOO Beograd - Voždovac, Ристе Стефановића 23а, 

11042 Београд, RS; 

 

За жиг бр. 75046 извршен је пренос на ZIBA 

DOO Beograd - Voždovac, Ристе Стефановића 23а, 

11042 Београд, RS; 

 

За жиг бр. 75067 извршен је пренос на ZIBA 

DOO Beograd - Voždovac, Ристе Стефановића 23а, 

11042 Београд, RS; 

 

За жиг бр. 75071 извршен је пренос на ZIBA 

DOO Beograd - Voždovac, Ристе Стефановића 23а, 

11042 Београд, RS; 

 

За жиг бр. 78627 извршен је пренос на 

Nutrition & Biosciences USA 2, LLC, 3490 Winton 

Place, Rochester, New York, 14623, US; 

 

За жиг бр. 78723 извршен је пренос на Double 

Check d.o.o., Милана Ракића 6-8, Београд-Звездара, 

RS; 

 

 

 

Упис лиценци 

 

За жиг бр. 44931 уписана је лиценца на JUGO 

- HEM DOO, Индустријска 20, Лесковац, RS; 

 

За жиг бр. 45034 уписана је лиценца на 

CHEMPRO DOO BEOGRAD - NOVI BEOGRAD, 

Милутина Миланковића 112/7, 11070 Нови Београд, 

RS; 

 

За жиг бр. 45424 уписана је лиценца на JUGO 

- HEM DOO, Индустријска 20, Лесковац, RS; 

 

За жиг бр. 45428 уписана је лиценца на BV 

KOMERC DOO , Милете Јакшића 5,  

21000 Нови Сад, RS; 

 

За жиг бр. 45430 уписана је лиценца на 

CHEMPRO DOO BEOGRAD - NOVI BEOGRAD, 

Милутина Миланковића 112/7,  

11070 Нови Београд, RS; 

 

За жиг бр. 52781 уписана је лиценца на JUGO 

- HEM DOO, Индустријска 20, Лесковац, RS; 

 

За жиг бр. 53195 уписана је лиценца на 

CHEMPRO DOO BEOGRAD - NOVI BEOGRAD, 

Милутина Миланковића 112/7, 11070 Нови Београд, 

RS; 

 

За жиг бр. 79839 уписана је лиценца на 

"Nobnek" doo Beograd, ул. Прве пруге бр. 1д, 

Београд-Земун, RS; 
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ОБЈАВА ИНФОРМАЦИЈА О МЕЂУНАРОДНИМ ЖИГОВИМА 

ЗА КОЈЕ ЈЕ ЗАТРАЖЕНО ПРИЗНАЊЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ /  

Gazzete OMPI des marques internationales 

WIPO Gazette of International Marks 

 
Број  14/2021 - 17/2021 (22.04.2021 - 13.05.2021.) 

 

 

ПРИЈАВЉЕНИ МЕЂУНАРОДНИ ЖИГОВИ 

Filed International Trademarks 

 

(111) 1587007 

(151) 13.03.2021 

(540) 

 

(732) KIA MOTORS 

CORPORATION 

(511)  12 

(111) 1587027 

(151) 13.03.2021 

(540) 

 

(732) KIA MOTORS 

CORPORATION 

(511)  12 

(111) 1587031 

(151) 13.11.2020 

(540) 

 

(732) AGENCE 

MAGHREB ARABE 

PRESSE 

(511)  35  38 

(111) 1587051 

(151) 09.01.2021 

(540) 

 

(732) Shandong Chun Zhen 

International Trade Co., Ltd. 

(511)  33 

(111) 1587055 

(151) 30.01.2021 

(540) 

 

(732) Hanhui 

Pharmaceuticals Co., Ltd. 

(511)  05 

(111) 1587059 

(151) 09.03.2021 

(540) 

 

(732) Rosier S.A. 

(511)  01 

(111) 1587074 

(151) 18.02.2021 

(540) 

 

(732) Bahlsen GmbH & Co. 

KG 

(511)  29  30  41 

(111) 1587165 

(151) 08.01.2021 

(540) 

 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

(111) 1587249 

(151) 18.02.2021 

(540) 

KITELOCK 

(732) SterileCare Inc. 

(511)  05 

(111) 1587255 

(151) 13.07.2020 

(540) 

 

(732) Dai Nippon Insatsu 

Kabushiki Kaisha (also 

trading as Dai Nippon 

Printing Co., Ltd.) 

(511)  01  06  07  09  10  11  

16  17  19  20  21  27  35  

37  39  40  41  42 

(111) 1587256 

(151) 08.01.2021 

(540) 

 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

(111) 1587307 

(151) 10.08.2020 

(540) 

 

(732) Huzhou Guoneng 

New Material Co., Ltd. 

(511)  03  05 

(111) 1587329 

(151) 05.08.2020 

(540) 

Beurer 

(732) Beurer GmbH 

(511)  03  08  09  10  11  14  

20  21 

(111) 1587365 

(151) 18.12.2020 

(540) 

 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

(111) 1587382 

(151) 24.12.2020 

(540) 

SLACK 

CONNECT 

(732) Slack Technologies, 

Inc. 

(511)  09  38  42 

(111) 1587383 

(151) 13.11.2020 

(540) 

 

(732) MAGHREB ARABE 

PRESSE 

(511)  35  38 

(111) 1587390 

(151) 08.01.2021 
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(540) 

 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

(111) 1587413 

(151) 12.02.2021 

(540) 

 

(732) Brazzale S.p.A. 

(511)  29 

(111) 1587459 

(151) 11.02.2021 

(540) 

VALENTINO 

GARAVANI 

(732) VALENTINO S.P.A. 

(511)  18  25 

(111) 1587475 

(151) 02.02.2021 

(540) 

LE SILLA 

(732) Enio Silla 

(511)  18  25 

(111) 1587504 

(151) 21.01.2021 

(540) 

 

(732) Aiguo Xiahou 

(511)  25 

(111) 1587522 

(151) 18.02.2021 

(540) 

PMU 400 

(732) MAHLE International 

GmbH 

(511)  09 

(111) 1587537 

(151) 20.11.2020 

(540) 

 

(732) SERUM INSTITUTE 

OF INDIA PRIVATE 

LIMITED 

(511)  05 

(111) 1587575 

(151) 05.02.2021 

(540) 

TORFLAND 

(732) QUATRO-SERVICE 

S.R.L. 

(511)  01  35 

(111) 1587605 

(151) 08.01.2021 

(540) 

 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28 

(111) 1587610 

(151) 26.01.2021 

(540) 

 

(732) NINGBO RUYI 

JOINT STOCK CO., LTD. 

(511)  12 

(111) 1587626 

(151) 15.01.2021 

(540) 

 

(732) IREST HEALTH 

SCIENCE AND 

TECHNOLOGY CO.,LTD 

(511)  20  28 

(111) 1587628 

(151) 12.02.2021 

(540) 

 

(732) HOLISTIC HEALTH, 

INC. 

(511)  41 

(111) 1587648 

(151) 08.01.2021 

(540) 

 

(732) Automobiles Citroën 

(511)  06  09  11  12  14  16  

18  20  21  24  25  27 

(111) 1587654 

(151) 14.08.2020 

(540) 

 

(732) ARSAN KİMYA 

SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ 

(511)  03  05  16 

(111) 1587662 

(151) 30.01.2020 

(540) 

 

(732) ZILAN GLOBAL 

GROUP SL 

(511)  18  25 

(111) 1587664 

(151) 06.01.2021 

(540) 

 

(732) RENAULT s.a.s. 

(511)  12  35  36  37  39 

(111) 1587669 

(151) 09.02.2021 

(540) 

 

(732) PT MAKMUR 

TEMBAKAU  

INTERNASIONAL 

(511)  34 

(111) 1587707 

(151) 06.01.2021 

(540) 

 

(732) RENAULT s.a.s. 

(511)  12  35  36  37  39 

(111) 1587713 

(151) 29.12.2020 

(540) 

 

(732) VITASLIM INNOVE 

OOD. 

(511)  05  16  35 

(111) 1587727 

(151) 13.01.2021 

(540) 

 

(732) VP trend s.r.o. 

(511)  06  19  37 

(111) 1587755 

(151) 29.12.2020 

(540) 

 

(732) ÇELİKTAŞ 

TEKSTİL TİCARET VE 

SANAYİ ANONİM 

ŞİRKETİ 

(511)  24 

(111) 1587769 

(151) 24.03.2021 

(540) 
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(732) Radisson Hospitality 

Belgium B.V. / S.R.L. 

(511)  43 

(111) 1587780 

(151) 18.12.2020 

(540) 

 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28 

(111) 1587790 

(151) 23.04.2020 

(540) 

CETIN 

(732) CETIN a.s. 

(511)  09  16  35  36  37  38  

41  42 

(111) 1587799 

(151) 09.03.2021 

(540) 

NATURMIL 

(732) DIETMED - 

PRODUTOS DIETÉTICOS 

E MEDICINAIS, SA 

(511)  05 

(111) 1587802 

(151) 03.02.2021 

(540) 

MAGNETOM 

Free.Max 

(732) Siemens Healthcare 

GmbH 

(511)  10 

(111) 1587813 

(151) 11.09.2020 

(540) 

 

(732) PET PRODUCT SRL 

(511)  35  44 

(111) 1587821 

(151) 03.02.2021 

(540) 

MAGNETOM 

Free.Star 

(732) Siemens Healthcare 

GmbH 

(511)  10 

(111) 1587850 

(151) 08.01.2021 

(540) 

 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

(111) 1587859 

(151) 17.11.2020 

(540) 

 

(732) Robert Bosch Power 

Tools GmbH 

(511)  07  08 

(111) 1587860 

(151) 17.03.2021 

(540) 

 

(732) PIAGGIO & C. 

S.P.A. 

(511)  12  14  16  21  25 

(111) 1587862 

(151) 08.01.2021 

(540) 

 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

(111) 1587863 

(151) 05.02.2021 

(540) 

FULBRIGHT 

(732) Fengh Medical Co., 

Ltd. 

(511)  10  35 

(111) 1587866 

(151) 18.12.2020 

(540) 

 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

(111) 1587870 

(151) 18.12.2020 

(540) 

 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28 

(111) 1587880 

(151) 18.12.2020 

(540) 

 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28 

(111) 1587883 

(151) 18.12.2020 

(540) 

 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28 

(111) 1587884 

(151) 20.11.2020 

(540) 

 

(732) GONGNIU GROUP 

CO., LTD. 

(511)  09  11  17  35 

(111) 1587890 

(151) 09.03.2021 

(540) 

 

(732) Kankakee Spikeball, 

Inc 

(511)  25  28  41 

(111) 1587901 

(151) 14.01.2021 

(540) 

 

(732) HUAWEI 

TECHNOLOGIES CO., 

LTD. 

(511)  09 

(111) 1587904 

(151) 08.01.2021 

(540) 

 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

(111) 1587922 

(151) 18.12.2020 

(540) 

 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28 

(111) 1587924 

(151) 17.11.2020 

(540) 

 

(732) Robert Bosch Power 

Tools GmbH 

(511)  07  08 

(111) 1587925 

(151) 02.02.2021 

(540) 

MAGNETOM 

Free.Access 

(732) Siemens Healthcare 

GmbH 

(511)  10 

(111) 1587936 

(151) 18.12.2020 

(540) 

 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28 
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(111) 1587938 

(151) 18.12.2020 

(540) 

 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28 

(111) 1587949 

(151) 29.12.2020 

(540) 

SQOOM 

(732) SQOOM Global AB 

(511)  03  09  10  21  44 

(111) 1587962 

(151) 22.03.2021 

(540) 

 

(732) GLOBO S.p.A 

SERVIZI COMMERCIALI 

(511)  28 

(111) 1590179 

(151) 22.01.2021 

(540) 

malabadi 

(732) MALABADİ 

ORGANİK GIDA ÜRETİM 

VE TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ 

(511)  29  30 

(111) 1590182 

(151) 12.12.2020 

(540) 

ROTASIIL 

(732) SERUM INSTITUTE 

OF INDIA PRIVATE 

LIMITED 

(511)  05 

(111) 1590189 

(151) 02.03.2021 

(540) 

prime telecom 

(732) PRIME TELECOM 

SRL 

(511)  37  38  42 

(111) 1590209 

(151) 31.03.2021 

(540) 

PURNAM 

(732) Healy International 

AG 

(511)  03  05 

(111) 1590211 

(151) 05.02.2021 

(540) 

VisuRIS 

(732) De Vlaamse 

Waterweg N.V. 

(511)  09  35  39 

(111) 1590241 

(151) 03.02.2021 

(540) 

 

(732) Atlantic Droga 

Kolinska, Živilska 

industrija, d.o.o. 

(511)  11  21  30  35  43 

(111) 1590280 

(151) 12.01.2021 

(540) 

BAHCO 

(732) Kapman AB 

(511)  11  18 

(111) 1590289 

(151) 16.05.2019 

(540) 

 

(732) KRZYSZTOF 

ADAMCZYK 

(511)  01  02  03  04  06  07  

08  09  11  12  16  17  19  

20  21  22  24  25  26  27  

35  37 

(111) 1590314 

(151) 12.01.2021 

(540) 

 

(732) Kapman AB 

(511)  11  18 

(111) 1590318 

(151) 03.03.2021 

(540) 

 

(732) OLMIX, société 

anonyme 

(511)  05  31 

(111) 1590327 

(151) 05.03.2021 

(540) 

PACIFY 

(732) Landos Biopharma, 

Inc. 

(511)  42 

(111) 1590331 

(151) 25.02.2021 

(540) 

 

(732) GIORGIO ARMANI 

S.P.A. 

(511)  18  25 

(111) 1590339 

(151) 20.01.2021 

(540) 

keylight 

(732) keylight GmbH 

(511)  09  35  42 

(111) 1590366 

(151) 31.03.2021 

(540) 

WINMON 

(732) Servowatch Systems 

Ltd 

(511)  09 

(111) 1590372 

(151) 05.03.2021 

(540) 

 

(732) Shandong Wanhao 

Fertilizer Co., Ltd. 

(511)  05 

(111) 1590373 

(151) 05.03.2021 

(540) 

 

(732) Jinan Tianbang 

Chemical Co., Ltd. 

(511)  05 

(111) 1590392 

(151) 03.03.2021 

(540) 

 

(732) Yiwu Meika 

Cosmetics Co., Ltd. 

(511)  03 

(111) 1590395 

(151) 03.03.2021 

(540) 

TCL Micro LED 

(732) TCL Technology 

Group Corporation 

(511)  09 

(111) 1590465 

(151) 09.03.2021 

(540) 

 

(732) WuXi NiQianYa E-

Commerce Co.,Ltd 

(511)  03 

(111) 1590466 

(151) 03.03.2021 

(540) 
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(732) UU (Shanghai) 

Energy Saving Technology 

Co., Ltd. 

(511)  17 

(111) 1590488 

(151) 10.02.2021 

(540) 

 

(732) HONOR DEVICE 

CO., LTD. 

(511)  09 

(111) 1590498 

(151) 10.02.2021 

(540) 

 

(732) HONOR DEVICE 

CO., LTD. 

(511)  09 

(111) 1590500 

(151) 10.02.2021 

(540) 

 

(732) HONOR DEVICE 

CO., LTD. 

(511)  09 

(111) 1590507 

(151) 16.11.2020 

(540) 

MEDISON 

(732) MEDISON 

BIOTECH (1995) LTD. 

(511)  05  35 

(111) 1590519 

(151) 28.04.2020 

(540) 

 

(732) Costa Limited 

(511)  07  08  11  21  24  25  

29  30  43 

(111) 1590537 

(151) 10.02.2021 

(540) 

 

(732) HONOR DEVICE 

CO., LTD. 

(511)  09 

(111) 1590541 

(151) 10.11.2020 

(540) 

C. BECHSTEIN 

(732) C. Bechstein 

Pianoforte AG 

(511)  09  15  16  36  37  38  

41 

(111) 1590559 

(151) 19.12.2020 

(540) 

ARTHRO · SPIN · 

LIFT 

(732) Axel Muntermann 

(511)  10  44 

(111) 1590567 

(151) 10.03.2021 

(540) 

OpreX 

(732) Yokogawa Electric 

Corporation 

(511)  45 

(111) 1590581 

(151) 14.03.2021 

(540) 

 

(732) Apple Inc. 

(511)  38 

(111) 1590587 

(151) 13.11.2020 

(540) 

 

(732) Limited Liability 

Company "Elfa laboratory" 

(511)  03 

(111) 1590598 

(151) 08.01.2021 

(540) 

 

(732) SUNTAT Europe 

GmbH 

(511)  05  29  30  31  32  33  

35  40  43 

(111) 1590620 

(151) 31.12.2020 

(540) 

 

(732) MAKPROGRES 

DOO 

(511)  30  35 

(111) 1590633 

(151) 02.12.2020 

(540) 

 

(732) SIRCA S.p.A. 

(511)  01  02  17 

(111) 1590634 

(151) 01.03.2021 

(540) 

 

(732) Shandong Chejia 

Motor Vehicle Appraisal 

and Evaluation Co., Ltd. 

(511)  35 

(111) 1590643 

(151) 10.02.2021 

(540) 

 

(732) HONOR DEVICE 

CO., LTD. 

(511)  09 

(111) 1590649 

(151) 16.11.2020 

(540) 

 

(732) MEDISON 

BIOTECH (1995) LTD. 

(511)  05  35 

(111) 1590682 

(151) 01.03.2021 

(540) 

 

(732) Jiang Juan 

(511)  32 

(111) 1590708 

(151) 16.12.2020 

(540) 

 

(732) Düker GmbH 

(511)  06  11  40 

(111) 1590714 

(151) 14.01.2021 

(540) 

 

(732) Weinkellerei 

Hechtsheim 

(511)  32  33 

(111) 1590745 

(151) 07.02.2021 

(540) 

 

(732) JIANGSU XINGDA 

STEEL TYRE CORD CO., 

LTD. 

(511)  06 

(111) 1590748 

(151) 14.04.2021 

(540) 
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(732) XiaQuan 

(511)  21 

(111) 1590773 

(151) 19.12.2020 

(540) 

ARTHRO · SPIN · 

FLEX 

(732) Axel Muntermann 

(511)  10  44 

(111) 1590802 

(151) 22.03.2021 

(540) 

GrandeDRAMA 

(732) GRANDE 

COSMETICS, LLC 

(511)  03 

(111) 1590838 

(151) 09.02.2021 

(540) 

 

(732) Non-profit 

organization Fund  for 

Practical Shooting 

Development 

(511)  25  41 

(111) 1590840 

(151) 09.03.2021 

(540) 

SECRET SALES 

(732) LRG Online Limited 

(511)  35 

(111) 1590850 

(151) 22.03.2021 

(540) 

GrandeBROW-Fill 

(732) GRANDE 

COSMETICS, LLC 

(511)  03 

(111) 1590856 

(151) 09.04.2021 

(540) 

 

(732) GUANGDONG 

MARUBI 

BIOTECHNOLOGY CO., 

LTD 

(511)  03 

(111) 1590864 

(151) 12.04.2021 

(540) 

 

(732) MAURER & WIRTZ 

GmbH & Co, KG 

(511)  03 

(111) 1590867 

(151) 12.04.2021 

(540) 

 

(732) MÄURER & WIRTZ 

GmbH & COT' KG 

(511)  03 

(111) 1590923 

(151) 03.03.2021 

(540) 

 

(732) HUAWEI 

TECHNOLOGIES CO., 

LTD. 

(511)  09  10  12  39 

(111) 1590937 

(151) 12.01.2021 

(540) 

 

(732) Paul Balm GmbH 

(511)  14  18  25 

(111) 1590981 

(151) 02.03.2021 

(540) 

 

(732) STONEWIN, SIA 

(511)  35 

(111) 1591006 

(151) 04.02.2021 

(540) 

hua xi zi 

(732) Zhejiang Yige 

Enterprise Management 

Group Co., Ltd. 

(511)  03 

(111) 1591013 

(151) 26.01.2021 

(540) 

 

(732) Atlantic Droga 

Kolinska,  Živilska 

industrija, d.o.o. 

(511)  29  30  35 

(111) 1591023 

(151) 10.03.2021 

(540) 

Mutares 

(732) Mutares SE & Co. 

KGaA 

(511)  35  36  45 

(111) 1591027 

(151) 12.02.2021 

(540) 

PIA MIA 

(732) FABULA21. 

STOLJEĆA d.o.o. 

(511)  09  16  28 

(111) 1591063 

(151) 07.04.2021 

(540) 

 

(732) Jinan Xinshi E-

commerce Co., Ltd. 

(511)  25 

(111) 1591070 

(151) 01.03.2021 

(540) 

 

(732) Bahlsen GmbH & Co. 

KG 

(511)  29  30  41 

(111) 1591088 

(151) 29.03.2021 

(540) 

 

(732) MINISTERO DELLE 

POLITICHE AGRICOLE 

ALIMENTARI E 

FORESTALI (MIPAAF) 

(511)  31 

(111) 1591093 

(151) 18.03.2021 

(540) 

AVIAPP 

(732) Huvepharma EOOD 

(511)  09 

(111) 1591140 

(151) 23.07.2020 

(540) 

HOOP 
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(732) VERSALIS S.P.A. 

(511)  01  17  40 

(111) 1591162 

(151) 13.04.2021 

(540) 

 

(732) RUAG Ammotec 

GmbH 

(511)  13 

(111) 1591172 

(151) 24.03.2021 

(540) 

 

(732) GuangDong OPPO 

Mobile 

Telecommunications Corp., 

Ltd. 

(511)  09 

(111) 1591210 

(151) 18.12.2020 

(540) 

TIMELESS DIZI 

CHANNEL 

(732) Mediabox 

Broadcasting International 

Ltd. 

(511)  09  35  38  41 

(111) 1591223 

(151) 20.01.2021 

(540) 

 

(732) Cité Gestion SA 

(511)  36 

(111) 1587976 

(151) 22.12.2020 

(540) 

MASTAZYME 

(732) Mast Group Limited 

(511)  01 

(111) 1587990 

(151) 03.02.2021 

(540) 

SMOK 

(732) SHENZHEN IVPS 

TECHNOLOGY CO.,LTD. 

(511)  35 

(111) 1587991 

(151) 15.03.2021 

(540) 

LIMELON 

(732) Hillfresh Holding 

B.V. 

(511)  31 

(111) 1588024 

(151) 19.02.2021 

(540) 

 

(732) SUMITOMO 

RUBBER INDUSTRIES, 

LTD. 

(511)  12 

(111) 1588030 

(151) 03.02.2021 

(540) 

 

(732) "Inter Tobacco", 

Limited liability company 

(511)  34 

(111) 1588071 

(151) 17.02.2021 

(540) 

 

(732) Finance in Motion 

GmbH 

(511)  16  36  41 

(111) 1588172 

(151) 18.03.2021 

(540) 

GrandeFANATIC 

(732) Grande Cosmetics, 

LLC 

(511)  03 

(111) 1588190 

(151) 22.10.2020 

(540) 

 

(732) S.C. HONEST 

GENERAL TRADING 

S.R.L. 

(511)  06  07  08  09  11  12  

17  19  20  21  22  35  39 

(111) 1588194 

(151) 08.03.2021 

(540) 

 

(732) ELASTRON SA Steel 

Products 

(511)  06  17 

(111) 1588212 

(151) 18.01.2021 

(540) 

 

(732) NOVARTIS AG 

(511)  05 

(111) 1588221 

(151) 08.12.2020 

(540) 

PRO-FORM 

(732) ICON Health & 

Fitness, Inc. 

(511)  27  28 

(111) 1588226 

(151) 06.11.2020 

(540) 

 

(732) ZHENGZHOU 

YUTONG BUS CO., LTD. 

(511)  37 

(111) 1588236 

(151) 01.12.2020 

(540) 

FLORIDAY 

(732) Coöperatie Royal 

FloraHolland U.A. 

(511)  09  31  35  36  39  42 

(111) 1588251 

(151) 16.11.2020 

(540) 

 

(732) Hengdian Group 

DMEGC Magnetics Co., 

Ltd. 

(511)  07  09  12 

(111) 1588272 

(151) 09.12.2020 

(540) 

NORDICTRACK 

(732) ICON Health & 

Fitness, Inc. 

(511)  28 

(111) 1588274 

(151) 04.03.2021 

(540) 

 

(732) Spartan Cleaner 

spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością 

(511)  03 

(111) 1588289 

(151) 18.12.2020 

(540) 

 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28 

(111) 1588322 

(151) 12.03.2021 

(540) 

Grande Mascara 
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(732) GRANDE 

COSMETICS, LLC 

(511)  03 

(111) 1588346 

(151) 24.12.2020 

(540) 

 

(732) Megvii (Beijing) 

Technology Co., Ltd. 

(511)  07  09  12  42 

(111) 1588347 

(151) 10.11.2020 

(540) 

GESKE 

(732) Triple A Finance 

GmbH & Co. KG 

(511)  01  03  08  09  10  11  

14  16  17  18  20  21  26  

35  42  44 

(111) 1588355 

(151) 19.08.2020 

(540) 

 

(732) Public Joint Stock 

Company "Metafrax" 

(511)  01  02  03  04  05  17  

35 

(111) 1588365 

(151) 08.01.2021 

(540) 

 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

(111) 1588387 

(151) 19.03.2021 

(540) 

Grande Gummies 

(732) Grande Cosmetics, 

LLC 

(511)  05 

(111) 1588405 

(151) 26.03.2021 

(540) 

 

(732) SHENZHEN UVLED 

OPTICAL TECHNOLOGY 

CO., LTD 

(511)  11 

(111) 1588411 

(151) 08.12.2020 

(540) 

 

(732) BMC Medical Co., 

Ltd. 

(511)  10 

(111) 1588427 

(151) 17.11.2020 

(540) 

 

(732) COMPAGNIE 

GENERALE DES 

ETABLISSEMENTS 

MICHELIN 

(511)  07  08  09  11  12  16  

17  18  20  21  24  25  35  

42  43 

(111) 1588441 

(151) 19.03.2021 

(540) 

GrandeLASH-

LIFT 

(732) Grande Cosmetics, 

LLC 

(511)  08 

(111) 1588443 

(151) 10.12.2020 

(540) 

 

(732) AGENCE FRANCE-

PRESSE 

(511)  09  16  35  38  41 

(111) 1588486 

(151) 10.02.2021 

(540) 

 

(732) Ammeraal Beltech 

AG 

(511)  07 

(111) 1588490 

(151) 10.02.2021 

(540) 

 

(732) Ammeraal Beltech 

AG 

(511)  07 

(111) 1588493 

(151) 12.03.2021 

(540) 

GrandeLips 

(732) Grande Cosmetics, 

LLC 

(511)  03 

(111) 1588497 

(151) 18.01.2021 

(540) 

 

(732) NOVARTIS AG 

(511)  05 

(111) 1588513 

(151) 18.01.2021 

(540) 

Xilence 

(732) Xilence GmbH 

(511)  09  20 

(111) 1588539 

(151) 18.12.2020 

(540) 

 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28 

(111) 1588548 

(151) 18.12.2020 

(540) 

 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28 

(111) 1588557 

(151) 21.10.2020 

(540) 

 

(732) Crystalex CZ, s.r.o. 

(511)  21 

(111) 1588560 

(151) 08.01.2021 

(540) 

 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

(111) 1588577 

(151) 26.01.2021 

(540) 

WALDWELT 

(732) XXXLutz Marken 

GmbH 

(511)  20  21  24  27 

(111) 1588578 

(151) 26.01.2021 

(540) 

the nature crew 

(732) XXXLutz Marken 

GmbH 

(511)  20  21  24  27 

(111) 1588592 

(151) 16.11.2020 

(540) 

ESAB 
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(732) DECHEMA 

Gesellschaft für Chemische 

Technik und Biotechnologie 

e.V. 

(511)  16  41  42 

(111) 1588663 

(151) 15.02.2021 

(540) 

FUZZYARD 

(732) FUZZYARD PTY 

LTD 

(511)  03 

(111) 1588665 

(151) 23.12.2020 

(540) 

VEOCEL 

(732) Lenzing 

Aktiengesellschaft 

(511)  09  10 

(111) 1588668 

(151) 29.10.2020 

(540) 

 

(732) Greyp Bikes d.o.o. 

(511)  09  12 

(111) 1588674 

(151) 18.01.2021 

(540) 

Xilence Power 

(732) Xilence GmbH 

(511)  09  20  42 

(111) 1588692 

(151) 16.11.2020 

(540) 

 

(732) "Birra Peja Albania" 

Sh.p.k. 

(511)  32 

(111) 1588734 

(151) 29.01.2021 

(540) 

BAYADA 

(732) THE BAYADA 

WAY INSTITUTE 

(511)  41  44 

(111) 1588740 

(151) 29.12.2020 

(540) 

 

(732) Trunov Sergey 

Mikhailovich 

(511)  05  06  10  21  32 

(111) 1588762 

(151) 15.03.2021 

(540) 

 

(732) Shenzhen Ferei 

Lighting Co., Ltd 

(511)  12 

(111) 1588772 

(151) 18.12.2020 

(540) 

 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

(111) 1588775 

(151) 08.01.2021 

(540) 

 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

(111) 1588837 

(151) 14.03.2021 

(540) 

 

(732) Apple Inc. 

(511)  09 

(111) 1588841 

(151) 22.02.2021 

(540) 

 

(732) UAB "MV GROUP 

ASSET MANAGEMENT" 

(511)  33 

(111) 1588852 

(151) 10.03.2021 

(540) 

POINTNEXT 

(732) HP Hewlett Packard 

Group LLC 

(511)  42 

(111) 1588929 

(151) 03.11.2020 

(540) 

 

(732) Rizhao Yuyao 

Trading Co., Ltd. 

(511)  30 

(111) 1588972 

(151) 12.11.2020 

(540) 

 

(732) Les Couleurs Suisse 

AG 

(511)  02  16  19  20  24  27 

(111) 1589008 

(151) 11.01.2021 

(540) 

HAPPY HUMAN 

(732) Antonio Puig, S.A. 

(511)  03 

(111) 1589013 

(151) 18.03.2021 

(540) 

JOIN US IN A 

PIRATE 

FANTASY 

(732) Henkel AG & Co. 

KGaA 

(511)  03 

(111) 1589016 

(151) 25.02.2021 

(540) 

IMOON 

(732) IMOON S.R.L. 

(511)  11 

(111) 1589023 

(151) 18.03.2021 

(540) 

CATCH DREAMS 

(732) Henkel AG & Co. 

KGaA 

(511)  03 

(111) 1589025 

(151) 23.03.2021 

(540) 

Phyto R 

(732) Beiersdorf AG 

(511)  03 

(111) 1589034 

(151) 08.03.2021 

(540) 

 

(732) ELASTRON SA Steel 

Products 

(511)  06  17 

(111) 1589051 

(151) 26.03.2021 

(540) 

 

(732) Hunan Newman 

Digital Technology Co., 

Ltd. 

(511)  09 

(111) 1589074 

(151) 11.02.2021 

(540) 

Hoval TurboFer 

(732) Hoval 

Aktiengesellschaft 

(511)  11 

(111) 1589108 

(151) 14.01.2021 

(540) 

CHESS HALMA 

EXTREME 

(732) Maria Wenzl 

(511)  28  41 

(111) 1589111 

(151) 04.02.2021 
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(540) 

APESIN 

(732) Werner & Mertz 

GmbH 

(511)  03  05 

(111) 1589143 

(151) 15.03.2021 

(540) 

Ovis 

(732) AS-Motor Germany 

GmbH & Co. KG 

(511)  07 

(111) 1589145 

(151) 10.03.2021 

(540) 

PROLIANT 

(732) HEWLETT 

PACKARD ENTERPRISE  

DEVELOPMENT LP 

(511)  09 

(111) 1591241 

(151) 08.03.2021 

(540) 

 

(732) Step One Clothing Pty Ltd 

(511)  25 

(111) 1591273 

(151) 19.12.2020 

(540) 

OSTEO · SPIN 

(732) Axel Muntermann 

(511)  10  44 

(111) 1591277 

(151) 08.03.2021 

(540) 

 

(732) Jiangxi Yirun 

Technology Co., Ltd. 

(511)  11 

(111) 1591282 

(151) 26.10.2020 

(540) 

 

(732) MYR GmbH 

(511)  01  05  09  42  44 

(111) 1591339 

(151) 10.02.2021 

(540) 

 

(732) HONOR DEVICE 

CO., LTD. 

(511)  09 

(111) 1591347 

(151) 10.02.2021 

(540) 

 

(732) HONOR DEVICE 

CO., LTD. 

(511)  09 

(111) 1591355 

(151) 13.04.2021 

(540) 

 

(732) Henkel AG & Co. 

KGaA 

(511)  03 

(111) 1591393 

(151) 10.02.2021 

(540) 

 

(732) HONOR DEVICE 

CO., LTD. 

(511)  09 

(111) 1591447 

(151) 24.02.2021 

(540) 

 

(732) QUANZHOU XINYI  

IMPORT & EXPORT 

TRADING CO., LTD. 

(511)  25 

(111) 1591481 

(151) 12.03.2021 

(540) 

 

(732) Takeda 

Pharmaceuticals 

International AG 

(511)  05 

(111) 1591512 

(151) 01.11.2019 

(540) 

 

(732) PT SOFTEX 

INDONESIA 

(511)  05  16 

(111) 1589147 

(151) 19.01.2021 

(540) 

XS4 

(732) SALTO SYSTEMS, 

S.L. 

(511)  09 

(111) 1589178 

(151) 08.02.2021 

(540) 

 

(732) Honor Device Co., 

Ltd. 

(511)  09 

(111) 1589182 

(151) 12.02.2021 

(540) 

 

(732) ATLANTIC 

CEDEVITA d.o.o. 

(511)  05  30  32  35  41  42  

44 

(111) 1589185 

(151) 10.12.2020 

(540) 

GREYP G6 

(732) Greyp Bikes d.o.o. 

(511)  12 

(111) 1589203 

(151) 01.03.2021 

(540) 

 

(732) Bahlsen GmbH & Co. 

KG 

(511)  29  30  41 

(111) 1589205 

(151) 03.02.2021 

(540) 

PUCI 

(732) ATLANTIC 

CEDEVITA d.o.o. 

(511)  05  28  30  32 

(111) 1589207 

(151) 08.12.2020 

(540) 

 

(732) Endre Pincési 

(511)  17  19  27 

(111) 1589224 

(151) 15.09.2020 

(540) 

INA TURBO 

(732) INA - INDUSTRIJA 

NAFTE, d.d. 

(511)  04 

(111) 1589226 

(151) 23.02.2021 

(540) 

AUREX 

(732) Alpen Pharma AG 

(511)  10 

(111) 1589238 

(151) 15.09.2020 

(540) 

INA LOKOMOL 

(732) INA - INDUSTRIJA 

NAFTE, d.d. 

(511)  04 
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(111) 1589243 

(151) 02.11.2020 

(540) 

 

(732) TRACTEL 

INTERNATIONAL SAS 

(511)  06  07  08  09  12  19  

35  37  41  42 

(111) 1589314 

(151) 18.06.2020 

(540) 

HBK 

(732) Hottinger Baldwin 

Messtechnik GmbH 

(511)  01  07  09  10  16  35  

37  38  41  42 

(111) 1589336 

(151) 24.02.2021 

(540) 

 

(732) BHS Trans Kft. 

(511)  32 

(111) 1589351 

(151) 03.02.2021 

(540) 

 

(732) ATLANTIC 

CEDEVITA d.o.o. 

(511)  05  28  30  32 

(111) 1589352 

(151) 11.11.2020 

(540) 

 

(732) 3 HOLDINGS LLC 

(511)  03  05  21  25  35 

(111) 1589374 

(151) 03.03.2021 

(540) 

SOFTCARE 

(732) Sunda (Kenya) 

Industrial Company Limited 

(511)  05 

(111) 1589404 

(151) 18.01.2021 

(540) 

 

(732) World Triathlon 

Maison du Sport 

International 

(511)  25  41 

(111) 1589411 

(151) 03.02.2021 

(540) 

 

(732) ATLANTIC 

CEDEVITA d.o.o. 

(511)  05  28  30  32 

(111) 1589426 

(151) 15.09.2020 

(540) 

INA AGRINA 

(732) INA - INDUSTRIJA 

NAFTE, d.d. 

(511)  04 

(111) 1589446 

(151) 19.02.2021 

(540) 

TRION 

(732) CLAAS KGaA mbH 

(511)  07 

(111) 1589456 

(151) 18.03.2021 

(540) 

WUNDEROOTS 

(732) Wm. Bolthouse 

Farms, Inc. 

(511)  29 

(111) 1589495 

(151) 15.09.2020 

(540) 

INA 

GORGONELA 

(732) INA - INDUSTRIJA 

NAFTE, d.d. 

(511)  04 

(111) 1589516 

(151) 20.01.2021 

(540) 

AGRI FINEST 

(732) EARTH MARKET 

SUISSE  SA 

(511)  01  09  29  30  31  32  

33  35  39  41  43 

(111) 1589526 

(151) 02.03.2021 

(540) 

Salty Sea 

(732) Lidl Stiftung & Co. 

KG 

(511)  33 

(111) 1589528 

(151) 28.10.2020 

(540) 

 

(732) COMERT BEBE 

KONFEKSIYON 

TASARIM ITH. IHR. SAN. 

VE TIC. LTD. STI. 

(511)  25  35 

(111) 1589543 

(151) 15.09.2020 

(540) 

INA FUNGIA 

(732) INA - INDUSTRIJA 

NAFTE, d.d. 

(511)  04 

(111) 1589554 

(151) 29.09.2020 

(540) 

Hello-V 

(732) KOLIOS ANONYMI 

ETAIRIA-ELLINIKI 

VIOMICHANIA 

GALAKTOS 

(511)  05  29 

(111) 1589576 

(151) 10.03.2021 

(540) 

 

(732) Condor Group 

Limited 

(511)  14 

(111) 1589594 

(151) 08.01.2021 

(540) 

 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

(111) 1589595 

(151) 22.02.2021 

(540) 

 

(732) Wilhelm 

Schwarzmüller GmbH 

(511)  12 

(111) 1589608 

(151) 16.11.2020 

(540) 

HYLO INTENSE 

(732) URSAPHARM 

Arzneimittel GmbH 

(511)  05 

(111) 1589646 

(151) 09.02.2021 

(540) 
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(732) SUBSIDIARY 

COMPANY 

«CONFECTIONERY 

CORPORATION 

«ROSHEN» 

(511)  30 

(111) 1589664 

(151) 07.04.2021 

(540) 

TEMAFLOOR 

(732) Tikkurila Oyj 

(511)  02 

(111) 1589687 

(151) 08.03.2021 

(540) 

 

(732) JIANGSU NIPPON 

TOOLS CO.,LTD 

(511)  07 

(111) 1589699 

(151) 19.03.2021 

(540) 

 

(732) POGO Verwaltungs 

GmbH 

(511)  12  20 

(111) 1589708 

(151) 12.03.2021 

(540) 

PURESEPT 

(732) Schülke & Mayr 

GmbH 

(511)  05 

(111) 1589728 

(151) 12.03.2021 

(540) 

ŽIVOTINJSKO 

CARSTVO 

MILKSY 

(732) KRAŠ prehrambena 

industrija d.d. 

(511)  30 

(111) 1589743 

(151) 18.02.2021 

(540) 

 

(732) Bahlsen GmbH & Co. 

KG 

(511)  29  30  41 

(111) 1589766 

(151) 09.03.2021 

(540) 

 

(732) Limited liability 

company «UK MEDMA» 

(511)  44 

(111) 1589767 

(151) 16.11.2020 

(540) 

 

(732) "Birra Peja Albania" 

Sh.p.k. 

(511)  32 

(111) 1589770 

(151) 12.03.2021 

(540) 

 

(732) KRAŠ prehrambena 

industrija d.d. 

(511)  30 

(111) 1589775 

(151) 05.11.2020 

(540) 

 

(732) EGE SERAMİK 

SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ 

(511)  19 

(111) 1589779 

(151) 17.03.2021 

(540) 

ACCU-CHEK 

GLUCOLYTICS 

(732) Roche Diabetes Care 

GmbH 

(511)  09  44 

(111) 1589782 

(151) 03.02.2021 

(540) 

 

(732) JINAN ACCTEK 

MACHINERY CO., LTD. 

(511)  07 

(111) 1589805 

(151) 12.03.2021 

(540) 

 

(732) KRAŠ prehrambena 

industrija d.d. 

(511)  30 

(111) 1589809 

(151) 20.11.2020 

(540) 

 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

(111) 1589820 

(151) 18.02.2021 

(540) 

 

(732) Bahlsen GmbH & Co. 

KG 

(511)  29  30  41 

(111) 1589836 

(151) 12.03.2021 

(540) 

 

(732) KRAŠ prehrambena 

industrija d.d. 

(511)  30 

(111) 1589841 

(151) 11.06.2020 

(540) 

 

(732) BioAtlantis Limited 

(511)  05 

(111) 1589844 

(151) 30.10.2020 

(540) 

 

(732) PET PRODUCT SRL 

(511)  35  39  44 

(111) 1589897 

(151) 08.02.2021 

(540) 
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(732) SLAM JAM S.r.l. 

(511)  09  14  18  25  35 

(111) 1589904 

(151) 30.12.2020 

(540) 

 

(732) DINCERLER 

TEKSTIL SANAYI VE 

TICARET ANONIM 

SIRKETI 

(511)  18  35 

(111) 1589907 

(151) 15.03.2021 

(540) 

 

(732) GeoGuessr AB 

(511)  09  41 

(111) 1589914 

(151) 05.03.2021 

(540) 

 

(732) FASHION BOX 

S.P.A. 

(511)  25 

(111) 1589977 

(151) 26.01.2021 

(540) 

 

(732) Atlantic Droga 

Kolinska, Živilska 

industrija, d.o.o. 

(511)  29  30  35 

(111) 1589980 

(151) 29.01.2021 

(540) 

 

(732) Atlantic Droga 

Kolinska, Živilska 

industrija, d.o.o. 

(511)  11  21  30  35  43 

(111) 1589982 

(151) 18.03.2021 

(540) 

DIVE INTO AN 

UNDERWATER 

FANTASY 

(732) Henkel AG & Co. 

KGaA 

(511)  03 

(111) 1589990 

(151) 10.03.2021 

(540) 

GREENLAKE 

(732) Hewlett Packard 

Enterprise Development LP 

(511)  42 

(111) 1590002 

(151) 08.01.2021 

(540) 

Finreon 

CarbonHedge 

(732) Finreon AG 

(511)  36 

(111) 1590006 

(151) 18.03.2021 

(540) 

 

(732) Henkel AG & Co. 

KGaA 

(511)  03 

(111) 1590010 

(151) 08.01.2021 

(540) 

Finreon 

ZeroCarbon 

(732) Finreon AG 

(511)  36 

(111) 1590011 

(151) 03.12.2020 

(540) 

METAHUMAN 

(732) Epic Games, Inc. 

(511)  09  42 

(111) 1590019 

(151) 08.01.2021 

(540) 

 

(732) TÜRK HAVA 

YOLLARI ANONİM 

ORTAKLIĞI 

(511)  12  35  36  37  39  41 

(111) 1590025 

(151) 03.02.2021 

(540) 

 

(732) Atlantic Droga 

Kolinska, Živilska 

industrija, d.o.o. 

(511)  11  21  30  35  43 

(111) 1590038 

(151) 08.01.2021 

(540) 

Finreon 

CarbonNeutral 

(732) Finreon AG 

(511)  36 

(111) 1590063 

(151) 11.03.2021 

(540) 

 

(732) C.M.T. UTENSILI 

S.P.A. 

(511)  07 

(111) 1590065 

(151) 26.01.2021 

(540) 

 

(732) Atlantic Droga 

Kolinska, Živilska 

industrija, d.o.o. 

(511)  29  30  35 
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НАКНАДНА НАЗНАЧЕЊА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ 

 / Subsequant designations for Republic of Serbia   

 

 

(111) 1583389 

(540) 

 

(732) Hangzhou Tromox 

Technology Co., LTD 

(511)  12 

(111) 1583505 

(540) 

 

(732) Goel International 

Private Limited 

(511)  30 

(111) 1584342 

(540) 

BLUEJEANS 

(732) Verizon Trademark 

Services LLC 

(511)  09  38  42 

(111) 595036 

(540) 

 

(732) EIM AG Executive 

Interim Management AG 

(511)  35 

(111) 742382 

(540) 

ELIXIR DES 

GLACIERS 

(732) CVL Cosmetics S.A. 

(511)  03 

(111) 888061 

(540) 

 

(732) Best in Parking & 

Real Estate AG 

(511)  36  39 

(111) 948231 

(540) 

 

(732) Signify Holding B.V. 

(511)  11 

(111) 1031196 

(540) 

 

(732) TORAY 

KABUSHIKI KAISHA 

(TORAY INDUSTRIES, 

INC.) 

(511)  01  06  12  17  19  22  

23  24  25  28  37 

(111) 1038054 

(540) 

Skinicer 

(732) Ocean Pharma GmbH 

(511)  03  05  29 

(111) 1052806 

(540) 

FrigorTec 

(732) FrigorTec GmbH 

(511)  07  11  40 

(111) 1060995 

(540) 

protamsul 

(732) BAUSCH HEALTH 

IRELAND LIMITED 

(511)  05 

(111) 1075139 

(540) 

 

(732) metaloBox Kft. 

(511)  06 

(111) 1087867 

(540) 

IYON 

(732) Zumtobel Lighting 

GmbH 

(511)  09  11  42 

(111) 1154078 

(540) 

 

(732) TORAY 

KABUSHIKI KAISHA 

(TORAY INDUSTRIES, 

INC.) 

(511)  01  02  05  08  09  10  

11  12  16  17  18  19  22  

23  24  25  28 

(111) 1161462 

(540) 

 

(732) Ortho Concept 

International GmbH 

(511)  09 

(111) 1202559 

(540) 

EIM 

(732) EIM Executive 

Interim Management AG 

(511)  35 

(111) 1203066 

(540) 

 

(732) Ortho Concept 

International GmbH 

(511)  09 

(111) 1207949 

(540) 

EIM Excellence in 

Management 

(732) EIM Executive 

Interim Management AG 

(511)  35 

(111) 1223283 

(540) 

 

(732) ESTAR ASALVO, 

S.L. 

(511)  12  20 

(111) 1231209 

(540) 

MAKEUP 

REVOLUTION 

(732) Revolution Beauty 

Holdings Ltd 

(511)  03 

(111) 1231212 

(540) 

 

(732) Revolution Beauty 

Holdings Ltd 

(511)  03 

(111) 1236115 

(540) 

 

(732) OLIP ITALIA S.P.A. 

(511)  18  25 

(111) 1275999 

(540) 
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(732) SP Media Agentur 

Hof 

(511)  12  18  25  28  35  37  

39 

(111) 1277057 

(540) 

JUST EAT 

(732) Just Eat Holding 

Limited 

(511)  09  35  38  39  42  43 

(111) 1291192 

(540) 

 

(732) BRUNEAU Marie 

Sophie 

(511)  03 

(111) 1307838 

(540) 

Hyper Blackjack 

(732) Hyper Blackjack 

Holding OÜ 

(511)  28 

(111) 1320554 

(540) 

 

(732) Atlantic Droga 

Kolinska,  Živilska 

industrija, d.o.o. 

(511)  29  30  35 

(111) 1334792 

(540) 

 

(732) JVC KENWOOD 

Corporation 

(511)  09  10  35  37 

(111) 1374478 

(540) 

 

(732) CABANİ 

AYAKKABI SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ 

(511)  18  25 

(111) 1382773 

(540) 

MOCCAMASTER 

(732) Technivorm B.V. 

(511)  07  11  21 

(111) 1383484 

(540) 

BITPANDA 

(732) Bitpanda GmbH 

(511)  09  36  42 

(111) 1392393 

(540) 

 

(732) ph. AG 

(511)  05  29  30  32 

(111) 1399544 

(540) 

STORIE 

VENEZIANE 

(732) CVL COSMETICS S.A. 

(511)  03 

(111) 1401765 

(540) 

LYFSITE 

(732) Almirall, S.A. 

(511)  03  05  10 

(111) 1401766 

(540) 

SETLYNE 

(732) Almirall, S.A. 

(511)  03  05  10 

(111) 1406657 

(540) 

GrandeLASH 

(732) Grande Cosmetics, 

LLC 

(511)  03 

(111) 1407936 

(540) 

Grande Cosmetics 

(732) Grande Cosmetics, 

LLC 

(511)  03 

(111) 1411202 

(540) 

NIMBLE 

STORAGE 

(732) Hewlett Packard 

Enterprise Development LP 

(511)  09 

(111) 1411641 

(540) 

GrandeBROW 

(732) Grande Cosmetics, 

LLC 

(511)  03 

(111) 1414322 

(540) 

GrandeHAIR 

(732) Grande Cosmetics, 

LLC 

(511)  03 

(111) 1450691 

(540) 

 

(732) LUTEKS TEKSTİL  

SANAYİ VE TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ 

(511)  18  25  35 

(111) 1453930 

(540) 

 

(732) QUFU SHENGMEI 

FRAME CO., LTD. 

(511)  20 

(111) 1462187 

(540) 

 

(732) Fruity Line B.V. 

(511)  29  31  32 

(111) 1462249 

(540) 

i'M 

(732) Fruity Line B.V. 

(511)  29  31  32 

(111) 1463273 

(540) 

EICHHOLTZ 

(732) Eichholtz B.V. 

(511)  11  14  20  21  27  35  

42 

(111) 1465396 

(540) 

 

(732) SIGG Switzerland 

Bottles AG 

(511)  03  05  08  11  12  14  

15  16  18  20  21  22  24  

25  27  28  29  30  32  39  

41  43  44 

(111) 1468901 

(540) 

ELZONRIS 

(732) Stemline 

Therapeutics, Inc. 

(511)  05 

(111) 1471222 

(540) 

FRUITY LINE 

(732) Fruity Line B.V. 

(511)  29  31  32 

(111) 1473430 

(540) 
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(732) Fruity Line B.V. 

(511)  29  31  32 

(111) 1476756 

(540) 

LEZAMA 

(732) Aristo Pharma GmbH 

(511)  05 

(111) 1479651 

(540) 

 

(732) ZHONGCE RUBBER  

GROUP COMPANY 

LIMITED 

(511)  12 

(111) 1490173 

(540) 

SALTO NEBULA 

(732) SALTO SYSTEMS, 

S.L. 

(511)  09 

(111) 1492732 

(540) 

iChuck 

(732) Röhm GmbH 

(511)  04  07  08  09 

(111) 1495181 

(540) 

BYBONE 

(732) SİMA PORSELEN 

VE MUTFAK EŞYALARI  

SANAYİ VE TİC. LTD. 

ŞTİ 

(511)  21 

(111) 1496495 

(540) 

JO 

(732) United Consortium 

Netherlands B.V. 

(511)  03  05 

(111) 1510496 

(540) 

miir 

(732) MiiR Holdings, LLC 

(511)  21 

(111) 1519654 

(540) 

GrandeLASH-MD 

(732) Grande Cosmetics, 

LLC 

(511)  03 

(111) 1521297 

(540) 

 

(732) Grande Cosmetics, 

LLC 

(511)  03 

(111) 1522046 

(540) 

 

(732) Cosmewax, SA 

(511)  03 

(111) 1527051 

(540) 

 

(732) NOVARTIS AG 

(511)  05 

(111) 1536290 

(540) 

EQUALVOICE 

(732) Ringier AG 

(511)  16  35  41 

(111) 1539474 

(540) 

 

(732) Nordic Entertainment 

Group Sweden AB 

(511)  09  35  38  41 

(111) 1539481 

(540) 

VIAPLAY 

(732) Nordic Entertainment 

Group Sweden AB 

(511)  09 

(111) 1544237 

(540) 

VABYSMO 

(732) F. Hoffmann-La 

Roche AG 

(511)  05 

(111) 1554603 

(540) 

IMTYTIM 

(732) NOVARTIS AG 

(511)  05 

(111) 1554902 

(540) 

REGNYTIM 

(732) NOVARTIS AG 

(511)  05 

(111) 1559562 

(540) 

INTYMGO 

(732) NOVARTIS AG 

(511)  05 

(111) 1576238 

(540) 

MERCEDES-EQ 

(732) DAIMLER AG 

(511)  12 

(111) 1577546 

(540) 

 

(732) WORLDFORCE 

TEKNİK HIRDAVAT  

OTO SERVİS 

EKİPMANLARI  SANAYİ 

VE TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ 

(511)  02  06  07  08  09  11  

12  35  37  43 

(111) 1580276 

(540) 

 

(732) Revolution Beauty 

Holdings Ltd 

(511)  03  21 

(111) 1582226 

(540) 

MERCEDES-EQ 

(732) Daimler AG 

(511)  03  06  07  08  09  11  

14  16  18  20  21  24  25  

27  28 

(111) 1582415 

(540) 

Jobchain 

(732) Jose Bay e.U. 

(511)  36 

(111) 319451 

(540) 

 

(732) DECO INDUSTRIE 

s. coop. p.a. 

(511)  03 

(111) 933608 

(540) 

 

(732) L'OREAL 

(511)  03 

(111) 1088306 

(540) 

UNITY 

(732) Multibrands 

International Ltd 

(511)  05  10 
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ИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН / 

Industrial Designs 
 

 

Међународни кодови за идентификацију 

библиографских података о дизајну према - 

WIPO st. 80 

 Recommendation concerning 

bibliographic data 

Тo industrial designs - WIPO st. 80 

 

Регистарски број (11) Number of registration 

Датум регистрације (15) Date of the registration 

Број пријаве (21) Number of the application 

Датум подношења пријаве (22) Date of filing of the application 

Подаци о изложбеном праву првенства (23) Exhibition priority data  

Број пријављенoг дизајна (28) 
Number of industrial designs included in the 

application 

Подаци о праву првенства на основу Париске 

конвенције 
(30) 

Data relating to priority under the Paris 

Convention 

Класа и подкласа Локарнске класификације (51) Class and subclass of the Locarno Classification 

Назив дизајнa ( (54) Title of the industrial design 

Име аутора дизајнa (72) Name of the creator 

Име и адреса носиоца права (73) Name and address of the owner 

Име и адреса пуномоћника (74) Name and address of the repesentative 
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РЕГИСТРOВАНИ ДИЗАЈН / Registrated Designs 
 

 

 

(11) 11522  (51) 06-03 

(21) Д-69/ 2020 

(22) 9.7.2020. 

(15) 21.12.2020.  

 

(30) 2 

(28) Д-69/ 2020  9.7.2020.  RS 

(54) STO (2) 

(73) ŽIKIĆ DRAGAN, Admirala Vukovića 28, 

 11000 Beograd, RS 

(72) Žikić Dragan, Admirala Vukovića 28, 

 11000 Beograd, RS 

 

 
 

 

 
 

 

(11) 11523  (51) 23-04 

(21) Д-106/2020 

(22) 23.10.2020. 

(15) 21.12.2020.  

 

(30) 1 

(28) Д-106/2020  23.10.2020.  RS 

(54) CILINDRIČNI PRIGUŠIVAČ ZVUKA ZA 

VENTILACIONE SISTEME 

(73) “TEHNOEXPORT” DOO, JOVANA POPOVIĆA 

43, 

22320 Inđija, RS 

(72) Tomaš Branislav, Jovana Popovića br.43, 

 22320 Inđija, RS 

 

 
  

 

(11) 11524  (51) 25-01 

(21) Д-82/2020 

(22) 2.9.2020. 

(15) 21.12.2020.  

 

(30) 4 

(28) Д-82/2020  2.9.2020.  RS 

(54) ALUMINIJUMSKI PROFIL (4) 

(73) SALIHU ABDULA, Aliđerce bb, 

17523, Preševo 

(72) Salihu Abdula, Aliđerce bb, 

17523, Preševo 
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(11) 11525  (51) 32-00 

(21) Д-10/2020 

(22) 14.2.2020. 

(15) 4.1.2021.  

 

(30) 3 

(28) Д-10/2020  14.2.2020.  RS 

(54) DEKORATIVNA ŠARA (3) 

(73) NIKOLIĆ SNEŽANA i NIKOLIĆ SVETLANA, 

Borska 9-b, stan 37, 

 11090 Beograd, RS 

(72) Nikolić Snežana i Nikolić Svetlana, Borska 9-b, 

stan 37 

11090 Beograd, RS 

 

 

          
                         1.1                                                              2.1 

 

 

              
 

                     3.1 

 

 

(11) 11526  (51) 03-01    

(21) Д-108/2020 

(22) 30.10.2020. 

(15) 4.1.2021. 

 

(30) 2 

(28) Д-108/2020  30.10.2020  RS 

(54) TORBA (2) 

(73) VOJINOVIĆ MAJA, Mirijevski Bulevar br. 68, 

11000 Beograd, RS 

(72) Vojinović Maja, Mirijevski Bulevar br. 68, 

11000 Beograd, RS 

(74) Anđelković Kristina i Vidović Srđan, ul. Braće 

Jugovića br. 3/8 

11000 Beograd 

 

        
 

              1.1                                               2.1 

 

 

(11) 11527  (51) 06-01 

(21) Д-100/2020 

(22) 16.10.2020. 

(15) 4.1.2020.  

 

(30) 1 

(28) Д-100/2020  16.10.2020.  RS 

(54) KLUPA 

(73) BRANKOVIĆ UROŠ, Cara Dušana 31/1/3, 

36000 Kraljevo, RS 

(72) Branković Uroš, Cara Dušana 31/1/3, 

36000 Kraljevo, RS 
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(11) 11528 (51) 06-01 

(21) Д-107/2020 

(22) 29.10.2020. 

(15) 4.1.2020.  

 

(30) 1 

(28) Д-107/2020  29.10.2020.  RS 

(54) KLUPA SA NASLONOM 

(73) BRANKOVIĆ UROŠ, Cara Dušana 31/1/3, 

36000 Kraljevo, RS 

(72) Branković Uroš, Cara Dušana 31/1/3, 

36000 Kraljevo, RS 
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ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНОГ ДИЗАЈНА 

Termination of Validity of Registered Designs  
 

 

Због неплаћања таксе за одржавање права у 

периоду од 16.10.2020 - 15.11.2020.године: 

 

Дизајн број 10538 чији је носилац ABC 

PROIZVOD d.o.o., Miloša Obrenovića br. 2, Užice, RS, 

престао је да важи дана 18.10.2020. године. 

 

Дизајн број 10661 чији је носилац Anadolu 

Efes Biracilik Malt Sanayi Anonim Şırketı, Adnan 

Kahvecı Bulvarı NoÇ 5ö Bahçelıevler Istanbul 34592, 

TR, престао је да важи дана 15.10.2020. године. 

 

Дизајн број 11029 чији је носилац BELMIL-

TEAM DOO, Svetozara Miletića 36, 24430 Ada, RS, 

престао је да важи дана 21.10.2020. године. 

 

Дизајн број 11130 чији је носилац OSTOJIĆ 

Momčilo, Ivana Gradnika 9, Beograd, RS, престао је да 

важи дана 13.11.2020. године. 

 

Дизајн број 11131 чији је носилац OSTOJIĆ 

Momčilo, Ivana Gradnika 9, Beograd, RS, престао је да 

важи дана 13.11.2020. године. 
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