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КОДОВИ ЗЕМАЉА И МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА / Codes of countries and 

international organisations 

КОДОВИ ЗЕМАЉА (WIPO standard ST.3) 

AD    Андора 

AE Уједињени Арапски 

емирати 

AF Авганистан 
AG Антигва и Барбуда 

AI Ангила 

AL Албанија 
AM Јерменија 

AN Холандски  Антили 

АО Ангола 
AR Аргентина 

AТ Аустрија 

AU Аустралија 
АW Аруба 

AZ Азербејџан 

BA Босна и Херцеговина 
BB Барбадос 

BD Бангладеш 

BE Белгија 
BF Горња Волта 

BG Бугарска 

BH Бахреин 
BI Бурунди 

BJ Бенин 
BM Бермуди 

BN Брунеј Даресалам 

BO Боливија 
BR Бразил 

BS Бахами 

BT Бутан 
BV Буве Острва 

BW Боцвана 

БY Белорусија 
BZ Белизе 

CA Канада 

CD ДР Конго 
CF Централноафричка 

Република 

CG Конго 
CH Швајцарска 

CI Обала Слоноваче 

CK Кук Острва 
CL Чиле 

CM Камерун 

CN Кина 
CО Колумбија 

CR Костарика 

CU Куба 
CV Зеленортска Острва 

CY Кипар 

CZ Чешка Република 
DE Немачка 

DJ Џибути 

DK Данска 

DM Доминика 

DO Доминиканска Pепублика 

DZ Алжир 

EC Еквадор 
ЕE Естонија 

EG Египат 

ЕH Западна Сахара 
ЕR Еритреја 

ЕS Шпанија 

ЕТ Етиопија 
FI Финска 

FJ Фиџи 

FK Фокландска Острва 
FO Фарска Острва 

FR Француска 

GA Габон 
GB Велика Британија 

GD Гренада 

GЕ Грузија 
GH Гана 

GI Гибралтар 

GL Гренланд 
GM Гамбија 

GN Гвинеја 
GQ Екваторијална Гвинеја 

GR Грчка 

GS Јужна Џорџија и Јужна 
Сендвичка Острва 

GT Гватемала 

GW Гвинеја-Бисау 
GY Гвајана 

HK Хонг Конг 

HN Хондурас 
HR Хрватска 

HT Хаити 

HU Мађарска 
ID Индонезија 

IE Ирска 

IL Израел 
IN Индија 

IQ Ирак 

IR Иран 
IS Исланд 

IT Италија 

JM Јамајка 
JO Јордан 

JP Јапан 

KE Кенија 
KG Киргизија 

KH Камбоџа 

KI Кирибати 
KM Коморска Острва 

KN Сент Киц и Невис 

KP ДНР Кореја 

KR Република Кореја  

КW Кувајт 

КY Кајманска Острва 

KZ Казахстан 
LA Лаос 

LB Либан 

LC Сент Лусија 
LI Лихтенштајн 

LK Шри Ланка 

LR Либерија 
LS Лесото 

LT Литванија 

LU Луксембург 
LV Летонија 

LY Либија 

МА Мароко 
МC Монако 

ME Црна Гора 

МD Молдавија 
МG Мадагаскар 

МК Северна Македонија 

МL Мали 
ММ Мијанмар 

MN Монголија 
МО Макао 

МP Северна Маријанска Острва 

МR Мауританија 
МS Монтсерат 

МТ Малта 

МU Маурицијус 
МV Малдиви 

МW Малави 

МX Мексико 
МY Малезија 

MZ Мозамбик 

NA Намибија 
NЕ Нигер 

NG Нигерија 

NI Никарагва 
NL Холандија 

NO Норвешка 

NP Непал 
NR Науру 

NZ Нови Зеланд 

ОМ Оман 
PA Панама 

PE Перу 

PG Папуа Нова Гвинеја 
PH Филипини 

PK Пакистан 

PL Пољска 
PT Португалија 

PW Палау Острва 

PY   Парагвај 

QA Катар 

RS Србија 

RO Румунија 

RU Руска Федерација 
RW Руанда 

SA Саудијска Арабија 

SB Соломонска Острва 
SC Сејшели 

SD Судан 

SE Шведска 
SG Сингапур 

SH Света Јелена 

SI Словенија 
SK Словачка 

SL Сиера Леоне 

SM Сан Марино 
SN Сенегал 

SO Сомалија 

SR Суринам 
ST Сао Томе и Принсипе 

SV Салвадор 

SY Сирија 
SZ Свазиленд 

TC Турска и Каикоска Острва 
TD Чад 

TG Того 

TH Тајланд 
ТЈ Таџикистан 

ТМ Туркменистан 

ТN Тунис 
ТО Тонга 

ТP Источни Тимор 

ТR Турска 
ТТ Тринидад и Тобаго 

ТV Тувалу 

ТW Тајван 
ТZ Танзанија 

UА Украјина 

UG Уганда 
US САД 

UY Уругвај 

UZ Узбекистан 
VA Ватикан 

VC Сент Винсент и  Гренадини 

VЕ Венецуела 
VG Британска Девичанска 

Острва 

VN Вијетнам 
VU Вануату 

WS Самоа 

YЕ Јемен 
ZА Јужноафричка Република 

ZМ Замбија 

ZW   Зимбабв 

КОДОВИ МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

WО 

IB    

EP   
BX   

EA   

OA   
AP   

GC   

  Светска организација за интелектуалну својину (WIPO) 

  Међународни биро (у својству пријемног бироа за PCT) 

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

  Евроазијска патентна организација (EAPO) 

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

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

библиографских података o патентима - WIPO - St. 9 

 

- 
Recommendation concerning bibliographic data on 

and relating to patents - WIPO - St. 9 

 

Број документа (11) Number of document 

Врста документа (13) Kind of document 

Број пријаве (21) Number assigned to the application 

Датум подношења пријаве (22) Filing date of the application 

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

Подаци о праву првенства  (30) Priority data 

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

Датум објављивања патента (45) Publication date of registered patent 

Међународна класификација патената (51) International Patent Classification code 

Назив проналаска (54) Title of invention 

Апстракт или патентни захтев (57) Abstract or patent claim 

Број основне пријаве  (или патента) за који се подноси 

допунска пријава 
(61) 

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

present document is an addition 

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

document has been divided out 

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

Име подносиоца пријаве (71) Name of the applicant 

Име проналазача (72) Name of the inventor 

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

Име пуномоћника (74) Name of the representative 

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

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

application 

Број и датум дозволе за стављање производа у промет на 

територији Републике Србије 
(92) 

Number and date of the national authorization to place the 

product on the market 

Време трајања или датум престанка важења сертификата 

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

Назив производа (95) Name of the product 

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

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

 

 

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

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

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

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

Регистровани патенти B1 Registered patents 

Објава патента у измењеном облику B2 Publication of the amended patents 

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

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

Мали патенти U1 Petty patents 

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

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

 

(51)  A61K 31/736 (2006.01)

 A61K 31/351 (2006.01)

 A61K 36/062 (2006.01) 

(11) 2019/0428 А1 

(21) P-2019/0428 (22) 01.04.2019. 

(54) SINERGIJSKA KOMBINACIJA 

GLUKOMANANA I MONAKOLINA I NJIHOVA 

PRIMENA KAO NETOKSIČNIH HIPOLIPEMIKA 

(71) JAKOVLJEVIĆ, Miodrag, Antifašističke borbe 

22/12, 11070 Novi Beograd, RS; BRANKOVIĆ, 

Srbobran, Kapetan Mišina 16, 11000 Beograd, RS 

(72) JAKOVLJEVIĆ, Miodrag, Antifašističke borbe 

22/12, 11070 Novi Beograd, RS; BRANKOVIĆ, 

Srbobran, Kapetan Mišina 16, 11000 Beograd, RS 

(57) Predmet ovog pronalaska je prirodni oralni 

antilipemik, koji sadrži manan jedinjenja i ekstrakt suvog 

fermentisanog crvenog pirinča a koji nema toksični 

efekat. Pronalaskom se obezbeđuje bezbedan proizvod za 

preventivnu upotrebu ali i za lečenje metaboličkog 

poremećaja u kombinaciji sa drugim lekovima ili samostalno. 

Pronalaskom se opisuje prirodan preparat koji inhibira HMG-

CoA reduktazu čime smanjuje nivo lipida u krvnom serumu 

a time i nastanak aterosklerotičnog plaka, štiti vaskularne 

endotele ćelije, inhibira deponovanje lipida u jetri i smanjuje 

rizik od kardiovaskularnih i drugih obolenja izazvanih 

poremećajem metabolizma. 

 

(54) SINERGISTIC COMBINATION OF 

GLUCOMANNAN AND MONACOLIN AND THEIR 

USE AS NON-TOXIC HYPOLIPEMICS 

 

(57) The subject of the invention is a natural oral antilipemic, 

containing mannan compounds and a dry fermented red rice 

extract that has no toxic effect. The invention provides a safe 

product for preventive use but also for treating a metabolic 

disorder in combination with other drugs or alone. The 

invention describes a natural preparation that inhibits HMG-

CoA reductase, which reduces lipid levels in the blood serum 

and thereby the formation of an atherosclerotic plaque, 

protects the vascular endotheles of the cell, inhibits the 

deposit of lipids in the liver and reduces the risk of 

cardiovascular and other diseases caused by metabolic 

disorders. 
 

(51)  B60Q 1/48 (2006.01)

 G08G 1/065 (2006.01)

 G08G 1/137 (2006.01) 

(11) 2019/0455 А1 

(21) P-2019/0455 (22) 04.04.2019. 

(54) SISTEM ZA PRAĆENJE DOSTUPNOSTI 

PARKING MESTA U GRADOVIMA, SA 

OPCIJOM REZERVACIJE ISTIH U REALNOM 

VREMENU 

(71) ĆIRIĆ, Bogdan, Doža Đerđa 15, 23000 Zrenjanin, RS 

(72) ĆIRIĆ, Bogdan, Doža Đerđa 15, 23000 Zrenjanin, RS 

(74) SEČUJSKI, Snežana, Bulevar Vojvode Stepe 40, 

21000 Novi Sad 

(57) Sistem za praćenje dostupnosti parking mesta u 

gradovima, sa opcijom rezervacije istih u realnom vremenu, 

namenjen je da olakša kontrolu i korišćenje usluga parkinga u 

gradovima. Korišćenjem kombinacije uređaja - parking 

senzora (Slika 1), parking rampe (Slika 2) i komunikatora 

(Slika 3) i njihove komunikacije (Slika 4 i Slika 5), sistem za 

praćenje dostupnosti parking mesta u gradovima, sa opcijom 

rezervacije istih u realnom vremenu u mnogome rešava gore 

navedene probleme i olakšava svakodnevno funkcionisanje u 

saobraćaju. Pored smanjenja problema u saobraćaju 

pronalazak smanjuje ekološke probleme gradova, ali i 

zdravstveno i finansijsko stanje korisnika sistema. Sistem se 

sastoji od tri uređaja - parking senzora (A), parking rampe 

(B) i komunikatora (C) koji su međusobno zavisni (Slika 5) i 

komuniciraju putem LoRa (Long Range) tehnologije, dok sa 

glavnim serverom komunikator komunicira putem interneta 

koji dobija korišćenjem SIM kartice, tj. 3G - 4G ili u 

budućnosti 5G usluge. Kućišta gore navedenih uređaja koji 

su sastavni deo sistema za praćenje dostupnosti parking 

mesta u gradovima, sa opcijom rezervacije istih u realnom 

vremenu su napravljeni od eko materijala, koji se proizvodi 

od već recikliranih plastičnih materija i moguće ga je ponovo 

reciklirati. Uređaji koriste solarne panele kako bi se dobila 

najveća moguća energetska efikasnost proizvoda. 

  

 
 

(54) REAL-TIME VEHICLES NAVIGATION 

SYSTEM FOR PARKING AVAILABILITY IN 

POPULATED CITIES, WITH PARKING 

RESERVATION OPTION 

 

(57) Real-Time vehicles navigation system for parking 

availability in populated cities, with parking reservation 

option, is meant to make traffic control and parking 

services in populated cities easier to use. The 



 

 

 

 

А 
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combination of hardware - parking sensor (Image I), 

parking barrier (Image 2) I gateway (Image 3) and their 

communication systems (Image 4 and Image 5) Real-

Time vehicles navigation system for parking availability 

in populated cities, with parking reservation option is 

solving mentioned problems and is making easier 

everyday functionality in traffic operations. Except for 

the traffic and parking problems, this patent helps with 

ecology problems in highly populated cities, but also the 

health and financial situation of the end-users. The 

system contains three hardware products - parking 

sensor (A), parking barrier (B) and gateway (C) that are 

interdependent (Image 5) and they communicate through 

the LoRa (Long Range) network technology, gateway 

and main cloud servers are communication over the 

internet that gateway gets with SIM Card usage, 3G-4G 

and in future 5G technology. The boxings of the 

hardware products that are part of Real-Time vehicles 

navigation system for parking availability in populated 

cities, with parking reservation option are made of Eco 

Material, that is made of already recycled plastic and has 

ability to be recycled again, and the products use solar 

panels to get the biggest possible energy efficiency. 
 

(51)  C04B 18/08 (2006.01)

 B09B 3/00 (2006.01)

 C02F 1/28 (2006.01)

 C04B 28/36 (2006.01) 

(11) 2020/0739 А1 

(21) P-2020/0739 (22) 22.06.2020. 

(54) POSTUPAK SOLIDIFIKACIJE I 

STABILIZACIJE TEŠKIH METALA IZ 

OTPADNIH RUDNIČKIH VODA 

ADSORBOVANIH NA PELETAMA LETEĆEG 

PEPELA U EKOLOŠKI PRIHVATLJIV 

GRAĐEVINSKI MATERIJAL  

(71) INSTITUT ZA HEMIJU, TEHNOLOGIJU I 

METALURGIJU, UNIVERZITET U BEOGRADU, 

Karnegijeva 4, 11000 Beograd, RS 

(72) MARTINOVIĆ, Sanja, dr, Nehruova 228/12, Novi 

Beograd, RS; VLAHOVIĆ, Milica, dr, Bulevar despota 

Stefana 68, Beograd, RS; VOLKOV HUSOVIĆ, 

Tatjana, dr, Porečka 4, Beograd, RS; SAVIĆ, 

Aleksandar, dr, Arhimandrita Gerasima Zelića 14/16, 

Beograd, RS; MILIĆEVIĆ, Sonja, dr, Đuke Dinić 5, 

Beograd, RS; JOVANOVIĆ, Vladimir, dr, Poručnika 

Spasića i Mašere 116/52, Beograd, RS; ĐORĐEVIĆ, 

Nataša, dr, Dragiše Brašovana 24-11, Beograd, RS 

(74) INSTITUT ZA HEMIJU, TEHNOLOGIJU I 

METALURGIJU, UNIVERZITET U BEOGRADU - 

VLAHOVIĆ, Milica, Karnegijeva 4, 11000 Beograd 

(57) Stabilizacija teških metala, posebno bakra, iz kiselih 

otpadnih rudničkih voda izvodi se njihovom 

solidifikacijom u sumpor polimerni beton kao ekološki 

prihvatljiv građevinski materijal. Postupak se izvodi tako 

što se u reakcionom sudu agregat u količini od 56 mas. 

% zagreva na 160 °C. Zatim se dodaje 5 mas. % letećeg 

pepela iz termoelektrane kao filera i 6 mas. % peleta 

letećeg pepela sa adsorbovanim teškim metalima iz 

rudničkih voda. Homogenizovanoj čvrstoj mešavini dodaje 

se 33 mas. % rastopa elementarnog i modifikovanog 

sumpora, tzv. sumpor modifikovanog veziva u masenom 

odnosu 98,2 % elementarnog sumpora i 1,8 % 

modifikovanog sumpora. Modifikovani sumpor dobijen je 

mešanjem elementarnog sumpora kao nus-proizvoda iz 

rafinacije nafte sa diciklopentadienom, na temperaturi od 

132-141 °C. Nakon homogenizacije u trajanju od 2 do 5 

minuta, dobijena mešavina izliva se u kalupe prethodno 

zagrejane na 120 °C i vibrira 10 sekundi. Površina ovako 

dobijene sumpor polimerne betonske mešavine se izravna i 

ostavi da očvrsne u kalupu na sobnoj temperaturi. Nakon 3 

časa očvršćavanja uzorci se vade iz kalupa i neguju na 

sobnoj temperaturi tokom 24 časa. Dobijeni materijal je 

nakon ispitivanja pokazao zadovoljavajuće karakteristike 

potrebne za sve oblasti primene konvencionalnih betona. 

Ovim postupkom eliminisani su teški metali iz otpadnih 

rudničkih voda, korišćeni su industrijski nus-proizvodi 

(leteći pepeo i sumpor), čime su smanjene njihove deponije 

dok dobijeni materijal ne dovodi do sekundarnog zagađenja 

životne i stoga se smatra ekološki prihvatljivim. 

 

(54) PROCEDURE OF SOLIDIFICATION AND 

STABILIZATION OF HEAVY METALS FROM 

MINE WASTE WATERS ADSORBED ON FLY ASH 

PELLETS INTO ENVIROMENTALLY 

ACCEPTABLE BUILDING MATERIAL 

 

(57) Stabilization of heavy metals, especially copper, 

from acidic mine wastewater is performed by their 

solidification into sulfur polymer concrete as an 

environmentally acceptable building material. The 

procedure is carried out by heating the aggregate in an 

amount of 56 mass % in a reaction vessel with 

continuous mixing up to a temperature of 160 

°C. Subsequently 5 mass % of fly ash from the thermal 

power plant is added as a filler and 6 mass % of fly ash 

pellets with absorbed heavy metals from mine waters. 

Finally, 33 mass % of the sulfur modified binder, that is 

mixed melted elemental and modified sulfur in the mass 

ratio of 98.2 % : 1.8 % is added to the homogenized 

solid mixture. Modified sulfur is prepared by mixing the 

elemental sulfur that is by-product of oil refining with 

dicyclopentadiene at a temperature of 132-141 °C. After 

the homogenization of the sulfur polymer concrete 

mixture for 2-5 minutes, the resulting melted mixture is 

poured into the molds pre-heated to 120 °C and vibrated 

for 10 seconds. Thus obtained surface of the sulfur 

polymer concrete mixture is flattened and leave to 

harden in the mold at room temperature. The samples 

were removed from the mold after 3 hours of hardening 

and then cured at room temperature for another 24 hours. 

After characterization, obtained building material 

showed satisfactory properties required for all 
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application areas of conventional concrete. By this 

process, heavy metals from mine wastewater were 

eliminated, industrial by-products (fly ash and sulfur) 

were used thus reducing their landfills, while the 

obtained material does not lead to secondary 

environmental pollution and therefore is considered as 

environmentally friendly. 
 

(51)  E02B 3/04 (2006.01)

 E02B 3/12 (2006.01)

 E02B 3/14 (2006.01)

 E02B 3/16 (2006.01)

 E04H 9/14 (2006.01) 

(11) 2019/0500 А1 

(21) P-2019/0500 (22) 22.04.2019. 

(54) BLOK ZA ZAŠTITU OD POPLAVA OD 

RECIKLIRANE GUME I POSTUPAK NJEGOVE 

PROIZVODNJE  

(71) AKCIONARSKO DRUŠTVO TIGAR PIROT, 

Nikole Pašića 213, 18300 Pirot, RS 

(57) Blok za zaštitu od poplava od reciklirane gume i postupak 

njegove proizvodnje spadaju u oblast pripreme materijala i 

njegovog oblikovanja, te u oblast  zaštite od poplava. Postupak 

proizvodnje bloka se zasniva na umešavanju reciklirane gume i 

poliuretanskog veziva u mešalici tipa ekstrudera, kao i na 

umrežavanju i oblikovanju toplim postupkom. Blok ima duž 

jedne svoje strane izvedeno vertikalno prizmatično 

ispupčenje,  u osnovi  trapeznog poprečnog preseka, a na 

svojoj suprotnoj strani žleb čiji je poprečni presek istog 

oblika  takve da se ispupčenje na jednom bloku može uklopiti 

sa odgovarajućim žlebom na drugom bloku. Pored toga blok 

ima dva cilindrična ispupčenja duž svoje gornje strane i dva 

odgovarajuća cilindrična udubljenja duž  donje strane. Stoga se 

blokovi mogu redno povezati čineći zidove koji se mogu 

slagati jedan na drugi uklapanjem, gradeći tako prepreku za 

zaštitu od poplava. 

  

 
 

(54) FLOOD PROTECTION BLOCK FROM 

RECYCLED RUBBER AND PROCESS OF 

MANUFACTURE THEREOF 

 

(57) Flood protection block from recycled rubber belong 

to the field of material preparation and shaping and the 

field of flood protection. The process of the block 

manufacture is based on mixing recycled rubber and 

polyurethane binder in a mixer of extruder type, as well 

as on cross-linking and hot forming. The block has along 

its one side a prismatic vertical protrusion substantially 

of trapezoidal cross-section  and on its opposite side a 

socket whose cross-section is of the same shape such 

that the protrusion on one block can be an interlocked 

with a corresponding socket on another block. In 

addition, the block has two cylindrical protrusions along 

the top side and two corresponding cylindrical recesses 

along the bottom side. Thus the blocks can be connected 

serially providing walls which can be stacked by 

interlocking, building a flood protection barrier. 
 

(51)  E04C 5/01 (2006.01) (11) 2020/1029 А1 

(21) P-2020/1029 (22) 27.08.2020. 

(54) MIKROARMIRANI BETON OD 

RECIKLIRANIH ČELIČNIH VLAKANA 

(71) PORT EXPRESS DOO, Maršala Tita 34, 24300 

Bačka Topola, RS 

(72) ČEH, Arpad, Zapadni vinogradi 117, 24000 

Subotica, RS; KARAMAN, Golub, Dušana Petrovića 2, 

24000 Subotica, RS; ŠUMARUNIĆ, Dragana, 

Novosadska 23, 21235 Temerin, RS; KORAĆ, 

Dragoslav, Ferenca Fehera 8, 24300 Bačka Topola, RS 

(74) PRIMOVIĆ, Gordana, Vase Stajića 13 ,  

21000 Novi Sad 

(57) Mikroarmirani beton od recikliranih čeličnih 

vlakana poseduje zapreminsku masu G= 2500 kg/m3, 

poboljšanu duktilnost, veliki koeficijent vodonepro- 

pusnosti i otpornosti na habanje, odlične osobine 

ugradljivosti, uz znatne uštede u materijalu i radnoj 

snazi. Postupak dobijanja betona sastoji se u sledećem: 

iz zapreminskih sudova (1) precizno razmerene količine 

frakcija (16, 17, 18, 19) se ubacuju u horizontalnu 

mešalicu (3) za beton u kojoj se nakon toga sipaju 

težinski razmereni cement (4) i mineralni dodaci (6) 

nakon čega se dozira voda (7) i potrebni aditivi (8), a 

potom vrši mešanje sa raščešljanom recikliranom 

visokovrednom čeličnom žicom Ø od 0,1 mm do 3 mm, 

dužine (L) od 5 mm do 50 mm, čistoće preko 97% čelika 

i 3% gume dobijenom reciklažom automobilskih guma 

ili otpadne žice iz proizvodnje višežilnih čeličnih 

kablova, nakon čega se dobija mikroarmiran beton 

poboljšanih svojstva. 

 

(54) MICRO-REINFORCED CONCRETE WITH 

RECYCLED STEEL FIBERS 

 

(57) Micro reinforced concrete with recycled steel fibers 

has a bulk density G = 2500 kg / m3, improved ductility, 

high coefficient of water resistance and wear resistance, 

excellent installation properties, with significant savings 

in material and labor. The process of obtaining concrete 

consists of the following: from volume vessels (1) 

precisely measured quantities of fractions (16, 17, 18, 

19) are inserted into a horizontal concrete mixer (3) in 
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which cement measured by weight (4) is then poured, 

and mineral additives (6) after which water (7) and 

necessary additives (8) are dosed, and then mixed with 

combed recycled high-grade steel wire Ø from 0.1 mm 

to 3 mm, length (L) from 5 mm to 50 mm, purity over 

97% of steel and 3% of rubber obtained by recycling car 

tires or waste wire from the production of multicore steel 

cables, after which micro reinforced concrete of 

improved properties is obtained. 
 

(51)  F41A 9/84 (2006.01) (11) 2020/0959 А1 

(21) P-2020/0959 (22) 01.02.2019. 

(30) RU  14.02.2018.  2018105480 

(86) WO 1.2.2019   PCT/RU2019/000062 

(87) WO 22.8.2019    WO 22.8.2019 

(54) OKVIR 

(71) VJACHESLAVOVICH, BURAVKOV, Aleksei, 

Kutuzovskii prospekt, 33-93 Moscow, 121165, RU 

(72) VJACHESLAVOVICH, BURAVKOV, Aleksei, 

Kutuzovskii prospekt,  33-93 Moscow, 121165, RU 

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

11070 Novi Beograd 

(57) Pronalazak pripada u pribor za brzo ponovno 

punjenje oružja, konkretno, za ponovno punjenje 

magacina automatskog streljačkog oružja. Okvir je 

izrađen u obliku šine (1) u formi žleba sa ivicama koje 

su savijene ka unutra (2) kako bi držale prirubnice 

donjeg dela (3) čaura (4) metaka. Šina (1) je napravljena 

sa spojnom jedinicom za spajanje okvira sa višemetnim 

magacinom (5), koja se nalazi na strani na kojoj meci 

izlaze iz okvira u magacin (5). Spojna jedinica je 

izvedena monolitno sa šinom (1) u obliku dva spoljna 

useka (6) formirana u telu šine (1) sa spoljne strane ivica 

(2). To što je spojna jedinica monolitna sa šinom 

omogućava da se odbaci adapter kao dodatni deo između 

okvira i magacina. Izum ima za cilj pojednostavljenje 

dizajna, povećanje praktičnosti i ubrzavanje ponovnog 

punjenja automatskog streljačkog oružja. 

  

 
 

(54) CARTRIDGE CLIP 

 

(57) The invention relates to devices for reloading 

weapons faster, particularly for reloading automatic 

small arms magazines. The present cartridge clip is a 

strip (1) in the form of a channel having lips (2) that 

curve inward for holding the flanges of the bottom part 

(3) of cartridge cases (4). The strip (1) is provided with a 

connecting assembly for coupling the clip to a 

multiround magazine (5), said assembly is disposed on 

the end where the cartridges exit the clip into the 

magazine (5). The connecting assembly is configured as 

a single piece with the strip (1), in the form of two outer 

guide grooves (6) formed in the body of the strip (1) on 

the outer side of the lips (2). Configuring the connecting 

assembly as a single piece with the strip makes it 

possible to dispense with an adapter in the form of an 

additional part between the clip and the magazine. The 

invention is aimed at a simplified design, increased ease 

of use, and faster reloading of automatic small arms. 
 

(51)  G01N 15/06 (2006.01) (11) 2019/0457 А1 

(21) P-2019/0457 (22) 10.04.2019. 

(54) ODREĐIVANJE INTENZITETA TOPLJENJA 

(INDEKSA TOPLJENJA) PUSTINJSKOG 

AEROSOLA U GASNOJ TURBINI 

VAZDUHOPLOVA 

(71) NIČKOVIĆ, Slobodan, Žorža Klemensoa 18a, 

11000 Beograd, RS 

(72) NIČKOVIĆ, Slobodan, Žorža Klemensoa 18a, 

11000 Beograd, RS 

(74) MAMIĆ, Ana, Gospodar Jevremova 41,  

11000 Beograd 

(57) Pronalazak se odnosi na određivanje intenziteta, 

vremena i lokacije topljenja pustinjskog aerosola u 

gasnoj turbini vazduhoplova putem uvedenog indeksa 

topljenja (IT(i,j,k,n)). Pronalazak ima za cilj povećanje 

sigurnosti vazdušnog saobraćaja tako što unapred 

upozorava na zone letenja koje mogu značajno da 

smanje performanse avionskih motora zbog nepoželjnog 

prisustva pustinjskog aerosol. Indeks topljenja definisan 

je kao odnos između proizvoda prognozirane 

koncentracije (C(i,j,k,n)) pustinjskog aerosola i razlike 

između vrednosti radne temperature (T
turb

) turbine 

vazduhoplova i vrednosti temperature (T
toplj

) topljenja 

mineralne mešavine aerosola prema proizvodu 

maksimalne koncentracije (C(i,j,k,n)max) aerosola i razlike 

između vrednosti radne temperature (T
turb

) turbine 

vazduhoplova i vrednosti temperature (T
toplj

) ilita. 

Vrednost indeksa topljenja (IT(i,j,k,n)) ukazuje na nivo 

mogućeg topljenja aerosola u turbinama. 
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(54) DETERMINATION OF THE INTENSITY OF 

MELTING (MELTING INDEX) OF DESERT 

AEROSOL IN AN AIRCRAFT GAS TURBINE 

 

(57) The invention relates to the determination of the 

intensity, time and location of melting of desert aerosol 

in an aircraft gas turbine by means of an introduced 

melting index (IT (i,j,k,n)). The invention aims to increase 

the safety of air traffic by warning in advance of flight 

zones that can significantly reduce the performance of 

aircraft engines due to the undesirable presence of desert 

aerosol. The melting index is defined as the ratio 

between the product of multiplication of the predicted 

concentration (C(i,j,k,n)) of desert aerosol and the 

difference between the operating temperature (T
turb

) of 

the aircraft turbine and the melting temperature (T
toplj

) of 

the aerosol mineral mixture according to the maximum 

concentration product (C(i,j,k,n) max) aerosol and the 

difference between the value of the operating 

temperature (T
turb

) of the aircraft turbine and the value of 

the temperature (T
toplj

) illite. The value of the melting 

index (IT(i,j,k,n)) indicates the level of possible melting of 

the aerosol in the turbines. 
 

(51)  G01N 22/00 (2006.01)

 H01P 3/08 (2006.01)

 H01P 7/10 (2006.01) 

(11) 2019/0454 А1 

(21) P-2019/0454 (22) 09.04.2019. 

(54) REZONANTNI SENZOR DIELEKTRIČNE 

KONSTANTE FLUIDA U CEVI 

(71) NEŠIĆ, Dušan, Bulevar Zorana Đinđića 88/37, 

11070 Novi Beograd, RS; MILOŠEVIĆ, Tomislav, 

Bulevar Mihaila Pupina 179/19, 11070 Novi Beograd, 

RS; VORKAPIĆ, Miloš, Julije Delere 12, 11211 

Beograd, RS 

(72) NEŠIĆ, Dušan, Bulevar Zorana Đinđića 88/37, 

11070 Novi Beograd, RS; MILOŠEVIĆ, Tomislav, 

Bulevar Mihaila Pupina 179/19, 11070 Novi Beograd, 

RS; VORKAPIĆ, Miloš, Julije Delere 12, 11211 

Beograd, RS 

(57) Rezonantni senzor dielektrične konstante fluida u 

cevi se sastoji od dielektrične podloge i metalizacije u 

obliku T-spoja. Centralni deo dielektrične podloge se 

sastoji od šupljeg cilindra (1). Zidovi šupljeg cilindra (1) 

na dva simetrična kraja postepeno prelaze u ravne 

dielektrične podloge (2), (2'). Metalizacije u obliku 

paralelnog obostranog striplajna sastoji se od metalne 

trake za napajanje na gornjoj (3), (3') i na donjoj površini 

(4), (4'). Ogranak duž šupljine cilindra (1), koji formira 

T-spoj, se sastoji od jedne metalne trake (5) na gornjoj i 

jedne metalne trake (6) na donjoj površini podloge, iznad 

odnosno ispod šupljeg cilindra (1). 

  

 
 

(54) RESONANT SENSOR FOR DIELECTRIC 

CONSTANT OF FLUID IN PIPE 

 

(57) Resonant sensor for dielectric constant of fluid in 

pipe is constructed of dielectric substrate and 

metallization in the form of a T-junction. Central part of 

the dielectric substrate is a hollow cylinder (l). Walls of 

the hollow cylinder (l) on two symmetrical sides are 

gradually transformed into flat dielectric substrates (2), 

(2'). Metallization in form of the double-sided parallel-

strip line consists of one metal tape for supply on the 

upper surface (3), (3') and one on the bottom surface (4), 

(4'). Stub along the hole of the cylinder (l), which forms 

T-junction, consists of one metal tape (5) on the upper 

surface and one metal tape (6) on the bottom surface of 

the substrate, above and below hollow cylinder (l) 

respectively. 
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(51)  A01C 7/20 (2006.01)

 A01C 5/06 (2006.01)

 B60B 5/02 (2006.01)

 B60B 25/00 (2006.01) 

(11) 60821 B1 

(21) P-2020/1120 (22) 09.02.2015. 

(30) FR  10.02.2014.  1451000 

(96) 09.02.2015.   15154269.3 

(97) 08.07.2020.   EP2904889 B   2020/28   FR 

(54) TOČAK ZA OBLIKOVANJE POBOLJŠANOG 

POLJOPRIVREDNOG ALATA 

WHEEL FORMING AN IMPROVED 

AGRICULTURAL TOOL 

(73) OTICO, 20 rue Gabriel Garnier - Les Praillons, 

77650 Chalmaison, FR 

(72) PHELY, Olivier, 86 rue Grande, 77520 Thenisy, FR 

(74) PETOŠEVIĆ DOO BEOGRAD, Bulevar 

oslobođenja 87, 11040 Beograd 
 

(51)  A01D 57/00 (2006.01)

 B65G 65/06 (2006.01) 
(11) 60754 B1 

(21) P-2020/1027 (22) 03.08.2016. 

(30) IT  06.08.2015.  UB20152931 

(86) WO 03.08.2016.   PCT/IB2016/054684 

(87) WO 09.02.2017.   WO 2017/021907 

(96) 03.08.2016.   16763952.5 

(97) 08.07.2020.   EP3331342 B   2020/28   EN 

(54) POLJOPRIVREDNA MAŠINA ZA ŽETVU 

USEVA, KOJA SADRŽI GLAVU ZA ŽETVU I 

TRANSPORTNI SISTEM ZA USEV ZA 

POMENUTU GLAVU ZA ŽETVU 

AGRICULTURAL MACHINE FOR HARVESTING A 

CROP, COMPRISING A HARVESTING HEAD AND 

A CROP TRANSPORTATION SYSTEM FOR SAID 

HARVESTING HEAD 

(73) CAPELLO S.R.L., Via Valle Po 100, 12100 Cuneo, IT 

(72) BONGIOVANNI, Livio, Via del Corvo 3, I-12100 

Cuneo, IT; ARMANDO, Lodovico, Via Divisione 

Cuneense 29, I-12020 Cervasca (CN), IT 

(74) AOD MSA IP – MILOJEVIĆ SEKULIĆ 

ADVOKATI, Karađorđeva 65, 11000 Beograd 
 

(51)  A01G 9/029 (2018.01) (11) 60756 B1 

(21) P-2020/0904 (22) 26.10.2010. 

(30) GR  26.10.2009.  20090100591 

(96) 26.10.2010.   10386017.7 

(97) 27.05.2020.   EP2324696 B   2020/22   EN 

(54) SISTEM PLASTIČNE DVOSTRUKE POSUDE 

ZA MEHANIČKU SETVU SEMENA ILI 

PRESAĐIVANJE MLADICA 

 

 

PLASTIC DOUBLE TRAY SYSTEM FOR 

MECHANICAL SEED SOWING OR SEEDLING 

TRANSPLANTATION 

(73) D.T.SYSTEM INTERNATIONAL LTD, 10 

Pythagorou Street, 2040 Nicosia, CY 

(72) TSONAKIS, Iakovos, 6, G. Afxentiou str., 15125 

Marousi Attikis, GR; KORKODILOS,, Aggelos, 19, 

Ionias str., 14564 Kifissia Attikis, GR 

(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,  

11000 Beograd 
 

(51)  A01G 24/46 (2018.01)

 A01G 25/00 (2006.01)

 A01G 25/16 (2006.01)

 E01C 13/08 (2006.01) 

(11) 60809 B1 

(21) P-2020/1101 (22) 05.01.2017. 

(30) GB  05.01.2016.  201600117 

(86) WO 05.01.2017.   PCT/EP2017/050230 

(87) WO 13.07.2017.   WO 2017/118710 

(96) 05.01.2017.   17711096.2 

(97) 01.07.2020.   EP3383166 B   2020/27   EN 

(54) SISTEM OZELENJAVANJA PREDELA SA 

NAVODNJAVANJEM 

IRRIGATION LANDSCAPE GROWING SYSTEM 

(73) KNAUF INSULATION SPRL, Rue de Maestricht 

95, 4600 Visé, BE 

(72) SUMI, Jure, c/o ARC-IP, Rue Emile Francqui 4, 

1435 Mont-Saint-Guibert, BE; MAJKOVIC, Darja, c/o 

ARC-IP, Rue Emile Francqui 4, 1435 Mont-Saint-

Guibert, BE 

(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,  

11000 Beograd 
 

(51)  A01N 47/00 (2006.01)

 C07C 227/14 (2006.01)

 C07C 229/42 (2006.01)

 C07F 15/02 (2006.01) 

(11) 60789 B1 

(21) P-2020/1058 (22) 21.12.2016. 

(30) EP  22.12.2015.  15382657 

(86) WO 21.12.2016.   PCT/EP2016/082067 

(87) WO 29.06.2017.   WO 2017/108884 

(96) 21.12.2016.   16825388.8 

(97) 17.06.2020.   EP3393246 B   2020/25   EN 

(54) POSTUPAK ZA PRIPREMU HELACIONOG 

AGENSA 

PROCESS FOR THE PREPARATION OF A 

QUELATING AGENT 

(73) TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, 

S.A. UNIPERSONAL, C/ Alcala, 498, 2ª planta, 28027 
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ISTE 
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FORMULATION AND METHOD OF 

ADMINISTRING SAME 
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(86) WO 10.10.2012.   PCT/US2012/059477 

(87) WO 18.04.2013.   WO 2013/055745 

(96) 10.10.2012.   12840074.4 

(97) 01.07.2020.   EP2771022 B   2020/27   EN 

(54) CD40L-SPECIFIČNE KONSTRUKCIJE 

IZVEDENE IZ TN3 I METODE ZA NJIHOVU 
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GRINBERG, Luba, c/o Medimmune LLC, One 

Medimmune Way, Gaithersburg, MD 20878, US; 

NOVARRA, Shabazz, c/o Medimmune LLC, One 

Medimmune Way, Gaithersburg, MD 20878, US; 

OGANESYAN, Vaheh, c/o Medimmune LLC, One 

Medimmune Way, Gaithersburg, MD 20878, US; 

HERBST, Ronald, c/o Medimmune LLC, One 

Medimmune Way, Gaithersburg, MD 20878, US; 
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(30) US  19.03.2010.  315704 P 

GB  19.03.2010.  201004551 
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TUMORS INCLUDING GASTROINTESTINAL AND 
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(96) 18.08.2016.   16837818.0 
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GmbH/ Corporate Patents, Binger Strasse 173, 55216 
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Zwijnaarde, BE; CROMIE, Karen, ABLYNX N.V, 
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Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde, BE 
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(72) SADINENI, Vikram, Rt. 206&Province Line Road, 
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AXIS BINDING ANTAGONISTS AND TIGIT 
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TREATMENT OF GASTRO-OESOPHAGEAL 

REFLUX DISEASE OR DISCOMFORT 

(73) NEILOS S.R.L., Via Bagnulo,95, 80063 Piano di 
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(73) ARES TRADING SA, Zone Industrielle de 

l'Ouriettaz, 1170 Aubonne, CH 

(72) WURMBAUER, Werner, Stegendorf 31, A-9063 
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(87) WO 30.10.2014.   WO 2014/173634 

(96) 31.03.2014.   14713490.2 

(97) 17.06.2020.   EP2989263 B   2020/25   DE 

(54) KONSTRUKCIJA SPRATNOG PLAFONA I 

GRAĐEVINA OD DRVETA 

STOREY CEILING CONSTRUCTION AND 

BUILDING MADE OF WOOD 

(73) TIMBER STRUCTURES 3.0 AG, Niesenstrasse 1, 

3600 Thun, CH 

(72) ZÖLLIG, Stefan, Niesenstrasse 1, CH-3600 Thun, CH 

(74) PETOŠEVIĆ DOO BEOGRAD, Bulevar 

oslobođenja 87, 11040 Beograd 
 

(51)  E04F 15/02 (2006.01)

 E04F 15/04 (2006.01)

 E04F 15/10 (2006.01) 

(11) 60778 B1 

(21) P-2020/0942 (22) 07.12.2015. 

(30) EP  08.12.2014.  14196822 

(96) 07.12.2015.   18202881.1 

(97) 17.06.2020.   EP3467233 B   2020/25   DE 

(54) PODNI PANEL SA MEHANIČKIM 

SISTEMOM ZA ZAKLJUČANO SPAJANJE 

FLOOR PANEL WITH A MECHANICAL LOCKING 

SYSTEM 

(73) I4F LICENSING NV, Oude Watertorenstraat 25, 

3930 Hamont-Achel, BE 

(72) HANNIG, Hans-Jürgen, Eidechsenweg 8, 51427 

Bergisch Gladbach, DE 

(74) AOD MSA IP – MILOJEVIĆ SEKULIĆ 

ADVOKATI, Karađorđeva 65, 11000 Beograd 
 

(51)  E05F 5/00 (2017.01)

 E05F 1/16 (2006.01) 
(11) 60843 B1 

(21) P-2020/0998 (22) 18.11.2016. 

(30) ES  19.11.2015.  201531674 

(96) 18.11.2016.   16382536.7 

(97) 20.05.2020.   EP3170956 B   2020/21   EN 

(54) SISTEM ZA AMORTIZOVANJE ZA 

ORMARE SA KLIZNIM VRATIMA 

DAMPING SYSTEM FOR CLOSETS WITH  

SLIDING DOORS 

(73) ADINOR, S.L., C/ Pico de los Conejos n° 2, 

 47003 Santovenia de Pisuerga (Valladolid), ES 

(72) MUÑOZ, PELAYO, Ricardo, ADINOR, S.L., C/ 

Pico de los Conejos nº 2, 47003 SANTOVENIA DE 

PISUERGA (Valladolid), ES 

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

11070 Novi Beograd 
 

(51)  E06B 9/26 (2006.01)

 E06B 9/264 (2006.01)

 E06B 9/52 (2006.01) 

(11) 60814 B1 

(21) P-2017/1302 (22) 15.12.2017. 

(43) 29.03.2019. 

(30) SI  13.07.2017.  P-201700209 

(54) SISTEM SPOLJNE ŽALUZINE SA 

KOMARNIKOM ZA UGRADNJU NA RAM 

POSTOJEĆIH PROZORA ILI VRATA I METOD U 

VEZI SA TIM 

OUTER BLIND SYSTEM WITH MOSQUITO NET 

FOR INSTALLATION ON THE EXISTING WINDOW 

OR DOOR FRAMES AND METHOD THEREOF  

(73) ROLETARSTVO MEDLE D.O.O., Podbeškova 

ulica 31, 8000 Novo Mesto, SI 

(72) KRAMAR, Miran, Marof 15, 8216 Mirna Peč, SI 

(74) MAMIĆ, Ana, Gospodar Jevremova 41,  

11000 Beograd 
 

(51)  F02M 25/035 (2006.01)

 F02M 17/22 (2006.01)

 F02M 26/17 (2016.01)

 F02M 31/04 (2006.01)

 F02M 31/087 (2006.01) 

(11) 60746 B1 

(21) P-2020/0767 (22) 06.12.2017. 

(30) AT  12.12.2016.  511252016 

(86) WO 06.12.2017.   PCT/AT2017/060324 
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(87) WO 21.06.2018.   WO 2018/107192 

(96) 06.12.2017.   17832032.1 

(97) 01.04.2020.   EP3551872 B   2020/14   DE 

(54) MOTOR SA UNUTRAŠNJIM 

SAGOREVANJEM 

INTERNAL COMBUSTION ENGINE 

(73) LORENZ, Michael, Hutweidengasse 62/B/22,  

1190 Wien, AT; LORENZ, Georg, Goltzgasse 3/5, 1190 

Wien, AT 

(72) LORENZ, Michael, Hutweidengasse 62/B/22,  

1190 Wien, AT; LORENZ, Georg, Goltzgasse 3/5,  

1190 Wien, AT 

(74) MALEŠEVIĆ, Vladan, Cara Lazara 7,  

11000 Beograd 
 

(51)  F24F 3/10 (2006.01)

 F24D 11/02 (2006.01)

 F24D 19/10 (2006.01)

 F24F 3/06 (2006.01)

 F25B 5/02 (2006.01)

 F25B 29/00 (2006.01)

 F25B 40/02 (2006.01)

 F25B 41/04 (2006.01) 

(11) 60768 B1 

(21) P-2020/0984 (22) 15.07.2013. 

(30) EP  13.07.2012.  12005194 

(86) WO 15.07.2013.   PCT/EP2013/064916 

(87) WO 16.01.2014.   WO 2014/009565 

(96) 15.07.2013.   13737237.1 

(97) 27.05.2020.   EP2885584 B   2020/22   EN 

(54) UREĐAJ I POSTUPAK ZA UTICANJE NA 

TEMPERATURU U OBJEKTU 

APPARATUS AND METHOD FOR INFLUENCING 

THE TEMPERATURE IN A BUILDING 

(73) TRIPLE AQUA LICENSING LIMITED, 

Binnenhof 52, 6535 TN Nijmegen, NL 

(72) VAN DER HOFF, Meinardus, Bernardus, Antonius, 

Binnenhof 52, 6535 TN Nijmegen, NL 

(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO 

BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd 
 

(51)  F41A 3/44 (2006.01)

 F41A 5/02 (2006.01) 
(11) 60766 B1 

(21) P-2020/1013 (22) 20.04.2016. 

(86) WO 20.04.2016.   PCT/IB2016/052242 

(87) WO 26.10.2017.   WO 2017/182843 

(96) 20.04.2016.   16719919.9 

(97) 03.06.2020.   EP3446061 B   2020/23   EN 

(54) PIŠTOLJ SA UREĐAJEM ZA 

ZABRAVLJIVANJE 

HANDGUN WITH A LOCKING DEVICE 

(73) ARSENAL FIREARMS FINANCE LIMITED, 

Tortola Aleman, Cordero, Galindo & Lee Trust (BVI) 

Limited, Road Town, P.O. Box 3175, VG 

(72) STRESHINSKY, Dimitry, Place de l'Alma 5, 75008 

Paris, FR 

 

(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO 

BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd 
 

(51)  F41A 21/28 (2006.01)

 F41A 21/30 (2006.01) 
(11) 60810 B1 

(21) P-2020/1107 (22) 14.07.2017. 

(30) LU  18.07.2016.  93152 

(86) WO 14.07.2017.   PCT/EP2017/067873 

(87) WO 25.01.2018.   WO 2018/015301 

(96) 14.07.2017.   17746003.7 

(97) 17.06.2020.   EP3485216 B   2020/25   FR 

(54) PRIGUŠIVAČ ZA VATRENO ORUŽJE 

SILENCER FOR FIREARM 

(73) BREVEX S.A., P.O. Box 233, Rue Edouard-Payot 

4, 1000 Lausanne 10, CH 

(72) BARCHERINI, Antonio, Le Resquidou, 24230 

Montazeau, FR 

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

11000 Beograd 
 

(51)  G03G 21/18 (2006.01) (11) 60803 B1 

(21) P-2020/1075 (22) 13.12.2013. 

(30) JP  14.12.2012.  2012273205 

(96) 13.12.2013.   18176454.9 

(97) 24.06.2020.   EP3407141 B   2020/26   EN 

(54) PROCESNI ULOŽAK I APARAT ZA IZRADU 

SLIKA 

PROCESS CARTRIDGE AND IMAGE FORMING 

APPARATUS 

(73) CANON KABUSHIKI KAISHA, 30-2 

Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, JP 

(72) MAESHIMA, Hideki, c/o CANON KABUSHIKI 

KAISHA, 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku,, 

Tokyo, 146-8501, JP; TANABE, Masato, c/o CANON 

KABUSHIKI KAISHA, 30-2, Shimomaruko 3-chome, 

Ohta-ku,, Tokyo, 146-8501, JP; NOMURA, Keisuke, c/o 

CANON KABUSHIKI KAISHA, 30-2, Shimomaruko 3-

chome, Ohta-ku,, Tokyo, 146-8501, JP; SHIMIZU, 

Hiroki, c/o CANON KABUSHIKI KAISHA, 30-2, 

Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku,, Tokyo, 146-8501, JP 

(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO 

BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd 
 

(51)  G06F 21/32 (2013.01) (11) 60831 B1 

(21) P-2020/1133 (22) 16.12.2010. 

(30) FR  22.12.2009.  0959414 

(86) WO 16.12.2010.   PCT/FR2010/052767 

(87) WO 14.07.2011.   WO 2011/083241 

(96) 16.12.2010.   10810772.3 

(97) 24.06.2020.   EP2517141 B   2020/26   FR 

(54) VISOKO PRIMENJIVA ČIP KARTICA SA 

BIOMETRIJSKOM VALIDACIJOM 

MULTIPLE APPLICATION CHIP CARD HAVING 

BIOMETRIC VALIDATION 
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(73) MEREAL BIOMETRICS, 141 bis rue de Saussure, 

75017 Paris, FR 

(72) PARTOUCHE, Patrick, Villa Pouiksan, 13 

Boulevard Cointet, F-06400 Cannes, FR; BLOT, 

Philippe, 7 chemin de la fontaine de launay, F-78640 

Neauphle le Château, FR; MOBETIE, Didier, 70 rue de 

Montreuil, F-78000 Versailles, FR 

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

11000 Beograd 
 

(51)  H04N 7/00 (2011.01)

 H04N 5/247 (2006.01) 
(11) 60812 B1 

(21) P-2017/1119 (22) 31.10.2017. 

(43) 31.05.2019. 

(54) POSTUPAK ZA ADAPTIVNI VIDEO PRENOS 

SA KAMERA U VOZILU 

THE METHOD FOR ADAPTIVE VIDEO 

TRANSMISSION WITH CAMERAS IN A VEHICLE 

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

21000 Novi Sad, RS 

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

RS; MARINKOVIĆ, Vladimir, Fruškogorska 31, 21000 

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

21000 Novi Sad, RS; KAŠTELAN, Ivan, Jelice 

Stanivuković 12, 22240 Šid, RS 
 

(51)  H04N 19/105 (2014.01)

 H04N 19/11 (2014.01)

 H04N 19/13 (2014.01)

 H04N 19/157 (2014.01)

 H04N 19/169 (2014.01)

 H04N 19/196 (2014.01)

 H04N 19/463 (2014.01)

 H04N 19/593 (2014.01)

 H04N 19/61 (2014.01)

 H04N 19/70 (2014.01) 

(11) 60786 B1 

(21) P-2020/1053 (22) 17.01.2013. 

(30) KR  20.01.2012.  20120006841 

(96) 17.01.2013.   19158903.5 

(97) 29.07.2020.   EP3512197 B   2020/31   EN 

(54) POSTUPAK MAPIRANJA REŽIMA INTRA 

PREDIKCIJE 

INTRA PREDICTION MODE MAPPING METHOD 

(73) DOLBY LABORATORIES LICENSING 

CORPORATION, 1275 Market Street, San Francisco, 

CA 94103 , US 

(72) LEE, Sun Young, c/o Intellectual Discovery Co., 

Ltd., 15th Floor, 433, Seolleung-ro, Gangnam-gu, Seoul 

06212, KR 

(74) ŽIVKOVIĆ, Zoran, Alekse Nenadovića 16,  

11000 Beograd 
 

 

 

(51)  H04N 19/119 (2014.01)

 H04N 19/136 (2014.01)

 H04N 19/176 (2014.01)

 H04N 19/192 (2014.01)

 H04N 19/196 (2014.01)

 H04N 19/46 (2014.01)

 H04N 19/70 (2014.01)

 H04N 19/96 (2014.01) 

(11) 60859 B1 

(21) P-2020/1165 (22) 13.06.2017. 

(30) JP  06.12.2016.  2016236507 

(86) WO 13.06.2017.   PCT/JP2017/021783 

(87) WO 14.06.2018.   WO 2018/105148 

(96) 13.06.2017.   17877999.7 

(97) 23.09.2020.   EP3554073 B   2020/39   EN 

(54) UREĐAJ ZA KODIRANJE SLIKE, 

POSTUPAK KODIRANJA SLIKE I PROGRAM ZA 

KODIRANJE SLIKE I UREĐAJ ZA 

DEKODIRANJE SLIKE, POSTUPAK ZA 

DEKODIRANJE SLIKE I PROGRAM ZA 

DEKODIRANJE SLIKE 

IMAGE CODING DEVICE, IMAGE CODING 

METHOD, IMAGE CODING PROGRAM, IMAGE 

DECODING DEVICE, IMAGE DECODING METHOD 

AND IMAGE DECODING PROGRAM 

(73) JVC KENWOOD CORPORATION, 3-12 Moriya-

cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa  

221-0022, JP 

(72) FUKUSHIMA, Shigeru, c/o Intellectual Property 

Department, JVC KENWOOD Corporation, 3-12 

Moriyacho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi Kanagawa 

221-0022, JP 

(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO 

BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd 
 

(51)  H04N 19/70 (2014.01)

 H04N 19/11 (2014.01)

 H04N 19/157 (2014.01)

 H04N 19/176 (2014.01)

 H04N 19/44 (2014.01)

 H04N 19/593 (2014.01) 

(11) 60769 B1 

(21) P-2020/1064 (22) 20.04.2012. 

(30) KR  24.10.2011.  20110108448 

(96) 20.04.2012.   15001380.3 

(97) 24.06.2020.   EP2950535 B   2020/26   EN 

(54) UREĐAJ I POSTUPAK ZA DEKODIRANJE 

MODA INTRA PREDIKCIJE 

METHOD AND APPARATUS FOR DECODING 

INTRA PREDICTION MODE 

(73) INNOTIVE LTD, Hill Dickinson LLP The 

Broadgate Tower, 20 Primrose Street, London, EC2A 

2EW, GB 

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

Sindaebang 2-dong Dongjak-gu, 156-1855 Seoul, KR 

(74) ŽIVKO MIJATOVIĆ AND PARTNERS DOO 

BEOGRAD, Studentski trg 4, 11000 Beograd 
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(51)  H04W 84/18 (2009.01)

 H04W 52/02 (2009.01) 
(11) 60813 B1 

(21) P-2017/1187 (22) 17.11.2017. 

(43) 31.05.2019. 

(54) POSTUPAK IZMENE TOPOLOGIJE 

BEŽIČNE SENZORSKE MREŽE PROMENOM 

SNAGE ČVOROVA 

THE METHOD OF CHANGING THE TOPOLOGY OF 

THE WIRELESS SENSOR NETWORK BY 

CHANGING THE POWER OF THE NODES 

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

Sad, RS 

(72) PAVKOVIĆ, Bogdan, Uroša Martinovića 8/26, 

11000 Beograd, RS; PAP, Ištvan, Sirmai Karolja 65, 

21235 Temerin, RS; DAVIDOVIĆ, Mile, Joakima 

Vujića 4/4, 21000 Novi Sad, RS; ŽIVKOVIĆ, 

Aleksandar, Bulevar Jovana Dučića 39, 21000 Novi Sad, RS 
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ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНОГ ПАТЕНТА / Termination of validity of 

Registred Patents   
 

 

Истеком законског рока од 20 година у периоду 

16.09.2020.-15.10.2020. године: 

 

Патент број 49682 чији је носилац GLAXO 

GROUP LIMITED, 980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex TW8 9GS, England, UK, престао је да важи 

дана 16.09.2020. године. 

 

Патент број 50173 чији је носилац 

BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL 

GmbH, , 55216 Ingelheim am Rhein, DE, престао је да 

важи дана 15.10.2020. године. 

 

Патент број 50261 чији је носилац BAYER 

INTELLECTUAL PROPERTY GMBH, Alfred Nobel 

Strasse 10, 40789 Monheim am Rhein, DE, престао је 

да важи дана 12.10.2020. године. 

 

Патент број 50472 чији је носилац BAYER 

INTELLECTUAL PROPERTY GMBH, Alfred Nobel 

Strasse 10, 40789 Monheim am Rhein, DE, престао је 

да важи дана 11.10.2020. године. 

 

Патент број 51013 чији је носилац 

BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & 

CO.KG., , 55216 Ingelheim am Rhein, DE, престао је 

да важи дана 10.10.2020. године. 

 

 

Због неплаћања таксе за одржавање права у 

периоду 16.03.2020.-15.04.2020. године: 

 

Патент број 50695 чији је носилац HAMLET 

PROTEIN A/S, Saturnvej 51 P.O. Box 130, 8700 

Horsens, DK, престао је да важи дана 31.03.2020. 

године. 

 

Патент број 51182 чији је носилац 

MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC., 40 

Landsdowne Street, Cambridge, MA 02139, US, 

престао је да важи дана 09.04.2020. године. 

 

Патент број 51239 чији је носилац OMYA 

INTERNATIONAL AG, Baslerstrasse 42, 4665 

Oftringen , CH, престао је да важи дана 22.03.2020. 

године. 

 

Патент број 51342 чији је носилац VECTANS 

PHARMA, 230 Bureaux de la Colline, 92213 Saint-

Cloud Cedex, FR, престао је да важи дана 24.03.2020. 

године. 

Патент број 51425 чији је носилац GEOX 

S.P.A., Via Feltrina Centro, 16, 31044 Montebelluna 

Località Biadene (Treviso), IT, престао је да важи дана 

18.03.2020. године. 

 

Патент број 51679 чији је носилац PHILIP 

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

Neuchâtel, CH, престао је да важи дана 21.03.2020. године. 

 

Патент број 51920 чији је носилац LES 

LABORATOIRES SERVIER, 35, rue de Verdun, 92284 

Suresnes Cedex, FR, престао је да важи дана 

31.03.2020. године. 

 

Патент број 51929 чији је носилац 

MILLENNIUM PHARMACEUTICALS INC., 40 

Landsdowne Street, Cambridge, MA 02139, US, 

престао је да важи дана 09.04.2020. године. 

 

Патент број 51962 чији је носилац LES 

LABORATOIRES SERVIER, 35, rue de Verdun, 92284 

Suresnes Cedex, FR, престао је да важи дана 

31.03.2020. године. 

 

Патент број 52222 чији је носилац THE 

TRUSTEES OF THE UNIVERSITY OF 

PENNSYLVANIA, CENTER FOR TECHNOLOGY 

TRANSFER, 3160 Chestnut Street Suite 200, 

Philadelphia, PA 19104, US, престао је да важи дана 

27.03.2020. године. 

 

Патент број 52292 чији је носилац 

MLADENOVIĆ, Božica, ul. 99 palih boraca 4, 11277 

Ugrinovci, RS; MILANOVIĆ, Nebojša, ul. 99 palih 

boraca 4, 11277 Ugrinovci, RS; MILANOVIĆ, Nataša, 

ul. 99 palih boraca 4, 11277 Ugrinovci, RS, престао је 

да важи дана 14.04.2020. године. 

 

Патент број 52492 чији је носилац AMGEN 

RESEARCH (MUNICH) GMBH, Staffelseestrasse 2, 

81477 München, DE, престао је да важи дана 

04.04.2020. године. 

 

Патент број 52511 чији је носилац 

CHEMISCHE FABRIK DR. WEIGERT GMBH & CO. 

KG, Mühlenhagen 85, 20539 Hamburg, DE, престао је 

да важи дана 07.04.2020. године. 

 

Патент број 52545 чији је носилац NOVARTIS 

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

важи дана 07.04.2020. године. 
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Патент број 52556 чији је носилац GEOX 

S.P.A., Via Feltrina Centro 16, 31044 Montebelluna, IT, 

престао је да важи дана 21.03.2020. године. 

 

Патент број 52715 чији је носилац ASTEX 

THERAPEUTICS LIMITED, 436 Cambridge Science 

Park Milton Park Cambridge, Cambridgeshire CB4 

0QA, GB, престао је да важи дана 14.04.2020. године. 

 

Патент број 52845 чији је носилац 

BIOGENERIX AG, Janderstrasse 3, 68199 Mannheim, 

DE, престао је да важи дана 02.04.2020. године. 

 

Патент број 52856 чији је носилац GEOX 

S.P.A., Via Feltrina Centro, 16, 31044 Montebelluna 

Località Biadene (Treviso), IT, престао је да важи дана 

21.03.2020. године. 

 

Патент број 53313 чији је носилац PHILIP 

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

Neuchâtel, CH, престао је да важи дана 29.03.2020. 

године. 

 

Патент број 53331 чији је носилац Eliquo Stulz 

GmbH, Beim Signauer Schachen 7, 79865 Grafenhausen, DE, 

престао је да важи дана 26.03.2020. године. 

 

Патент број 53332 чији је носилац 

MISAILOVIĆ, Jelena, Krcunova 2, 31000 Užice, RS, 

престао је да важи дана 15.04.2020. године. 

 

Патент број 53468 чији је носилац 

METHERESIS TRANSLATIONAL RESEARCH SA, 

Via alla Campagna 2/a, 6900 Lugano, CH, престао је да 

важи дана 19.03.2020. године. 

 

Патент број 53484 чији је носилац 

STAMENKOVIĆ, Olivera, dr. doc, Ilije Strele 3/28, 

16000 Leskovac, RS; MILADINOVIĆ, Marija, dipl.ing., 

Dubočica 107/30, 16000 Leskovac, RS; VELJKOVIĆ, 

Vlada, prof. dr, Nikole Skobaljića 13/65, 16000 

Leskovac, RS; STAMENKOVIĆ, Ivica, mr, Ilije Strele 

3/28, 16000 Leskovac, RS; TODOROVIĆ, Zoran, dr, 

selo Guberevac, 16000 Leskovac, RS; LAZIĆ, Miodrag, 

prof. dr, Radnička 5a/5, 16000 Leskovac, RS; SKALA, 

Dejan, prof. dr, Tadeuša Košćuškog 74, 11000 Beograd, 

RS, престао је да важи дана 26.03.2020. године. 

 

Патент број 53506 чији је носилац SMS INNSE 

S.P.A., Via Milano 4, 20097 San Donato Milanese (MI), 

IT, престао је да важи дана 24.03.2020. године. 

 

Патент број 53631 чији је носилац BP 

CHEMICALS LIMITED, Chertsey Road, Sunbury-on-

Thames, Middlesex TW16 7BP, GB, престао је да важи 

дана 25.03.2020. године. 

Патент број 53668 чији је носилац ASTEX 

THERAPEUTICS LIMITED, Milton Road, Cambridge, 

Cambridgeshire CB4 0QA, GB, престао је да важи 

дана 14.04.2020. године. 

 

Патент број 53746 чији је носилац ONYX 

THERAPEUTICS, INC., 249 E. Grand Avenue, South 

San Francisco, CA 94080, US, престао је да важи дана 

23.03.2020. године. 

 

Патент број 53833 чији је носилац AVIGILON 

FORTRESS CORPORATION, 2900-550 Burrard Street, 

Vancouver, British Columbia V6C 0A3, CA, престао је 

да важи дана 06.04.2020. године. 

 

Патент број 53956 чији је носилац VANTIA 

LIMITED, Epsilon House, Enterprise Road, 

Southhampton Science Park, Southhampton, SO16 7NS, 

GB, престао је да важи дана 01.04.2020. године. 

 

Патент број 54152 чији је носилац PURDUE 

PHARMA L.P., One Stamford Forum, 201 Tresser 

Boulevard, Stamford, CT 06901-3431, US, престао је 

да важи дана 23.03.2020. године. 

 

Патент број 54186 чији је носилац LES 

LABORATOIRES SERVIER, 35, rue de Verdun, 92284 

Suresnes Cedex, FR, престао је да важи дана 

26.03.2020. године. 

 

Патент број 54377 чији је носилац TAISHO 

PHARMACEUTICAL CO., LTD., 24-1, Takada 3-

chome Toshima-ku, Tokyo 170-8633, JP, престао је да 

важи дана 16.03.2020. године. 

 

Патент број 54411 чији је носилац TITANO 

S.R.L., Via Antonio Gramsci, 17/b, 80122 Napoli (NA), 

IT, престао је да важи дана 29.03.2020. године. 

 

Патент број 54652 чији је носилац LES 

LABORATOIRES SERVIER, 35, rue de Verdun, 92284 

Suresnes Cedex, FR, престао је да важи дана 

27.03.2020. године. 

 

Патент број 54696 чији је носилац BP 

CHEMICALS LIMITED, Chertsey Road, Sunbury-on-

Thames, Middlesex TW16 7BP, GB, престао је да важи 

дана 17.03.2020. године. 

 

Патент број 54705 чији је носилац 

THYSSENKRUPP RASSELSTEIN GMBH, Koblenzer 

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

дана 21.03.2020. године. 
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Патент број 54708 чији је носилац 

F.HOFFMANN-LA ROCHE AG, Grenzacherstrasse 

124, 4070 Basel, CH, престао је да важи дана 

12.04.2020. године. 

 

Патент број 54723 чији је носилац NEWLINK 

GENETICS CORPORATION, 2901 South Loop Drive, 

Suite 3900, Ames, IA 50010-8646, US, престао је да 

важи дана 13.04.2020. године. 

 

Патент број 54850 чији је носилац SANOFI, 

54, rue La Boétie, 75008 Paris, FR, престао је да важи 

дана 03.04.2020. године. 

 

Патент број 54895 чији је носилац MESSER FRANCE 

S.A.S., 25, rue Auguste Blanche, 92816 Puteaux Cedex, 

FR, престао је да важи дана 18.03.2020. године. 

 

Патент број 55060 чији је носилац LOGAER 

MASCHINENBAU GMBH, Werk 1 - Verwaltung 

Mühlenweg 2d, 26789 Leer, DE; WOBBEN 

PROPERTIES GMBH, Borsigstrasse 26, 26607 Aurich, 

DE, престао је да важи дана 21.03.2020. године. 

 

Патент број 55062 чији је носилац MERCK 

PATENT GMBH, Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadt, 

DE, престао је да важи дана 07.04.2020. године. 

 

Патент број 55381 чији је носилац 

QUANTRILL ESTATE INC., P.O. Box 958, Pasea 

Estate, Road Town, Tortola, VG, престао је да важи 

дана 09.04.2020. године. 

 

Патент број 55431 чији је носилац ONYX 

THERAPEUTICS, INC., One Amgen Center Drive, 

Thousand Oaks, CA 91320-1799, US, престао је да 

важи дана 23.03.2020. године. 

 

Патент број 55451 чији је носилац FIIISH, 8 

rue Henri Waquet, 29200 Brest, FR, престао је да важи 

дана 23.03.2020. године. 

 

Патент број 55821 чији је носилац AK STEEL 

PROPERTIES, INC., 9227 Centre Pointe Drive, West 

Chester, OH 45069, US, престао је да важи дана 

03.04.2020. године. 

 

Патент број 56171 чији је носилац THE 

TRUSTEES OF THE UNIVERSITY OF 

PENNSYLVANIA, Center for Technology Transfer, 3160 

Chestnut Street, Suite 200, Philadelphia, PA 19104, US, 

престао је да важи дана 27.03.2020. године. 

 

Патент број 56349 чији је носилац LIQUID 

VANITY APS, Bøgebjerg 2, 2. th., 8400 Ebeltoft, DK, 

престао је да важи дана 26.03.2020. године. 

Патент број 56411 чији је носилац LEMKEN 

GMBH & CO. KG, Weseler Strasse 5, 46519 Alpen, 

DE, престао је да важи дана 15.04.2020. године. 

 

Патент број 56472 чији је носилац YAN 

ENGINES, INC., 701 Brazos Street, Suite 1600, Austin, 

TX 78701, US, престао је да важи дана 31.03.2020. 

године. 

 

Патент број 56551 чији је носилац BLAŽIN, 

Slobodan, Bokokotorska 30/3, 26000 Pančevo, RS; 

BLAŽIN, Dragan, Bokokotorska 30/2, 26000 Pančevo, 

RS; DIMITRIJEVIĆ, Aleksandra, Omladinskih brigada 

7a/14, 11070 Novi Beograd, RS, престао је да важи 

дана 20.03.2020. године. 

 

Патент број 56802 чији је носилац OTSUKA 

PHARMACEUTICAL CO., LTD., 2-9, Kanda-

Tsukasamachi Chiyoda-ku, Tokyo 101-8535, JP, 

престао је да важи дана 05.04.2020. године. 

 

Патент број 56864 чији је носилац IDEAL-

WERK C. & E. JUNGEBLODT GMBH & CO.KG, 

Bunsenstrasse 1, 59557 Lippstadt, DE, престао је да 

важи дана 19.03.2020. године. 

 

Патент број 56992 чији је носилац NEWLINK 

GENETICS CORPORATION, 2901 South Loop Drive, 

Suite 3900, Ames, IA 50010-8646, US, престао је да 

важи дана 13.04.2020. године. 

 

Патент број 57010 чији је носилац PHILIP 

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

Neuchâtel, CH, престао је да важи дана 26.03.2020. 

године. 

 

Патент број 57062 чији је носилац BASF 

AGROCHEMICAL PRODUCTS B.V., Gebouw 

Rijnpoort, Groningensingel 1, 6835 EA Arnhem, NL, 

престао је да важи дана 18.03.2020. године. 

 

Патент број 57133 чији је носилац S1 

BIOPHARMA, INC, 1 Independence Way, No. 102, 

Jersey City, NJ 07305, US, престао је да важи дана 

04.04.2020. године. 

 

Патент број 57355 чији је носилац PHILIP 

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

Neuchâtel, CH, престао је да важи дана 18.03.2020. 

године. 

 

Патент број 57449 чији је носилац 

HALOZYME, INC., 11388 Sorrento Valley Road, San 

Diego, CA 92121, US, престао је да важи дана 

16.03.2020. године. 
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Патент број 57473 чији је носилац LUCCHINI 

RS S.P.A., Via G. Paglia 45, 24065 Lovere (BG), IT, 

престао је да важи дана 18.03.2020. године. 

 

Патент број 57577 чији је носилац OBO 

BETTERMANN GMBH & CO. KG, Hüingser Ring 52, 

58710 Menden, DE, престао је да важи дана 

10.04.2020. године. 

 

Патент број 57703 чији је носилац 

COMPOSITES HORIZONS, LLC, 1471 Industrial Park 

Street, Covina, California 91722-3499, US, престао је 

да важи дана 21.03.2020. године. 

 

Патент број 57749 чији је носилац BIOM'UP, 

8, allée Irène Joliot-Curie, 69800 Saint Priest, FR, 

престао је да важи дана 09.04.2020. године. 

 

Патент број 57839 чији је носилац INAUEN, 

Urs, Lehnstrasse 44, 9050 Appenzell, CH, престао је да 

важи дана 22.03.2020. године. 

 

Патент број 57840 чији је носилац BIOCEROX 

PRODUCTS B.V., Wim Schuhmacherhof 29, 1328 GJ 

Almere, NL; JANSSEN PHARMACEUTICALS, INC., 

1125 Trenton-Harbourton Road, Titusville, NJ 08560, 

US, престао је да важи дана 19.03.2020. године. 

 

Патент број 57841 чији је носилац PHILIP 

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

Neuchâtel, CH, престао је да важи дана 18.03.2020. 

године. 

 

Патент број 58175 чији је носилац SYROS 

PHARMACEUTICALS, INC., 480 Arsenal Street, Suite 

130, Watertown, MA 02472, US, престао је да важи 

дана 04.04.2020. године. 

 

Патент број 58307 чији је носилац MORPHO 

B.V., Oudeweg 32, 2031 CC Haarlem, NL, престао је 

да важи дана 23.03.2020. године. 

 

Патент број 58633 чији је носилац BAYER 

HEALTHCARE LLC, 100 Bayer Boulevard, Whippany, 

NJ 07981-0915, US, престао је да важи дана 

31.03.2020. године. 

 

Патент број 58902 чији је носилац TRB 

CHEMEDICA INTERNATIONAL S.A., Rue Michel-

Servet 12, 1211 Genève 12, CH, престао је да важи 

дана 23.03.2020. године. 

 

Патент број 59030 чији је носилац PHILIP 

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

Neuchâtel, CH, престао је да важи дана 12.04.2020. 

године. 

Патент број 59120 чији је носилац PHILIP 

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

Neuchâtel, CH, престао је да важи дана 29.03.2020. 

године. 

 

Патент број 59612 чији је носилац ALFA 

GOMMA S.P.A., Via Torri Bianche 1, 20059 Vimercate 

(Monza Brianza), IT, престао је да важи дана 

03.04.2020. године. 
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА РЕГИСТРОВАНИХ ПАТЕНАТА / Publications of 

Entered Changes of Registered Patents 
16.09.2020.-15.10.2020. године 

  

Промена имена/адресе 

 

Име или адреса носиоца патента рег.број 

54516 промењена је у D.T.A. SRL , Via Canonica 7, 

Treviglio (BG), CAP 24047, IT; 

 

Име или адреса носиоца патента рег.број 

56298 промењена је у UCB Biopharma SRL, Allée de 

la Recherche 60, 1070 Brussels, BE; 

 

Име или адреса носиоца патента рег.број 

59416 промењена је у UCB Biopharma SRL, Allée de 

la Recherche 60, 1070 Brussels, BE; 

 

 

 

 

Промена пренос права 

 

За патент бр. 51930 извршен је пренос на 

WATTBIKE IP LIMITED, Unit 5, Vermont House, 

South & Wilford Industrial Estate, Ruddington Lane, 

Nottingham NG11 7HQ, GB; 

 

За патент бр. 55494 извршен је пренос на 

Gilead Pharmasset LLC, 333 Lakeside Drive, Foster 

City, California 94404, US; 

 

За патент бр. 56319 извршен је пренос на Vico 

Therapeutics B.V., J.H. Oortweg 21, 2333 CH Leiden, NL; 

 

За патент бр. 58621 извршен је пренос на 

H.LUNDBECK A/S, Ottiliavej 9, DK 2500 Valby, DK; 

 

 



 

 

 

 

U 
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МАЛИ ПАТЕНТИ / Petty Patents 
 

 

(51)  F01K 3/00 (2006.01)

 F01K 1/00 (2006.01) 
(11) 1664 U1 

(21) MP-2020/0023 (22) 22.05.2020. 

(54) INSTALACIJA ZA POVEĆANJE 

FLEKSIBILNOSTI REGULACIJE SNAGE 

PARNOG BLOKA NA BAZI AKUMULACIJE 

PARE 

INSTALLATION FOR INCREASE OF POWER 

CONTROL FLEXIBILITY IN A STEAM POWER 

UNIT BASED ON STEAM ACCUMULATION 

(73) STEVANOVIĆ, Vladimir, Omladinskih brigada 7v, 

11070 Novi Beograd, RS; ILIĆ, Milica, Žička 13, 11118 

Beograd, RS; MILIVOJEVIĆ, Sanja, Bulevar 

Oslobodjenja 104, 11042 Beograd, RS; PETROVIĆ, 

Milan, Šumadijska 22, 11080 Zemun, RS 

(72) STEVANOVIĆ, Vladimir, Omladinskih brigade 7v, 

11070 Novi Beograd, RS; ILIĆ, Milica, Žička 13, 11000 

Beograd, RS; MILIVOJEVIĆ, Sanja, Bulevar 

Oslobodjenja 104, 11042 Beograd, RS; PETROVIĆ, 

Milan, Šumadijska 22, 11080 Zemun, RS 
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ПРЕСТАНАК ВАЖЕЊА РЕГИСТРОВАНОГ МАЛОГ ПАТЕНТА / Termination of 

Validity of Registred Petty Patents 
 

Престанак важења малог патента истеком 

законског рока16.09.2020.-15.10.2020. године 

 

Мали  патент број 1207 чији је носилац MSV 

METAL STUDÉNKA, A.S., R.Tomáška 859, 742 13 

Studénka, CZ, престао је да важи дана 22.09.2020. 

године. 

 

 

 

 

Због неплаћања таксе за одржавање права у 

периоду од 16.03.2020.-15.04.2020. године 

 

Мали патент број 1516 чији је носилац RAJIĆ, 

Zoran, Miloša Davidovića 33, 22305 Stari Banovci, RS, 

престао је да важи дана 11.04.2020. године. 

 

Мали патент број 1567 чији је носилац SAVIĆ, 

Jasna, Obilićeva 19, 19300 Negotin, RS, престао је да 

важи дана 21.03.2020. године. 
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА У ПРИЈАВАМА МАЛИХ ПАТЕНАТА / Publications 

of Entered Changes in Patent Applications  
16.09.2020.-15.10.2020. године 

 

Промена имена/адресе 

 

Име или адреса носиоца малог патента 

рег.број 1461 промењена је у ROSIĆ, Nevena, 

Studentski trg 19, ulaz 2, stan 25, 11000 Beograd, RS; 

 

 

 

Промена пренос права 

 

За мали патент бр. 1518 извршен је пренос на 

ZDRAVKOVIĆ, Vojkan, Trg Oslobođenja 42, 18211 

Trupale-Niš, RS; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗДАТА ПОТВРДА О ИСПИТИВАЊУ ПРИЗНАТОГ МАЛОГ ПАТЕНТА 
 

 

 
1. За мали патент бр. 1655  U, број пријаве МП-2020/0009, носиоца SILAŠKI, Miroslav, Brsjačka 18, 11050, 

Beograd, RS. 
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ЗАХТЕВИ ЗА ПРОШИРЕЊЕ ЕВРОПСКИХ ПРИЈАВА ПАТЕНАТА 

Requests for the Extension of the effects of  

European Patent Applications 

Mеђународни кодови за идентификацију библиографских података 

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

 

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

 

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

Applications 
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МЕЂУНАРОДНИ КОДОВИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ 

БИБЛИОГРАФСКИХ ПОДАТАКА ПАТЕНАТА -WIPO ST. 9 

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

 

 (51) Класификациона ознака по 

Међународној класификацији патената 

 Број објаве европске пријаве 

патента 

(23) Датум повлачења/одбијања захтева 

(30) Подаци о праву првенства међународне пријаве патента 

(86) Број и датум подношења међународне пријаве патента  

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

(87) Број и датум међународне објаве пријаве патента 

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

објављена 

(41) Датум када је податак постао доступан јавности 

(54) Назив проналаска на енглеском језику 

(71) Подаци о подносиоцу пријаве 

(72) Подаци о проналазачу 

(74) Подаци о пуномоћнику 

 

 ________________ 

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

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

PCT  prijave) означене су звездицом. 

________________ 

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

повучених захтева за проширење европских пријава патената за Републику Србију из EPO 
Patent Bulletin бр. 39/2020– 43/2020  (23.09.2020. до 21.10.2020.). 

 
________________ 

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

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

 

(51) C07D  473/34 (2006.01)  (11) EP 3613743 A1 

 C07D  487/04 (2006.01) 

(30) US 04.01.2008. 9971 

 US 26.09.2008. 194294 

 US 05.12.2008. 201146 

(96) EP 19175005.8   05.01.2009.   EN 

(97) EP 3613743   26.02.2020.   202009   EN 

(54) PROCESSES FOR THE PREPARATION OF 

1H-PYRAZOLO[3,4-D]PYRIMIDIN-4-AMINE 

DERIVATIVES 
(71) INTELLIKINE, LLC, 10931 North Torrey Pines 

Road, Suite 103, La Jolla CA 92037, US 

(72) REN, PINGDA, 4148 Twilight Ridge, San Diego, 

CA 92130, US 

LIU, YI, 4841 Barlows Landing Cove, San Diego, CA 

92130, US 

WILSON, TROY EDWARD, 575 Old Mill Road, San 

Marino, CA 91108, US 

CHAN, KATRINA, 38835 Hayes Street, Fremont, CA 

94536, US 

ROMMEL, CHRISTIAN, 528 WestbourneLa Jolla, San 

Diego, CA 92037, US 

LI, LIANSHENG, 4158 Decoro Street, Apt. 3, San 

Diego, CA 92122, US 

(74) ABEL & IMRAY, Westpoint Building James 

Street West, Bath BA1 2DA, GB 

_____________________________________________ 

 

(51) D21B    1/16 (2006.01)  (11) EP 3617400 A1 

 D21C    9/00 (2006.01) 

 D21D    1/00 (2006.01) 

 D21H   11/00 (2006.01) 

 D21H   11/18 (2006.01) 

(96) EP 19191371.4   30.03.2009.   EN 

(97) EP 3617400   04.03.2020.   202010   EN 

(54) USE OF NANOFIBRILLAR CELLULOSE 

SUSPENSIONS 
(71) FIBERLEAN TECHNOLOGIES LIMITED, Par 

Moor Centre Par Moor Road, Par, Cornwall PL24 2SQ, 

GB 

(72) GANE, PATRICK A.C., Studenweg 8, 4852 

Rothrist, CH 

SCHOELKOPF, JOACHIM, Dyshofweg 3, 5727 

Oberkulm, CH 

GANTENBEIN, DANIEL, Vogesenstrasse 41, 4056 

Basel, CH 

POHL, MICHAEL, H.-v. Tuerlin Strasse 11, 9500 

Villach, AT 

KÜBLER, BEAT, Sperberweg 36, 4104 Oberwil, CH 

SCHENKER, MICHEL, Starrkircherstrasse 11, 4600 

Olten, CH 

(74) EDP PATENT ATTORNEYS B.V., Bronland 12-

E, 6708 WH Wageningen, NL 

_____________________________________________ 

 

(51) G08G    1/017(2006.01)  (11) EP 3618028 A1 

 G06K   19/077(2006.01) 

 H01Q   13/00 (2006.01) 

(30) NL 20.09.2006. 1032542 

(96) EP 19204098.8   20.09.2007.   EN 

(97) EP 3618028   04.03.2020.   202010   EN 

(54) VEHICLE IDENTIFICATION 
(71) J. KNIERIEM B.V., Anthony Fokkerstraat 20, 

4462 ET Goes, NL 

(72) HARINCK, MARINUS, Fluitekruidstraat 54, 

4461 MH Goes, NL 

(74) MÖLLER, FRIEDRICH, Meissner Bolte 

Patentanwälte Rechtsanwälte Partnerschaft mbB 

Hollerallee 73, 28209 Bremen, DE 
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ОБЈАВА ПОВУЧЕНИХ ЗАХТЕВА ЗА ПРОШИРЕЊЕ ЕВРОПСКИХ ПРИЈАВА 

ПАТЕНАТА 
 

 

(51) A01N   43/50 (2006.01)  (11) EP 2807927 A1 

 A01N   43/52 (2006.01) 

 A61K   31/415(2006.01) 

 C07D  487/04 (2006.01) 

 C07D  239/70 (2006.01) 

 A61P   35/00 (2006.01) 

(23) 03.09.2020. 

(30) US 27.08.2007. 845143 

(96) EP 14172196.9   21.08.2008.   EN 

(97) EP 2807927   03.12.2014.   201449   EN 

(54) TRICYCLIC COMPOUNDS HAVING 

CYTOSTATIC AND/OR CYTOTOXIC ACTIVITY 

AND METHODS OF USE THEREOF 
(71) DUQUESNE UNIVERSITY OF THE HOLY 

GHOST, 600 Forbes Avenue, Pittsburgh, PA 15282, US 

(72) GANGJEE, ALEEM, 3855 Oakbrook Court, 

Allison Park, PA Pennsylvania 15101, US 

(74) GRÜNECKER PATENT- UND 

RECHTSANWÄLTE PARTG MBB, Leopoldstraße 4, 

80802 München, DE 

_____________________________________________ 

 

(51) A61F    9/007 (2006.01)  (11) EP 2205193 A2 * 

(23) 14.03.2018. 

(30) US 07.09.2007. 970807 P 

 US 06.05.2008. 50901 

(86) PCT/US2008010502   05.09.2008.   EN 

(96) EP 08830574.3   05.09.2008.   EN 

(87) WO2009035571   19.03.2009.   200912 

(97) EP 2205193   14.07.2010.   201028   EN 

(54) LACRIMAL IMPLANT DETECTION 
(71) MATI THERAPEUTICS INC., 4317 Dunning 

Lane, Austin, TX 78746, US 

(72) DE JUAN, EUGENE, JR., 276 Edgewood 

Avenue, San FranciscoCalifornia 94117, US 

BOYD, STEPHEN, 23809 Hayes Avenue, 

MurrietaCalifornia 92562, US 

REICH, CARY, J., 114 Ayala Ct., Los GatosCalifornia 

95032, US 

CARDENAS, CHRISTOPHER, V., 2716 Sussex Way, 

Redwood CityCalifornia 94061, US 

JEWELL, TOMMY, 905 Washington SE, 

AlbuquerqueNew Mexico 87108, US 

MA, LORRIE, 1232 Arabelle Way, San JoseCalifornia 

95132, US 

NGUYEN, TUAN, 349 Bluefield Drive, San 

JoseCalifornia 95136, US 

(74) HGF, 1 City Walk, Leeds LS11 9DX, GB 

 

 

 

(51) A61K   31/722(2006.01)  (11) EP 2214684 A1 * 

 A61K   31/728(2006.01) 

 A61K    9/00 (2006.01) 

 A61P   15/02 (2006.01) 

 A61P   15/08 (2006.01) 

(23) 15.09.2020. 

(30) GB 19.11.2007. 0722507 

(86) PCT/GB2008051086   19.11.2008.   EN 

(96) EP 08851844.4   19.11.2008.   EN 

(87) WO2009066102   28.05.2009.   200922 

(97) EP 2214684   11.08.2010.   201032   EN 

(54) VAGINAL LUBRICANT COMPRISING 

HYALURONIC ACID 
(71) BRITISH BIOCELL INTERNATIONAL 

LIMITED, C/O Haywood House Dumfries Place, 

CardiffCF10 3GA, GB 

(72) ZHAO, XIAOBIN, 1 Mackenzie Road, 

Cambridge CB1 2AN, GB 

BURD, KEVIN ALEXANDER, 50 Broomhill Avenue, 

BurntislandFife KY3 0BP, GB 

(74) HGF, 1 City Walk, Leeds LS11 9DX, GB 

_____________________________________________ 

 

(51) A61L   29/16 (2006.01)  (11) EP 2073858 A1 * 

 A61L   31/16 (2006.01) 

 A61L   31/18 (2006.01) 

 A61L   29/18 (2006.01) 

(23) 19.08.2020. 

(30) US 19.11.2007. 942452 

 US 19.10.2007. 981380 P 

 US 19.10.2007. 981384 P 

(86) PCT/US2008006415   20.05.2008.   EN 

(96) EP 08754555.4   20.05.2008.   EN 

(87) WO2009051615   23.04.2009.   200917 

(97) EP 2073858   01.07.2009.   200927   EN 

(54) MEDICAL DEVICE RAPID DRUG 

RELEASING COATINGS COMPRISING OILS, 

FATTY ACIDS, AND/OR LIPIDS 
(71) LUTONIX, INC., 7351 Kirkwood Lane Suite 

138, Maple Grove, MN 55369, US 

(72) WANG, LIXIANO, 1205 Oakview Road, 

Medina, Minnesota 55356, US 

(74) HOFFMANN EITLE, Patent- und Rechtsanwälte 

PartmbB Arabellastraße 30, 81925 München, DE 

_____________________________________________ 

 

(51) A61L   29/16 (2006.01)  (11) EP 2086602 A2 * 

 A61L   31/16 (2006.01) 

(23) 19.05.2020. 

(30) US 20.11.2006. 860084 P 

 US 17.01.2007. 880742 P 
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 US 25.01.2007. 897427 P 

 US 26.02.2007. 903529 P 

 US 02.03.2007. 904473 P 

 US 30.04.2007. 926850 P 

 US 19.10.2007. 981380 P 

 US 19.10.2007. 981384 P 

(86) PCT/US2007024108   19.11.2007.   EN 

(96) EP 07862098.6   19.11.2007.   EN 

(87) WO2008063576   29.05.2008.   200822 

(97) EP 2086602   12.08.2009.   200933   EN 

(54) DRUG RELEASING COATINGS FOR 

MEDICAL DEVICES 
(71) LUTONIX, INC., 7351 Kirkwood Lane Suite 

138, Maple Grove, MN 55369, US 

(72) WANG, LIXIAO, 1205 Oakview Road, Medina, 

Minnesota 55356, US 

(74) HOFFMANN EITLE, Patent- und Rechtsanwälte 

PartmbB Arabellastraße 30, 81925 München, DE 

_____________________________________________ 

 

(51) C07K   16/00 (2006.01)  (11) EP 2535351 A2 

 C07K   16/18 (2006.01) 

 C07K   16/24 (2006.01) 

 C07K   16/46 (2006.01) 

(23) 21.05.2020. 

(30) GB 26.09.2007. 0718832 

 GB 26.09.2007. 0718834 

(96) EP 12183574.8   26.09.2008.   EN 

(97) EP 2535351   19.12.2012.   201251   EN 

(54) DUAL SPECIFICITY ANTIBODY FUSIONS 
(71) UCB BIOPHARMA SRL, Allée de la Recherche 

60, 1070 Brussels, BE 

(72) HUMPHREYS, DAVID PAUL, c/o UCB 

Celltechc/o IPD, 208 Bath road, Slough, Berkshire, SL1 

3WE, GB 

DAVE, EMMA, c/o UCB Celltechc/o IPD, 208 Bath 

road, Slough, Berkshire, SL1 3WE, GB 

(74) BLANCHARD, AMANDA JANE, UCB Celltech 

208 Bath Road, Slough, Berkshire SL1 3WE, GB 

_____________________________________________ 

 

(51) G01N   33/68 (2006.01)  (11) EP 2303922 A1 * 

 G01N   33/74 (2006.01) 

 C07K   14/58 (2006.01) 

(23) 12.12.2019. 

(30) WO 01.08.2008. PCT/EP2008/060188 

 WO 30.01.2009. PCT/EP2009/051101 

(86) PCT/EP2009059982   31.07.2009.   EN 

(96) EP 09781380.2   31.07.2009.   EN 

(87) WO2010012834   04.02.2010.   201005 

(97) EP 2303922   06.04.2011.   201114   EN 

(54) METHOD FOR THE IN VITRO DIAGNOSIS 

OF STROKE 
(71) BIO-RAD EUROPE GMBH, Holbeinstrasse 75, 

4051 Basel, CH 

 

(72) GIULIANI, ISABELLE, 229 Grande Rue, F-

92380 Garches, FR 

LARUE, CATHERINE, 21 avenue Le Notre, F-92420 

Vaucresson, FR 

GUEGAN, JOHANN, 8 bis rue du Général Noël, F-

92500 Rueil Malmaison, FR 

(74) LAVOIX, 2, place d'Estienne d'Orves, 75441 

Paris Cedex 09, FR 

_____________________________________________ 

 

(51) G06F   19/00 (2011.01)  (11) EP 2550613 A1 * 

(23) 31.08.2020. 

(86) PCT/EP2010001882   25.03.2010.   DE 

(96) EP 10712334.1   25.03.2010.   DE 

(87) WO2011116791   29.09.2011.   201139 

(97) EP 2550613   30.01.2013.   201305   DE 

(54) METHOD AND RECORDING MACHINE 

FOR RECORDING HEALTH-RELATED 

INFORMATION 
(71) NORMAMED S.A., Rue Jean-Pierre Brasseur 22, 

1258 Luxemburg, LU 

(72) TESMER, KARL, Via Albonago 28b, CH-6962 

Viganello, CH 

(74) BECKORD & NIEDLICH PATENTANWÄLTE 

PARTG MBB, Marktplatz 17, 83607 Holzkirchen, DE 

_____________________________________________ 

 

(51) G07B   17/00 (2006.01)  (11) EP 2191446 A1 * 

(23) 20.09.2016. 

(30) US 12.08.2007. 955364 P 

(86) PCT/US2008072691   08.08.2008.   EN 

(96) EP 08797536.3   08.08.2008.   EN 

(87) WO2009023593   19.02.2009.   200908 

(97) EP 2191446   02.06.2010.   201022   EN 

(54) SYSTEM AND METHOD OF OFFSETTING 

INVOICE OBLIGATIONS 
(71) INVOICE CLEARING SYSTEM, INC., 9300 

Wilshire Blvd., Ste. 333, Los Angeles, CA 90212, US 

(72) BIZRI, SAMER, 1632 Hickory Avenue, Los 

Angeles, CA 90503, US 

(74) FORRESTERS IP LLP, Skygarden Erika-Mann-

Straße 11, 80636 München, DE 
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ЖИГОВИ / Trademarks 
 

 

 

Међународни кодови за идентификацију 

библиографских података о жиговима 

према - WIPO St. 60 
 

 
Recommendation concerning 

bibliographic data 

 relating to trademarks - WIPO St. 60 
 

   

Регистарски број (111) Number of the registration 

Датум регистрације (151) Date of the registration 

Очекивани датум престанка важења жига (181) Expected expiration date of the registration 

Број пријаве (210) Number of the application 

Датум подношења пријаве (220) Date of filing of the application 

Подаци о изложбеном праву првенства (230) Data concerning exhibitions 

Подаци о праву првенства на основу Париске 

конвенције 
(300) Data relating to priority under the Paris Convention 

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

regarding the examined application 

Списак роба и услуга према Ничанској 

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

Classification of Goods and Service 

Изјава подносиоца пријаве да не тражи ексклузивно 

право за поједине нединстиктивне елементе знака 
(526) Disclaimer 

Опис фигуративних елеменатa жига 

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

according to the Vienna Classification 

Изглед знака (540) Reproduction of the mark 

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

Назначење да се ради о пријави колективног или 

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

mark, a certification mark or a guarantee mark 

Тродимензионални знак (554) Three-dimensional mark 

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

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

the registration 

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

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

 

(210) Ж- 2020-131 (220) 03.02.2020. 

(442) 30.10.2020. 

(731) Khayrat Al-Manafa for General Trade and 

Public Transport Limited Liability company, 27, 

Saborni str., Varna, BG 

(740) Адвокат Драгољуб Ћосовић, Андре Николића 3, 

11040, Београд 

(540) 

 

(531) 03.07.17; 19.03.03; 26.01.16; 26.11.02; 26.11.05; 

26.11.06; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.06; 29.01.07; 29.01.08  

(591) сива, црна, беж.  

(511) 34  дуван; дуван за замотавање; замена за 

дуван; производи од дувана; ароматизовани дуван; 

филтер и за дуван; луле за дуван; сирови дуван; 

дуван за жвакање; шибице; сигурносне шибице; 

цигаре; цигарете; производи за пушаче; прибор за 

пушење; упаљачи за пушаче; пепељаре за пушаче.  
 

(210) Ж- 2020-178 (220) 10.02.2020. 

(442) 30.10.2020. 

(731) Poundland Limited , Wellmans Road, Willenhall, 

West Midlands WV13 2QT, UK 

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

11040, Београд 

(540) 

DEALZ 

(511) 3  хидрантне креме; антиперспирантни 

дезодоранси; препарати за посветљавање зуба; 

препарати за полирање зуба; препарати за 

избељивање зуба; освеживачи ваздуха; есенцијална 

уља за освеживаче ваздуха.  

4  свеће и фитиљ и за осветљење; миришљаве свеће; 

свеће за ароматерапију; новогодишње свеће; свеће у 

лименкама; свеће у стакленим посудама; мале свеће 

у округлим посудама; плутајуће свеће; мирисно уље 

за паљење.  

5  фармацеутски препарати; санитарни препарати за 

медицинске сврхе; дијетална храна и супстанце 

прилагођене за медицинску употребу; препарати за 

стерилисање бочица за храњење беба; храна за бебе; 

додаци исхрани за бебе и децу; фластери, материјали 

за превијање; пелене за бебе; гаћице пелене за бебе; 

лекови који се купују без рецепта; улошци за 

инконтиненцију, гаћице за инконтиненцију, пелене 

за инконтиненцију; санитарни улошци, санитарне 

гаћице, санитарне пелене; тампони; препарати за 

уништавање штеточина, фунгициди; средства за 

уништавање корова; лубриканти за личну сексуалну 

употребу; сетови тестова за овулацију; хигијенске 

влажне марамице; антибактеријске влажне 

марамице; импрегниране медицинске марамице; 

импрегниране антисептичке марамице; 

дезинфекциона средства; освеживачи ваздуха; 

освеживачи ваздуха за аутомобиле, спрејеви за 

освежавање ваздуха; пуњења за освеживаче ваздуха. 

6  метална фолија за кување; метална фолија за 

умотавање и паковање; посуде од алуминијумске 

фолије; метална роба; гвожђарија, ситни метални 

предмети; затварачи од обичног метала; зидни 

анкери од метала; типлови за зид од метала; металне 

куке, метални вијци, метални шрафови, металне 

матице, метални екс ери и метални закивци; металне 

спој нице и металне цеви; полице; постоља; 

ормарићи; металне браве и катанци; металне кутије 

за алат; спој нице за електричне алате; неелектрични 

метални каблови и металне жице.   

8  ручни алати и ручне справе; ножеви; маказе; 

длета; жичане четке; чекићи; одвијачи; наставци за 

одвијаче и утичне кључеве; кљешта; штипаљке; 

кљешта за хватање; инбус кључеви; кључеви за 

матице; кључеви; полуге за постављање гума; 

кљешта за скидање изолације са жица; комбинована 

кљешта за скидање изолације и резање жица; алати 

за резање, оштрачи ножа; тестере, турпије, секачи за 

цеви; стругачи; пиштољи за спајање; лопате; 

мистрије; бушилице; брусилице; глодалице (ручни 

алат); велике маказе; шишачи; стеге; куке за 

стругање; ваљци за шавове; ножеви за одстрањивање 

изолације; алат за гуљење жица; шпахтле и мистрије; 

алати за чишћење четки; скалпели; вишенаменски 

ножеви; ножеви скалпели; сечива; дуге хватаљке; 

сврдла за ручне алате и тестере за ручни алата; 

пиштољи за пуњење пукотина; баштовански алати; 

прибор за маникир; прибор за педикир; турпије за 

нокте; грицкалице за нокте; пинцете; увијачи 

трепавица; бријачи; справе за шишање косе за личну 

употребу; металне ручке за ручни алат; прибор за 

јело; љуштилице за воће и поврће; ножеви за танко 

сечење воћа и поврћа; ренда за воће и поврће; резачи 

за јаја; кухињски ножеви; маказе за домаћинство; 

секачи тестенине; секачи пица; прибор, делови и 

опрема за сву наведену робу.  
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9  апарати и инструменти за подучавање, обуку и 

мерење; калкулатори; уређаји и инструменти за 

снимање, складиштење, пренос и репродукцију 

аудио, визуелних и аудио визуелних података; 

камере, дигиталне камере, видео камере, дигиталне 

видео камере; оптичка роба; наочаре; наочаре за 

сунце; сочива; електрични и електронски каблови; 

компјутерски каблови; мрежни каблови; УСБ 

каблови; скарт каблови; каблови за интерфејс за 

дигитални аудио/видео пренос; навлаке за каблове; 

батерије, суве батерије, пуњиве батерије, литијумске 

батерије, алкалне батерије; заштитна одећа, рукавице 

за заштиту од незгода; штитници за колена за 

раднике, заштитне маске; мерне траке; батерије и 

пуњачи за електронске цигарете; пуњачи за мобилне 

телефоне; компакт дискови; унапред снимљени 

компакт дискови; ДВД-ови; унапред снимљени ДВД-

ови; слушалице, звучници; штитници за екран; 

сочива за фотоапарате; продужни кабл за ТВ антене; 

продужни каблови.  

10  бочице за бебе; цуцле за бочице за бебе; цуцле за 

бебе; глодалице за зубе; шоље за храњење беба; 

кондоми; сексуална помагала.   

14  накит; огрлице, минђуше, наруквице, накит за 

глежњеве ногу, прстење, накит за пирсинг; 

имитација накита; драго камење; хоролошки и 

хронометријски инструменти; сатови и часовници; 

кутије за накит; торбице за накит; постоља за накит.   

16  фото албуми; свеске; адресари; рођендански 

споменари; штампане налепнице; подлоге за 

подсетнике; роковници; лични роковници; картице и 

картице са порукама: и коверте; регистратори; 

папирне салвете; папирнати или картонски 

прстенови за салвете; подметачи од папира или 

картона; картице са именима за столове; штампане 

публикације; материјали за обуку и наставу; 

графикони; школске табле, табле за цртање и 

штафелаји; цртежи који се копирају на подлогу, 

пресликачи; нацрти, и глобуси; лепкови и средства за 

лепљење; папирне салвете за бебе и децу; слова 

абецеде и бројчани симболи; папирне чашице и 

омоти за колаче; кутије за торте од папира или 

картона; врећице за забаву од папира или пластике, 

или пластике; папирне заставице; транспаренти, 

надстолњаци и значке; шаблони; ваљкасте четкице; 

папир за печење; папирни калупи за печење; папирни 

филтери за кафу; папирне салвете; папирни 

подметачи; папирни убруси; тоалет папир; марамице 

за лице; кесе од папира и / или пластике за канте за 

смеће; папирни убруси; танка фолија; пластичне кесе 

за складиштење хране за употребу у домаћинству; 

шаблони за нокте; металне ручке за ваљке за бојење; 

делови и опрема за сву горе наведену робу.   

18  кофери и путне торбе; носачи за животиње; 

огрлице, ремење и повоци за псе и мачке; посуде, 

кутије и лимене посуде за посип за мачке, кесе за 

облагање посуда за посип за мачке, подлоге за мачке, 

подлоге за псе, играчке за жвакање, кесице за псећи 

измет, играчке за кућне љубимце, рукавице за 

тимарење кућних љубимаца, четке и чешљеви за 

неговање кућних љубимаца, шишачи за шишање 

паса, корпе и кревети за псе и мачке, 

идентификациони привесци за псе, вратанца за 

мачке/псе, одећа за псе, капути за псе, капути за 

мачке, клапне за улазак/излазак паса и мачака; торбе; 

ташне; новчаници; кутије; козметичке торбе; 

торбице за тоалетни прибор; омоти за картице; 

пртљаг; сунцобрани; торбе и каишеви за алате 

(празни), новчаници за документа, корице за пасоше, 

омоти за кредитне картице, торбе; производи за 

жвакање од сирове коже.  

20  ручке, украси, корпе, кутије, трофеји, плакете, 

плакати, граничници за врата, корпе, зидни украси; 

затварачи од плуте; панои од плуте; затварачи од 

плуте за боце и посуде; штапови од бамбусова; 

штапови од трске за подупирање цвећа; трска за 

подупирање биљака (штапови); посуде за биљке, 

бачве, корпе од прућа; шкољке, украси од шкољки; 

подлоге за пресвлачење беба.  

21  четкице за зубе са држачима (електричне и 

неелектричне); чачкалице; конац за зубе; траке за зубе; 

чачкалице за зубе са држачима; корита и шоље за 

храњење; хранилице за птице; посуде и корита за пиће; 

чешљеви и четке за животиње; кавези за животиње; 

птичији кавези; посуде за рибу и резервоари; посуде за 

отпад; лопатице за сакупљање животињског измета; 

чешљеви против бува; држачи штапића од тамјана; 

горионици за тамјан (кадионице), посуде за тамјан; 

свећњаци; држачи за свеће; металне ручке за метле; 

дечије четке за косу; каде за бебе; посуде од прућа за 

биљке; пластичне посуде за биљке; посуде за биљке од 

смоле; дрвене посуде за биљке.   

23  пређе и конци; пређе за плетење; конци за 

плетење; шиваћа пређа; шиваћи конци.   

24  покућство од текстила; столњаци; ћебад за бебе; 

ћебад од флиса; чаршави за дечје креветиће; ћебад за 

дечје креветиће; платнене ограде за дечје креветиће.  

26  галантерија; шпенадле; игле; вештачко цвеће; 

прибор за косу; украси за косу.   

28  спортска опрема; спортски уређаји и опрема; 

опрема за фитнес; играчке за кућне љубимце; 

аутоматске игре (машине); игре и играчке за кућне 

љубимце.   

29  месо, риба, живина и дивљач; екстракти меса; 

конзервирано, смрзнуто, сушено и кувано воће и 

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

млечни производи; јестива уља и масти; морски 

плодови; конзервирано воће и поврће, сушено, 

кувано или прерађено; препарати направљени од 

горе наведене робе; супе; млечни производи; мусеви; 

хладни десерти; џемови и желеи; салате; пића на 

бази млечних производа; слатки намази; пикантни 
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намази; надеви, храна за ужину; готова јела која 

садрже (углавном) месо; готова јела која садрже 

(углавном) рибу; готова јела која садрже (углавном) 

морске плодове; готова јела која садрже (углавном) 

живину; готова јела која садрже (углавном) дивљач; 

готова јела која садрже (углавном) поврће; готова 

јела која садрже (углавном) воће; готова јела која 

садрже (углавном) јаја; полуготова јела која садрже 

(углавном) месо; полуготова јела која садрже 

(углавном) рибу; полуготова јела која садрже 

(углавном) морске плодове; полуготова јела која 

садрже (углавном) живину; полуготова јела која 

садрже (углавном) дивљач; полуготова јела која 

садрже (углавном) поврће; полуготова јела која 

садрже (углавном) воће; полуготова јела која садрже 

(углавном) јаја; јела која су спремна за кување а која 

се састоје углавном од меса, рибе, живине, дивљачи, 

воћа, поврћа и / или јаја; протеинске супстанце, 

наиме, млеко, сладолед, сир, јаја, јогурт, немлечни 

сир, немлечни сладолед, немлечни јогурти; умаци.   

31  свеже воће и поврће; семенке; природне биљке и 

цвеће; храна за животиње; сува животињска храна; 

конзервирана храна за псе; храна за штенце; 

нутритивно комплетна сува храна за псе; посластице 

за животиње на бази меса и чоколаде; бисквити за 

животиње; нутритивна храна за старије животиње; 

конзервирана храна за мачке; храна за мачиће; 

нутритивно комплетна сува мачија храна; стеља за 

животиње; подлоге за мале животиње; посластице за 

мале животиње; семе за птице; масне куглице за 

птице; рибља храна у форми пелета или пахуљица; 

декоративне водене биљке за акваријум; храна за 

куниће и зечеве; адитиви за животињску храну који 

нису за медицинску употребу; сено; слама.   

32  пиво; минерална и газирана вода; безалкохолна 

пића; воћни напици и сокови; сокови од поврћа; 

освежавајућа без алкохолна пића; коле; лимунаде; 

сода; пиво од ђумбира; енергетска пића; сирупи и 

други препарати за прављење напитака.   

34  артикли за пушаче; пепељаре, шибице; упаљачи 

за цигарете; папир за увијање цигарета; електронске 

цигарете; течни раствори за употребу у 

електронским цигаретама; распршивачи, атомизери, 

картомизери и парилице за електронске цигарете.   

35  услуге малопродаје, малопродаје путем 

интернета и услуге малопродаје поштом преко 

наруџбеница у вези са оглашавањем и продајом 

хидрантних крем а, антиперспирантних дезодоранса, 

пасти за зубе, освеживача ваздуха, есенцијалних уља 

за освеживаче ваздуха, мирисног уља за паљење, 

дијеталне хране и супстанци прилагођених за 

медицинску употребу, препарата за стерилисање 

бочица за храњење беба, уложака за инконтиненцију, 

гаћица за инконтиненцију, пелена за 

инконтиненцију, санитарних уложака, санитарних 

гаћица, санитарних пелена, лубриканата за личну 

сексуалну употребу, сетова тестова за овулацију, 

хигијенских влажних марамица, антибактеријских 

влажних марамица, импрегнираних медицинских 

марамица, импрегнираних антисептичких марамица, 

дезинфекционих средстава, освеживача ваздуха, 

освеживача ваздуха за аутомобиле, спреј ева за 

освежавање ваздуха, пуњења за освеживаче ваздуха, 

посуда од алуминијумске фолије, металне робе, 

ситних металних предмета, затварача од обичног 

метала, зидних анкера од метала, типлова за зид од 

метала, металних кука, металних вијака, металних 

матица, металних екс ера и металних закивака, 

металних спојница полица, постоља, ормарића, 

спојница за електричне алате, ручних алата и ручних 

справа, ножева, одвијача, наставака за одвијаче и 

утичне кључеве, кљешта за хватање, кључева за 

матице, кључева полуга за постављање гума, 

оштрача ножа, пиштоља за спајање, мистрија, 

глодалица (ручни алат), великих маказа, шишача, 

кука за стругање, ваљака за шавове, ножева за 

одстрањивање изолације, алата за гуљење жица, 

мистрија, алата за чишћење четки, скалпела, 

вишенаменских ножева, ножева скалпела, сечива, 

дугих хватаљки, сврдла за ручне алате и тестера за 

ручне алате, пиштоља за пуњење пукотина, 

баштованских алата, бријача, метални х ручки за 

ручни алат, љуштилица за поврће, ножева за танко 

сечење воћа и поврћа, ренда за воће и поврће, 

апарата и инструмената за подучавање, обуку и 

мерење, калкулатора, уређаја и инструмената за 

снимање, складиштење, пренос и репродукцију 

аудио, визуелних и аудио визуелних података, 

оптичке робе, наочара, наочара за сунце, каблова за 

интерфејс за дигитални аудио/видео пренос, навлака 

за каблове, сувих батерија, литијумских батерија, 

алкалних батерија, батерија и пуњача за електронске 

цигарете, унапред снимљених компакт дискова, 

унапред снимљени двд-ова, штитника за екран, 

сочива за фотоапарате, продужних каблова за тв 

антене, сим картица, шоља за храњење беба, 

кондома, сексуалних помагала, огрлица, минђуша, 

наруквица, накита за глежњеве ногу, прстења, накита 

за пирсинг, имитација накита, драгог камења, 

хоролошких и хронометријских инструмената, 

кутија за накит, торбица за накит, постоља за накит, 

врећица и кутија за поклоне од папира, пластике или 

картона, украса од папира, фото албума, свески, 

адресара, рођенданских споменара, штампаних 

налепница, подлога за подсетнике, роковника, 

албума, личних роковника, картица и картица са 

порукама, папира за писање и коверти, регистратора, 

папирнатих или картонских прстенова за салвете, 

подметача или картона, картица са именима за 

столове, слика и постера, материјала за обуку и 

наставу, графикона, школских табли, табли за 

цртање и штафелаја, цртежа који се копирају на 
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подлогу, пресликача, нацрта, и глобуса, лепкова и 

средстава за лепљење, папирних салвета за бебе и децу, 

слова абецеде и бројчаних симбола, папирних чашица и 

омота за колаче, врећица за забаву од папира или 

пластике, папирних заставица, транспарената, 

надстолњака и значки, шаблона, папирних калупа за 

печење, танке фолија, шаблона за нокте, металних 

ручки за ваљке за бојење, посуда, кутија и лимених 

посуда за посип за мачке, кеса за облагање посуда за 

посип за мачке, подлога за мачке, подлога за псе, 

играчки за жвакање, кесица за псећи измет, рукавица за 

тимарење кућних љубимаца, шишача за шишање паса, 

корпи и кревета за псе и мачке, идентификационих 

привезака за псе, вратанаца за мачке/псе, клапни за 

улазак/излазак паса и мачака, кутија, омота за картице, 

сунцобрана, торби и каишева за алате (празних), 

новчаника за документа, корица за пасоше, омота за 

кредитне картице, производа за жвакање од сирове 

коже, ручки, украса, корпи, кутија, полица, трофеја, 

плакета, плаката, граничника за врата, корпи, зидних 

украса, затварача од плуте, паноа од плуте, затварача од 

плуте за боце и посуде, штапова од бамбусова, штапова 

од трске за подупирање цвећа, трске за подупирање 

биљака (штапова), посуда за биљке, бачви, корпи од 

прућа, шкољки, украса од шкољки, подлога за 

пресвлачење беба, чачкалица за зубе са држачима, 

корита и шоља за храњење, посуда и корита за пиће, 

птичијих кавеза, посуда за отпад, посуда за тамјан, 

металних ручки за метле, дечијих четки за косу, када за 

бебе, посуда од прућа за биљке, пластичних посуда за 

биљке, посуда за биљке од смоле, дрвених посуда за 

биљке, пређа и конца, пређа за плетење, конца за 

плетење, шиваће пређе, шиваћег конца, покућства од 

текстила, , чаршава за дечје креветиће, ћебади за дечје 

креветиће, платнених ограде за дечје креветиће, 

шпенадли, игала, прибора за косу, аутоматских игара 

(машина), смрзнутог, и куваног поврћа, ком пота, 

морских плодова, конзервираног воћа и поврћа, 

сушеног, куваног или прерађеног, препарата 

направљених од горе наведене робе, супе, хладних 

десерта, салата, пића на бази млечних производа, 

слатких намаза, пикантних намаза, надева, хране за 

ужину, готових јела која садрже (углавном) месо, 

готових јела која садрже (углавном) рибу, готових јела 

која садрже (углавном) морске плодове, готових јела 

која садрже (углавном) живину, готових јела која 

садрже (углавном) дивљач, готових јела која садрже 

(углавном) поврће, готових јела која садрже (углавном) 

воће, готових јела која садрже (углавном) јаја, 

полуготових јела која садрже (углавном) месо, 

полуготових јела која садрже (углавном) рибу, 

полуготових јела која садрже (углавном) морске 

плодове, полуготових јела која садрже (углавном) 

живину, полуготових јела која садрже (углавном) 

дивљач, полуготових јела која садрже (углавном) 

поврће, полуготових јела која садрже (углавном) воће, 

полуготових јела која садрже (углавном) јаја, јела која 

су спремна за кување а која се састоје углавном од 

меса, рибе, живине, дивљачи, воћа, поврћа и / или јаја, 

протеинских супстанци, наиме, млека, сладоледа, сира, 

јаја, јогурта, немлечног сира, немлечног сладоледа, 

немлечног јогурта; умака, стеља за животиње, подлога 

за мале животиње, хране за куниће освежавајућих без 

алкохолних пића, коле, енергетских пића, пепељара, 

упаљача за цигарете, папира за увијање цигарета, 

електронских цигарета, течних раствора за употребу у 

електронским цигаретама, распршивача, атомизера, 

картомизера и парилица за електронске цигарете.   
 

(210) Ж- 2020-183 (220) 10.02.2020. 

(442) 30.10.2020. 

(731) RC Development s.r.o., Nadražni 238/7,  

68201, Vyškov, CZ 

(740) ЗАК Вујиновић & Ђокић, Крунска 50,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.11; 27.05.17  

(511) 35  истраживање тржишта некретнина; 

посредовање у области некретнина; изнајмљивање и 

продаја некретнина; маркетинг и маркетиншке 

услуге; маркетиншка стратегија и маркетиншка 

истраживања у вези са продајом или изнајмљивањем 

некретнина; управљање објектима; обезбеђивање 

извођача грађевинских радова; саветовање у вези с 

пословањем и маркетингом; изнајмљивање 

рекламног простора; услуге оглашавања, нарочито 

рекламирање некретнина за изнајмљивање, помоћу 

брошура, каталога и преко глобалне 

телекомуникацијске мреже; административно 

управљање пословним и тржним центрима; 

менаџмент и администрација  

36  продаја, изградња, закуп и управљање 

некретнинама; изнајмљивање и узимање у закуп 

некретнина; управљање и администрирање 

некретнинама; изградња и улагање у грађевинарство; 

управљање некретнинама; изнајмљивање, закуп и 

управљање некретнинама и пословним објектима, 

укључујући комерцијалне објекте; изнајмљивање 

комерцијалних и стамбених објеката; управљање 

тржним центарима у погледу послова са 

некретнинама; давање у закуп простора тржног 

центра; управљање робним кућама [некретнине]; 

изнајмљивање канцеларија [некретнина].   
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(210) Ж- 2020-236 (220) 20.02.2020. 

(442) 30.10.2020. 

(731) Monus d.o.o. Beograd-Zemun, Александра 

Дубчека 14, 11080, Београд-Земун, RS 

(540) 

 

(531) 19.03.03; 26.01.06; 27.05.01  

(511) 34  дуван; дуван за замотавање; производи од 

дувана; дуван за жвакање; артикли за пушаче; 

филтери за цигарете; шибице; цигарете; цигаре.  
 

(210) Ж- 2020-294 (220) 25.02.2020. 

(442) 30.10.2020. 

(731) Khayrat Al-Manafa for General Trade and 

Public Transport Limited Liability company, 27, 

Saborni str., Varna, BG 

(740) Адвокат Драгољуб Ћосовић, Андре Николића 3, 

11040, Београд 

(540) 

 

(531) 03.01.02; 24.01.05; 24.09.05; 26.04.15; 26.04.16; 

26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.24; 

29.01.02; 29.01.03; 29.01.04; 29.01.08  

(591) жута, црна, тегет, зелена.  

(511) 34  дуван; дуван за замотавање; замена за 

дуван; производи од дувана; ароматизовани дуван; 

филтер и за дуван; луле за дуван; сирови дуван; 

дуван за жвакање; шибице; сигурносне шибице; 

цигаре; цигарете; производи за пушаче; прибор за 

пушење; упаљачи за пушаче; пепељаре за пушаче.  
 

(210) Ж- 2020-295 (220) 25.02.2020. 

(442) 30.10.2020. 

(731) Khayrat Al-Manafa for General Trade and 

Public Transport Limited Liability company, 27, 

Saborni str., Varna, BG 

(740) Адвокат Драгољуб Ћосовић, Андре Николића 

3, 11040, Београд 

(540) 

 

(531) 03.01.02; 24.01.05; 24.09.05; 26.04.16; 26.04.22; 

26.04.24; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.24  

(511) 34  дуван; дуван за замотавање; замена за 

дуван; производи од дувана; ароматизовани дуван; 

филтер и за дуван; луле за дуван; сирови дуван; 

дуван за жвакање; шибице; сигурносне шибице; 

цигаре; цигарете; производи за пушаче; прибор за 

пушење; упаљачи за пушаче; пепељаре за пушаче.  
 

(210) Ж- 2020-326 (220) 02.03.2020. 

(442) 30.10.2020. 

(731) Peacock TV LLC, 1201 North Market Street, 

Suite 1000, 19801 Wilmington, Delaware, US 

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

11040, Београд 

(540) 

 

(531) 24.17.02; 26.04.16; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 

27.05.24; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.03; 29.01.04; 

29.01.05; 29.01.06; 29.01.08  

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

љубичаста, плава, зелена.  

(511) 9  софтверске апликације за мобилне 

електронске уређаје и преносиве електронске 

уређаје, наиме, мобилне телефоне, целуларне 

телефоне, паметне телефоне, ручне конзоле за игру, 

таблет рачунаре, лаптоп и ноутбук рачунаре; 

рачунарски софтвер, наиме репродуктори аудио-

визуелног медијског садржаја који се могу 

преузимати са интернета; софтвер за претраживање и 

означавање видео записа; рачунарски софтвер за 

стриминг аудио-визуелног медијског садржаја на 

мобилним електронским уређајима и рачунарима; 

софтвер за праћење и оптимизацију огласа; 

рачунарски програми за видео игре; програми за 

интерактивне игре; софтверска платформа за 

пружање програмских интерфејса трећим лицима 
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како би приступили садржају интернет страница и 

подацима за развој вебсајта и развој вебсајт апликације; 

интерактивне игре, и то рачунарски програми и 

програми за видео игрице са садржајем из филмова, 

телевизијских програма или музичких видео записа; 

дигитални медији, наиме, аудио-визуелни медијски 

садржај који се може преузимати са интернета а из 

области вести, забаве, спорта, комедије, драме, музике 

и музичких видео записа; унапред снимљени медији, 

односно меморије без покретних делова и 

полупроводничке меморије, хард дискови и дискови, 

магнетске меморије, хард дискови и дискови, флеш или 

УСБ прикључци, меморијске картице, меморијски 

стикови, ДВД-ови, ЦД-ови, оптички дискови, 

интерактивни дискови са музиком и музичким видео 

записима, видео касете и аудио касете и ласерски 

дискови с вестима, забавом, спортом, комедијом, 

драмом, музиком и музичким видео записима.   
 

(210) Ж- 2020-327 (220) 02.03.2020. 

(442) 30.10.2020. 

(731) Peacock TV LLC, 1201 North Market Street, 

Suite 1000, 19801 Wilmington, Delaware, US 

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

11040, Београд 

(540) 

 

(531) 24.17.02; 26.04.16; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 

27.05.24; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.03; 29.01.04; 

29.01.05; 29.01.06; 29.01.08  

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

љубичаста, плава, зелена.  

(511) 35  оглашавање; пословне услуге оглашавања; 

услуге анализе оглашавања; изнајмљивање огласног 

времена; услуге дигиталне рекламе; објављивање 

реклама за друге путем бежичних мрежа, интернета, 

кабла, сателита и глобалних, регионалних и 

локалних рачунарских мрежа; услуге мрежног и 

интернет оглашавања, рекламе и маркетинга; 

пружање простора на мобилним уређајима, 

софтверским апликацијама и мрежним локацијама за 

оглашавање производа и услуга; услуге 

интернетских и онлајн малопродајних страница које 

се односе на аудиовизуални садржај који се може 

преносити уживо или преузимати а из области вести, 

забаве, спорта, комедије, драме, музике и музичких 

видео записа; услуге програма верности купаца и 

услуге клуба купаца за комерцијалне, промотивне, 

рекламне и потребе ангажовања купаца.   

(210) Ж- 2020-445 (220) 06.03.2020. 

(442) 30.10.2020. 

(731) Privredno društvo INTER STIK d.o.o. Niš, 

Борова бр. 60, 18204 Ниш-Панталеј, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.07.01; 29.01.03  

(591) зелена  

(511) 1  лепкови за индустријску употребу; лепак за 

чизме и ципеле; лепак за кожу; лепак за 

индустријску употребу.  
 

(210) Ж- 2020-447 (220) 06.03.2020. 

(442) 30.10.2020. 

(731) Privredno društvo INTER STIK d.o.o. Niš, 

Борова бр. 60, 18204 Ниш-Панталеј, RS 

(540) 

BSC 4000 

(511) 1  лепкови за индустријску употребу; лепак за 

чизме и ципеле; лепак за кожу; лепак за 

индустријску употребу.  
 

(210) Ж- 2020-448 (220) 06.03.2020. 

(442) 30.10.2020. 

(731) Privredno društvo INTER STIK d.o.o. Niš, 

Борова бр. 60, 18204 Ниш-Панталеј, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.07.01; 29.01.03  

(591) зелена  

(511) 1  лепкови за индустријску употребу; лепак за 

чизме и ципеле; лепак за кожу; лепак за 

индустријску употребу.  
 

(210) Ж- 2020-492 (220) 03.04.2020. 

(442) 30.10.2020. 

(731) Compagnie Financière et de Participations Roullier, 

27 avenue Franklin Roosevelt, 35400 SAINT-MALO, FR 

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

11040, Београд 

(540) 

EURONATURE 
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(511) 1  хемијски производи; производи на бази 

минерала и /или на бази органских материја за употребу 

у пољопривреди, хортикултури и шумарству; гнојива; 

ђубрива и додаци за побољшање земљишта.  
 

(210) Ж- 2020-623 (220) 09.05.2020. 

(442) 30.10.2020. 

(731) Зоран Урта, Интернационалних бригада 5/18, 

11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 05.05.20; 05.05.21; 27.05.01; 28.05.00; 29.01.04; 29.01.05 

(591) азурно плава, светло љубичаста.  

(511) 14  ланчићи [накит]; привесци за ланчиће; 

минђуше; висеће минђуше; минђуше на увлачење; 

минђуше на штипаљку; минђуше за пробушене уши; 

наруквице [накит]; привесци за наруквице; кожне 

наруквице за сатове; копче за наруквице за ручне сатове; 

металне наруквице за сатове; венчано прстење; 

веридбено прстење; прстење [накит]; прстење за прсте 

руке; прстење [накит], од неплеменитих метала; 

неметални привесци за кључеве; привесци за кључеве од 

коже; привесци за кључеве од метала; привесци за 

кључеве од вештачке коже; привесци за кључеве од 

неплеменитих метала; украсни привесци за кључеве од 

племенитих метала; привесци за кључеве [прстенови за 

кључеве са ситним украси м а или украсним 

привесцима]; каишеви за сатове; каишеви за ручне 

сатове; дугмад за манжетне.  

18  кожни новчаници; новчаници за картице; џепни 

новчаници; кожне торбе, кофери и новчаници; кожни 

новчаници за кредитне картице; кожни новчаници за 

метални новац; новчаници за кредитне картице; 

новчаници, нису од племенитих метала; новчаници 

за кованице који нису од племенитих метала; 

новчаници који се могу причврстити о појас; кожни 

каишеви; каишеви за новчанике за метални новац; 

каишеви за женске торбе [ручне торбе]; каишеви-

ременици за ношење беба, новорођенчади.  

25  каишеви за струк [одећа]; каишеви од имитације 

коже; каишеви од тканине [одећа]; кожни каишеви 

[одећа]; манжетне; манжетне кошуља [одећа]; џемпери; 

вунени џемпери; лагани џемпери; памучни џемпери; 

ролке-џемпери; џемпери [пуловери]; плетени џемпери 

на копчање; џемпери на v-изрез; џемпери са дугим 

рукавима; тренерке; женске тренерке; мушке тренерке; 

тренерке за бебе; тренерке за децу; горњи делови 

тренерке; шушкаве тренерке.  

26  копче за каишеве; дугмад; дугмад за одећу; 

украсна дугмад; декоративна украсна дугмад; 

дугмад, копче и петље, шпенадле и игле.   
 

(210) Ж- 2020-680 (220) 14.05.2020. 

(442) 30.10.2020. 

(731) MOLEN CREATIVE ACADEMY d.o.o. 

Beograd, Булевар деспота Стефана 101, Београд, RS 

(740) Александар Поповић, адвокат, Палмотићева 

16а, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.16; 26.04.19; 26.04.22; 27.05.01; 27.05.10; 

27.05.17; 29.01.04; 29.01.06  

(591) плава, бела.  

(511) 41  пружање услуга у области образовања; 

професионално усмеравање (саветовање у вези са 

образовањем или обуком); клупске услуге (забавне или 

образовне); организовање и вођење конференција; 

организовање и вођење радионица (обука).  
 

(210) Ж- 2020-903 (220) 12.06.2020. 

(442) 30.10.2020. 

(731) Privredno društvo za promet, marketing i 

posredovanje Inpharm Co. d.o.o. Beograd Zemun, 

Батајнички друм 23, 11080, Београд-Земун, RS 

(540) 

ThyroSel 

(511) 5  дијететска храна прилагођена за медицинске 

намене; витаминско минерални додаци исхрани; 

дијететски додаци (додаци исхрани) за људе и 

животиње; додаци исхрани; додаци исхрани који 

садрже витамине; медицински додаци исхрани за 

људску потрошњу; минерални додаци исхрани; 

фармацеутски препарати.  
 

(210) Ж- 2020-939 (220) 17.06.2020. 

(442) 30.10.2020. 

(731) Предраг Црнковић ПР, Винарија Киш 

Сремски Карловци, Карловачком мира 46, 21205 

Сремски Карловци, RS 

(540) 
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(531) 27.05.01; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црна и бела  

(511) 33  алкохолна пића (изузев пива), вино.  
 

(210) Ж- 2020-940 (220) 16.06.2020. 

(442) 30.10.2020. 

(731) SAMOSTALNA RADNJA ZA IZRADU OD 

PLASTIKE, VEŠTAČKIH SMOLA, METALA, 

PROIZVODNJA ALATA I OPŠTI MAŠINSKI 

RADOVI SANJA IPPI DRAGAN ŽIKIĆ 

PREDUZETNIK STARA PAZOVA, Симе Шолаје 

68, 22300 Стара Пазова, RS 

(540) 

 

(531) 05.03.14; 26.04.09; 26.04.15; 26.04.22; 26.04.24; 

27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.03; 

29.01.04; 29.01.06  

(591) зелена, бела и тамно плава  

(511) 8  кашике, виљушке и ножеви од пластике; 

лопатице за брашно [ручни алат]; лопате [ручни 

алат]; лопатице за кафу [ручни алат]; лопатице за 

шећер [ручни алат]; љуштилице за кромпир, 

неелектричне; љуштилице за агруме; љуштилице за 

поврће [ручни алат]; ножеви за љуштење; пластични 

прибор за јело; ренда; ручни алати за сакупљање 

смећа; справе за претакање течности [ручни алат]; 

лопатице [ручни алат].  

20  баштенски намештај од пластике; бурад, која 

нису од метала; вешалица за одећу; даске за сечење 

[табле]; дрвене или пластичне кутије за алат, празне; 

држачи за висеће саксије, неметални; држачи за 

пешкире, неметални, причвршћени; запушачи, 

неметални; затварачи од пластике за посуде; корпе за 

ношење ствари; корпе, неметалне; куке које нису од 

метала за вешање одеће; кукице за завесе; кутије од 

пластике; мердевине, од дрвета или пластике; 

неметалне кутије за алат, празне; огледала за 

купатило; послужавници, неметални; постоља за 

саксије; постоља за саксије за цвеће [намештај]; 

посуде, пластичне за амбалажу; столице за башту; 

столице за купатило; столице за лежање 

[лигештули]; столови за башту; табуреи; хоклице; 

чепови за боце, неметални; пластичне посуде; 

столице за двориште; ручне корпе за куповину у 

супермаркету, неметалне; затварачи, неметални.   

21  бокали; вазе за цвеће; вакуум чепови посебно 

прилагођени за винске боце; варјаче [кухињски 

прибор]; вешалице за одећу; виљушке за сервирање; 

виљушке за сервирање тестенине; гњечилице за 

поврће; даске за сечење; декоративне саксије; дозери 

за препарате за чишћење; држачи за саксије за цвеће; 

држачи столњака; држачи тоалетног папира; држачи 

четки за тоалет; дршке за метле, неметалне; замке за 

муве; звонасти поклопци за торте; звонасти 

поклопци за храну; звонасти термо поклопци за 

храну; кадице за бебе, преносиве; калупи за коцке 

леда за фрижидере; канта за искоришћен папир; 

канте за отпатке за употребу у домаћинству; канте за 

отпатке за кућну употребу; канте за смеће; кашике за 

обување ципела; кашике за сервирање; кашике за 

сладолед; кашике са рупицама и прорезима 

[кухињски прибор]; корпе за веш за кућну употребу; 

корпе за домаћинство, неметалне; корпе за прљав 

веш, за домаћинство; корпе за хлеб за кућну 

употребу; корпе за цвеће; кофе; кофе за купатило; 

кофе за моп са цедиљком; куварске модле; кутије за 

сапун; кутије за употребу у домаћинству или 

кухињи; кутије за храну; кутијице за четкице за зубе; 

кућне посуде за храну; кухињске даске за сецкање; 

кухињске посуде за чување тестенине; кухињски 

прибори; кухињски прибор, који није од племенитих 

метала; лавори [посуде]; левци; лопатице за смеће; 

лопатице за употребу у домаћинству; метле; мопови; 

ноше за децу; овали за послуживање; оклагије 

[кућне]; пластичне даске за сечење; пластичне канте; 

пластичне посуде; пластичне посуде за кућну 

употребу; пластичне посуде за употребу у кухињи; 

пластичне ручне корпе за продавницу за кућну 

упортебу; пластичне чаше; пластичне шоље; 

пластични држачи јаја за домаћинство; пластични 

поклопци за саксије; пластични тањири; подметач за 

шерпе; подметачи [стони прибор]; подне вазе; 

поклопци прилагођени за канте за отпатке; 

послужавници; послужавници на спратове; постоља 

за торте; посуде за бибер; посуде за домаћинство; 

посуде за зачине; посуде за испирање; посуде за 

колаче; посуде за мешање [шејкери]; посуде за 

чување хране, топлотно изоловане; посуде [чиније]; 

прахери [ручне справе]; преносиве пластичне посуде 

за употребу у кући и кухињи; преса за бели лук 

[кухињски прибор]; пресе за воће, неелектричне, за 

употребу у домаћинству; прибор за скупљање 

мрвица; прибор за чишћење; прозорске жардињере 

од пластике; ренда за кућну употребу; саксије за 

цвеће; сакупљачи мрва; сервирне кутлаче; сетови за 

зачине; сетови за со и бибер; сита за брашно; сита за 

кухињску употребу; сламке за пиће; сланици; сталци 

за колаче на спратове; сталци за торте; стони 

подметачи од пластике, која није замена за текстил; 

стоно посуђе [изузев кашика, виљушки, ножева]; 

сунђерасти мопови; тањири; тањирићи за саксије; 

тацне; тацне за торте; тацне на спратове; 

термоизоловане посуде за храну или пиће, за 

употребу у домаћинству; тучак за кухињску 

употребу; хватаљке за лед; хватаљке за сервирање; 

хватаљке за шпагете; цедиљке за употребу у 

домаћинству; цедиљке за цитрусе; цедиљке 
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[кухињске справе]; чаше, папирне или пластичне; 

четке; четке за WC шоље; четке за бојење косе; четке 

за косу; четке за купање; четке за кућну употребу; 

четке за обућу; четке за под; четке за прање судова; 

четке за рибање; четке за тоалет; четке за чишћење за 

домаћинство; четкице за пецива; чиније за мешање; 

чиније за послуживање; чиније за салату; шејкери за 

коктеле; штипаљке за веш; корита за прање веша; 

кухињске посуде; прозорске жардињере; каде за 

бебе; корпе за домаћинство; корпе за прљави веш за 

кућну употребу; послужавници за домаћинство; 

стони држачи салвета; лопатице за лед; сталци за 

салвете, који нису од племенитих метала; сталци за 

сушење посуђа.  
 

(210) Ж- 2020-941 (220) 18.06.2020. 

(442) 30.10.2020. 

(731) PANONIT DOO ZA SISTEME ZASNOVANE 

NA RAČUNARU RAZVOJ I PROIZVODNJU U 

OBLASTI INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA 

NOVI SAD, Мирослава Антића 7, 21000 Нови Сад, RS 

(740) Адвокат Александар Бугарин, Скендербегова 

3/3, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.09; 26.04.24; 27.05.01; 29.01.04; 29.01.06; 

29.01.08  

(591) светло плава, црна, бела  

(511) 9  рачунари и периферни рачунарски уређаји; 

рачунарски софтвер; апликацијски софтвер; 

биоинформатички софтвер; софтвер за комуникацију; 

USB оперативни софтвер; апликацијски софтвери за 

паметне телефоне; интерактивни рачунарски софтвер; 

рачунарски софтвер за обраду слика; рачунарски 

софтвер за обраду података; рачунарски софтвер за 

обраду текста; рачунарски софтвер за обраду 

информација; рачунарски софтвер за претраживање; 

рачунарски софтвер, фирмвер и хардвер; рачунарски 

хардвер и софтвер.   

35  услуге малопродаје компјутерског софтвера; 

услуге велепродаје компјутерског софтвера; 

објављивање рекламних текстова; оглашавање; 

рекламирање; рекламирање на радију, радио 

рекламирање; истраживања за послове; рекламирање 

преко телевизије; телевизијске рекламе; 

компјутерско управљање подацима; маркетинг; 

услуге телемаркетинга; маркетиншка истраживања: 

компјутсрско управљање подацима; професионалне 

пословне консултације; рекламирање на рачунарској 

мрежи; изнајмљивање времена за рекламирање у 

свим средствима комуникације: психолошко 

тестирање за избор запослених: оптимизација за 

претраживаче; оптимизаџија саобраћаја са интернет 

странице: оглашавање плаћањем по клику (рау рег 

click оглашавање).   

42  научне и технолошке услуге, као и услуге 

истраживања и пројектовања у вези са њима; 

пројектовање и развој рачунарског хардвера и 

софтвера; креирање софтвера; инжењерске услуге; 

изнајмљивање рачунара; рачунарско програмирање; 

дизајнирање рачунарског софтвера; ажурирање 

рачунарског софтвера; саветовање у области дизајна 

и развоја рачунарског хардвера; 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; 

инсталирање рачунарског софтвера; засејавање 

облака; саветовање у области рачунарског софтвера: 

изнајмљивање веб сервера: зашгита од рачунарских 

вируса; саветовање о изради веб сајтова; софтвер у 

виду сервиса lSaaSl: саветовање у вези 

информационих технологија; научна истраживања; 

сервер хостинг; 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 

компјутерске технологије; услуге кодирања 

података; развој рачунарских платформи; дизајн и 

развој рачунарског софтвера; истраживања у области 

технологије телекомуникација.   
 

(210) Ж- 2020-942 (220) 18.06.2020. 

(442) 30.10.2020. 

(731) PANONIT DOO ZA SISTEME ZASNOVANE 

NA RAČUNARU RAZVOJ I PROIZVODNJU U 

OBLASTI INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA 

NOVI SAD, Мирослава Антића 7, 21000 Нови Сад, RS 

(740) Адвокат Александар Бугарин, Скендербегова 

3/3, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 02.09.01; 27.05.01; 27.05.11; 27.05.15; 29.01.01; 

29.01.06; 29.01.08  

(591) црна, бела, црвена  

(511) 10  хируршки, медицински, зубарски и 

ветеринарски апарати и инструменти; медицински 

апарати и инструменти; снимачи откуцаја срца; 

апарати за праћење откуцаја срца; монитори за 
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праћење рада срца који се носе током вежбе; апарати 

за мерење крвног притиска; мерач крвног притиска; 

апарати за тестирање, за медицинску употребу; 

апарати који се користе у медицинским анализама; 

дијагностички апарати за медицинску употребу; 

срчани пејсмејкери; мерачи пулса; апарати за 

праћење откуцаја срца; електрокардиографи.   

42  научне и технолошке услуге, као и услуге 

истраживања и пројектовања у вези са њима; 

пројектовање и развој рачунарског хардвера и 

софтвера; инжењерске услуге; рачунарско 

програмирање; дизајнирање рачунарског софтвера; 

ажурирање рачунарског софтвера; саветовање у 

области дизајна и развоја рачунарског хардвера; 

изнајмљивање рачунарског софтвера; поновно 

успостављање рачунарских података; одржавање 

рачунарског софтвера; анализе рачунарских система; 

дизајнирање рачунарских система; умножавање 

рачунарских програма; софтвер у виду сервиса 

[SaaS]; саветовање у вези информационих 

технологија; научна истраживања; саветодавне 

услуге из области компјутерске технологије; услуге 

кодирања података; развој рачунарских платформи; 

медицинска истраживања.   

44  медицинске услуге; пружање информација путем 

интернета о спречавању кардиоваскуларних болести 

и можданих удара; услуге праћења рада срца путем 

телефона; услуге медицинских клиника; услуге 

медицинских анализа ради дијагностике и лечења 

које пружају медицинске лабораторије; услуге 

центара за опоравак; услуге неговања болесника; 

медицинска помоћ; услуге центара за 

рехабилитацију; болничке услуге; здравствена нега; 

медицински скрининг.   
 

(210) Ж- 2020-943 (220) 18.06.2020. 

(442) 30.10.2020. 

(731) SMARTINIT DOO NOVI SAD, Лазе Нанчића 

7, 21000 Нови Сад, RS 

(740) Адвокат Александар Бугарин, Скендербегова 

3/3, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.09; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.10; 

27.05.24; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.08  

(591) тамно плава, црна, црвена, бела  

(511) 35  услуге малопродаје компјутерског 

софтвера; услуге велепродаје компјутерског 

софтвера; објављивање рекламних текстова; 

оглашавање; рекламирање; рекламирање на радију, 

радио рекламирање: истраживања за послове; услуге 

односа са јавношћу; рекламирање преко телевизије; 

телевизијске рекламе; компјутерско управљање 

подацима; маркетинг; услуге телемаркетинга; 

маркетиншка истраживања: компјутерско управљање 

подацима; професионалне пословне консултације, 

рекламирање на рачунарској мрежи; изнајмљивање 

времена за рекламирање у свим средствима 

комуникације; услуге праћења штампе; психолошко 

тестирање за избор запослених; оптимизација за 

претраживаче; оптимизаџија саобраћаја са интернет 

странице; оглашавање плаћањем по клику (рау рег 

click оглашавање).   

41  образовне услуге; академије (образовне); 

организовање такмичења (образовних или забавних); 

учење на даљину; издавање текстова, осим рекламних 

текстова; настава, обука; услуге пружања обуке; 

изнајмљивање аудио снимака; изнајмљивање филмова; 

производња филмова, који нису рекламни филмови; 

издавање књига; продукција радио и телевизијских 

програма; организовање и вођење колоквијума; 

организовање и вођење конференција; организовање и 

вођење конгреса; пружање услуга у области образовања; 

испити из области образовања; практична настава (обука 

путем демонстрације); припрема и вођење симпозијума; 

припрема и вођење семинара: организовање и вођење 

радионица (обука); онлајн издавање електронских књига 

и часописа; електронско издаваштво; услуге 

омогућавања електронских публикација које се не могу 

преузимати; професионално усмеравање (саветовање у 

вези са образовањем или обуком); услуге професионалне 

преквалификације; услуге образовања које пружају 

школе; омогућавање коришћења онлајн музике, која се 

не може преузимати; омогућавање коришћења онлајн 

видео записа, који се не могу преузимати; подучавање; 

организовање и вођење образовних форума уживо.   

42  научне и технолошке услуге, као и услуге 

истраживања и пројектовања у вези са њима: 

пројектовање и развој рачунарског хардвера и 

софтвера; инжењерске услуге; изнајмљивање 

рачунара; рачунарско програмирање; дизајнирање 

рачунарског софтвера; ажурирање рачунарског 

софтвера; саветовање у области дизајна и развоја 

рачунарског хардвера; 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; инсталирање 

рачунарског софтвера; засејавање облака; саветоваље 

у области рачунарског софтвера; изнајмљивање веб 

сервера; заштита од рачунарских вируса: саветовање 

о изради веб сајтова; софтвер у виду сервиса [SaaS]: 

саветовање у вези информационих технологија; 
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научна истраживања; сервер хостинг; 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 компјутерске технологије; услуге кодирања 

података; развој рачунарских платформи.  
 

(210) Ж- 2020-971 (220) 23.06.2020. 

(442) 30.10.2020. 

(731) Наташа Грбовић and Бојана Перишић-

Петровар, Кнеза Михаила 19/25, 11000 Београд, RS i 

Љутице Богдана 2/6, 11000 Београд, RS 

(740) Адвокат Радован Грбовић, Капетан Мишина 

15, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.01; 26.04.22; 27.05.17; 29.01.01  

(591) розе и црвена  

(511) 9  кутије за наочаре, футроле за паметне 

телефоне, футроле за таблет рачунаре, торбе за 

лаптопове, торбе и камере за фотографску опрему.  

18  кожа и имитација коже,  торбе, ташне, привесци за 

кључеве, новчаници, футроле за кредитне картице, 

џепни новчаници, огрлице за животиње, поводци од 

коже, школске торбе, футроле за визиткарте, кожни 

каишеви, ранчеви, руксаци, торбе за куповину, актен 

ташне, ручне торбе, путне торбе, актовке, футроле од 

коже или вештачке коже, козметичке торбице, празне, 

кожне траке за ношење на рамену, кожни рамени за 

ношење преко рамена, кожни каишеви за рамена, путне 

торбе за одећу, футроле за кључеве, ознаке за пртљаг.  

25  одећа, обућа, покривала за главу.  
 

(210) Ж- 2020-972 (220) 23.06.2020. 

(442) 30.10.2020. 

(731) Наташа Грбовић and Бојана Перишић-

Петровар, Кнеза Михаила 19/25, 11000 Београд, RS i 

Љутице Богдана 2/6, 11000 Београд, RS 

(740) Адвокат Радован Грбовић, Капетан Мишина 

15, 11000 Београд 

(540) 

ORIGIN 

 

(511) 9  кутије за наочаре, футроле за паметне 

телефоне, футроле за таблет рачунаре, торбе за 

лаптопове, торбе и камере за фотографску опрему.  

18  кожа и имитација коже, торбе, ташне, привесци 

за кључеве, новчаници, футроле за кредитне картице, 

џепни новчаници, огрлице за животиње, поводци од 

коже, школске торбе, футроле за визиткарте, кожни 

каишеви, ранчеви, руксаци, торбе за куповину, актен 

ташне, ручне торбе, путне торбе, актовке, футроле од 

коже или вештачке коже, козметичке торбице, 

празне, кожне траке за ношење на рамену, кожни 

рамени за ношење преко рамена, кожни каишеви за 

рамена, путне торбе за одећу, футроле за кључеве, 

ознаке за пртљаг.  

25  одећа, обућа, покривала за главу.  
 

(210) Ж- 2020-1025 (220) 23.06.2020. 

(442) 30.10.2020. 

(731) VADERLAND REAL ESTATE & RENT A 

CAR d.o.o. Beograd-Novi Beograd, Булевар Зорана 

Ђинђића 166а, 11070, Београд-Нови Београд, RS 

(540) 

 

(531) 11.01.09; 26.01.19; 26.01.20; 26.04.10; 27.03.15; 

27.05.10; 28.05.00; 29.01.02; 29.01.08  

(591) црна, златна.  

(511) 32  безалкохолна пића; безалкохолни сирупи; 

вода за пиће; воде [пића]; воћни коктели, безалкохолни; 

воћни напици; воћни напици и воћни сокови; занатско 

пиво; индијска светла пива [ИПА пива]; јечмено вино 

[пиво]; коктели, безалкохолни; коктели на бази пива; 

лагер пиво; лимунаде; напици на бази воћа; 

освежавајућа безалкохолна пића; пиво; пилснер пиво; 

пшенично пиво; радлер; фрапеи од воћа; фрапеи од 

поврћа; црна пива [пива од прженог слада].  

33  алкохолна пића; алкохолни воћни коктели; 

алкохолни коктели који садрже млеко; аперитиви; 

вино; готови алкохолни коктели; жестока пића; 

коктели; кувано вино.  

43  достава оброка за непосредну конзумацију; 

кафићи; 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 

и баровима; припрема и достава хране и пића за 

банкете; припрема и достава хране и пића за коктел 
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забаве; 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 ресторанских услуга; 

пружање услуга барова; пружање хране и пића; 

сервирање алкохолних пића; сервирање хране и пића; 

услуге барова; услуге барова и коктел барова; услуге 

барова и ресторана; услуге бистроа; услуге кафеа; 

услуге кафе-ресторана и кафетерија; услуге кафетерија; 

услуге кафетерија и ресторана; услуге кафића; услуге 

кафића и кафетерија; услуге кафића и ресторана; услуге 

кафића и снек-барова; услуге кафића, кафетерија и 

ресторана; услуге коктел барова; услуге пабова; услуге 

пивница; услуге ресторана; услуге ресторана, барова и 

кетеринга; услуге ресторана, барова и коктел барова; 

шанкерске услуге.   
 

(210) Ж- 2020-1027 (220) 23.06.2020. 

(442) 30.10.2020. 

(731) Емир Дурут, Радничка 44/1, 11030, Београд, RS 

(740) Никола Клиска, Карановић & Партнерс оад, 

Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 04.05.02; 04.05.05; 08.01.16; 08.01.25; 09.03.13; 

11.01.04; 27.01.03; 27.05.01; 29.01.01  

(591) наранџаста и бела.   

(511) 30  хлеб; пите; пецива; пите од меса; пите од 

поврћа; дубоко замрзуте пите; тесто - полупрерађен 

производ; кафа; чај; ледени чај.  

43  кетеринг хране и пића; услуге припремања хране пића.  
 

(210) Ж- 2020-1157 (220) 10.07.2020. 

(442) 30.10.2020. 

(731) INTEL CORPORATION, 2200 Mission College 

Blvd., 95052 Santa Clara, CA, US 

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

11040, Београд 

(540) 

DO SOMETHING WONDERFUL 

(511) 9  рачунари; ручни рачунари; микрорачунари; 

минирачунари; меморијске плоче; лични дигитални 

асистенти; преносиви и ручни електронски лични 

организатори; рачунарски хардвер; интегрисана 

кола; меморије са интегрисаним колима; чипови са 

интегрисаним колима; чип сетови; полупроводнички 

процесори; полупроводнички процесорски чипови; 

полупроводнички чипови; микропроцесори; 

штампане плоче; електронске плоче; матичне плоче 

за рачунаре; меморије за рачунаре; оперативни 

системи за рачунаре; микро контролери; процесори 

података; централне процесорске јединице; 

полупроводнички меморијски уређаји; 

микропроцесори који се могу програмирати 

софтвером; дигитални и оптички микропроцесори; 

процесори дигиталних и оптичких података и 

сигнала; штампане плоче за видео; штампане плоче 

за звук; штампане плоче за звук и видео; графички 

акцелератори за видео; мултимедијски акцелератори; 

процесори за видео; штампане плоче за процесоре за 

видео; амбалажа матрице и кућишта за процесоре; 

картице, дискови, траке, жице, плоче, микрочипови и 

електронска кола, све за снимање и пренос података; 

модеми; апарати и инструменти, сви за обраду, 

чување, повраћај, пренос, приказивање, унос, излаз, 

компресовање, декомпресовање, модификацију, 

емитовање и штампање података; рачунарски 

уређаји за унос и излаз; радне станице; меморије за 

податке; уређаји за складиштење; сигурносни 

системи за рачунарски хардвер и софтвер; сетови 

електронских чипова; компоненте за рачунаре и 

штампана кола; акцелератори гласа; акцелератори за 

глас, податке, слике и видео; флеш меморије; флеш 

меморијски уређаји; меморијски системи за 

рачунаре; каблови и адаптери; рачунарски терминали 

и штампачи који се користе са истим; јединице за 

приказивање видео записа; апарати и инструменти за 

телекомуникацију; камере; рачунарски хардвер за 

рачунарство; рачунарски хардвер за рачунарство 

преко глобалне и локалне мреже; рачунарски 

хардвер за рачунарство у облаку; рачунарски 

софтвер за широкопојасно рачунарство ниске 

латенције; рачунарски хардвер који се користи за 

пружање безбедног окружења за рачунарство; 

рачунарски мрежни хардвер; сервери за 

комуникацију рачунара; рачунарски хардвер који се 

користи за пружање безбедне мреже за рачунарство 

у облаку; рачунарски софтвер за рачунарство; 

рачунарски софтвер за рачунарство у облаку; 

рачунарски софтвер за рачунарство преко глобалне и 

локалне мреже; рачунарски софтвер за 

широкопојасно и рачунарство ниске латенције; 

хардвер за рачунарску меморију; рачунарски софтвер 

за пружање безбедне мреже за рачунарство; 

рачунарски софтвер који се користи за пружање 

безбедне мреже за рачунарство у облаку; софтвер за 

рачунарски оперативни систем; екстензије, алати и 

услужни програми за рачунарске системе у области 

апликативног софтвера за повезивање личних 
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рачунара, мрежа, телекомуникационих апарата и 

апликација за глобалну рачунарску мрежу; 

рачунарски хардвер и софтвер за побољшање и 

пружање трансфера, преноса, пријема, обраде, и 

дигитализације података у реалном времену; 

адаптери за рачунарске мреже; контролери за 

рачунарске мреже; уређаји за рачунарски мрежни 

интерфејс; чворишта, скретнице и рутери за 

рачунарске мреже; микроконтролери за уређаје који 

могу да користе Интернет ствари (ИоТ); рачунарски 

софтвер који се може преузети са интернета за 

повезивање, рад са и управљање уређајима који могу 

да користе интернет ствари (ИоТ); рачунарски 

софтвер који се може преузети са интернета за 

повезивање, рад са и управљање мобилним 

уређајима који могу да користе Интернет ствари 

(ИоТ); рачунарски хардвер и софтвер за развој, 

одржавање и коришћење локалних и рачунарских 

мрежа широког распона; рачунарски хардвер и 

софтвер за развој, одржавање и коришћење 

интерактивних аудио-видео рачунарских 

конференцијских система; рачунарски хардвер и 

софтвер за пријем, приказивање и коришћење 

емитовања видео записа, звука, и сигнала 

дигиталних података; уређаји који се контролишу 

електронским путем за интерфејс и контролу 

рачунара и глобалних рачунарских и 

телекомуникационих мрежа са телевизијским и 

кабловским преносима и опремом; рутери; 

чворишта; сервери; скретнице; апарати за тестирање 

и програмирање интегрисаних кола; апарати и 

уређаји за периферну меморију; хардвер за 

рачунарске мреже; полупроводнички уређаји; 

рачунарски хардвер и софтвер за креирање, 

омогућавање, и управљање даљинским приступом и 

комуникацијом са локалним мрежама (лан), 

виртуелним приватним мрежама (впн), мрежама 

широког распона (wан) и глобалним рачунарским 

мрежама; рутери, скретнице, чворишта и софтвер за 

управљање серверима; рачунарски софтверски алати 

за лакше коришћење софтверских апликација трећих 

лица; рачунарски хардвер и софтвер за бежичну 

мрежну комуникацију; електронске публикације које 

се могу преузети са интернета у области 

електронике, полупроводника и интегрисаних 

електронских апарата и уређаја, рачунара, 

телекомуникација, забаве, телефоније, и жичне и 

бежичне телекомуникације; рачунарски хардвер за 

употребу са машинским видом, машинским учењем, 

дубоким учењем, вештачком интелигенцијом, 

обрадом природних језика; учењем алгоритама и 

анализом података; рачунарски софтвер за машинско 

учење, испитивање података и анализу података; 

рачунарски софтвер за когнитивно рачунарство, 

дубоко учење, вештачку интелигенцију; рачунарски 

софтвер као платформа за когнитивно рачунарство; 

рачунарски софтвер за графичко приказивање 

података; рачунарски софтвер за препознавање 

шаблона; рачунарски софтвер за рударење података; 

софтвер за рачунарски вид за прикупљање, обраду, 

анализу и разумевање дигиталних слика и изоловање 

визуелних података; комплети за развој рачунарског 

софтвера; комплети за развој рачунарског софтвера 

за рачунарски вид, машинско учење, дубоко учење, 

вештачку интелигенцију, обраду природних језика, 

учење алгоритама и анализу података; софтвер за 

вид који је унапред снимљен и који се може преузети 

са интернета који користи вештачку интелигенцију 

за преглед и тумачење података, повезивање са 

хардвером и чување, управљање са и обраду 

података у облаку; рачунарски хардвер и софтвер за 

снимање, обраду, пријем, репродукцију, пренос, 

модификовање, компресију, декомпресију, 

емитовање, спајање и побољшање звука, слике, 

графике, и података; софтверски алгоритамски 

програми за управљање и контролу рачунара; 

рачунарски хардвер и софтвер за побољшање и 

пружање преноса, слања, пријема, обраде и 

дигитализације аудио и видео графичких 

информација у реалном времену; рачунарски 

софтвер који је унапред снимљен и који се може 

преузети са интернета за прикупљање, састављање, 

обраду, слање и ширење података глобалног 

позиционог система (ГПС) за употребу са фиксним, 

мобилним и ручним уређајима; електронске базе 

података које садрже информације о путевима, 

географији, мапама, линијама јавног превоза, 

информације о линијама јавног превоза, 

информације о трасама јавног превоза, ред вожње и 

распоред јавног превоза и друге информације о 

јавном превозу које су снимљене на рачунарским 

медијима; софтвер за навигацију за израчунавање и 

приказивање путних траса; систем за навигацију за 

јавни превоз који укључује приказивање 

интерактивних дигиталних мапа, интерактивних 

инструкција и информација које генеришу 

корисници; интерактивни софтвер за друштвене 

медије за повраћај и приказивање информација о 

јавном превозу, навигацији, географији, мапама и 

путовањима; интерактивни друштвени рачунарски 

софтвер који омогућава пренос информација о 

јавном превозу, мапама, навигацији, саобраћају, 

трасама и информација од тачке до тачке на 

телекомуникационе мреже, мобилне телефоне, 

навигационе уређаје и друге мобилне и ручне 

уређаје; интерактивни друштвени рачунарски 

софтвер који омогућава размену информација међу 

корисницима; рачунари и рачунарски оперативни 

системи за аутономну вожњу, вожњу уз помоћ 

возача, повезана возила, ваздушне уређаје без 

пилота, и дронове; платформе за рачунарски хардвер 

и софтвер које садрже интерактивне екране, системе 
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за контролу и уређаје за контролу, системе за 

упозоравање, повезивање, путне рачунаре, и ГПС за 

возила, повезана возила, аутономна и возила без 

возача; системи више повезаних камера за употребу 

у возилима; ГПС навигација и вођење, ГПС праћење 

локације, ГПС уређаји за приказивање мапа и 

израчунавање траса, снимање видео записа, и уређаји 

за комуникацију бежичном мрежом за пренос 

података или слика за возила; рачунарске софтверске 

апликације за дигиталне виртуелне агенте, системе 

за предвиђање, машинско учење, аутоматизовање 

когнитивних процеса, препознавање шаблона, 

препознавање симбола, апликације за визуелно 

рачунарство, виртуализацију знања, роботику, 

дронове, и возила без возача; рачунарске софтверске 

и хардверске апликације за контролу возила са 

аутоматским погоном; рачунарске софтверске и 

хардверске апликације за контролу возила са 

аутоматским погоном, аутономну контролу, 

навигацију, помоћ при вожњи возила, и аутономну 

вожњу возила; уређаји за праћење возила који 

укључују рачунарски софтвер и рачунарски хардвер, 

сензоре, одашиљаче, пријемнике, и пријемнике 

сигнала глобалних позиционих сателита, који се сви 

користе у вези са праћењем возила и надзором 

возила.   

42  пружање привремене употребе онлајн софтвера 

за машинско учење, рударење података, 

истраживање и анализу података који се не може 

преузети; пружање привремене употребе онлајн 

софтвера за когнитивно рачунарство, дубоко учење и 

вештачку интелигенцију који се не може преузети; 

пружање привремене употребе софтвера за 

истраживање и анализу података који се не може 

преузети; пружање привремене употребе софтвера за 

рударење података који се не може преузети; 

пружање привремене употребе софтвера за 

когнитивно рачунарство, дубоко учење и вештачку 

интелигенцију који се не може преузети; услуге 

претраге и прибављања информација на рачунарским 

мрежама за друге; рачунарске услуге, наиме 

пружање привремене употребе онлајн софтвера који 

се не може преузети, програмског интерфејса 

апликације (АПИ) и софтверских виџета за 

машинско учење, рударење података, истраживање и 

анализу података; пружање онлајн софтвера за 

рачунарски вид за прибављање, обраду, анализу и 

разумевање дигиталних слика и извлачење 

визуелних података који се не може преузети; 

пружање онлајн сетова за развој софтвера који се не 

могу преузети; пружање онлајн сетова за развој 

софтвера за рачунарски вид, машинско учење, 

дубоко учење, вештачку интелигенцију, природну 

обраду језика, алгоритме за учење и анализу 

података који се не могу преузети; пружање онлајн 

софтвера који се не могу преузети, а који користе 

вештачку интелигенцију да виде и протумаче 

податке, повежу се са хардвером и складиште, 

управљају и обрађују податке у облаку; услуге 

софтвера у виду сервиса (СААС) који садржи 

софтвер за употребу у омогућавању рачунарства у 

облаку и услуга информационих технологија, 

рачунарства и рачунарства у облаку; услуге софтвера 

у виду сервиса (СААС) који садржи софтвер за 

употребу у рачунарству путем глобалне и локалне 

мреже; услуге софтвера у виду сервиса (СААС) који 

садржи платформу за развијање софтвера за нас у 

повезивању апликација са пословним системима и 

уређајима; консултације у вези са софтвером и 

пружање информација о софтверу у виду сервиса 

(СААС); услуге софтвера у виду сервиса (СААС) 

који садржи софтвер за употребу у пружању 

рачунарства са минималним кашњењем и високим 

пропусним опсегом; услуге рачунарског софтвера за 

пружање рачунарских могућности за програмере 

апликација и провајдере садржаја; услуге 

рачунарства у облаку које садржи софтвер за 

употребу у пружању рачунарства са минималним 

кашњењем и високим пропусним опсегом, услуге 

информационих технологија (ИТ) и рачунарства 

путем глобалне и локалне мреже; услуге рачунарског 

софтвера за пружање могућности рачунарства у 

облаку за програмере апликација и провајдере 

садржаја; услуге које омогућавају да се апликације 

развијају преко онлајн мреже; услуге за пружање 

аналитике, кеширања, рачунарства и усмеравања 

протока; услуге за пружање сигурне и поуздане 

рачунарске мреже; пружање консултантских услуга у 

вези са рачунарским хардвером и софтвером у 

области развоја окружења у облаку са интеграцијом 

апликација преко различитих платформи и повезаних 

уређаја; рачунарске услуге, наиме креирање 

рачунарских мрежних индекса информација, веб-

сајтова и ресурса; пружање привремене употребе 

рачунарског софтвера за повезивање, руковање и 

управљање умреженим уређајима на интернету 

ствари (ИоТ) који се не може преузети; пружање 

онлајн употребе рачунарског софтвера за 

повезивање, руковање и управљање умреженим 

уређајима на интернету ствари (ИоТ) који се не може 

преузети; услуге софтвера у виду сервиса (СААС); 

консултантске услуге у области рачунара и бежичног 

рачунарства; услуге управљања рачунарским 

мрежама, наиме праћење мрежних система у 

техничке сврхе; услуге хостинга дигиталног садржаја 

на интернету; услуге праћења рачунарских мрежа, 

наиме пружање информација о раду рачунарских 

мрежа; услуге прилагођавања мрежног софтвера и 

дизајна рачунарског корисничког интерфејса за 

друге; услуге развоја, дизајна и консултације у вези 

са рачунарима; услуге дизајнирања и развоја 

стандарда за друге у области дизајна и примењивања 
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рачунарског софтвера, рачунарског хардвера и 

телекомуникационе опреме; пружање информација 

купцима и техничарима у вези са рачунарским 

управљањем пројектима; пружање услуге онлајн 

софтвера у виду сервиса (СААС) за прикупљање, 

састављање, обраду, пренос и дељење података 

глобалног позиционог система (ГПС); пружање 

онлајн софтвера који садржи информације о 

путевима, географске информације, информације о 

мапама, линијама јавног превоза, јавним транзитним 

линијама, јавном превозу, трасама јавног превоза, 

редовима вожње и распоредима јавног превоза и 

друге информације у вези са јавним превозом, а који 

се не може преузети; пружање онлајн навигационог 

софтвера за прорачун и приказивање путних траса и 

дељење навигационог система јавног превоза, мапа и 

информација о путовању који се не може преузети; 

пружање онлајн рачунарског софтвера који 

омогућава дељење информација о јавном превозу, 

информација о мапирању, навигацији, саобраћају, 

трасама и информацијама од тачке до тачке који се 

не може преузети; услуге интерактивног друштвеног 

рачунарског софтвера који омогућава размену 

информација међу корисницима; пружање онлајн 

услуге софтвера у виду сервиса (СААС) за контролу 

возила са аутоматским управљањем, аутономну 

контролу, навигацију, помоћ при управљању 

возилом и самосталну вожњу возила.  
 

(210) Ж- 2020-1168 (220) 13.07.2020. 

(442) 30.10.2020. 

(731) 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) 35  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.  

41  образовне услуге; припремање обуке; разонода; 

спортске и културне активности.  

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.     
 

(210) Ж- 2020-1195 (220) 16.07.2020. 

(442) 30.10.2020. 

(731) Goodyear Tyres UK Limited, 2920 Trident 

Court, Solihull Parkway, Birmingham Business Park, 

B37 7YN Birmingham , UK 

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

11040, Београд 

(540) 

WINTER TRAIL 

(511) 12  пнеуматске гуме.  
 

(210) Ж- 2020-1196 (220) 16.07.2020. 

(442) 30.10.2020. 

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

54-56 08902 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT, 

BARCELONA, ES 

(740) АОД МСА ИП-Милојевић Секулић Адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

NATURE'S VARIETY 

(511) 31  храна за животиње; препарати за 

животињску исхрану; храна за кућне љубимце; 

напици за кућне љубимце; сточна храна; обогаћена 

храна за јачање животиња; пшенични протеини за 

храну за животиње; материјали за простирке (стеље) 

за животиње; живе животиње; јестиве посластице за 

животиње; слад.  
 

(210) Ж- 2020-1197 (220) 17.07.2020. 

(442) 30.10.2020. 

(731) Данијела Гајић and Ненад Гајић, Св. Деспота 

Стефана 25, 14240, Љиг, RS i Св. Деспота Стефана 

25, 14240, Љиг, RS 

(740) Адвокат Иван Тодоровић, Господар Јевремова 

23, 11000, Београд 

(540) 
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(531) 05.01.10; 05.01.16; 27.03.11; 27.05.10; 27.05.12; 

28.05.00; 29.01.03  

(591) бела, зелена.  

(511) 35  велепродаја и малопродаја робе са списка 

наведене у класи 31.  
 

(210) Ж- 2020-1244 (220) 24.07.2020. 

(442) 30.10.2020. 

(731) ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРОМЕТ 

И СУЛУГЕ ЈУПРОМ ДОО ШАБАЦ, Васе 

Пелагића б.б.-обилазни пут, 15000, Шабац, RS 

(740) Адвокат Јелена Босанац, Змаја од Ноћаја бр. 

13/10, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 07.03.11; 26.04.16; 26.04.22; 27.05.17; 29.01.03; 

29.01.06; 29.01.08  

(591) зелена, црна, бела.  

(511) 16  хартија и картон; штампане ствари; 

књиговезачки материјал; фотографије; 

канцеларисјки материјал и канцеларијски прибор, 

осим намештаја; лепкови за канцеларисјке и кућне 

потребе; материјали за цртање и материјали за 

уметнике; кичице; материјали за обуку и наставу; 

пластични омотачи, фолије и кесе за умотавање и 

паковање.  

21  кућне или кухињске справе и посуде; посуђе и 

прибор за јело; чешљеви и сунђери; четке; прибор за 

чишћење; стакларија, порцелан и грнчарија.  

28  игре, играчке и предмети за игру; апарати за 

видео игре; гимнастички и спортски артикли; украси 

за јелке.  

35  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.  

39  транспортне услуге; паковање и складиштење робе.  
 

(210) Ж- 2020-1245 (220) 27.07.2020. 

(442) 30.10.2020. 

(731) TRGOVINSKO ZANATSKA RADNJA  

"KUĆA TEPIHA", Željko Mesarović,  preduzetnik, 

Мајке Југовића 16, Батајница, RS 

(540) 

 

(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) 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).  
 

(210) Ж- 2020-1248 (220) 27.07.2020. 

(442) 30.10.2020. 

(731) PREDUZEĆE NOVOS DOO BEOGRAD , 

Цара Душана 207, 11186 , Београд-Земун, RS 

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

(540) 

 

(531) 19.11.13; 26.01.01; 26.07.25; 26.15.03; 27.05.01; 

27.05.10; 29.01.01; 29.01.06  

(591) бела, сива, наранџаста, светло наранџаста.  

(511) 1  индустријске хемикалије, хемијски 

препарати за научну употребу, осим за медицинску 

или ветеринарску употребу; хемијски реагенси, који 

нису за медицинску или ветеринарску употребу; 

хемијске супстанце за лабораторијске анализе, не за 

медицинску или ветеринарску употребу.  

5  фармацеутски препарати, хемијско-фармацеутски 

препарати, хемијски препарати за фармацеутску 

употребу, дијагностички препарати за медицинску 

употребу, хемијски реагенси за медицинску или 

ветеринарску употебу, додаци исхрани.  

35  услуге продаје на велико и на мало 

индустријских хемикаиља; услуге малопродаје 

фармацеутских, ветеринарских и хигијенских 

препарата и медицинског материјала; услуге 

велепродаје фармацеутских, ветеринарских и 

хигијенских препарата и медицинског материјала.  
 

(210) Ж- 2020-1254 (220) 28.07.2020. 

(442) 30.10.2020. 

(731) JONIP SYSTEMS d.o.o. Beograd, Булевар 

краља Александра 30/6/18, 11000, Београд, RS 

(740) Адвокат Марко Беланчић, Карађорђев трг 

11/77, 11080, Београд-Земун 

(540) 

FindMyCrew 

(511) 9  софтвер који се може преузети за мобилне 

телефоне и мобилне уређаје за детекцију 

корисникове локације и приказивање релевантних 
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локалних информација опште природе; софтвер који 

се може преузети за мобилне телефоне и мобилне 

уређаје који омогућава кориснику да претражује 

садржај телефона или уређаја ради проналажења 

података, контаката и апликација.  

35  ширење огласног материјала преко интернета за 

друге; услуге онлајн малопродаје робе широке 

потрошње за друге; оглашавање и промовисање робе и 

услуга за друге путем глобалне компјутерске мреже; 

промовисање робе и услуга за друге путем пружања 

веб сајта са купонима, понудама, попустима, наградним 

картицама, коментарима потрошача, линковима за веб 

сајтове малопродаје других лица, онлајн каталога са 

широком палетом робе широке потрошње других лица, 

упоређивањем услова куповине, и подацима о 

попустима; пружање комерцијалне помоћи 

оглашивачима у креирању, управљању и организовању 

онлајн оглашавања и онлајн спискова производа. 

38  телекомуникационе услуге, наиме комуникације 

путем мултинационалних телекомуникационих мрежа; 

телекомуникационе услуге, наиме услуге приступа 

телекомуникацијама; услуге слања и примања података 

путем средстава телекомуникације; електронска 

размена гласа, података и графичких записа којима се 

може приступити преко компјутерских и 

телекомуникационих мрежа; обезбеђивање приступа за 

више корисника глобалној компјутерској 

информационој мрежи; пружање услуга онлајн 

огласних табли за пренос порука међу корисницима у 

неспецијализованим областима; пружање услуга онлајн 

група за дискусије за пренос порука међу корисницима 

у неспецијализованим областима; услуге електронске 

поште; услуге комуникација у радним групама преко 

компјутерских мрежа; услуге инстант порука; услуге 

преноса гласа преко интернет протокола; услуге 

комуникације преко компјутерских терминала; услуге 

бежичне широкопојасне комуникације; услуге 

комуникације преко мобилних телефона.  
 

(210) Ж- 2020-1256 (220) 28.07.2020. 

(442) 30.10.2020. 

(731) Trojica d.o.o. Beograd-Stari grad, Михизова 22, 

Београд, RS 

(740) АОД МСА ИП-Милојевић Секулић Адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.03.23; 26.04.18; 26.04.19; 27.01.25; 27.05.10; 

27.05.22; 29.01.03; 29.01.04  

(591) бела, тиркизно плава, тиркизно зелена, тамно плава.  

(511) 9  софтвер за мобилне телефоне, рачунаре и 

преносиве уређаје који се користе од стране 

потрошача и продаваца у области трговине 

различитим врстама роба и услуга; рачунарски 

програми за мобилне телефоне, рачунаре и 

преносиве уређаје који омогућавају потрошачима 

лакше разгледање и куповину робе.  

35  пословно и маркетиншко истраживање и анализа 

за рачун трећих лица у вези са трговином 

различитим врстама роба и услуга; Пословно и 

маркетиншко истраживање и анализа за рачун 

трећих лица у вези са коришћењем софтвера; Услуге 

сакупљања, обраде и систематизације података.  

42  пројектовање и развој софтвера; инсталација, 

ажурирање, одржавање и поправка софтвера; Услуге 

техничке подршке у вези са софтвером; Софтвер као 

услуга [СааС]; Платформа као услуга [ПааС].  
 

(210) Ж- 2020-1257 (220) 28.07.2020. 

(442) 30.10.2020. 

(731) JAFFA DOO CRVENKA, Маршала Тита 245, 

Црвенка, RS 

(540) 

 

(531) 01.15.23; 05.07.06; 08.01.11; 08.01.22; 19.03.05; 

25.05.25; 26.01.21; 27.05.09; 29.01.15  

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

(511) 30  вафел производи; вафли са пуњењем; 

обланде; обланде обложене чоколадом; обланде 

пуњене сладоледом; обланде са кексом; роловане 

обланде [колачи].  
 

(210) Ж- 2020-1259 (220) 29.07.2020. 

(442) 30.10.2020. 

(731) JAFFA DOO CRVENKA, Маршала Тита 245, 

Црвенка, RS 

(540) 
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(531) 01.11.12; 01.15.09; 01.15.15; 01.15.23; 08.01.19; 

08.01.22; 08.01.23; 27.05.03; 27.05.17; 29.01.15  

(591) плава, бела, црвена, златна и светло браон.   

(511) 30  бисквити, суви колачићи; бискоти 

[бисцотти]; воћни колачи; десерти у облику муса 

[слаткиши]; еклери; енглески крем; енглески крем 

[печени десерти]; какао намази; кекс; колачи; колачи 

од бисквита; колачи од чоколаде; кондиторски 

производи за украшавање новогодишње јелке; крем-

пите; крофне; мафини; млечна чоколада; млечни 

карамел крем; намази на бази чоколаде; нугат; 

пралине; принцес-крофне; ситни колачи; сладолед; 

сладоледи; слаткиши; слаткиши од шећера; смрзнути 

кондиторски производи; смрзнуто тесто за чоколадне 

колаче; торте са глазуром; чоколада; чоколадне 

бомбоне; чоколадни десерти; чоколадни мусеви; 

чоколадни производи.  
 

(210) Ж- 2020-1260 (220) 29.07.2020. 

(442) 30.10.2020. 

(731) JAFFA DOO CRVENKA, Маршала Тита 245, 

Црвенка, RS 

(540) 

 

(531) 01.11.12; 01.15.09; 01.15.15; 01.15.23; 05.07.08; 

08.01.19; 08.01.22; 08.01.23; 27.05.03; 27.05.17; 

27.05.24; 29.01.15  

(591) плава, бела, црвена, бордо, сребрна, крем.  

(511) 30  бисквити, суви колачићи; бискоти [бисцотти]; 

воћни колачи; десерти у облику муса [слаткиши]; 

еклери; енглески крем; енглески крем [печени десерти]; 

какао намази; кекс; колачи; колачи од бисквита; колачи 

од чоколаде; кондиторски производи за украшавање 

новогодишње јелке; крем-пите; крофне; мафини; млечна 

чоколада; млечни карамел крем; намази на бази 

чоколаде; нугат; пралине; принцес-крофне; ситни 

колачи; сладолед; сладоледи; слаткиши; слаткиши од 

шећера; смрзнути кондиторски производи; смрзнуто 

тесто за чоколадне колаче; торте са глазуром; чоколада; 

чоколадне бомбоне; чоколадни десерти; чоколадни 

мусеви; чоколадни производи.   
 

(210) Ж- 2020-1261 (220) 29.07.2020. 

(442) 30.10.2020. 

(731) MANUELA STAMATOVIĆ PR AGENCIJA 

ZA KONSALTING U MARKETINGU I 

KOMUNIKACIJAMA  PUZZLE CONSULTING 

BEOGRAD, Радивоја Кораћа 9, 11000, Београд, RS 

(740) Адвокат Бранислава Стајић Тањга, Булевар 

ослобођења 78, 210000, Нови Сад 

(540) 

 

(531) 21.01.15; 26.07.25; 26.13.25; 26.15.25; 27.05.01; 

27.05.10; 29.01.01; 29.01.03; 29.01.05; 29.01.06  

(591) зелена, светло роза, љубичаста, тамно сива.  

(511) 16  бележнице; бележнице за писање; 

бележнице за скицирање; бележнице, нотеси; бели 

картон; билтени са вестима [штампани материјал]; 

билтени [штампани материјал]; блокови за белешке; 

блокови за записивање; блокови [канцеларијски 

материјал]; брошуре; визит карте; визит картице; 

држачи прибора за писање; едукативне карте 

[материјал за учење]; етикете за обележавање; 

етикете од папира или картона; зидни календари; 

илустрације; канцеларијска папирна галантерија; 

канцеларијске фасцикле; канцеларијски материјал и 

канцеларијски прибор, осим намештаја; картице за 

белешке; картице за писање кратких порука; картице 

за уписивање података; коверте; кутије за паковање 

од картона или папира; материјали за обуку и 

наставу; материјали за писање; налепнице; 

налепнице [канцеларијски прибор]; наставни 

материјали од папира; натписи од папира; образовне 

публикације; огласне табле [канцеларијски 

реквизити]; огласне табле штампане на папиру или 

картону; огласни панои од папира или картона; 

ознаке од папира или картона; папир за коверте; 

папир за копирање; папир за паковање; папир за 

публикације; папир за фотокопирање; папирне 

висеће етикете; папирне етикете; папирне заставице; 

папирне кесе; папирне кутије за паковање; папирне 

посуде; празне картице; празне картице за белешке; 

празни дневници; празни обрасци; приручници; 

приручници за обуку; приручници са упутствима.  

41  обука из области рекламирања; обука из области 

руковођења предузећем; обука и усавршавање за 

развој људских ресурса; обука и усавршавање за 

развој људских ресурса, тимова и организација; 

обука [тренирање]; организовање и вођење 

радионица [обука]; организовање обука; пословна 

обука; уређивање, вођење и организовање 

конференција, конгреса, колоквијума, радионица 

[обука], семинара и симпозијума; вођење конгреса; 

вођење конференција; вођење курсева за 

оспособљавање, образовање и обуку за младе и 

одрасле; вођење образовних конференција; вођење 

образовних курсева; вођење образовних семинара; 

вођење обука; вођење радионица и семинара; вођење 
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семинара; издавање докумената у области 

образовања, науке, јавног права и друштвених 

питања; издавање електронских књига и он-лајн 

периодичних часописа; издавање електронских 

књига и он-лајн часописа; издавање електронских 

новина којима је могуће приступити путем глобалне 

рачунарске мреже; издавање електронских онлајн 

периодичних издања; издавање електронских 

публикација; издавање електронских часописа; 

издавање и уређивање штампаног материјала; 

издавање књига и часописа; издавање приручника; 

издавање приручника за образовање и 

оспособљавање; издавање приручника за обуку; 

издавање часописа и књига у електронском формату; 

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 

које се односи на организовање и вођење концерата; 

консултовање које се односи на организовање и 

вођење семинара; консултовање у вези са стручним 

оспособљавањем; онлајн електронско издавање 

књига и периодичне штампе; организовања и 

уређивање семинара, конференција, курсева обуке и 

даљег усавршавања; организовање и вођење 

конференција, семинара и симпозијума; 

организовање и вођење образовних курсева; 

организовање и вођење образовних семинара; 

организовање и вођење радионица и семинара; 

организовање и реализација конференција, конгреса, 

семинара и радионица за обуку; организовање и 

реализација конференција, конгреса, семнара, 

симпозијума, курсева обуке, часова и предавања; 

организовање и реализација предавања; 

организовање и реализација радионица, туторијала, 

семинара и конференција; организовање и 

реализација семинара, конференција, курсева за 

обуку и усавршавање; основно и напредно 

оспособљавање за развој људских ресурса; пословно 

образовање; практична настава [обука путем 

демонстрације]; професионално саветовање у вези са 

образовањем и обуком; пружање електронских 

издања, која се не могу преузети, са интернета; 

пружање информација из области образовања; 

пружање курсева обуке; пружање образовних 

курсева; пружање обуке и образовања; саветовање у 

вези са пословном обуком; тренирање [образовање и 

обука]; услуге давања упутстава и обуке; услуге 

консултација и информисања које се односе на 

договарање, реализацију и организацију 

конференција; услуге консултација и информисања 

које се односе на договарање, реализацију и 

организацију радионица за обуку.  

(210) Ж- 2020-1263 (220) 28.07.2020. 

(442) 30.10.2020. 

(731) Доо "ОБУЋА МЕТРО", Лазе Костића б.б., 

21460, Врбас, RS 

(540) 

 

(531) 02.01.08; 02.01.16; 27.05.01; 27.05.10  

(511) 27  подлоге за гимнастику; простирке за јогу.  

28  гимнастички и спортски артикли.  

35  услуге малопродаје и велепродаје; услуге 

рекламирања преко интернета.  
 

(210) Ж- 2020-1265 (220) 29.07.2020. 

(442) 30.10.2020. 

(731) АПОНИ Привредно друштво за унутрашњу 

и спољну трговину д.о.о. , Деспота Стефана 116, 

Београд-Палилула, RS 

(740) Стеван Ђурић, адвокат, Ресавска 16, Београд 

(540) 

 

(531) 23.01.01; 24.01.05; 24.01.12; 26.04.16; 26.04.22; 

27.05.01; 27.05.10; 29.01.02; 29.01.06; 29.01.07  

(591) браон, Бела, златна.  

(511) 3  козметика, козметички сетови, козметичке 

креме, шминка, лосиони за козметичку употребу, 

шампони, козметички препарати за негу коже, 

помаде за козметичку употребу, лакови за косу, 

сапун, сапун за бријање, пасте за бријање, препарати 

за бријање, восак за бркове, екстракти 

цвећа(парфеми), парфеми, средства за чишћење зуба 

(пасте, гелови, течности).  

21  козметички прибор, чешљеви за косу са великим 

зупцима, четке за шминку.  
 

(210) Ж- 2020-1266 (220) 29.07.2020. 

(442) 30.10.2020. 

(731) PAPELERA DE BRANDIA S.A., Paseo Da 

Amaia 2, Apartado de Correos 277, Santiago De 

Compostela-A Coruña, ES 

(740) Адвокат Зоран Наумовић, Крунска 77, Београд 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ж 

Гласник интелектуалне својине  2020/10 

Intellectual Property Gazette  2020/10 

74 ЗИС / RS / IPO 

 

(540) 

 

(531) 26.01.03; 26.01.12; 26.11.02; 26.11.12; 27.05.01; 29.01.03 

(591) тиркизна, бела.  

(511) 16  пластични материјал за паковање, папир и 

картон, папирне кесе, поклон кесе, велике торбе, кесе за 

замрзавање, подстављене папирне кесе, папирне кесе за 

сендвиче, папирне кесе за журке, папирне кесе за 

печење, папирне кесе за паковање, кесе и амбалажни 

папир, папирне кесе и вреће, вреће за кување у 

микроталасној, пластичне кесе за ђубре, папирне кесе за 

храну, пластичне кесе за паковање, папирне шопинг 

кесе, кесе за ђубре од пластике или папира, кесе и 

предмети за паковање, паковање и складиштење 

папирних, картонских и пластичних материјала, 

упијајући папир, непрозирни папир, саће папир, воштана 

хартија, воштани папир, обложени папир, ламинатни 

папир, фини папир, лук папир, лепљиви папир, светлећи 

папир, водоотпорни папир, полупроизводни папир, 

флуоресцентни папир, синтетички папир, пергамент 

папир, тоалет-папир, таласасти папир, континуирани 

папир, рециклирани папир, папир за календаре, папир 

маше, подстављени папир, филтер-папир, папир за 

штампање, папир за писма, папирне облоге, папирне 

кутије, папирни омоти, сребрни папир, расути папир, 

украсни папир (папир за умотавање, папир од целулозе).   

35  услуге велетрговине са папиром и картоном, 

папирним шопинг врећама, навојима и амбалажним 

производима, омотима, производима од папира, картона 

и пластике, алуминијумском фолијом, тоалет-папиром, 

кристалним папиром, украсним папирима.   
 

(210) Ж- 2020-1267 (220) 29.07.2020. 

(442) 30.10.2020. 

(731) ADD INDUSTRY (ZHEJIANG) CO.,LTD., No. 88 

SHUANGGANG ROAD,YUHUAN CITY, 317600 

ZHEJIANG , CN 

(740) Слободан Влаховић, Радоја Дакића 35/32, 11070, Београд 

(540) 

 

(531) 26.11.09; 27.05.02; 27.05.03; 27.05.11  

(511) 7  уређаји за паљење мотора са унутрашњим 

сагоревањем; убризгавачи за моторе; спојнице 

[делови мотора]; главе цилиндара за моторе; клипови 

за моторе; пумпе [делови машина и мотора]; 

хидрауличне контроле за машине и моторе; лежајеви 

[делови машина]; подлоге против трења за машине; 

куглични лежајеви.  

12  ублаживачи удара за аутомобиле; ублаживачи 

удара за возила; опруге за ублажавање удара за 

возила; шасије за аутомобиле; електрична возила; 

квачила за сувоземна возила; ваздушне пумпе 

[опрема за возила]; гуме за точкове возила; шасије за 

возила; спојнице за сувоземна возила.  

17  цилиндричне спојнице; азбестни папир; гумени 

прстенови; заптивни прстенови; гума, сирова или 

полупрерађена; одбојници за амортизацију удара од гуме; 

муфови за цеви, неметални; заптивачи; смеше за спајање 

заптивки; гумени омоти за заштиту делова машина.  
 

(210) Ж- 2020-1268 (220) 29.07.2020. 

(442) 30.10.2020. 

(731) MDES AIR CONDITIONER DOO 

BEOGRAD-NOVI BEOGRAD, Булевар Михајла 

Пупина 10г/2/523, 11070, Нови Београд, RS 

(540) 

 

(531) 05.03.15; 05.11.13; 20.05.25; 26.04.16; 26.04.22; 

26.11.11; 27.05.10; 29.01.03; 29.01.07  

(591) зелена, браон, бела.  

(511) 10  хигијенске маске за медицинску употребу; 

маске које користи медицинско особље.   

16  хигијенски папир; марамице од папира; убруси 

од папира.   
 

(210) Ж- 2020-1269 (220) 29.07.2020. 

(442) 30.10.2020. 

(731) Preduzeće za trgovinu i usluge BEO IMPERA 

d.o.o. Beograd, Милентија Поповића 5в С2/2,  

11070, Београд, RS 

(740) Срђана Јаковљевић, Гајева 7, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.10; 26.04.22; 26.15.01; 27.05.01; 27.05.10; 

27.05.24; 29.01.02; 29.01.06; 29.01.08  
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(511) 16  леци, флајери; штампане ствари; штампани 

информативни листови; календари; канцеларијски 

материјал и канцеларијски прибор, осим намештаја; карте.   

41  разонода; услуге клађења; онлајн пружање услуга 

игрица виртуелне стварности путем рачунарске мреже; 

организација и пружање услуга игара и такмичења путем 

интернета; пружање услуга казина [игре на срећу]; 

услуге електронских игара путем интернета; забава у 

виду виртуелних спортских лига; забава у виду 

спортских такмичења; забава у виду спортских турнира; 

забава у виду спортских утакмица; пружање 

информација које се односе на спортске догађаје.   

43  обезбеђивање хране и пића у ресторанима и 

баровима; припрема хране и пића.  
 

(210) Ж- 2020-1270 (220) 29.07.2020. 

(442) 30.10.2020. 

(731) LG ELECTRONICS INC., 128, Yeoui-daero, 

Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, KR 

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

11040, Београд 

(540) 

 

(531) 01.01.03; 01.01.09; 24.01.03; 24.01.07; 24.01.13; 

24.13.01; 24.13.24; 27.05.01  

(511) 11  пречишћивачи ваздуха; филтери за ваздух за 

пречишћиваче ваздуха; јонизујући апарати за 

пречишћиваче ваздуха; електрични пречишћивач ваздуха; 

преносиви пречишћивачи ваздуха; пречишћивачи ваздуха 

за аутомобиле; апарати за дезодорирање ваздуха; филтери 

за уклањање радона; филтери за филтрирање ваздуха; 

филтери за пречишћиваче ваздуха; филтери за 

стерилизацију ваздуха; апарати за прочишћавање ваздуха; 

филтери за ваздух за индустријску употребу; уређаји за 

пречишћавање и влажење ваздуха; високо ефикасни 

ваздушни филтер за честице (ХЕПА филтер) за 

пречишћиваче ваздуха.   
 

(210) Ж- 2020-1272 (220) 30.07.2020. 

(442) 30.10.2020. 

(731) Владан Николић, Хуга Бадалића 5/33, 24000, 

Суботица, RS 

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

24000, Суботица 

(540) 

KNEGINJA 

(511) 32: аперитиви, безалкохолни; ароматизована вода; 

ароматизована минерална вода; безалкохолна пића; 

безалкохолна пића са укусом воћа; безалкохолни воћни 

екстракти; безалкохолни воћни напици; безалкохолни 

газирани напици од воћног сока; безалкохолни 

концентрати за прављење напитака; безалкохолни 

концентрисани воћни сирупи; безалкохолни напици; 

безалкохолни сирупи; вода за пиће; воде [пића]; воћни 

коктели, безалкохолни; воћни концентрати за 

производњу напитака; воћни напици; воћни напици и 

воћни сокови; воћни нектар [безалкохолни]; воћни 

сокови; газирана безалкохолна пића; газирана вода; 

газирана минерална вода; газирани воћни сокови; 

енергетска пића; коктели, безалкохолни; напици са 

укусом воћа; тоник.  

33: алкохолна пића; алкохолна пића, изузев пива; 

алкохолна пића која садрже воће; алкохолне мешавине 

за коктеле; алкохолни воћни коктели; алкохолни 

екстракти; алкохолни напици од воћа; алкохолни 

препарати за прављење напитака; амерички виски; 

аперитиви; аперитиви на бази вина; аперитиви на бази 

дестилованих алкохолних пића; аперитиви на бази 

жестоких пића; аперитивна вина; апсинт; армањак; 

биљни ликери; битери [горка алкохолна пића]; бренди; 

бренди од трешања; бурбон; вино; виски; водка; воћни 

екстракти, алкохолни; воћни ликери; горка алкохолна 

пића - битери; горки алкохолни аперитиви; готови 

алкохолни коктели; десертна вина; дестилована 

алкохолна пића на бази житарица; дестилована жестока 

пића; дестилована пића; дигестиви [ликери и жестока 

пића]; екстракти жестоких алкохолних пића; жестока 

алкохолна пића [дестилована]; жестока пића; жестока 

пића с укусима [алкохолна пића]; јабуковача; киршч, 

вишњевача; коктели; коњак; крем ликери; крушковача; 

кувано вино; ликери; ликер који садржи биљне 

екстракте; медовина; мескал; рум; сангрија; скоч; текила; 

узо; џин; шампањац; шери. 
 

(210) Ж- 2020-1275 (220) 30.07.2020. 

(442) 30.10.2020. 

(731) Владан Николић, Хуга Бадалића 5/33, 24000, 

Суботица, RS 

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

24000, Суботица 

(540) 

PANONSKI SVETIONIK 

(511) 32: аперитиви, безалкохолни; ароматизована 

вода; ароматизована минерална вода; безалкохолна 

пића; безалкохолна пића са укусом воћа; 

безалкохолни воћни екстракти; безалкохолни воћни 

напици; безалкохолни газирани напици од воћног сока; 

безалкохолни концентрати за прављење напитака; 

безалкохолни концентрисани воћни сирупи; 

безалкохолни напици; безалкохолни сирупи; вода за 
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пиће; воде [пића]; воћни коктели, безалкохолни; воћни 

концентрати за производњу напитака; воћни напици; 

воћни напици и воћни сокови; воћни нектар 

[безалкохолни]; воћни сокови; газирана безалкохолна 

пића; газирана вода; газирана минерална вода; газирани 

воћни сокови; енергетска пића; коктели, безалкохолни; 

напици са укусом воћа; тоник.  

33: алкохолна пића; алкохолна пића, изузев пива; 

алкохолна пића која садрже воће; алкохолне мешавине 

за коктеле; алкохолни воћни коктели; алкохолни 

екстракти; алкохолни напици од воћа; алкохолни 

препарати за прављење напитака; амерички виски; 

аперитиви; аперитиви на бази вина; аперитиви на бази 

дестилованих алкохолних пића; аперитиви на бази 

жестоких пића; аперитивна вина; апсинт; армањак; 

биљни ликери; битери [горка алкохолна пића]; бренди; 

бренди од трешања; бурбон; вино; виски; водка; воћни 

екстракти, алкохолни; воћни ликери; горка алкохолна 

пића битери; горки алкохолни аперитиви; готови 

алкохолни коктели; десертна вина; дестилована 

алкохолна пића на бази житарица; дестилована жестока 

пића; дестилована пића; дигестиви [ликери и жестока 

пића]; екстракти жестоких алкохолних пића; жестока 

алкохолна пића [дестилована]; жестока пића; жестока 

пића с укусима [алкохолна пића]; јабуковача; киршч, 

вишњевача; коктели; коњак; крем ликери; крушковача; 

кувано вино; ликери; ликер који садржи биљне 

екстракте; медовина; мескал; рум; сангрија; скоч; текила; 

узо; џин; шампањац; шери. 
 

(210) Ж- 2020-1276 (220) 23.07.2020. 

(442) 30.10.2020. 

(731) PHARMANOVA DOO DRUŠTVO ZA 

PROIZVODNJU FARMACEITSKIH PROIZVODA 

OBRENOVAC, Индустријска 8, Обреновац, RS 

(540) 

Spazdiaxon 

(511) 5  фармацеутски препарати, дијететски додаци 

(додаци исхрани), дијететска храна и супстанце 

прилагођене за употребу у медицини.  
 

(210) Ж- 2020-1277 (220) 30.07.2020. 

(442) 30.10.2020. 

(731) MEAN WELL ENTERPRISE CO., LTD., 1F-4F, No. 

28, Wu-Chuan 3rd Road, Wu Ku Ind. Park, New Taipei City, TW 

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

(540) 

 

(531) 25.05.02; 26.04.18; 26.04.22; 27.05.01; 27.05.22; 27.05.24 

(511) 9  струјни трансформатори; регулатори напона; 

комутатори; напајања која стабилизују напон; 

електрични извори напајања; претварачи струје; 

извори непрекидног напајања електричном 

енергијом; пуњачи батерија.  
 

(210) Ж- 2020-1278 (220) 30.07.2020. 

(442) 30.10.2020. 

(731) "Humanless Agriculture Technologies" d.o.o. 

Beograd, Земунска бр. 22/24, 11070, Београд-Нови 

Београд, RS 

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

Београд 

(540) 

 

(531) 01.03.01; 01.03.06; 06.19.01; 06.19.11; 26.11.12; 

27.05.01; 27.05.07; 29.01.02  

(591) бела, жута.  

(511) 9  апарати за даљинско управљање; апарати за 

мерење; апарати за обраду података; апарати за анализу 

ваздуха; апарати за сателитску навигацију; апликације за 

рачунарске софтвере које се могу преузимати; графички 

елементи за мобилне телефоне који се могу преузети са 

интернета; датотеке слика које се могу преузимати; 

електронски планери; интерфејси за рачунаре; 

компјутерски хардвер; мерачи; мерни инструменти; 

навлаке за паметне телефоне; оперативни рачунарски 

програми, снимљени; паметни сатови; рачунарске 

софтверске платформе, снимљене или даунлодоване; 

рачунарски програми, који се могу преузимати; торбе за 

лаптопове; траке за мобилне телефоне; читачи бар-кодова.   

35  административна обрада наруџбеница за 

куповину; ажурирање и одржавање информација у 

регистри ма; ажурирање и одржавање податка у 

рачунарским базама података; ажурирање огласних 

материјала; анализе цена и трошкова; дистрибуција 

рекламног материјала; дистрибуција узорака; 

економске прогнозе; изнајмљивање огласних 

материјала; изнајмљивање огласног простора; 

изражавање профила потрошача за комерцијалне или 

маркетиншке сврхе; индексирање интернет сајтова за 

комерцијалне намене или намене оглашавања; 

испитивање јавног мњења; истраживање тржишта; 

компјутерско управљање подацима; консултације о 

стратегији комуникације у рекламирању; 

консултације у вези са пословним организовањем; 

консултације у пословном управљању; маркетинг; 
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маркетинг у оквиру издавања софтвера; обезбеђивање 

он-лајн тржишта за купце и продавце роба и услуга; 

онлајн рекламирање на рачунарској мрежи; 

оптимизација претраживача за промоцију продаје; 

оптимизација саобраћаја са Интернет странице; 

организовање изложби за привредне или рекламне 

потребе; организовање сајмова; преговарање и 

закључивање пословних трансакција за трећа лица; 

презентација производа путем средстава комуникације, у 

сврху продаје на мало; презентација робе; прикупљање 

информација у компјутерске базе података; прикупљање 

статистичких података; професионалне пословне 

консултације; пружање комерцијалних и пословних 

контакт информација; пружање комерцијалних савета и 

информација потрошачима при избору роба и услуга; 

пружање пословних информација; саветодавне услуге у 

пословном управљању; системација информација у 

компјутерским базама података; услуге посредовања у 

трговини; услуге праћења тржишта.  

42  ажурирање рачунарског софтвера; анализа воде; 

анализе рачунарских система; биолошка 

истраживања; геодетско мерење; временска 

прогноза; геолошка испитивања терена; геолошка 

истраживања; дизајнирање рачунарских система; 

дизајнирање рачунарског софтвера; електронско 

похрањивање података; израда и одржавање веб 

страница за друге; инжењерске услуге; инсталирање 

рачунарског софтвера; конвертовање података или 

докумената са физичких на електронске носаче; 

конвертовање рачунарских података и програма, 

осим физичког конвертовања; контрола квалитета; 

мерење земљишта; одржавање рачунарског 

софтвера; праћење рачунарских система даљинским 

приступом; пружање корисничких услуга 

аутентификације коришћењем технологије 

јединствене пријаве за мрежне софтверске 

апликације; развој рачунарских платформи; 

рачунарско програмирање; развој софтвера у оквиру 

издавања софтвера.   
 

(210) Ж- 2020-1279 (220) 30.07.2020. 

(442) 30.10.2020. 

(731) "Humanless Agriculture Technologies" d.o.o. 

Beograd, Земунска бр. 22/24, 11070, Београд-Нови 

Београд, RS 

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

Београд 

(540) 

 

(531) 26.07.25; 26.11.06; 26.11.12; 26.11.13; 27.05.01; 29.01.04 

(591) бела, плава.  

(511) 9  апарати за даљинско управљање; апарати за 

мерење; апарати за обраду података; апарати за 

анализу ваздуха; апарати за сателитску навигацију; 

апликације за рачунарске софтвере које се могу 

преузимати; графички елементи за мобилне 

телефоне који се могу преузети са интернета; 

датотеке слика које се могу преузимати; електронски 

планери; интерфејси за рачунаре; компјутерски 

хардвер; мерачи; мерни инструменти; навлаке за 

паметне телефоне; оперативни рачунарски програми, 

снимљени; паметни сатови; рачунарске софтверске 

платформе, снимљене или даунлодоване; рачунарски 

програми, који се могу преузимати; торбе за 

лаптопове; траке за мобилне телефоне; читачи бар-

кодова.   

35  административна обрада наруџбеница за куповину; 

ажурирање и одржавање информација у регистри ма; 

ажурирање и одржавање податка у рачунарским базама 

података; ажурирање огласних материјала; анализе 

цена и трошкова; дистрибуција рекламног материјала; 

дистрибуција узорака; економске прогнозе; 

изнајмљивање огласних материјала; изнајмљивање 

огласног простора; изражавање профила потрошача за 

комерцијалне или маркетиншке сврхе; индексирање 

интернет сајтова за комерцијалне намене или намене 

оглашавања; испитивање јавног мњења; истраживање 

тржишта; компјутерско управљање подацима; 

консултације о стратегији комуникације у 

рекламирању; консултације у вези са пословним 

организовањем; консултације у пословном управљању; 

маркетинг; маркетинг у оквиру издавања софтвера; 

обезбеђивање он-лајн тржишта за купце и продавце 

роба и услуга; онлајн рекламирање на рачунарској 

мрежи; оптимизација претраживача за промоцију 

продаје; оптимизација саобраћаја са Интернет 

странице; организовање изложби за привредне или 

рекламне потребе; организовање сајмова; преговарање 

и закључивање пословних трансакција за трећа лица; 

презентација производа путем средстава комуникације, 

у сврху продаје на мало; презентација робе; 

прикупљање информација у компјутерске базе 

података; прикупљање статистичких података; 

професионалне пословне консултације; пружање 

комерцијалних и пословних контакт информација; 

пружање комерцијалних савета и информација 

потрошачима при избору роба и услуга; пружање 

пословних информација; саветодавне услуге у 

пословном управљању; системација информација у 

компјутерским базама података; услуге посредовања у 

трговини; услуге праћења тржишта.  

42  ажурирање рачунарског софтвера; анализа воде; 

анализе рачунарских система; биолошка 

истраживања; геодетско мерење; временска 

прогноза; геолошка испитивања терена; геолошка 
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истраживања; дизајнирање рачунарских система; 

дизајнирање рачунарског софтвера; електронско 

похрањивање података; израда и одржавање веб 

страница за друге; инжењерске услуге; инсталирање 

рачунарског софтвера; конвертовање података или 

докумената са физичких на електронске носаче; 

конвертовање рачунарских података и програма, 

осим физичког конвертовања; контрола квалитета; 

мерење земљишта; одржавање рачунарског 

софтвера; праћење рачунарских система даљинским 

приступом; пружање корисничких услуга 

аутентификације коришћењем технологије 

јединствене пријаве за мрежне софтверске 

апликације; развој рачунарских платформи; 

рачунарско програмирање; развој софтвера у оквиру 

издавања софтвера.   
 

(210) Ж- 2020-1283 (220) 30.07.2020. 

(442) 30.10.2020. 

(731) GW Pharma Limited, Sovereign House, Vision 

Park, Chivers Way, Histon, Cambridge, Cambridgeshire 

CB24 9BZ, UK 

(740) Душан Петошевић, Козјачка 15, 11040, Београд 

(540) 

GW PHARMACEUTICALS 

(511) 5  фармацеутски, медицински и ветринарски 

препарати и супстанце; фармацеутски препарати и 

супстанце за третман неуролошких стања, 

поремећаја и болести; фармацеутски препарати и 

супстанце за третман епилепсије; фармацеутски 

препарати и супстанце за третман педијатријске 

епилепсије; фармацеутски препарати и супстанце за 

третман конвулзија, напада, Драветовог синдрома, 

Ленокс Гастоовог синдрома, туберозно склерозног 

комплекса, нелечиве дечије епилепсије са 

генерализованим тоник-клоник нападима, 

генерализоване епилепсије са фебрилним нападима 

плус, миоклоничне атоничне епилепсије (Доосе-овог 

синдрома) и поремећаја хромозома; лекови за лечење 

мултипле склерозе, бола повезаног са карциномом, 

неуропатијама и реуматоидним артритисом; лекови 

за лечење симптома који укључују бол, спастичност 

мишића и грчеве, проблеме са бешиком и поремећаје 

спавања; лекови за лечење стања са којима је повезан 

неуропатски бол, укључујући мултиплу склерозу, 

рак, повреде кичмене мождине, физичку трауму и 

периферну неуропатију која је последица дијабетеса; 

лекови за лечење анорексије-кахексије, последице 

рака или АИДС-а, и мучнине и секундарног 

повраћања услед лечења хемотерапијом; лековито 

биље за медицинске намене; медицинско биље; 

медицинска уља; медицинске инфузије; медицинске 

инфузије за лечење епилепсије, конвулзија и напада; 

чисти екстракти медицинског и лековитог биља; 

прехрамбене намирнице за медицинске сврхе; 

додаци прехрани за људе и животиње; дијетална 

храна и супстанце прилагођене за медицинску или 

ветеринарску употребу; храна за бебе; биљни чајеви 

за медицинске сврхе.  

31  пољопривредни и хортикултурни производи; 

семенке; саднице; цвеће; биљке; биљни остаци 

(сировине); храна за животиње која садржи биљне 

екстракте; свеже биље; животињске намирнице; пића 

за кућне љубимце.  

40  услуге производње у вези са хемијским и 

фармацеутским производима; израда хемијских и 

фармацеутских производа по наруџбини; 

информативне, саветодавне и саветодавне услуге у 

вези са свим горе наведеним услугама.  

41  образовне услуге; услуге подучавања и обуке; 

образовне услуге које се односе на медицину; 

организовање и одржавање семинара и конвенција из 

области медицине; информативне, саветодавне и 

услуге консалтинга у вези са свим горе наведеним.   

42  научне и технолошке услуге и истраживање и 

дизајн повезани са њима; хемијска анализа; хемијска 

истраживања; услуге истраживања и развоја; 

истраживање и развој на пољу фармацеутских 

производа; консултантске услуге у вези 

фармацеутских истраживања и развоја; спровођење 

клиничких испитивања у области фармацеутских 

производа; пружање медицинских и 

научноистраживачких информација у области 

фармацеутских производа и клиничких испитивања; 

информативне, саветодавне и услуге консалтинга у 

вези са свим горе наведеним услугама.  

44  здравствене услуге; ветеринарске услуге; услуге 

медицинске анализе; фармацеутске услуге; 

фармацеутске саветодавне услуге; пружање 

фармацеутских информација; пружање вести и 

информација из области медицине; хортикултурне 

услуге; информативне, саветодавне и услуге 

консалтинга у вези са свим горе наведеним услугама.  
 

(210) Ж- 2020-1284 (220) 30.07.2020. 

(442) 30.10.2020. 

(731) GW Pharma Limited, Sovereign House, Vision 

Park, Chivers Way, Histon, Cambridge, Cambridgeshire 

CB24 9BZ, UK 

(740) Душан Петошевић, Козјачка 15, 11040, Београд 

(540) 

GW PHARMA 

(511) 5  фармацеутски, медицински и ветринарски 

препарати и супстанце; фармацеутски препарати и 

супстанце за третман неуролошких стања, 

поремећаја и болести; фармацеутски препарати и 

супстанце за третман епилепсије; фармацеутски 

препарати и супстанце за третман педијатријске 
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епилепсије; фармацеутски препарати и супстанце за 

третман конвулзија, напада, Драветовог синдрома, 

Ленокс Гастоовог синдрома, туберозно склерозног 

комплекса, нелечиве дечије епилепсије са 

генерализованим тоник-клоник нападима, 

генерализоване епилепсије са фебрилним нападима 

плус, миоклоничне атоничне епилепсије (Доосе-овог 

синдрома) и поремећаја хромозома; лекови за лечење 

мултипле склерозе, бола повезаног са карциномом, 

неуропатијама и реуматоидним артритисом; лекови 

за лечење симптома који укључују бол, спастичност 

мишића и грчеве, проблеме са бешиком и поремећаје 

спавања; лекови за лечење стања са којима је повезан 

неуропатски бол, укључујући мултиплу склерозу, 

рак, повреде кичмене мождине, физичку трауму и 

периферну неуропатију која је последица дијабетеса; 

лекови за лечење анорексије-кахексије, последице 

рака или АИДС-а, и мучнине и секундарног 

повраћања услед лечења хемотерапијом; лековито 

биље за медицинске намене; медицинско биље; 

медицинска уља; медицинске инфузије; медицинске 

инфузије за лечење епилепсије, конвулзија и напада; 

чисти екстракти медицинског и лековитог биља; 

прехрамбене намирнице за медицинске сврхе; 

додаци прехрани за људе и животиње; дијетална 

храна и супстанце прилагођене за медицинску или 

ветеринарску употребу; храна за бебе; биљни чајеви 

за медицинске сврхе.   

31  пољопривредни и хортикултурни производи; 

семенке; саднице; цвеће; биљке; биљни остаци 

(сировине); храна за животиње која садржи биљне 

екстракте; свеже биље; животињске намирнице; пића 

за кућне љубимце.  

40  услуге производње у вези са хемијским и 

фармацеутским производима; израда хемијских и 

фармацеутских производа по наруџбини; 

информативне, саветодавне и саветодавне услуге у 

вези са свим горе наведеним услугама.  

41  образовне услуге; услуге подучавања и обуке; 

образовне услуге које се односе на медицину; 

организовање и одржавање семинара и конвенција из 

области медицине; информативне, саветодавне и 

услуге консалтинга у вези са свим горе наведеним.   

42  научне и технолошке услуге и истраживање и 

дизајн повезани са њима; хемијска анализа; хемијска 

истраживања; услуге истраживања и развоја; 

истраживање и развој на пољу фармацеутских 

производа; консултантске услуге у вези 

фармацеутских истраживања и развоја; спровођење 

клиничких испитивања у области фармацеутских 

производа; пружање медицинских и 

научноистраживачких информација у области 

фармацеутских производа и клиничких испитивања; 

информативне, саветодавне и услуге консалтинга у 

вези са свим горе наведеним услугама.  

44  здравствене услуге; ветеринарске услуге; услуге 

медицинске анализе; фармацеутске услуге; 

фармацеутске саветодавне услуге; пружање 

фармацеутских информација; пружање вести и 

информација из области медицине; хортикултурне 

услуге; информативне, саветодавне и услуге 

консалтинга у вези са свим горе наведеним услугама.  
 

(210) Ж- 2020-1285 (220) 30.07.2020. 

(442) 30.10.2020. 

(731) GW Pharma Limited, Sovereign House, Vision 

Park, Chivers Way, Histon, Cambridge, Cambridgeshire 

CB24 9BZ, UK 

(740) Душан Петошевић, Козјачка 15, 11040, Београд 

(540) 

GWPHARM 

(511) 5  фармацеутски, медицински и ветринарски 

препарати и супстанце; фармацеутски препарати и 

супстанце за третман неуролошких стања, 

поремећаја и болести; фармацеутски препарати и 

супстанце за третман епилепсије; фармацеутски 

препарати и супстанце за третман педијатријске 

епилепсије; фармацеутски препарати и супстанце за 

третман конвулзија, напада, Драветовог синдрома, 

Ленокс Гастоовог синдрома, туберозно склерозног 

комплекса, нелечиве дечије епилепсије са 

генерализованим тоник-клоник нападима, 

генерализоване епилепсије са фебрилним нападима 

плус, миоклоничне атоничне епилепсије (Доосе-овог 

синдрома) и поремећаја хромозома; лекови за лечење 

мултипле склерозе, бола повезаног са карциномом, 

неуропатијама и реуматоидним артритисом; лекови 

за лечење симптома који укључују бол, спастичност 

мишића и грчеве, проблеме са бешиком и поремећаје 

спавања; лекови за лечење стања са којима је повезан 

неуропатски бол, укључујући мултиплу склерозу, 

рак, повреде кичмене мождине, физичку трауму и 

периферну неуропатију која је последица дијабетеса; 

лекови за лечење анорексије-кахексије, последице 

рака или АИДС-а, и мучнине и секундарног 

повраћања услед лечења хемотерапијом; лековито 

биље за медицинске намене; медицинско биље; 

медицинска уља; медицинске инфузије; медицинске 

инфузије за лечење епилепсије, конвулзија и напада; 

чисти екстракти медицинског и лековитог биља; 

прехрамбене намирнице за медицинске сврхе; 

додаци прехрани за људе и животиње; дијетална 

храна и супстанце прилагођене за медицинску или 

ветеринарску употребу; храна за бебе; биљни чајеви 

за медицинске сврхе.   

31  пољопривредни и хортикултурни производи; 

семенке; саднице; цвеће; биљке; биљни остаци 

(сировине); храна за животиње која садржи биљне 

екстракте; свеже биље; животињске намирнице; пића 

за кућне љубимце.  
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40  услуге производње у вези са хемијским и 

фармацеутским производима; израда хемијских и 

фармацеутских производа по наруџбини; 

информативне, саветодавне и саветодавне услуге у 

вези са свим горе наведеним услугама.  

41  образовне услуге; услуге подучавања и обуке; 

образовне услуге које се односе на медицину; 

организовање и одржавање семинара и конвенција из 

области медицине; информативне, саветодавне и 

услуге консалтинга у вези са свим горе наведеним.   

42  научне и технолошке услуге и истраживање и дизајн 

повезани са њима; хемијска анализа; хемијска 

истраживања; услуге истраживања и развоја; 

истраживање и развој на пољу фармацеутских производа; 

консултантске услуге у вези фармацеутских истраживања 

и развоја; спровођење клиничких испитивања у области 

фармацеутских производа; пружање медицинских и 

научноистраживачких информација у области 

фармацеутских производа и клиничких испитивања; 

информативне, саветодавне и услуге консалтинга у вези са 

свим горе наведеним услугама.  

44  здравствене услуге; ветеринарске услуге; услуге 

медицинске анализе; фармацеутске услуге; 

фармацеутске саветодавне услуге; пружање 

фармацеутских информација; пружање вести и 

информација из области медицине; хортикултурне 

услуге; информативне, саветодавне и услуге 

консалтинга у вези са свим горе наведеним услугама.  
 

(210) Ж- 2020-1286 (220) 30.07.2020. 

(442) 30.10.2020. 

(731) GW Pharma Limited, Sovereign House, Vision 

Park, Chivers Way, Histon, Cambridge, Cambridgeshire 

CB24 9BZ, UK 

(740) Душан Петошевић, Козјачка 15, 11040, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.11; 27.05.22  

(511) 5  фармацеутски, медицински и ветринарски 

препарати и супстанце; фармацеутски препарати и 

супстанце за третман неуролошких стања, поремећаја и 

болести; фармацеутски препарати и супстанце за 

третман епилепсије; фармацеутски препарати и 

супстанце за третман педијатријске епилепсије; 

фармацеутски препарати и супстанце за третман 

конвулзија, напада, Драветовог синдрома, Ленокс 

Гастоовог синдрома, туберозно склерозног комплекса, 

нелечиве дечије епилепсије са генерализованим тоник-

клоник нападима, генерализоване епилепсије са 

фебрилним нападима плус, миоклоничне атоничне 

епилепсије (Доосе-овог синдрома) и поремећаја 

хромозома; лекови за лечење мултипле склерозе, бола 

повезаног са карциномом, неуропатијама и 

реуматоидним артритисом; лекови за лечење симптома 

који укључују бол, спастичност мишића и грчеве, 

проблеме са бешиком и поремећаје спавања; лекови за 

лечење стања са којима је повезан неуропатски бол, 

укључујући мултиплу склерозу, рак, повреде кичмене 

мождине, физичку трауму и периферну неуропатију која 

је последица дијабетеса; лекови за лечење анорексије-

кахексије, последице рака или АИДС-а, и мучнине и 

секундарног повраћања услед лечења хемотерапијом; 

лековито биље за медицинске намене; медицинско биље; 

медицинска уља; медицинске инфузије; медицинске 

инфузије за лечење епилепсије, конвулзија и напада; 

чисти екстракти медицинског и лековитог биља; 

прехрамбене намирнице за медицинске сврхе; додаци 

прехрани за људе и животиње; дијетална храна и 

супстанце прилагођене за медицинску или 

ветеринарску употребу; храна за бебе; биљни чајеви за 

медицинске сврхе.   

31  пољопривредни и хортикултурни производи; 

семенке; саднице; цвеће; биљке; биљни остаци 

(сировине); храна за животиње која садржи биљне 

екстракте; свеже биље; животињске намирнице; пића 

за кућне љубимце.  

40  услуге производње у вези са хемијским и 

фармацеутским производима; израда хемијских и 

фармацеутских производа по наруџбини; 

информативне, саветодавне и саветодавне услуге у 

вези са свим горе наведеним услугама.  

41  образовне услуге; услуге подучавања и обуке; 

образовне услуге које се односе на медицину; 

организовање и одржавање семинара и конвенција из 

области медицине; информативне, саветодавне и 

услуге консалтинга у вези са свим горе наведеним.  

42  научне и технолошке услуге и истраживање и дизајн 

повезани са њима; хемијска анализа; хемијска 

истраживања; услуге истраживања и развоја; 

истраживање и развој на пољу фармацеутских производа; 

консултантске услуге у вези фармацеутских истраживања 

и развоја; спровођење клиничких испитивања у области 

фармацеутских производа; пружање медицинских и 

научноистраживачких информација у области 

фармацеутских производа и клиничких испитивања; 

информативне, саветодавне и услуге консалтинга у вези са 

свим горе наведеним услугама.  

44  здравствене услуге; ветеринарске услуге; услуге 

медицинске анализе; фармацеутске услуге; фармацеутске 

саветодавне услуге; пружање фармацеутских 

информација; пружање вести и информација из области 

медицине; хортикултурне услуге; информативне, 

саветодавне и услуге консалтинга у вези са свим горе 

наведеним услугама.  
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(210) Ж- 2020-1287 (220) 30.07.2020. 

(442) 30.10.2020. 

(731) "DA YING" DOO BEOGRAD, Јурија Гагарина 

89 локал 144А, 11070, Нови Београд, RS 

(540) 

VENALISA 

(511) 3  средства за бељење и друге супстанце за 

употребу у перионицама, препарати за чишћење, 

полирање, рибање и абразивни препарати, сапуни, 

парфимерија, етерична уља, козметика, лосиони за 

косу, пасте за зубе а нарочито шминка, сјајеви за 

усне, ружеви за усне, препарати за шминкање, 

препарати за уклањање шминке, пудер за шминкање, 

оловка за извлачење обрва, маскаре, козметичке 

маске, лак за нокте, козметика за обрве, боје за косу, 

вештачке трепавице, козметички препарати за 

трепавице, колоњска вода, козметичке оловке, 

козметичке креме, препарати за уклањање лака, 

одстрањивачи лака, миришљаве воде, тоалетне воде, 

препарати за депилацију, депилатори, восак за 

депилацију, масти за козметичку употребу, уља за 

козметичку употребу, лосиони за козметичку 

употребу, тоалетни производи, млеко за чишћење за 

тоалетну употребу, шампони, парфеми, вештачки 

нокти, препарати за негу ноктију, марамице 

натопљене препаратима за скидање шминке.  

14  накит, укључујући имитацију накита, 

бижутерија,дугмад за манжетне, игле за кравате, копче за 

кравате, прстенове за кључеве, ланчиће за кључеве и 

привеске за ЊИХ,привеске за накит,кутије за 

накит.саставне делове за накит, часовнике и сатове, на 

пример, копче и перле за наКИТ,механизме за часовнике 

и сатове, казаљке за зидне сатове, опруге за сатове, 

стакла за сатове.  

26  кројачки артикли, природна или вештачка коса, 

украси за косу, ситни декоративни детаљи намењене да 

украсе различите предмете,перике, тупее, лажне браде, 

шнале, траке за косу, позамантеријске траке и врпце или 

намењене за украшавање косе направљене од било ког 

материјала, траке и машне за увијање поклона, не од 

папира, мреже за косу, копче, рајсфершлусе, привеске, 

осим за накит, прстенове за кључеве или ланчиће за 

кључеве, вештачке новогодишње гирланде и венце, 

укључујући оне са уграђеним осветљењем, електрични и 

неелектрични увијачи косе,шнале за увијање косе, папир 

за увијање косе.  
 

(210) Ж- 2020-1291 (220) 27.07.2020. 

(442) 30.10.2020. 

(731) Иван Чвркић , Кнеза Васе Поповића  12/24, 

32000, Чачак, RS 

 

 

 

(740) Адвокат Кристијан Кереши, К.А. Првог 

Карађорђевића 2, Зрењанин 

(540) 

 

(531) 02.01.08; 02.01.23; 03.07.01; 03.07.24; 04.05.03; 

27.01.06; 27.05.10; 27.05.12; 29.01.15  

(591) плава, жуута, зелена, црвена, црна, бела.  

(511) 16  хартија и картон; штампане ствари; 

фотографије; папир; постери, огласни панои од 

папира или картона; бележнице, нотеси, албум, 

слике, штампани материјал (висока штампа); 

фасцикле за списе (канцеларијски прибор);  

оловке, новине, периодичне публикације; подметачи 

за пивске чаше, улазнице; блокови (канцеларијски 

материјал); памфлети; жигови (печати);  

свеске; бележнице; фасцикле (канцеларијски 

материјал); омоти (канцеларијски материјал); корице 

(канцеларијски материјал); коверте; материјали за 

писање; грбови (папирни печати); печати; 

формулари (штампани); канцеларијски материјал, 

изузев намештаја; графичке репродукције; цртежи, 

скице; штампани роковници; дописнице, 

разгледнице; штампане ствари; штампане 

публикације; приручници; папир за писање; 

канцеларијски материјал и канцеларијски прибор, 

осим намештаја; планови, пројекти; нацрти; 

проспекти; магазини (периодични); врећице 

(коверте, кесе) од папира или пластике, за паковање; 

школска опрема (свеске и прибор за писање); 

обележивачи за књиге; честитке, разгледнице; 

календари; амбалажа за флаше од папира или 

картона подметачи за чаше од папира; дописнице за 

најаву посебних догађаја; пластична, мехураста 

амбалажа за паковање или умотавање; заставе од 

папира; држачи за оловке; натписи од папира или 

картона; налепнице (канцеларијски прибор); музичке 

честитке, разгледнице; билтени; леци, флајери; 

држачи списа, докумената (канцеларијски прибор); 

ваучери транспаренти (банери) од папира; украсне 

папирне заставице; беџеви са именом (канцеларијски 

прибор); канцеларијски материјал и канцеларијски 

прибор, осим намештаја; материјали за обуку и 

наставу; пластични омотачи, фолије и кесе за 

умотавање и паковање.  
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35  рекламирање преко плаката; услуге агенција за 

пружање пословних информација; дистрибуција 

рекламног материјала; пословно управљање и 

организационо саветовање; непосредно оглашавање 

путем поште; истраживање тржишта; пословне 

процене; пословна испитивања; изнајмљивање 

огласних материјала; консултације у вези са 

пословним организовањем; објављивање рекламних 

текстова; оглашавање; рекламирање; рекламирање на 

радију; пословна истраживања; услуге односа са 

јавношћу; рекламирање преко телевизије; 

преписивање кореспонденције [канцеларијске 

услуге]; уређивање излога; услуге рекламних 

агенција; саветодавне услуге у пословном 

управљању; манекенске услуге у циљу рекламирања 

или продајних промоција; маркетиншка 

истраживања; компјутерско управљање подацима; 

професионалне пословне консултације; 

организовање изложби за привредне или рекламне 

потребе; пружање пословних информација;  

испитивање јавног мњења; изнајмљивање огласног 

простора; промоција продаје за друге; прикупљање 

информација у компјутерске базе података; 

системација информација у компјутерским базама 

података; организовање сајмова; онлајн рекламирање 

на рачунарској мрежи; претраживање података у 

рачунарским датотекама за друге; изнајмљивање 

времена за рекламирање у средствима комуникације; 

фактурисање; писање рекламних текстова; 

прикупљање статистичких података; услуге 

графичке обраде; материјала за рекламне сврхе; 

тражење спонзорства; производња рекламних 

филмова; пословно управљање за спортисте; 

маркетинг; услуге телемаркетинга; изнајмљивање 

продајних штандова; пружање комерцијалних и 

пословних контакт информација; оптимизација 

претраживача за промоцију продаје; оптимизација 

саобраћаја са Интернет странице; оглашавање 

плаћањем по клику [pey per click оглашавање]; 

пружање пословних информација путем Интернет 

странице; обезбеђивање онлајн тржишта за купце и 

продавце роба и услуга; развој концепта оглашавања; 

изнајмљивање билборда [паноа за рекламирање); 

комуникације у односима са јавношћу; консултације 

о стратегији комуникације у рекламирању; 

преговарање о пословним уговорима за друге; 

промоција робе и услуга кроз спонзорисање 

спорских догађаја; циљни маркетинг; привремено 

пословно управљање; оглашавање на отвореном. 

41  спортске и културне активности; академије 

(образовне); услуге забавних паркова; услуге 

разоноде; организовање такмичења [образовних или 

забавних]; учење на даљину; физичко васпитање; 

изнајмљивање сценског декора; снабдевање опремом 

за рекреацију; издавање текстова, осим рекламних 

текстова; настава, обука; образовне услуге; услуге 

пружања обуке; производња филмова, који нису 

рекламни филмови; издавање књига; телевизијска 

забава; услуге спортских објеката; клупске услуге 

[забавне или образовне]; организовање и вођење 

конференција; пружање услуга у области 

образовања; пружање услуга у области забаве и 

разоноде; организовање изложби за културне или 

образовне потребе; услуге клубова здравља 

(здравствено и фитнес вежбање); услуге забаве које 

пружају кампови за одмор; организовање спортских 

такмичења; планирање забава [забава]; практична 

настава [обука путем демонстрације]; пружање 

информација које се односе на рекреативне 

активности; издавање спортске опреме, осим возила; 

издавање опреме за стадионе; припрема и вођење 

семинара; услуге спортских кампова; припрема и 

вођење симпозијума; мерење времена на спортским 

догађајима; организовање и вођење радионица 

[обука]; онлајн издавање електронских књига и 

часописа; електронско издаваштво; фотографске 

репортаже; фотографисање; професионално 

усмеравање [саветовање у вези са образовањем или 

обуком]; услуге репортерског извештавања; 

превођење; услуге агенција за продају карата 

[разонода]; организовање и спровођење концерата; 

обука [тренирање]; изнајмљивање спортских терена; 

услуге личног тренера [фитнес тренинг]; вођење 

часова фитнеса; изнајмљивање опреме за играње; 

омогућавање коришћења онлајн музике, која се не 

може преузимати; омогућавање коришћења онлајн 

видео записа, који се не могу преузимати; 

подучавање; организовање и вођење образовних 

форума уживо; организовање разгледања у пратњи 

водича; услуге стављња 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; организовање тура 

пењања са водичем; пренос знања и искуства 

(обучавање); образовне услуге које пружају 

асистенти за лица са посебним потребама; услуге 

монтаже видео записа за манифестације; режирање 

филмова, осим рекламних филмова.   
 

(210) Ж- 2020-1292 (220) 31.07.2020. 

(442) 30.10.2020. 

(731) Концерн за производњу и промет 

кондиторских производа "Бамби " а.д. 

Пожаревац, Ђуре Ђаковића б.б., Пожаревац, RS 

(740) Адвокат Иван Тодоровић, Господар Јевремова 

23/8, 11000, Београд 

(540) 

Bonino 

(511) 30  кекс, млевени кекс, бисквити.  
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(210) Ж- 2020-1294 (220) 31.07.2020. 

(442) 30.10.2020. 

(731) Миодраг Милановић, Михаила Булгакова 31, 

11000, Београд, RS 

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

11160, Београд 

(540) 

 

(531) 02.01.08; 02.01.16; 02.01.23  

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

драго и полудраго камење; часовничарски и 

хронометријски инструменти. 

25: одећа, обућа и покривала за главу, нарочито пиџаме, 

спаваћице, баде мантили, чарапе, хеланке, сукње, 

панталоне, комплет тренерке, горњи делови тренерке, 

доњи делови тренерке, дуксерице, мајице, тунике, ролке, 

хаљине, шортсеви, трикои, бодији, кардигани, беби дол, 

поткошуље, слип гаће, боксерице, дуге гаће, џемпери, 

прслуци, пуловери, јакне, капути, одећа и обућа и друга 

опрема за бебе, шалови, мараме, кравате, шешири, 

униформе, комбинезони, патике, чизме, сандале, папуче.  

35: оглашавање; вођење послова; пословно управљање; 

канцеларијски послови; маркетинг; презентација 

производа путем средстава комуникације, у сврху 

продаје на мало; рекламирање на рачунарској мрежи; 

услуге увоза, извоза, велепродаје и малопродаје 

драгоцених метала и њихових легура; накита, драгог и 

полудрагог камења; часовничарских и хронометријских 

инструмената, одеће, обуће и покривала за главу, 

нарочито пиџама, спаваћица, баде мантила, чарапа, 

хеланки, сукњи, панталона, комплет тренерки, горњих 

делова тренерке, доњих делова тренерке, дуксерица, 

мајица, туника, ролки, хаљина, шортсева, трикоа, 

бодија, кардигана, беби дола, поткошуља, слип гаћа, 

боксерица, дугих гаћа, џемпера, прслуца, пуловера, 

јакни, капута, одеће и обуће и друга опреме за бебе, 

шалова, марама, кравата, шешира, униформи, 

комбинезона, патика, чизама, сандала, папуча. 
 

(210) Ж- 2020-1296 (220) 31.07.2020. 

(442) 30.10.2020. 

(731) BRITISH AMERICAN TOBACCO SOUTH-

EAST EUROPE DOO BEOGRAD, Булевар 

Милутина Миланковића 1ж, 11070, Нови Београд, RS 

(740) Адвокат Јелица Гојковић, Вука Караџића 8, Београд 

 

(540) 

 

(531) 24.17.02; 26.01.06; 27.05.01; 29.01.01; 29.01.08  

(591) црвена, црна, Pantone-Bright red C, Neutral 

Black C.  

(511) 35  рекламирање преко плаката; дистрибуција 

рекламног материјала; презентација робе; 

непосредно оглашавање путем поште; ажурирање 

огласних материјала; дистрибуција узорака; 

објављивање рекламних текстова; оглашавање, 

рекламирање; рекламирање на радију; рекламирање 

преко телевизије; манекенске услуге у циљу 

рекламирања или продајних промоција; 

компјутерско управљање подацима; организовање 

изложби за привредне или рекламне потребе; 

испитивање јавног мњења; проналажење особља, 

промоција продаје за друге; рекламирање слањем 

наруџбеница, прикупљање информација у 

компјутерске базе података; системација 

информација у компјутерским базама података; 

организовање сајмова; он лајн рекламирање на 

рачунарској мрежи; презентација производа  путем 

средстава комуникације, у сврху продаје на мало; 

писање рекламних текстова; организовање модних 

ревија у промотивне сврхе; пружање пословних 

информација путем Интернет странице; писање 

текстова за рекламненамене; промоција робе и 

услуга кроз спонзорисање спортских догађаја, циљни 

маркетинг.  

38  слање порука, комуникације мобилним 

телефонима, комуникација преко рачунарских 

терминала, пренос порука и слика посредством 

рачунара, пренос електронске поште, форуми 

(причаонице) на друштвеним мрежама, омогућавање 

приступа рачунарским базама података, пренос 

честитки путем интернета; пренос видео садржаја на 

захтев.  

41  услуге разоноде; услуге забављача; организовање 

такмичења; клупске услуге ( забавне или образовне), 

организовање и вођење конференција; организовање 

и вођење конгреса; услуге дискотека; пружање 

услуга у области забаве и разоноде; организовање 

изложби за културне или образовне потребе; 

организовање спортских такмичења; планирање 

забава (забава); организовање и вођење радионица 

(обука); организовање такмичења у лепоти; 

организовање балова; услуге ноћних клубова 

(забава), услуге омогућавања коришћења 
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електронских публикација које се не могу 

преузимати; организовање и спровођење концерата; 

организовање модних ревија за забавне сврхе; 

омогућавање коришћења он-лајн видео записа који 

се не могу преузимати; услуге стављања на 

располагање филмова који се не могу преузимати, 

путем видео записа на захтев; организовање 

костимираних забавних догађаја.  
 

(210) Ж- 2020-1297 (220) 31.07.2020. 

(442) 30.10.2020. 

(731) Душан Димитријевић Предузетник 

угоститељска радња CAFFE ZALE, Заге Маливук 

25, Београд, Палилула, Крњача, RS 

(740) Адвокат Марко Вељовић, Адмирала Гепрата 4, 

Београд 

(540) 

 

(531) 05.07.02; 05.13.11; 09.09.01; 19.07.01; 25.01.15; 

27.05.02; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.02  

(591) црвена, жута.  

(511) 32  јечмено вино (пиво).  
 

(210) Ж- 2020-1298 (220) 31.07.2020. 

(442) 30.10.2020. 

(731) 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) 18  пртљажне и торбе за ношење, путне торбе; 

школске торбе; кишобрани и сунцобрани; огрлице; 

поводци и одећа за животиње.  

25  одећа и обућа за спорт; скијашке рукавице; 

спортске мајице; бициклистичка одећа; униформа за 

џудо и карате; обућа за фудбал; обућа за гимнастику.  
 

(210) Ж- 2020-1300 (220) 31.07.2020. 

(442) 30.10.2020. 

(731) Atlantic Štark d.o.o. Beograd, Булевар Пека 

Дапчевића 29, 11 000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 02.09.01; 08.01.19; 19.03.05; 27.05.13; 27.05.24; 

29.01.06; 29.01.07  

(591) тамно браон, светло браон, бела.  

(511) 29  млечни производи, нарочито чоколадно млеко 

са укусом банане и милк схаке са укусом банане.  
 

(210) Ж- 2020-1301 (220) 03.08.2020. 

(442) 30.10.2020. 

(731) ALEKSANDRA PETROVIĆ PR 

KOZMETIČKI STUDIO I NEGA TELA 

BODY&SKIN CONCEPT BEOGRAD (VRAČAR), 

Ресавска 11/7, 11000, Београд, RS 

(740) Вујадин Петровић, Михаила Булгакова 6ф/10, 

Београд 

(540) 

 

(531) 05.03.15; 27.01.06; 27.05.01; 27.05.08; 29.01.02; 

29.01.08  

(591) златна и тамно сива  

(511) 44  козметичке услуге за негу тела; козметички 

третмани за тело; козметички третмани за тело, лице 

и косу; козметичко саветовање; консултантске 

услуге у подручју исхране; консултантске услуге у 

подручју неге тела и лица; медицинска, хигијенска и 

нега лепоте; нутриционистичко саветовање; 

третмани за негу лица; услуге дијететичара; услуге 

козметичара; услуге козметичких третмана лица и 

тела.   
 

(210) Ж- 2020-1302 (220) 03.08.2020. 

(442) 30.10.2020. 

(731) Dragan Jovanović PR Zanatska radnja za 

proizvodnju vina i rakija Galot , Војводе Мишића 

127, 26320, Банатски Карловац, RS 
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(740) ПЛАВША & ПЛАВША доо, Струмичка 51, 

11050, Београд 

(540) 

 

(531) 17.01.19; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.21; 29.01.01; 

29.01.08  

(591) црвена, бела, жута, црна.  

(511) 32  пиво; аперитиви, безалкохолни; ароматизована 

вода; ароматизована минерална вода; безалкохолна пића; 

безалкохолна пића са укусом воћа; безалкохолни воћни 

екстракти; безалкохолни воћни напици; безалкохолни 

газирани напици од воћног сока; сирупи и други 

безалкохолни концентрати за прављење напитака; 

безалкохолни концентрисани воћни сирупи; 

безалкохолни напици; безалкохолни сирупи; минералне 

и содне воде; вода за пиће; вода [пића]; воћни напици и 

воћни сокови; воћни коктели, безалкохолни; воћни 

концентрати за производњу напитака; воћни нектар 

[безалкохолни]; газирана безалкохолна пића; газирана 

вода; газирана минерална вода; газирани воћни сокови; 

енергетска пића; коктели, безалкохолни; напици са 

укусом воћа; тоник.  

33  алкохолна есенције; алкохолна пића; алкохолна 

пића, изузев пива; алкохолна пића која садрже воће; 

алкохолна пића са укусом чоколаде; алкохолне 

мешавине за коктеле; алкохолни воћни коктели; 

алкохолни екстракти; алкохолни коктели који садрже 

млеко; алкохолни коктели у залеђеном облику на 

штапићу; алкохолни пунч; амерички виски; анисет 

[ликер]; аперитиви; аперитиви на бази вина; апсинт; 

аперитивна вина; аперитиви на бази жестоких пића; 

бела вина; биљни ликери; битери [горка алкохолна 

пића]; бокбуњају [црно купиново вино]; бренди; 

бурбон; бурбон виски; вермут; вина од грожђа; вина 

розе; вино; виски; водка; десертна вина; дестилована 

жестока пића; дигестиви [ликери и жестока пића]; 

екстракти жестоких алкохолних пића; јабуковача; 

киршч, вишњевача; коктели; коњак; крушковача; 

кувано вино; куракао; ликери; медовина; мешани 

виски; нискоалкохолна пића, осим пива; пенушава 

вина; пикет; рум; ракије; сангрија; текила; узо; 

црвена вина; џин; шампањац; шери.  

43  услуге обезбеђивања хране и пића, нарочито 

услуге ресторана, услуге барова, кетеринг хране и 

пића, услуге кафеа; привремени смештај.  

(210) Ж- 2020-1304 (220) 31.07.2020. 

(442) 30.10.2020. 

(731) 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) 39  испорука робе; складиштење робе; 

изнајмљивање хладњаче за храну; транспортне 

услуге; курирске услуге (достава пошиљки или 

робе); изнајмљивање замрзивача.  

43  кетеринг хране и пића; услуге ресторана за 

самопослуживање; услуге снек барова; декорисање 

хране; декорисање колача; информације и савети у 

вези са припремањем оброка.  
 

(210) Ж- 2020-1306 (220) 04.08.2020. 

(442) 30.10.2020. 

(731) MAX-EX DOO SUBOTICA, Максима Горког 

20, 24000, Суботица, RS 

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

24000, Суботица 

(540) 

REBUS 

(511) 29  екстра девичанско маслиново уље за 

исхрану; екстра девичанско маслиново уље за 

кулинарске потребе; маслиново уље за исхрану; 

маслиново уље за кулинарске потребе.  

30  ароматизовано сирће; балзамико сирће; винско 

сирће; воћно сирће; сирће.  
 

(210) Ж- 2020-1309 (220) 31.07.2020. 

(442) 30.10.2020. 

(731) Jana Soft d.o.o., Вишеградска 14, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 24.17.04; 27.05.12; 27.05.17; 29.01.06  

(591) сива металик, бела.  

(511) 9  aпарати и инструменти научни, истраживачки, 

навигациони, геодетски, фотографски, кинематографски, 

аудиовизуелни, оптички, за вагање, мерење, 
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сигнализацију, откривање, тестирање, инспекцију, 

спасавање и наставу; апарати и инструменти за 

провођење, прекид, трансформацију, акумулацију, 

регулисање или контролу дистрибуције или употребе 

електричне енергије; апарати и инструменти за 

снимање, преношење, репродуковање или обрађивање 

звука, слике или података; подаци који су снимљени и 

који се могу преузети, рачунарски софтвер, празни 

носачи података за дигитално или аналогно снимање и 

складиштење; механизми за апарате који се покрећу 

новцем; регистар касе, уређаји за рачунање; рачунари и 

периферни рачунарски уређаји; одела за роњење, маске 

за роњење, чепови за уши за рониоце, штипаљке за нос 

за рониоце и пливаче, рукавице за рониоце, апарати за 

дисање за подводно пливање; апарати за гашење пожара.   

38  телекомуникације.  

42  научне и технолошке услуге, као и услуге 

истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге 

индустријских истраживања;пројектовање и развој 

рачунарског хардвера и софтвера.  
 

(210) Ж- 2020-1311 (220) 04.08.2020. 

(442) 30.10.2020. 

(731) NOVA BRANDS S.A., 24, avenue Emile Reuter, 

L-2420 Luxembourg, LU 

(740) Мара В. Јанковић, Влајковићева 28,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.15; 25.05.25; 26.04.12; 26.04.13; 26.11.13; 

29.01.01; 29.01.03; 29.01.04; 29.01.06  

(591) црвена, бела, нијансе плаве, нијансе зелене.  

(511) 5  храна за бебе, укључујући млеко за бебе; 

млеко у праху за бебе; дијететски додаци исхрани; 

дијететски додаци исхрани прилагођени за 

медицинску употребу.  
 

(210) Ж- 2020-1312 (220) 04.08.2020. 

(442) 30.10.2020. 

(731) Марија Џелајлија Џоџо, Струмичка 84,  

11000, Београд, RS 

(540) 

Pričoplet 

(511) 9  рачунарске софтверске платформе, 

снимљене или даунлодоване; рачунарски програми, 

који се могу преузимати; рачунарски програми, 

снимљени; рачунарски софтвер, снимљени; роботи 

за наставу; Аларми за бебе; ваге за бебе; видео 

уређаји за надгледање беба; електронске публикације 

које се могу преузимати; електронске интерактивне 

табле; емотикони за мобилне телефоне који се могу 

преузети; мобилни телефони; наочаре за сунце; 

рачунари; софтвери за рачунарске игре, који се могу 

преузети; софтвери за рачунарске игре, снимљени; 

тонски носачи звука; холограми; хуманоидни роботи 

са вештачком интелигенцијом.  

28  игре; игре грађења; игре на табли; игре са 

обручима; игре са потковицама; калеидоскопи; 

карневалске маске; карте за игру; карте-сличице које 

се размењују, за игру; кинеске домине; кликери за 

игру; командне ручице [џојстици] за видео игре; 

Алке [игра набацивања колута о клин]; апарати за 

аркадне видео игре; апарати за игре; базени за 

пливање [за играње]; балони за игру; беби 

гимнастика; бумеранзи; возила играчке; дама [игра]; 

дечије кућице за игру; дискови за спорт; домине; 

дронови [играчке]; дувалице за прављење мехура од 

сапунице [играчке]; жетони за игре; звечке [играчке]; 

змајеви; играчке; играчке возила на даљинско 

управљање; играчке за кућне љубимце; играчке 

имитација козметике; играчке на надувавање за 

базене; играчке новитети за забаве; играчке новитети 

за збијање шала; конзоле за видео игре; коцке 

[играчке]; коцкице; кревети за лутке; лопте за 

играње; лопте за игру; лутке; макете играчке; маске 

[играчке]; машине за видео игре; медведићи играчке; 

пазле; папирни шешири за забаве; пачинко 

[механичке игре]; пластелин за игру; плишане 

играчке; пиштољи играчке; преносиве видео игре са 

дисплејем од течних кристала; преносне игре и 

играчке са телекомуникационим функцијама; пуњене 

играчке; роботи играчке; салонске игре; ручне 

конзоле за играње видео игара; собе за лутке; табле 

за игру даме; триктрак игре; фигуре играчке; чигре 

[играчке]; чуњеви [игре]; шаховске табле, шаx.  

41  електронско издаваштво; онлајн издавање 

електронских књига и часописа; омогућавање 

коришћења онлајн видео записа, који се не могу 

преузимати; омогућавање коришћења онлајн музике, 

која се не може преузимати; забава посредством радија; 

издавање књига; издавање текстова, осим рекламних 

текстова; изнајмљивање аудио снимака; изнајмљивање 

опреме за играње; настава, обука; организовање и 

спровођење концерата; организовање модних ревија за 

забавне сврхе; организовање представа, свечаности 

[услуге импресарија]; писање песама; планирање забава 

[забава]; позоришна продукција; практична настава 

[обука путем демонстрације]; продукција музике; 

продукција представа; продукција радио и 
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телевизијских програма; производња филмова, који 

нису рекламни филмови; пружање услуга у области 

забаве и разоноде; пружање услуга у области 

образовања; телевизијска забава; услуге бојења лица; 

услуге графичке обраде, осим у рекламне сврхе; услуге 

забаве које пружају кампови за одмор; услуге 

забављача; услуге забавних паркова; услуге обуке које 

се пружају путем симулатора; услуге омогућавања 

коришћења електронских публикација, које се не могу 

преузимати; 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; учење на даљину; 

фотографске репортаже.  
 

(210) Ж- 2020-1313 (220) 05.08.2020. 

(442) 30.10.2020. 

(731) AGROMARKET DOO KRAGUJEVAC, 

Краљевачког батаљона 235/2, 34000, Крагујевац, RS 

(740) Адвокат Драгољуб Ћосовић, Андре Николића 

3, 11040, Београд 

(540) 

 

(531) 05.03.13; 05.03.14; 26.04.15; 26.04.19; 26.04.22; 

27.05.17; 27.05.24; 29.01.03; 29.01.06  

(591) бела, светло зелена, тамно зелена.   

(511) 20  баштенски намештај.   

35  услуге промета, трговине на велико и мало 

баштенским намештајем, услуге увоза и извоза 

баштенског намештаја.  
 

(210) Ж- 2020-1323 (220) 07.08.2020. 

(442) 30.10.2020. 

(731) TP4 INTERNATIONAL CO., LTD., 5/21, Moo 

9, Khok Kham, Muang Samut Sakhon, Samut Sakhon, TH 

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

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.13; 29.01.01  

(591) црвена.  

(511) 3  средства за бељење и друге супстанце за 

употребу у перионицама; препарати за чишћење, 

полирање, рибање и абразивни препарати; сапуни; 

парфимерија; етерична уља; козметика; лосиони за 

косу; средства за чишћење зуба; шампони; боје за 

косу; фарбе за косу; препарати за увијање косе; лак 

за косу; балзами за косу; негујући лосиони за 

исправљање косе; козметички препарати за негу 

коже; козметичке маске; дезодоранси за људе или 

животиње; уља за козметичку употребу; препарати за 

парфимисање ваздуха.  
 

(210) Ж- 2020-1324 (220) 07.08.2020. 

(442) 30.10.2020. 

(731) "COURIER SERVICE STAR DOO" , Јурија 

Гагарина 14љ, 11070, Београд-Нови Београд, RS 

(740) Адвокат Драган милић, Уроша Мартиновића 

8/41, Београд 

(540) 

 

(531) 01.01.02; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.15  

(591) светло плава, тамно плава, светло наранџаста, 

тамно наранџаста, жута, светло сива, тамно сива, 

бела.  

(511) 35  онлајн рекламирање на рачунарској мрежи; 

рекламирање преко плаката; непосредно оглашавање 

путем поште; рекламирање; промоција продаје за 

друге; рекламирање слањем наруџбеница; услуге 

набавке за друге (куповина производа и услуга за 

друге пословне објекте); дистрибуција рекламног 

материјала.  

39  испорука пошиљки; курирске услуге (достава 

пошиљки робе); достава порука (курирска служба); 

достава новина; достава штампе; достава робе 

наручене поштом, франкирање поште; испорука 

робе; паковање робе, складиштење робе; 

складиштење; транспортне услуге; логистичке 

услуге у вези превоза (транспортне услуге).  
 

(210) Ж- 2020-1327 (220) 07.08.2020. 

(442) 30.10.2020. 

(731) XL Energy Marketing Sp.z o.o., ul. Zlota 59, 00-

120, Warszawa, PL 

(740) Адвокат Мила Михаиловић, Хиландарска 5/1, 

11000, Београд 
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(540) 

 

(531) 25.07.07; 26.04.22; 27.05.12; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.08 

(591) црвена, бела, црна, сива.  

(511) 32  безалкохолна пића.  
 

(210) Ж- 2020-1338 (220) 11.08.2020. 

(442) 30.10.2020. 

(731) Миодраг Гудовић, Војводе Шупљикца 45, 

21000, Нови Сад, RS 

(740) Адвокат Миомир Шећеров, Булевар Михајла 

Пупина 6, 21000, Нови Сад 

(540) 

 

(531) 05.07.01; 26.04.22; 26.04.24; 27.03.11; 27.05.10; 

27.05.17; 27.05.24  

(511) 3  парфеми ; парфемске воде; козметичке креме; 

креме за негу тела; козметичке креме; козметика; 

козметичка уља; козметички гелови; козметички сапуни; 

декоративна козметика; козметика за децу.  

9  софтвер.  

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. 

35  оглашавање; вођење послова; пословно управљање; 

канцеларијски послови; маркетинг; маркетинг, 

истраживање тржишта и анализирање тржишта; 

маркетинг, истраживања тржишта и анализе тржишта; 

пословни маркетинг; услуга маркетинга догађаја; 

финансијски маркетинг; интернет маркетинг; услуге 

маркетинга производа; услуге промотивног маркетинга; 

услуге пословног саветовања које се односи на 

франшизе; адмиснистрација пословних активности које 

се односе на франшизе; услуге пословног управљања у 

вези са франшизама; комерцијалне услуге рекламирања 

у полју франшизинга; пружање помоћи у управљању 

франшизама; оперативно пословно саветовање у у 

естаблишментима који послују као франшизе ; 

франшизне услуге, наиме, услуге пословног управљања 

у поступку успостављања и пословања ресторана као 

франшиза; франшизне услуге, наиме, услуге пословног 

управљања у поступку успостављања и пословања кафеа 

као франшиза.  

37  грађевинске услуге; инсталација производа 

дизајна ентеријера; изградња ентеријера зграде; 

услуге декоративног осликавања ентеријера; 

изградња зграда;   

39  организација путовања од стране туристичких 

агенција; пратња путника ; превоз излетничким 

бродовима ; организовање крстарења ; организовање 

превоза за туристичка путовања ; пружање информација о 

туристичким путовањима; услуге туристичког водича; 

резервација путовања преко туристичких канцеларија; 

пружање информација о туристичким путовањима путем 

интернета; резервација превоза ; резервација 

транспортних услуга за туристе; услуге туристичких 

водича за путованње и транспорт; услуге пружања 

туристичких информација које се односе на путовања; 

организовање и резервисање туристичких путовања и 

разгледања; услуге онлајн информација и резервација на 

пољу туристичких путовања; пружање информација 

туристима у вези са екскурзијама и туристичким 

разгледањима; пружање информација у вези са 

туристичким путовањима и туристичким разгледањима 

путем линија за помоћ или позивних центара; 

организовање екскурзија за туристе; уговарање услуга 

путничког превоза за друге коришћењем мрежне 

апликације; пружање информација у вези са аеродромима; 

услуге пријаве путника на аеродрому; резервација 

паркирања на аеродрому ; услуге медицинског туризма.  

42  унутрашњи дизајн; пројектовање ентеријера зграда; 

дизајн ентеријера [уређење унутрашњег простора]; 

саветодавне услуге које се односе на пројектовање 

унутрашњег декора; услуге графичког дизајна које се 

односе на пројектовање унутрашњег декора; дизајн 

ентеријера за трговине; дизајн ентеријера за ресторане ; 

дизајн ентеријера за кафее; дизајн ентеријера за барове; 

дизајнирање рачунарског софтвера; развој рачунарског 

софтвера; софтверски инжењеринг; развој софтвера у 

оквиру издавања софтвера.  

43  услуге изнајмљивања кућа за одмор; услуге 

агенција за смештај [хотелски, пансионски] ; услуге 

смештаја у бањском туризму ; услуге туристичких 

хостела; услуге туристичких гостионица; услуге 

туристичких ресторана; услуге резервације смештаја; 

организовање хотелског смештаја; пружање 

привременог смештаја за становање; резервација 

смештаја за путнике; резервисање смештаја у кампу; 

резервација хотелског смештаја; резервација соба 
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[смештај]; резервисање привременог смештаја; 

пружање смештаја за одмор; пружање информација о 

смештају за годишње одморе ; пружање хотелског 

смештаја; пружање привременог смештаја за госте; 

пружање привременог смештаја; изнајмљивање 

привременог смештаја; резервација смештаја за 

годишње одморе ; услуге агенције за резервисање 

хотелског смештаја; организовање и пружање 

привременог смештаја; резервација привременог 

смештаја путем интернета; обезбеђивање хране, пића и 

повременог смештаја за госте; пружање привременог 

смештаја у хотелима, мотелима и пансионима; 

изнајмљивање привременог смештаја у природи у 

вилама и бунгаловима; резервација привременог 

смештаја у природи у викендицама; услуге резервације 

привременог смештаја у виду резервисања и 

ангажовања еко-смештаја путем вебсајта.   

44  хигијенска заштита и нега лепоте за људе ; 

здравствене спа услуге за здравље и добробит тела и 

духа; услуге здравствене и козметичке неге које се 

нуде у бањама; бањске услуге; спа услуге.  

45  лиценцирање концепата франшизног пословања 

[правне услуге]; правни савети у вези са франшизама.  
 

(210) Ж- 2020-1342 (220) 12.08.2020. 

(442) 30.10.2020. 

(731) Стефан Росуљаш, Шеснаестог октобра 75, 

Краљево, RS 

(540) 

 

(531) 24.09.03; 26.03.03; 26.03.04; 27.05.01; 27.05.21  

(511) 18  кожне торбе; кожни каишеви; кожни 

новчаници.   
 

(210) Ж- 2020-1343 (220) 12.08.2020. 

(442) 30.10.2020. 

(731) Филип Ђумић, Милана Ракића 120/11,  

11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 26.04.02; 26.04.18; 26.04.19; 27.05.01; 29.01.01; 29.01.08 

(591) тамно црвена, црна, бела.  

(511) 37  детаљно чишћење и прање аутомобила; 

прање аутомобила; прање возила; прање моторних 

возила; завршно премазивање аутомобила; 

одржавање аутомобила; полирање аутомобила; 

услуге заштитног премазивања аутомобила; 

чишћење аутомобила; чишћење и прање аутомобила; 

полирање возила; прање и чишћење возила; чишћење 

возила; одржавање, сервисирање и поправка возила; 

одржавање и поправка моторних возила; одржавање 

моторних возила; поправка или одржавање моторних 

возила на два точка; поправка или одржавање 

моторних возила на два точка и пружање 

информација о томе; поправка и одржавање 

моторних возила и њихових делова.  
 

(210) Ж- 2020-1344 (220) 12.08.2020. 

(442) 30.10.2020. 

(731) Toughbuilt Industries, Inc, 25371 Commercentre 

Drive, SUite 200, Lake Forest, California, 92630, US 

(740) Адвокат Зоран Наумовић, Крунске 77, Београд 

(540) 

Toughbuilt 

(511) 7  електрични алати, погонски чекићи, ударни 

погонски механизми, бушилице, жичане и батеријске 

бушилице и њихови додаци за њих, главице, 

кључеви без кључа, кључеви за причвршћивање, 

жичане фелне, чепови за бушење, одвијач, рутер 

битови, адаптери погонских утичница. Компресори 

за ваздух и њихови делови, црева за ваздух и 

комплет за надувавање који се састоје од пиштоља за 

компримирани ваздух са млазницама и наставцима 

за њих, електричних алата и уређаја са ваздухом; 

Моторне пиле, кружне, трим-тестере, убодне тестере, 

кретне пиле, ручне пиле и додаци за њих, пиле са 

моторним тестерама за резање и моторне тестере; 

кутне брусилице и точкићи за брушење на струју; 

Осцилирајући мулти алат са погоном на 

осцилирајућим наставцима за брушење и брушење; 

ротацијски мулти алат са погоном, одсечени дискови 

и наставци за брушење, брушење и обраду дрвета; 

електрични резачи и ножеви за замену ренџера; 

електрични алати, усмеривачи и прибор за њих, 

додаци за облагање рутера; пиштољ; електричне 

брусилице, брусне траке, орбита Ине брусилице, 

завршне брусилице, брусилице и брусилице и 

њихови додаци потребни за брушење и брушење; 

Косилице за траву, електрични косилице за траву и 

електрични урезивачи травњака, електрични 

штитници за живу чету, пухачи са погоном, 

усисавачи травња ка и машине за чишћење, моторне 

косилице за травњак и башту, електрични вртни 

култиватор, жичане и бежичне ланчане тестере, 

електрична тестера за обрезивање , електрична пила, 
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моторна лопатарица, маказе за траву и њихови 

додаци, наиме, резервне ножеве; калеми за трима ње 

травњака и баште.   

8  ручни алати, тестере, кључеви, стезаљке, чекићи, 

вретене и ударни инструменти у облику кладива, 

цепаница, секира, клинова и матица, те клинови, 

каишеви; кесе за алате за причвршћивање на 

каишеве алата.   

9  мобилни телефони; електронски прибор или додаци 

за употребу са мобилним телефонима, слуша лице, 

ушице, помоћни каблови за мобилне телефоне, 

батерије за мобилни телефон, батерије, тастатуре, 

екрани, наочаре за виртуелну стварност, звучници, 

камере, сочива камере, инспекцијске камере, лаптопoви 

као преносни рачунарски уређај за мобилне телефоне, 

скенере, ласерске мераче за мерење растојања, 

термички мериоци температуре за мерење температуре, 

инфрацрвени сензори за мерење топлоте и зрачења, 

микрометри, чељусти за мерење растојања, дигитални 

мулти-метри, амперметри, охмметри, детектори метала, 

магнетни локатор за лоцирање метала, електронски 

проналазач папучица, детектори гаса за откривање 

присуства гаса, фотоелектрични сензори, хигрометри и 

термометри; дигитални сензори за употребу са 

мобилним телефонима за мерење удаљености, над 

морске висине, нагиба, масе, притиска, топлоте, влаге, 

температуре, напона и светлости; рачунални 

апликативни софтвер за мобилне телефоне или ручне 

рачунаре, наиме софтвер за мерење, израчунавање, 

процену и истраживање удаљености, надморске 

висине, нагиба, масе, притиска, топлоте, влаге, 

температуре и светлости; Преносиве мобилне 

апликације за одређивање грађевинског кодекса, 

материјалних трошкова и трошкова рада, заштитна 

одећа за заштиту од незгода, наиме, рукавице; и 

ношење главе у облику тврђих шешира; одећа за 

заштиту од незгода; Сигурносна опрема, заштитне 

кациге, заштитни штитници за лице, ношење главе у 

облику тврдих капа, заштитни јастучићи за лактове за 

раднике, заштитни јастучићи за колена за раднике, 

заштитни штитници за потколенице радника, заштитни 

ножни штитници за раднике, појасеви за раднике, 

сигурносни појасеви осим за возила или спортске 

сврхе, заштитне радне рукавице, наочаре, заштитне 

наочаре, заштитне наочаре, заштитне маске, заштитне 

индустријске ципеле и чизме за раднике.   

18  торбе за ношење; кофери за ношење; све торбе; 

путне торбе; путни пртљаг; торбе за рамена; 

руксаци; актовке; врећице од текстила; пртљаг; торбе 

за дугуље; меке кутије, торбе за ношење; вреће за 

затварање, вреће с алатима које се продају празне; 

торбе; торбе за завртње; торбице за вучење; дневни 

пакети; вишенаменске торбе; кесе за алате, продају 

се празне; кесе за алате, продају се празне, вреће с 

алатима се продају празне; кесе за алате, продају се 

празне.   

20  моторне тестере, сталци, као намештај, који се 

користе за потпору грађевинске опреме и материјала; 

сталци, као намештај, користе се за подупирање 

тестера; столови који се користе за подупирање 

тестере; сталци, као намештај, са ваљкастим главама 

које се користе за подупирање дугих, великих или 

тешких предмета; радне клупе, пластични спремници 

за комерцијалну или индустријску употребу.   
 

(210) Ж- 2020-1345 (220) 12.08.2020. 

(442) 30.10.2020. 

(731) Бранко Димитријевић, Петра Лековића бр. 16 

16, 11000, Београд, RS 

(740) Адвокат Јелена Танасић, Николе Вучете бр. 1, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.02; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.24  

(511) 5  фармацеутски, медицински и ветеринарски 

препарати, фластери, завоји за превијање, фластери 

са витаминским додацима, мелеми за медицинску 

употребу, препарати за лечење опекотина, масти за 

медицинску употребу, медицинска уља, помада за 

медицинску употребу, медицински тоници, хемијски 

препарати за фармацеутску употребу, медицинска 

средства за хигијену, расхладни спрејеви за 

медицинске намене, дијететска храна и супстанце 

прилагођене за употребу у медицини или 

ветеринарску употребу.  

44  медицинске, хигијенске и услуге неге лепоте које 

пружају лица или установе људима и животињама, 

тетовирање - услуге тетоваже.  
 

(210) Ж- 2020-1346 (220) 13.08.2020. 

(442) 30.10.2020. 

(731) Небојша Јаковљевић, Стојана Протића 47/4, 

34000, Крагујевац, RS 

(540) 

 

(531) 22.01.15; 26.04.02; 26.04.16; 26.04.22; 26.11.08; 

27.01.01; 27.03.15; 29.01.05; 29.01.06  

(591) бела и плава  
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(526) Svaka zloupotreba bice prijavljena 

administratorima.  

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

32  пиво, минералне и содне воде и друга без 

алкохолна пића; пиће од воћа и воћни сокови; 

сирупи и други препарати за производњу пића.  

41  договарање, реализација и организација 

концерата; забава у виду концертних наступа; 

извођење концерата; извођење музичких концерата; 

образовне услуге припремање обуке разонода и 

културне активности.  
 

(210) Ж- 2020-1348 (220) 13.08.2020. 

(442) 30.10.2020. 

(731) FMC Agricultural Caribe Industries, Ltd. , 

Clarendon House, 2 Church Street, HM1 1 Hamilton, BM 

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

Београд 

(540) 

ФЛУЕНС 

(511) 5  препарати за уништавање корова; пестициди; 

хербициди.  
 

(210) Ж- 2020-1357 (220) 14.08.2020. 

(442) 30.10.2020. 

(731) Phuket d.o.o. Beograd, Јужни булевар 144, 

Београд, RS 

(740) Адвокат Ања Поткоњак, Устаничка бр. 25, 

11000, Београд 

(540) 

SOCCERBET 

(511) 28  апарати за видео игре који су прилагођени 

за употребу на спољашњем екрану или монитору; 

апарати за игре; апарати за игре на срећу; апарати за 

игре осим оних који су прилагођени за употребу са 

спољашњим екраном за приказ или монитором; 

апарати за игре прилагођени за употребу са 

спољашњим екраном или монитором; апарати за 

корисничке игре прилагођени за употребу са 

спољашњим екраном за приказивање или 

монитором; аутомати за игре који производе или 

приказују исходе опклада; аутомати за игре [машине 

за игре на срећу са калибрисаном исплатом]; 

аутомати за игре опремљени уређајем који прихвата 

опкладе; електричне бинго машине [аутомати за 

игре]; жетони за игре; жетони за покер [опрема за 

игре]; опрема за електронске игре које нису 

прилагођене за коришћење уз екстерни екран или 

монитор; чипови за игре; чипови за игре на срећу; 

картице за гребање за игре на срећу; комплети 

потрошних тикета за играње игара на срећу; машине 

за играње игара на срећу; апарати за забаву 

прилагођени за употребу са спољним екраном за 

приказивање или монитором; терминали за видео 

лутрију [аутомати за игре]; слот машине [машине за 

игре].  

41  изнајмљивање електронских апарата за игре на 

срећу; пружање информација он-лајн у вези са 

рачунарским играма и рачунарским додацима за 

игре; пружање услуга казина [игре на срећу]; 

организовање лутрије и других активности игара на 

срећу; услуге игара на срећу; услуге клађења; 

изнајмљивање казино игара; услуге казина; услуге 

казина, игара и коцкања; стављање на располагање 

салона са аутоматима.  
 

(210) Ж- 2020-1358 (220) 14.08.2020. 

(442) 30.10.2020. 

(731) BEIGENE, LTD., C/O MOURANT OZANNES 

CORPORATE SERVICES, 94 SOLARIS AVE, , 

CAMANA BAY, GRAND CAYMAN KY1-1108, KY 

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

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

BRUKINSA 

(511) 5  лекови за људску употребу; капсуле за 

фармацеутску употребу; капсуле за лекове; 

фармацеутски препарати; хемијско-фармацеутски 

препарати; лекови за медицинску употребу; хемијски 

препарати за фармацеутску употребу; биолошки 

препарати за употребу у медицини; хемијски 

препарати за медицинску употребу; дијагностички 

реагенсни биомаркери за медицинску употребу.  
 

(210) Ж- 2020-1359 (220) 14.08.2020. 

(442) 30.10.2020. 

(731) BEIGENE, LTD., C/O MOURANT OZANNES 

CORPORATE SERVICES, 94 SOLARIS AVE, , 

CAMANA BAY, GRAND CAYMAN KY1-1108, KY 

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

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 06.01.02; 06.01.04; 27.05.08; 27.05.17  

(511) 5  лекови за људску употребу; капсуле за 

фармацеутску употребу; капсуле за лекове; 

фармацеутски препарати; хемијско-фармацеутски 

препарати; лекови за медицинску употребу; хемијски 

препарати за фармацеутску употребу; биолошки 

препарати за употребу у медицини; хемијски 

препарати за медицинску употребу; дијагностички 

реагенсни биомаркери за медицинску употребу.  
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(210) Ж- 2020-1360 (220) 14.08.2020. 

(442) 30.10.2020. 

(731) Bikicki Prirodno Vino d.o.o., Владимира 

Томановића 53/63, 11000, Београд, RS 

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

Београд 

(540) 

 

(531) 03.13.01; 03.13.24; 26.11.12; 27.01.25; 27.05.01; 27.05.21 

(511) 32  пиво; аперитиви, безалкохолни; 

ароматизована вода; ароматизована минерална вода; 

безалкохолна пића; безалкохолна пића са укусом воћа; 

безалкохолни воћни екстракти; безалкохолни воћни 

напици; безалкохолни газирани напици од воћног сока; 

сирупи и други безалкохолни концентрати за прављење 

напитака; безалкохолни концентрисани воћни сирупи; 

безалкохолни напици; безалкохолни сирупи; 

минералне и содне воде; вода за пиће; вода [пића]; 

воћни напици и воћни сокови; воћни коктели, 

безалкохолни; воћни концентрати за производњу 

напитака; воћни нектар [безалкохолни]; газирана 

безалкохолна пића; газирана вода; газирана минерална 

вода; газирани воћни сокови; енергетска пића; коктели, 

безалкохолни; напици са укусом воћа; тоник.  

33  алкохолна есенције; алкохолна пића, изузев пива; 

алкохолна пића која садрже воће; алкохолни 

препарати за прављење напитака; алкохолна пића са 

укусом чоколаде; алкохолне мешавине за коктеле; 

алкохолни воћни коктели; алкохолни екстракти; 

алкохолни коктели који садрже млеко; алкохолни 

коктели у залеђеном облику на штапићу; алкохолни 

пунч; амерички виски; анисет [ликер]; аперитиви; 

аперитиви на бази вина; апсинт; аперитивна вина; 

аперитиви на бази жестоких пића; бела вина; биљни 

ликери; битери [горка алкохолна пића]; бокбуњају 

[црно купиново вино]; бренди; бурбон; бурбон 

виски; вермут; вина од грожђа; вина розе; вино; 

виски; водка; десертна вина; дестилована жестока 

пића; дигестиви [ликери и жестока пића]; екстракти 

жестоких алкохолних пића; јабуковача; киршч, 

вишњевача; коктели; коњак; крушковача; кувано 

вино; куракао; ликери; медовина; мешани виски; 

нискоалкохолна пића, осим пива; пенушава вина; 

пикет; рум; ракије; сангрија; текила; узо; црвена 

вина; џин; шампањац; шери.  

43  услуге обезбеђивања хране и пића, нарочито 

услуге ресторана, услуге барова, кетеринг хране и 

пића, услуге кафеа; привремени смештај.  

(210) Ж- 2020-1361 (220) 14.08.2020. 

(442) 30.10.2020. 

(731) Миливоје Адамовић, Подујевска 8, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 11.01.02; 17.01.07; 26.01.22; 27.03.15; 27.05.09; 

29.01.01; 29.01.06  

(591) црвена, бела.  

(511) 29  конзервисано и сушено воће и поврће; 

конопљино уље.  

30  храна на бази овса; овсене каше; овсене пахуљице; 

овсене каше са додацима воћа; овсене каше са 

додацима чоколаде; чај; конопљин ледени чај.  

32  безалкохолни напици; конопљина вода.  
 

(210) Ж- 2020-1362 (220) 14.08.2020. 

(442) 30.10.2020. 

(731) ALDI Einkauf GmbH & Co. oHG, Eckenbergstr. 

16A, D-4530 Essen, DE 

(740) Адвокат Мила Михаиловић, Хиландарска 5/1, 

Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.07; 26.04.18; 26.04.22; 26.11.06; 26.11.09; 

26.11.12; 27.05.17; 27.05.21; 27.05.24; 29.01.01; 

29.01.04; 29.01.06  

(591) црвена, бела, тамноплава и светлоплава.  

(511) 35  услуге малопродаје у погледу 

пољопривредних производа, производа за 

хортикултуру, производа за шумарство, намирница, 

препарата за прање, препарата за чишћење, 

производа намењених за чишћење, средстава за 

дезинфекцију, козметике, санитарних производа, 

лекова који се издају без рецепта, додатака исхрани 

(суплемената), ватромета, електричних апарата и 

прибора, електронских апарата и прибора за њих, 

компјутера и компјутерског прибора, компакт 
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дискова, компјутерског хардвера и софтвера, уређај а 

за расвету, алата, баштенских апарата и прибора за 

њих, бицикала и прибора за њих, прибора за 

аутомобиле, зидних сатова, ручних сатова и накита, 

канцеларијске опреме и реквизита за канцеларије, 

књига и других штампаних ствари, намештаја и 

других артикала за опремање ентеријера, баштенског 

намештаја, прибора за кухињу и домаћинство и 

опреме за њих, производа за употребу у 

домаћинству, прекривача за кревете, укључујући 

јастуке, постељину, текстил за употребу у 

домаћинству, одеће, покривки за главу, ципела, 

производа од коже, спортске опреме, играчака, 

производа за разоноду / слободно време, намирница 

за животиње, биљака, производа од дувана;  

онлајн услуге малопродаје у погледу 

пољопривредних производа, производа за 

хортикултуру, производа за шумарство, намирница, 

препарата за прање, препарата за чишћење, 

производа намењених за чишћење, средстава за 

дезинфекцију, козметике, санитарних производа, 

лекова који се издају без рецепта, додатака исхрани 

(суплемената), ватромета, електричних апарата и 

прибора, електронских апарата и прибора за њих, 

компјутера и компјутерског прибора, компакт 

дискова, компјутерског хардвера и софтвера, уређаја 

за расвету, алата, баштенских апарата и прибора за 

њих, бицикала и прибора за њих, прибора за 

аутомобиле, зидних сатова, ручних сатова и накита, 

канцеларијске опреме и реквизита за канцеларије, 

књига и других штампаних ствари, намештаја и 

других артикала за опремање ентеријера, баштенског 

намештаја, прибора за кухињу и домаћинство и 

опреме за њих, производа за употребу у 

домаћинству, прекривача за кревете, укључујући 

јастуке, постељину, текстил за употребу у 

домаћинству, одеће, покривки за главу, ципела, 

производа од коже, спортске опреме, играчака, 

производа за разоноду / слободно време, намирница 

за животиње, биљака, производа од дувана; услуге 

велепродаје у погледу пољопривредних производа, 

производа за хортикултуру, производа за шумарство, 

намирница, препарата за прање, препарата за 

чишћење, производа намењених за чишћење, 

средстава за дезинфекцију, козметике, санитарних 

производа, лекова који се издају без рецепта, 

додатака исхрани (суплемената), ватромета, 

електричних апарата и прибора, електронских 

апарата и прибора за њих, компјутера и 

компјутерског прибора, компакт дискова, 

компјутерског хардвера и софтвера, уређај а за 

расвету, алата, баштенских апарата и прибора за 

њих, бицикала и прибора за њих, прибора за 

аутомобиле, зидних сатова, ручних сатова и накита, 

канцеларијске опреме и реквизита за канцеларије, 

књига и других штампаних ствари, намештаја и 

других артикала за опремање ентеријера, баштенског 

намештаја, прибора за кухињу и домаћинство и 

опреме за њих, производа за употребу у 

домаћинству, прекривача за кревете, укључујући 

јастуке, постељину, текстил за употребу у 

домаћинству, одеће, покривки за главу, ципела, 

производа од коже, спортске опреме, играчака, 

производа за разоноду / слободно време, намирница 

за животиње, биљака, производа од дувана; услуге у 

вођењу рада супермаркета, малопродајних радњи и 

дисконтних малопродајних радњи; uслуге 

оглашавања; услуге оглашавања путем интернета, за 

трећа лица; услуге пружања информација путем 

интернета, наиме информација о производима за 

потрошаче, информација за саветовање потрошача и 

сервисних информација за потрошаче; услуге 

организације комерцијалних трансакција за трећа 

лица, такође и путем Интернета; услуге прибављања 

/ склапања уговора у области мобилне телефоније за 

трећа лица услуге пословног менаџмента; услуге 

организационог планирања и надзора пословног 

развоја регрутација кадрова; услуге консултација у 

пословној организацији; услуге асистенције у 

комерцијалном или индустријском менаџменту; 

пружање услуга за трећа лица (куповање роба и 

услуга за друга предузећа).   
 

(210) Ж- 2020-1363 (220) 14.08.2020. 

(442) 30.10.2020. 

(731) ALDI GmbH & Co. KG, Burgstr. 37, D-45476 

Mülheim an der Ruhr, DE 

(740) Адвокат Мила Михаиловић, Хиландарска 5/1, 

Београд 

(540) 

ALDI 

(511) 35  услуге малопродаје у погледу 

пољопривредних производа, производа за 

хортикултуру, производа за шумарство, намирница, 

препарата за прање, препарата за чишћење, 

производа намењених за чишћење, средстава за 

дезинфекцију, козметике, санитарних производа, 

лекова који се издају без рецепта, додатака исхрани 

(суплемената), ватромета, електричних апарата и 

прибора, електронских апарата и прибора за њих, 

компјутера и компјутерског прибора, компакт 

дискова, компјутерског хардвера и софтвера, уређај а 

за расвету, алата, баштенских апарата и прибора за 

њих, бицикала и прибора за њих, прибора за 

аутомобиле, зидних сатова, ручних сатова и накита, 

канцеларијске опреме и реквизита за канцеларије, 

књига и других штампаних ствари, намештаја и 

других артикала за опремање ентеријера, баштенског 

намештаја, прибора за кухињу и домаћинство и 

опреме за њих, производа за употребу у 
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домаћинству, прекривача за кревете, укључујући 

јастуке, постељину, текстил за употребу у 

домаћинству, одеће, покривки за главу, ципела, 

производа од коже, спортске опреме, играчака, 

производа за разоноду / слободно време, намирница 

за животиње, биљака, производа од дувана;  

онлајн услуге малопродаје у погледу 

пољопривредних производа, производа за 

хортикултуру, производа за шумарство, намирница, 

препарата за прање, препарата за чишћење, 

производа намењених за чишћење, средстава за 

дезинфекцију, козметике, санитарних производа, 

лекова који се издају без рецепта, додатака исхрани 

(суплемената), ватромета, електричних апарата и 

прибора, електронских апарата и прибора за њих, 

компјутера и компјутерског прибора, компакт 

дискова, компјутерског хардвера и софтвера, уређаја 

за расвету, алата, баштенских апарата и прибора за 

њих, бицикала и прибора за њих, прибора за 

аутомобиле, зидних сатова, ручних сатова и накита, 

канцеларијске опреме и реквизита за канцеларије, 

књига и других штампаних ствари, намештаја и 

других артикала за опремање ентеријера, баштенског 

намештаја, прибора за кухињу и домаћинство и 

опреме за њих, производа за употребу у 

домаћинству, прекривача за кревете, укључујући 

јастуке, постељину, текстил за употребу у 

домаћинству, одеће, покривки за главу, ципела, 

производа од коже, спортске опреме, играчака, 

производа за разоноду / слободно време, намирница 

за животиње, биљака, производа од дувана; услуге 

велепродаје у погледу пољопривредних производа, 

производа за хортикултуру, производа за шумарство, 

намирница, препарата за прање, препарата за 

чишћење, производа намењених за чишћење, 

средстава за дезинфекцију, козметике, санитарних 

производа, лекова који се издају без рецепта, 

додатака исхрани (суплемената), ватромета, 

електричних апарата и прибора, електронских 

апарата и прибора за њих, компјутера и 

компјутерског прибора, компакт дискова, 

компјутерског хардвера и софтвера, уређај а за 

расвету, алата, баштенских апарата и прибора за 

њих, бицикала и прибора за њих, прибора за 

аутомобиле, зидних сатова, ручних сатова и накита, 

канцеларијске опреме и реквизита за канцеларије, 

књига и других штампаних ствари, намештаја и 

других артикала за опремање ентеријера, баштенског 

намештаја, прибора за кухињу и домаћинство и 

опреме за њих, производа за употребу у 

домаћинству, прекривача за кревете, укључујући 

јастуке, постељину, текстил за употребу у 

домаћинству, одеће, покривки за главу, ципела, 

производа од коже, спортске опреме, играчака, 

производа за разоноду / слободно време, намирница 

за животиње, биљака, производа од дувана; услуге у 

вођењу рада супермаркета, малопродајних радњи и 

дисконтних малопродајних радњи; uслуге 

оглашавања; услуге оглашавања путем интернета, за 

трећа лица; услуге пружања информација путем 

интернета, наиме информација о производима за 

потрошаче, информација за саветовање потрошача и 

сервисних информација за потрошаче; услуге 

организације комерцијалних трансакција за трећа 

лица, такође и путем Интернета; услуге прибављања 

/ склапања уговора у области мобилне телефоније за 

трећа лица услуге пословног менаџмента; услуге 

организационог планирања и надзора пословног 

развоја регрутација кадрова; услуге консултација у 

пословној организацији; услуге асистенције у 

комерцијалном или индустријском менаџменту; 

пружање услуга за трећа лица (куповање роба и 

услуга за друга предузећа).   
 

(210) Ж- 2020-1364 (220) 17.08.2020. 

(442) 30.10.2020. 

(731) Udruženje Osiguravača Srbije p.u., Трешњиног 

цвета 1г, 11000, Нови Београд-Београд, RS 

(740) Моравчевић, Војновић и партнери Адвокатско 

ортачко друштво, Булевар војводе Бојовића 6-8, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.02.05; 27.01.06; 27.05.11; 27.05.13; 27.05.22; 

28.05.00; 29.01.01; 29.01.06  

(591) црвена, роза, сива, црна и бела.   

(511) 35  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.  

36  осигурање; финансијски послови; новчани 

(монетарни) послови; послови везани за 

непокретности.  

41  образовне услуге; припремање обуке; разонода; 

спортске и културне активности.  
 

(210) Ж- 2020-1365 (220) 17.08.2020. 

(442) 30.10.2020. 

(731) Udruženje Osiguravača Srbije p.u., Трешњиног 

цвета 1г, 11000, Београд-Нови Београд, RS 

(740) Моравчевић, Војновић и партнери Адвокатско 

ортачко друштво, Булевар војводе Бојовића 6-8, 

11000, Београд 

(540) 

УОС 

(511) 35  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.  

36  осигурање; финансијски послови; новчани 

(монетарни) послови; послови везани за 

непокретности.  
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41  образовне услуге; припремање обуке; разонода; 

спортске и културне активности.  
 

(210) Ж- 2020-1367 (220) 17.08.2020. 

(442) 30.10.2020. 

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

NY 10601, White Plains, US 

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

Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

OFF 

(511) 4  свеће.  

9  оптичарски производи, наиме, наочаре, наочаре за 

сунце и рамови за наочаре и сочива и додаци за 

наочаре, наиме, футроле и држачи; заштитне кациге; 

празне УСБ меморије; сигналне звиждаљке; спортске 

пиштаљке; звиждећи аларми; магнетни компаси; 

мерни компаси; компаси за одређивање правца, 

заштитне маске за немедицинску употребу; маске за 

заштиту од прашине; торбе, навлаке и футроле за 

ношење лаптопова; футроле, заштитне навлаке, 

носачи и постоља за употребу с ручним дигиталним 

уређајима, наиме, са паметним телефонима, 

таблетима и преносивим звучним и видео уређајима 

за репродукцију; ручке, постоља и носачи за ручне 

електронске уређаје, наиме, за паметне телефоне, 

таблете и преносиве звучне и видео уређаје за 

репродукцију; футроле за слушалице.  

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

прстење, минђуше, дугмад за манжетне, сатови, 

каишеви за сатове; драго и полудраго камење; 

племенити метали и њихове легуре; уметничка дела од 

племенитог метала; кутије за накит; кутије за накит од 

племенитог метала; привесци за кључеве; прстенови за 

кључеве; зидни сатови.  

16  лични организатори и планери; адресари; 

планери; албуми за слике; календари; канцеларијски 

прибор; прибор за радни сто који садржи држаче за 

оловке, држаче за спајалице, спајалице, штипаљке, 

футроле за оловке, гумице, оловке и хемијске оловке; 

нотеси; фасцикле; обележивачи за књиге; папир за 

увијање поклона; картонске кутије за поклоне; 

поклон картице; разгледнице; честитке; креп папир 

за паковање; папирне торбе за куповину; папирне 

салвете; уметничке репродукције; штампане 

репродукције на платну; литографска уметничка 

дела; уметничка дела од папира; слике и њихове 

репродукције; постери; налепнице; лепљиве траке за 

папир или употребу у домаћинству; носачи 

лепљивих трака за папир или употребу у 

домаћинству; папирне траке, лењири за техничко 

цртање; лењири за цртање.  

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

козметичке торбице које се продају празне, врећице 

за куповину за вишекратну употребу, новчаници, 

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

пртљаг, вишенаменске торбе, кишобрани и 

сунцобрани, ђачке торбе, школске торбе за књиге, 

коферчићи за козметику који се продају празни, празни 

ковчежићи за козметику, футроле за кључеве, држачи 

за кредитне картице, кутије за визит карте, кутије за 

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

торбе за плажу, спортске торбе, тоалетне торбице које 

се продају празне; одећа за куће љубимце.  

20  намештај; огледала; јастуци; декоративни 

јастуци; кревети; душеци; идентификационе 

наруквице, неметалне; рамови за слике; граничници 

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

мешовитим подлогама састављена углавном од 

полимера; уметничка дела од пластике или дрвета.  

21  прибор за печење; послужавници с ножицама 

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

посуда за чување зачина, шећера, брашна, кафе; 

цедиљке за цитрусе; прибор за послуживање, секачи 

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

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

вок тигањи; држачи за папирне убрусе који стоје на 

радној плочи; посуђе; тањири; чиније; држачи за 

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

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

за бели лук; ренда за употребу у домаћинству; кућни 

прибор, наиме, хватаљке за употребу у кухињи, 

шпатуле за кухињу, цедиљке, шпатула за превртање, 

виљушке за кување; виљушке за послуживање, 

кашике за кување, кашике за сервирање, држачи за 

ножеве, жице за мућење, ренде, неелектричне 

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

кухињске даске за сецкање и оклагије; послужавници 

за јело; држачи за салвете за употребу у 

домаћинству; држачи за папирне убрусе за употребу 

у домаћинству; бокали; млинови за со и бибер; 

сланици и биберници; тацне за сервирање; посуде за 

сервирање; послужавници за сервирање; држачи за 

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

неметални послужавици за употребу у домаћинству; 

вазе; свећњаци; рукавице за рерну; прибор за 

купатило, наиме, држачи за чаше; отварачи за 

флаше; боце за парфеме које се продају празне; 

кутије за пилуле за личну употребу; прстенови за 

салвете; боце за воду које се продају празне; четкице 

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

стакла, порцелана, теракоте или керамике; пластични 

подметачи; подметачи од винила; сламке за пиће; 

држачи за средства за дезинфекцију руку; кутије за 

средства за дезинфекцију руку; кутије прилагођене 

за козметички прибор као што су четке за шминку и 

апликатори у облику штапића за наношење шминке; 

електрични прибори за скидање шминке; 

неелектрични прибори за скидање шминке; 

апликатори за козметику; апликатори за шминку; 
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опремљене козметичке торбице; тоалетни несесери, 

наиме, опремљени ковчежићи за козметику; 

пудријере, кутије које се продају празне; сунђери за 

шминкање; козметички сунђери.  

24  тканине и текстилна роба, наиме, тканине за 

употребу у домаћинству, постељина, рубље за 

купатило, прекривачи, чаршави за кревет, ћебад за 

кревет, јоргани, килтови, прекривачи за кревете, 

простирке за кревете, навлаке за јоргане, прекривачи 

за кревет са карнерима, декоративна тканина за 

постељину, замена за јастук, јастучнице, покривачи 

за душеке, пешкири, пешкири за купатила, пешкири 

за плажу, прекривачи за столове, завесе, марамице, 

таписерије, памучна тканина, мебл штофови за 

тапацирање намештаја и тканина за завесе, 

декоративне рељефне тканине; стони подметачи, 

ћебићи за љубмце.  

25  одећа; покривала за главу; обућа; одевни 

предмети који се носе око врата; каишеви; купаћи 

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

јакне; дуксерице; џемпери; прслуци; капути; 

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

кошуље; хаљине; сукње; мараме; шалови; кратке 

чарапе; женске чарапе; трегери; рукавице; баде 

мантили; маске за спавање; манжетне кошуља; 

знојнице; траке за главу; бандана мараме; капе; 

шешири; визири.  

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

пертле за ципеле; привесци за ципеле, женске ташне, 

ранчеве, наочаре и мобилне телефоне; дугмад; 

рајсфершлуси; шнале за каиш. 

27  теписи; ћилими; простирке за купатила; 

простирке за јогу; отирачи за врата; текстилне 

простирке за подове за употребу у домаћинству; 

таписерије које нису од текстила; тапете; тврди 

материјали за покривање подова; покривачи за 

зидове од винила или пластике.  

34  пепељаре, упаљачи за цигарете, упаљачи за 

цигаре, шибице, вапоризатори за бездимне цигарете, 

електронске цигарете, држачи цигара, филтери за 

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

кесе за дуван, табакере и различити прибор за луле, 

наиме, чистачи за дуванске луле и упијајући папир за 

дуванске луле.  

35  услуге малопродаје [које се тичу одеће, обуће, 

аксесоара, спортске робе, кућног намештаја, 

постељине, покућства, оптичарских производа, 

накита, намештаја, козметике, парфема, производа за 

негу лепоте, коже и косе, канцеларијског прибора, 

луксузних инструмената за писање]; услуге интернет 

продавнице [које се тичу одеће, обуће, аксесоара, 

спортске робе, кућног намештаја, постељине, 

покућства, оптичарских производа, накита, 

намештаја, козметике, парфема, производа за негу 

лепоте, коже и косе, канцеларијског прибора, 

луксузних инструмената за писање].  

(210) Ж- 2020-1368 (220) 17.08.2020. 

(442) 30.10.2020. 

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

NY 10601, White Plains, US 

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

Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 24.15.02; 26.11.06; 26.11.08  

(591) црна и бела  

(511) 18  ручне торбе, цегери, женске ташне, клач 

ташне, козметичке торбице које се продају празне, 

врећице за куповину за вишекратну употребу, 

новчаници, ранчеви, актовке, актен ташне, путне 

торбе, сандуци, пртљаг, вишенаменске торбе, 

кишобрани и сунцобрани, ђачке торбе, школске 

торбе за књиге, коферчићи за козметику који се 

продају празни, празни ковчежићи за козметику, 

футроле за кључеве, држачи за кредитне картице, 

кутије за визит карте, кутије за списе у облику торбе 

(актовке), торбе за теретану, торбе за плажу, 

спортске торбе, тоалетне торбице које се продају 

празне; одећа за куће љубимце.  

25  одећа; покривала за главу; обућа; одевни 

предмети који се носе око врата; каишеви; купаћи 

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

јакне; дуксерице; џемпери; прслуци; капути; 

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

кошуље; хаљине; сукње; мараме; шалови; кратке 

чарапе; женске чарапе; трегери; рукавице; баде 

мантили; маске за спавање; манжетне кошуља; 

знојнице; траке за главу; бандана мараме; капе; 

шешири; визири.  
 

(210) Ж- 2020-1369 (220) 17.08.2020. 

(442) 30.10.2020. 

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

NY 10601, White Plains, US 

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

Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 02.01.01; 02.01.23; 02.09.15; 27.05.01; 27.05.08  
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(511) 9  оптичарски производи, наиме, наочаре, 

наочаре за сунце и рамови за наочаре и сочива и 

додаци за наочаре, наиме, футроле и држачи; 

заштитне кациге; празне УСБ меморије; сигналне 

звиждаљке; спортске пиштаљке; звиждећи аларми; 

магнетни компаси; мерни компаси; компаси за 

одређивање правца, заштитне маске за немедицинску 

употребу; маске за заштиту од прашине; торбе, 

навлаке и футроле за носење лаптопова; футроле, 

заштитне навлаке, носачи и постоља за употребу с 

ручним дигиталним уређајима, наиме, са паметним 

телефонима, таблетима и преносивим звучним и 

видео уређајима за репродукцију; ручке, постоља и 

носачи за ручне електронске уређаје, наиме, за 

паметне телефоне, таблете и преносиве звучне и 

видео уређаје за репродукцију; футроле за 

слушалице.  

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

козметичке торбице које се продају празне, врећице 

за куповину за вишекратну употребу, новчаници, 

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

пртљаг, вишенаменске торбе, кишобрани и 

сунцобрани, ђачке торбе, школске торбе за књиге, 

коферчићи за козметику који се продају празни, 

празни ковчежићи за козметику, футроле за кључеве, 

држачи за кредитне картице, кутије за визит карте, 

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

теретану, торбе за плажу, спортске торбе, тоалетне 

торбице које се продају празне; одећа за куће 

љубимце.  

20  намештај; огледала; јастуци; декоративни 

јастуци; кревети; душеци; идентификационе 

наруквице, неметалне; рамови за слике; граничници 

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

мешовитим подлогама састављена углавном од 

полимера; уметничка дела од пластике или дрвета.  

21  прибор за печење; послужавници с ножицама 

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

посуда за чување зачина, шећера, брашна, кафе; 

цедиљке за цитрусе; прибор за послуживање, секачи 

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

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

вок тигањи; држачи за папирне убрусе који стоје на 

радној плочи; посуђе; тањири; чиније; држачи за 

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

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

за бели лук; ренда за употребу у домаћинству; кућни 

прибор, наиме, хватаљке за употребу у кухињи, 

шпатуле за кухињу, цедиљке, шпатула за превртање, 

виљушке за кување; виљушке за послуживање, 

кашике за кување, кашике за сервирање, држачи за 

ножеве, жице за мућење, ренде, неелектричне 

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

кухињске даске за сецкање и оклагије; послужавници 

за јело; држачи за салвете за употребу у 

домаћинству; држачи за папирне убрусе за употребу 

у домаћинству; бокали; млинови за со и бибер; сланици 

и биберници; тацне за сервирање; посуде за сервирање; 

послужавници за сервирање; држачи за сапун; посуде 

за сапун; сталци за зачине; чајници; неметални 

послужавици за употребу у домаћинству; вазе; 

свећњаци; рукавице за рерну; прибор за купатило, 

наиме, држачи за чаше; отварачи за флаше; боце за 

пафреме које се продају празне; кутије за пилуле за 

личну употребу; прстенови за салвете; боце за воду које 

се продају празне; четкице за зубе; четке за косу; 

чешљеви; уметничка дела од стакла, порцелана, 

теракоте или керамике; пластични подметачи; 

подметачи од винила; сламке за пиће; држачи за 

средства за дезинфекцију руку; кутије за средства за 

дезинфекцију руку; кутије прилагођене за козметички 

прибор као што су четке за шминку и апликатори у 

облику штапића за наношење шминке; електрични 

прибори за скидање шминке; неелектрични прибори за 

скидање шминке; апликатори за козметику; апликатори 

за шминку; опремљене козметичке торбице; тоалетни 

несесери, наиме, опремљени ковчежићи за козметику; 

пудријере, кутије које се продају празне; сунђери за 

шминкање; козметички сунђери.  

24  тканине и текстилна роба, наиме, тканине за 

употребу у домаћинству, постељина, рубље за 

купатило, прекривачи, чаршави за кревет, ћебад за 

кревет, јоргани, килтови, прекривачи за кревете, 

простирке за кревете, навлаке за јоргане, прекривачи 

за кревет са карнерима, декоративна тканина за 

постељину, замена за јастук, јастучнице, покривачи 

за душеке, пешкири, пешкири за купатила, пешкири 

за плажу, прекривачи за столове, завесе, марамице, 

таписерије, памучна тканина, мебл штофови за 

тапацирање намештаја и тканина за завесе, 

декоративне рељефне тканине; стони подметачи, 

ћебићи за љубмце.  

25  одећа; покривала за главу; обућа; одевни 

предмети који се носе око врата; каишеви; купаћи 

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

јакне; дуксерице; џемпери; прслуци; капути; 

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

кошуље; хаљине; сукње; мараме; шалови; кратке 

чарапе; женске чарапе; трегери; рукавице; баде 

мантили; маске за спавање; манжетне кошуља; 

знојнице; траке за главу; бандана мараме; капе; 

шешири; визири.  

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

пертле за ципеле; привесци за ципеле, женске ташне, 

ранчеве, наочаре и мобилне телефоне; дугмад; 

рајсфершлуси; шнале за каиш. 

27  теписи; ћилими; простирке за купатила; 

простирке за јогу; отирачи за врата; текстилне 

простирке за подове за употребу у домаћинству; 

таписерије које нису од текстила; тапете; тврди 

материјали за покривање подова; покривачи за 

зидове од винила или пластике.  
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34  пепељаре, упаљачи за цигарете, упаљачи за 

цигаре, шибице, вапоризатори за бездимне цигарете, 

електронске цигарете, држачи цигара, филтери за 

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

кесе за дуван, табакере и различити прибор за луле, 

наиме, чистачи за дуванске луле и упијајући папир за 

дуванске луле.  

35  услуге малопродаје [које се тичу одеће, обуће, 

аксесоара, спортске робе, кућног намештаја, постељине, 

покућства, оптичарских производа, накита, намештаја, 

козметике, парфема, производа за негу лепоте, коже и 

косе, канцеларијског прибора, луксузних инструмената 

за писање]; услуге интернет продавнице [које се тичу 

одеће, обуће, аксесоара, спортске робе, кућног 

намештаја, постељине, покућства, оптичарских 

производа, накита, намештаја, козметике, парфема, 

производа за негу лепоте, коже и косе, канцеларијског 

прибора, луксузних инструмената за писање].  
 

(210) Ж- 2020-1382 (220) 19.08.2020. 

(442) 30.10.2020. 

(731) Medipharm pharmaceuticals d.o.o., Хусинских 

рудара 31а/203, 11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01  

(511) 5  фармацеутски и ветеринарски препарати; 

санитарни препарати за медицинску употребу; 

дијететске супстанце прилагођене за употребу и 

медицини, помоћна лековита средства; храна за бебе; 

фластери, материјали за завијање; материјали за 

пломбирање зуба, зубарска смола; дезинфекциона 

средства; препарати за уништавање штеточина; 

фунгициди, хербициди.  

35  дизајнирање рекламног материјала, писање рекламних 

текстова, рекламирање, оглашавање, објављивање 

рекламних текстова, дистрибуција рекламног материјала.  

42  научна и индустријска испитивања у фармацији.  
 

(210) Ж- 2020-1383 (220) 18.08.2020. 

(442) 30.10.2020. 

(731) International School, Шуматовачка 45, Београд-

Врачар, RS 

(540) 

 

(531) 03.07.16; 03.07.24; 24.01.05; 24.01.09; 24.01.17; 

27.05.01; 27.05.22; 27.07.23; 29.01.15  

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

(511) 16  челична слова [клишеи]; носачи лепљивих 

трака [канцеларијски прибор]; печати са адресом; 

папир; постери; огласни панои од папира или 

картона; спајалице [канцеларијски прибор]; 

спајалице; клипсе за оловке; албуми; бележнице, 

нотеси; слике; штампани материјал; подупирачи за 

књиге; архитектонски модели; фасцикле за списе 

[канцеларијски прибор]; таблице за писање; писаљке 

за таблице; сребрни папир; моделарска глина; 

рачунске таблице; гравуре; литографска уметничка 

дела; слике, урамљене или неурамљене; оловке; 

новине; периодичне публикације; атласи; спајалице 

за папир; гумиране траке [канцеларијски материјал]; 

улазнице; клишеи; блокови за цртање; блокови 

[канцеларијски материјал]; калеми за траке са 

мастилом; манжетне за држање прибора за писање; 

памфлети; мустре [шеме за вез]; шпенадле као 

канцеларијски материјал; чиоде као канцеларијски 

материјал; четкице за сликаре; упијајућа хартија; 

жигови [печати]; штамбиљи; свеске; обрасци за 

прецртавање; паус папир; фолије за прецртавање; 

штампарска слова; карбон папир; бележнице; карте; 

материјал за обуку [изузев апарата]; индексне карте 

[канцеларијске]; листови папира [канцеларијски]; 

картон; картонске кутије за шешире; тубе од 

картона; каталози; књиге са песмама или нотама; 

спојени рамови [штампарски]; омоти за папир; 

кошуљице за списе; ногаре за сликаре [штафелаји]; 

бројеви [штампарски]; хромијуми; фасцикле 

[канцеларијски материјал]; бушилице за папир 

[зумба]; књиге; штампарски бројеви и слова; слова, 

штампарска; композери за слагање; посуде за писма; 

конусне папирне кесе; хистолошки делови за 

наставу; омоти [канцеларијски материјал]; корице 

[канцеларијски материјал]; литографска креда; 

држачи оловака; оловке са графитном мином 

[техничке оловке]; папирне копче; цртежи који се 

копирају на подлогу; преносиве слике 

[декалкоманије]; графички отисци; чешљеви за 

урезивање код сликаних дела; табле за цртање; 

материјали за цртање; инструменти за цртање; 

дијаграми; коверте; умноживачи; папир за увијање; 

папир за паковање; пера; кутије за оловке; 

материјали за писање; грбови [папирни печати]; 

мастило; мастиљаве траке; фотографије [штампане]; 

печати; књиговезачка платна; комплети за цртање; 

индекс регистри; фигурине [статуете] направљене од 

смесе са папиром; филтер папир; формулари 

[штампани]; канцеларијски материјал, изузев 

намештаја; оловке од дрвеног угља; шаблони [од 

папира]; сталци за посуде за штампарска слова; 

географске мапе; глобуси; посуде за водене боје за 

уметнике; графичке репродукције; цртежи, скице; 
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плоче за гравуру; штампани роковници; дописнице, 

разгледнице; штампане ствари; штампарски 

бланкети, који нису од текстил а; штампане 

публикације; приручници; папир за писање; игле за 

копирање за цртачке сврхе; оловке за цртање; 

столњаци од папира; литографски камен; књижице; 

каширани папир; пелир папир за копије 

[канцеларијски материјал]; пластика за моделирање; 

материјали за моделирање; паста за моделирање; 

школске табле; плочице за печаћење; палете за 

сликаре; пантографи [справе за прецртавање]; 

пергамент; пастелне бојице [креде у боји]; сликарско 

платно; кутије са бојама [производи који се користе у 

школама]; пластичне фолије за омотавање; апарати 

за развијање фотографија; постоља за фотографије; 

фото-гравуре; планови, пројекти; нацрти; наливпера; 

портрети; папирни омоти за саксије; папирне траке и 

картице за бележење компјутерских програма; 

проспекти; папир за радиограме; књиговезачке 

корице; налив пера и хемијске оловке [канцеларијски 

прибор]; магазини [периодични]: папирне траке, које 

нису позамантерија и украси за косу; врећице 

[коверте, кесе] од папира или пластике, за паковање; 

јастучићи за печате; школска опрема [свеске и 

прибор за писање]; маркери за књиге; честитке, 

разгледнице; кутије за печате; фолије, слајдови 

[канцеларијски материјал]; календари; сликарске 

четкице; папир од пулпе, дрвене масе; папирне или 

картонске кутије; дописнице за најаву посебних 

догађаја; заставе од папира; аташе мапе; папир за 

копирање; папир за сликање и калиграфију; леци, 

флајери; ваучери; транспаренти [банери] од папира; 

украсне папирне заставице.   

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; 

информисање о образовању; 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]; он-лајн издавање 

електронских књига и часописа; електронско 

издаваштво; услуге омогућавања коришћења 

електронских публикација, које се не могу 

преузимати; фотографске репортаже; професионално 

усмеравање [саветовање у вези са образовањем или 

обуком]; услуге професионалне преквалификације; 

подучавање; организовање и вођење образовних 

форума уживо.   
 

(210) Ж- 2020-1385 (220) 19.08.2020. 

(442) 30.10.2020. 

(731) INTERNET PRODAJA AUTO DELOVA DOO 

SUBOTICA, Владимира Назора 7, 24000, Суботица, RS 

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

11160, Београд 

(540) 

 

(531) 15.07.01; 15.07.03; 18.01.21; 27.05.01; 27.05.10; 

29.01.01; 29.01.04; 29.01.06  

(591) црвена, тамноплава, сива и бела.   

(511) 35  услуге оглашавања и дистрибуције 

информација, нарочито: обезбеђивање огласног 

простора преко глобалне рачунарске мреже и 

интернета, оглашавање роба и услуга других лица 

преко интернета, обезбеђивање онлајн пословних 

именика на интернету, пружање промотивних и 

рекламних информација о професионалним услугама 

других лица; обезбеђивање онлајн рачунарских база 

података са класификованим подацима о 

аутомобилима, опреми и резервним деловима за 

аутомобиле; прикупљање информација у 

компјутерске базе података; компјутерско 

управљање подацима; ажурирање и одржавање 

података у рачунарским базама података; 

истраживање тржишта; објављивање рекламних 

текстова; пружање пословних информација путем 

интернет странице; услуге рекламних агенција; 

испитивање јавног мњења; изнајмљивање огласног 

простора; обезбеђивање онлајн тржишта за купце и 

продавце роба и услуга; пружање информација и 

давање савета корисницима у вези са избором 

производа и услуга у области продаје аутомобила, 

моторних возила, сервиса за моторна возила и 

резервних делова за аутомобиле и друга моторна 

возила; обезбеђивање критичких чланака у вези са 

аутомобилима, моторним возилима, сервисима за 

моторна возила и резервним деловима са анализом 

цена; услуге дистрибуције, малопродаје и 

велепродаје резервних делова и опреме за 

аутомобиле.  

41  онлајн блогови у аутомобилској области; онлајн 

публикације у форми чланака и билтена о моторним 

возилима и новостима у аутомобилској индустрији; 

онлајн блогови и публикације у форми чланака и 

билтена о хибридним и електричним возилима; 
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едукативне услуге, наиме, развој и ширење 

едукативних материјала, односно књига, брошура и 

брошура у области куповине аутомобила преко 

онлајн глобалне рачунарске мреже.  

42  обезбеђивање вебсајтова за добијање 

информација о аутомобилима, резервним деловима 

за аутомобиле, укључујући гуме, акумулаторе, уља, 

мазива, течности, алат и опрему, размену искустава и 

унапређењу знања о аутомобилима, размени 

мишљења и давање савета о куповини нових и 

коришћених аутомобила и других моторних возила; 

обезбеђивање привремене употребе софтвера који се 

не може преузимати за употребу у области трговине 

аутомобилима, другим возилима и резервним 

деловима за њих, размене искустава и унапређењу 

знања о аутомобилима, размени мишљења и давања 

савета о куповини нових и коришћених аутомобила и 

других моторних возила; обезбеђивање 

интерактивних интернет страница и мобилних 

апликација; обезбеђивање платформе за 

комуникацију мобилним уређајима; обезбеђивање 

интерактивних вебсајтова; обезбеђивање вебсајтова 

који садрже софтвер који се не може преузети са 

интернета.  
 

(210) Ж- 2020-1392 (220) 20.08.2020. 

(442) 30.10.2020. 

(731) АГРОАРМ ДОО, Моше Пијаде 19б,  

11224, Врчин, RS 

(540) 

FIGARO 

(511) 5  пестициди.  
 

(210) Ж- 2020-1393 (220) 20.08.2020. 

(442) 30.10.2020. 

(731) АГРОАРМ ДОО, Моше Пијаде 19б,  

11224, Врчин, RS 

(540) 

REGATA 

(511) 5  пестициди.  
 

(210) Ж- 2020-1394 (220) 20.08.2020. 

(442) 30.10.2020. 

(731) АГРОАРМ ДОО, Моше Пијаде 19б,  

11224, Врчин, RS 

(540) 

CONZORCIO 

(511) 5  пестициди.  
 

(210) Ж- 2020-1395 (220) 20.08.2020. 

(442) 30.10.2020. 

(731) АГРОАРМ ДОО, Моше Пијаде 19б,  

11224, Врчин, RS 

(540) 

SUBMARINE 

(511) 5  пестициди.  
 

(210) Ж- 2020-1396 (220) 20.08.2020. 

(442) 30.10.2020. 

(731) АГРОАРМ ДОО, Моше Пијаде 19б,  

11224, Врчин, RS 

(540) 

SIERRA 

(511) 5  пестициди.  
 

(210) Ж- 2020-1398 (220) 20.08.2020. 

(442) 30.10.2020. 

(731) АГРОАРМ ДОО, Моше Пијаде 19б,  

11224, Врчин, RS 

(540) 

OMAHA 

(511) 5  пестициди.  
 

(210) Ж- 2020-1399 (220) 20.08.2020. 

(442) 30.10.2020. 

(731) JAFFA DOO CRVENKA, Маршала Тита 245, 

Црвенка, RS 

(540) 

MUNCHMALLOW 

(511) 30  бисквити, суви колачићи; бискоти 

[бисцотти]; воћни колачи; десерти у облику муса 

[слаткиши]; еклери; енглески крем; какао намази; 

кекс; колачи; колачи од бисквита; колачи од 

чоколаде; кондиторски производи; кондиторски 

производи за украшавање новогодишње јелке; крем-

пите; крофне; мафини; млечна чоколада; млечни 

карамел крем; намази на бази чоколаде; нугат; 

принцес-крофне; ситни колачи; сладолед; сладоледи; 

слаткиши; слаткиши од шећера; смрзнути 

кондиторски производи; торте са глазуром; 

чоколада; чоколадне бомбоне; чоколадни десерти; 

чоколадни мусеви; чоколадни производи.   
 

(210) Ж- 2020-1401 (220) 19.08.2020. 

(442) 30.10.2020. 

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

Батајнички пут 12, 11080, Земун, RS 
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(540) 

 

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

(591) бела, црвена.  

(511) 29  конзервисано, замрзнуто, сушено и кувано 

воће и поврће.  

30  пиринач; брашно и производи од житарица; 

додаци јелима; зачини; конзервисано и зачинско 

биље; сирће; сосови и други додаци јелима.  

31  сирови и непрерађени пољопривредни, 

аквакултурни, хортикултурни и шумарски 

производи; сирово и непрерађено зрневље и семе; 

свеже воће и поврће; свеже зачинско биље; природне 

биљке и цвеће; цветне луковице; саднице и семе за 

садњу; живе животиње; храна и пиће за животиње; 

слад.  
 

(210) Ж- 2020-1402 (220) 20.08.2020. 

(442) 30.10.2020. 

(731) JAFFA DOO CRVENKA, Maršala Tita 245, 

Crvenka, RS 

(540) 

FULL MUNCH 

(511) 30  бисквити, суви колачићи; бискоти 

[бисцотти]; воћни колачи; десерти у облику муса 

[слаткиши]; еклери; енглески крем; какао намази; 

кекс; колачи; колачи од бисквита; колачи од 

чоколаде; кондиторски производи за украшавање 

новогодишње јелке; крем-пите; крофне; мафини; 

млечна чоколада; млечни карамел крем; намази на 

бази чоколаде; нугат; принцес-крофне; ситни колачи; 

сладолед; сладоледи; слаткиши; слаткиши од 

шећера; смрзнути кондиторски производи; смрзнуто 

тесто за чоколадне колаче; торте са глазуром; 

чоколада; чоколадне бомбоне; чоколадни десерти; 

чоколадни мусеви; чоколадни производи.   
 

(210) Ж- 2020-1410 (220) 20.08.2020. 

(442) 30.10.2020. 

(731) BioClinica, Inc. , 211 Carnegie Center Drive, 

Princeton NJ 08540, US 

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

11040, Београд 

 

 

 

(540) 

 

(531) 01.13.15; 26.01.03; 27.05.01; 29.01.03; 29.01.06; 

29.01.08  

(591) зелена, бела, црна.  

(511) 9  рачунарски софтвер за прикупљање, 

тумачење, оцењивање, проверу, управљање, обраду, 

праћење и преглед података из области клиничких 

испитивања; рачунарски софтвер за калибрацију и 

управљање медицинским инструментима који се 

користе у клиничким испитивањима; рачунарски 

софтвер, наиме, интерактивни софтвер за гласовно 

одговарање са рачунарским или телефонским 

интерфејсом.  

35  пословно саветовање и управљање у области 

клиничких испитивања, наиме, пружање услуга 

управљања информацијама; пословно саветовање и 

управљање у области клиничких испитивања, наиме, 

клиничким подацима и поднесцима регулаторним 

органима у име медицинских, биофармацеутских и 

биотехнолошких компанија како би им помогли у 

клиничким истраживањима, клиничким 

испитивањима и пријавама за одобрење лека; 

пословно саветовање и управљање у области 

клиничких испитивања, наиме, управљање и 

састављање компјутеризованих база података у 

области клиничких испитивања у пословне сврхе; 

пружање независног прегледа клиничких 

испитивања у пословне сврхе.  

41  обука и развој у области спровођења клиничких 

испитивања, наиме спровођења семинара и 

радионица из области клиничких испитивања; обука 

из области рачунарске софтверске подршке, наиме, 

спровођење семинара и радионица из области 

софтверске подршке.  

42  пружање медицинских и научноистраживачких 

података у области клиничких испитивања; 

лабораторијске услуге, наиме, основне 

лабораторијске услуге снимања; услуге техничког 

саветовања у области клиничких испитивања; 

пружање он-лајн рачунарске базе података у области 

клиничких испитивања; дизајн рачунарског 

софтвера; услуга аутоматизације и прикупљања 

података помоћу приватног софтвера за процену, 

анализу и прикупљање података о услугама; услуге 

подршке за рачунарску технологију, наиме хелп-деск 

услуге.  
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(210) Ж- 2020-1798 (220) 16.10.2020. 

(442) 30.10.2020. 

(731) NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET 

ANONIM SIRKETI, Saray Mah., Dr. Adnan 

Buyukdeniz Cad., No:14, Umraniye 34768, Istanbul, TR 

(740) Јасна Д. Николић адвокат и регистровани 

заступник за патенте и жигове, Чингријина 12, 

11000, Београд 

(540) 

Gliivon 

(511) 5  лекови за медицинску употребу.  
 

(210) Ж- 2020-1799 (220) 16.10.2020. 

(442) 30.10.2020. 

(731) NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET 

ANONIM SIRKETI, Saray Mah., Dr. Adnan 

Buyukdeniz Cad., No:14, Umraniye 34768, Istanbul, TR 

(740) Јасна Д. Николић адвокат и регистровани заступник 

за патенте и жигове, Чингријина 12, 11000, Београд 

(540) 

Taglin 

(511) 5  лекови за медицинску употребу.  
 

(210) Ж- 2020-1800 (220) 16.10.2020. 

(442) 30.10.2020. 

(731) NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET 

ANONIM SIRKETI, Saray Mah., Dr. Adnan 

Buyukdeniz Cad., No:14, Umraniye 34768, Istanbul, TR 

(740) Јасна Д. Николић адвокат и регистровани 

заступник за патенте и жигове, Чингријина 12, 

11000, Београд 

(540) 

Irda 

(511) 5  лекови за медицинску употребу.  
 

(210) Ж- 2020-1801 (220) 16.10.2020. 

(442) 30.10.2020. 

(731) NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET 

ANONIM SIRKETI, Saray Mah., Dr. Adnan 

Buyukdeniz Cad., No:14, Umraniye 34768, Istanbul, TR 

(740) Јасна Д. Николић адвокат и регистровани 

заступник за патенте и жигове, Чингријина 12, 

11000, Београд 

(540) 

Pratin 

(511) 5  лекови за медицинску употребу.  
 

(210) Ж- 2020-1802 (220) 16.10.2020. 

(442) 30.10.2020. 

(731) NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET 

ANONIM SIRKETI, Saray Mah., Dr. Adnan 

Buyukdeniz Cad., No:14, Umraniye 34768, Istanbul, TR 

(740) Јасна Д. Николић адвокат и регистровани 

заступник за патенте и жигове, Чингријина 12, 

11000, Београд 

(540) 

Hernovir 

(511) 5  лекови за медицинску употребу.  
 

(210) Ж- 2020-1803 (220) 16.10.2020. 

(442) 30.10.2020. 

(731) NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET 

ANONIM SIRKETI, Saray Mah., Dr. Adnan 

Buyukdeniz Cad., No:14, Umraniye 34768, Istanbul, TR 

(740) Јасна Д. Николић адвокат и регистровани 

заступник за патенте и жигове, Чингријина 12, 

11000, Београд 

(540) 

Nilotan 

(511) 5  лекови за медицинску употребу.  
 

(210) Ж- 2020-1804 (220) 16.10.2020. 

(442) 30.10.2020. 

(731) NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET 

ANONIM SIRKETI, Saray Mah., Dr. Adnan 

Buyukdeniz Cad., No:14, Umraniye 34768, Istanbul, TR 

(740) Јасна Д. Николић адвокат и регистровани 

заступник за патенте и жигове, Чингријина 12, 

11000, Београд 

(540) 

Ticasa 

(511) 5  лекови за медицинску употребу.  
 

(210) Ж- 2020-1805 (220) 16.10.2020. 

(442) 30.10.2020. 

(731) NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET 

ANONIM SIRKETI, Saray Mah., Dr. Adnan 

Buyukdeniz Cad., No:14, Umraniye 34768, Istanbul, TR 

(740) Јасна Д. Николић адвокат и регистровани 

заступник за патенте и жигове, Чингријина 12, 

11000, Београд 

(540) 

Taykoplan 

(511) 5  лекови за медицинску употребу.  
 

(210) Ж- 2020-1806 (220) 16.10.2020. 

(442) 30.10.2020. 
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(731) NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET 

ANONIM SIRKETI, Saray Mah., Dr. Adnan 

Buyukdeniz Cad., No:14, Umraniye 34768, Istanbul, TR 

(740) Јасна Д. Николић адвокат и регистровани 

заступник за патенте и жигове, Чингријина 12, 

11000, Београд 

(540) 

Sunubis 

(511) 5  лекови за медицинску употребу.  
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РЕГИСТРОВАНИ ЖИГОВИ/ Registrated Trademarks 
 

 

(111) 79006 (181) 05.02.2030. 

(210) Ж- 2020-148 (220) 05.02.2020. 

 (151) 17.09.2020. 

(732) Шандор Здравко, Ћирила и Методија 49, 

21000, Нови Сад, RS 

(740) Адвокат Шандор Заварко, Полита Десничића 1, 

21000, Нови Сад 

(540) 

 

(531) 25.07.03; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.11; 29.01.02; 

29.01.06; 29.01.08  

(591) црна, бела, жута.  

(511) Кл. 7:  филтер и за чишћење расхлађеног 

ваздуха, за моторе, напајачи карбуратора, уређаји за 

паљење мотора са унутрашњим сагоревањем, 

алтернатори, вентили [делови машина], масне карике 

[делови машина], делови клипова, клипни прстенови, 

четкице за динамо, добоши [делови машина], 

кућишта [делови машина], спој нице за машине и 

моторе, куглични лежајеви, грејачи за дизел моторе, 

четкице [делови машина], убризгавачи за моторе, 

ременице, карбуратори, држачи [делови машина], 

једносмерни вентили [делови машина], компресори 

(машине); турбокомпресори, ременице [делови 

машина], динамо, стартери за моторе и машине, 

пумпе [делови машина и мотора], регулатори 

[делови машина].   

Кл. 9:  калеми, електрични, батерије, електричне, за 

возила, акумулатори, електрични, за возила, мерач 

киселине за батерије, плоче за батерије, звиждећи 

аларми, акустични аларми, звучни аларми, магнети, 

електромагнетни калемови, аларми, електрични 

апарати за даљинско паљење, електрични апарати за 

паљење са удаљености, батерије за осветљавање, 

амперметри, пуњачи за електричне акумулаторе, 

жмигавци [светлосна сигнализација], звучници, 

пуњачи батерија, осигурачи, радио апарати, возачке 

рукавице, индикатори брзине, батерије, електричне, 

акумулатор, електрични, управљачки апарати, 

аутоматски, за возила, ауто-радио, симулатори 

управљања и контроле возила, регулатори напона за 

возила, исправљачи струје. 

Кл. 37:  одржавање и поправка моторних возила; 

постављање и поправка апарата за климатизацију; 

рестаурација машина, мотора који су истрошени или 

делимично уништени; обнављање машина које су 

истрошене или делимично уништене, услуге 

поправке возила у квару.   
 

(111) 79007 (181) 05.02.2030. 

(210) Ж- 2020-147 (220) 05.02.2020. 

 (151) 17.09.2020. 

(732) Шандор Здравко, Ћирила и Методија 49, 

21000, Нови Сад, RS 

(740) Адвокат Шандор Заварко, Полита Десничића 1, 

21000, Нови Сад 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.02; 27.05.11  

(511) Кл. 7:  филтер и за чишћење расхлађеног 

ваздуха, за моторе, напајачи карбуратора, уређаји за 

паљење мотора са унутрашњим сагоревањем, 

алтернатори, вентили [делови машина], масне карике 

[делови машина], делови клипова, клипни прстенови, 

четкице за динамо, добоши [делови машина], 

кућишта [делови машина], спој нице за машине и 

моторе, куглични лежајеви, грејачи за дизел моторе, 

четкице [делови машина], убризгавачи за моторе, 

ременице, карбуратори, држачи [делови машина], 

једносмерни вентили [делови машина], компресори 

(машине); турбокомпресори, ременице [делови 

машина], динамо, стартери за моторе и машине, 

пумпе [делови машина и мотора], регулатори 

[делови машина].   

Кл. 9:  калеми, електрични, батерије, електричне, за 

возила, акумулатори, електрични, за возила, мерач 

киселине за батерије, плоче за батерије, звиждећи 

аларми, акустични аларми, звучни аларми, магнети, 

електромагнетни калемови, аларми, електрични 

апарати за даљинско паљење, електрични апарати за 

паљење са удаљености, батерије за осветљавање, 

амперметри, пуњачи за електричне акумулаторе, 

жмигавци [светлосна сигнализација], звучници, 

пуњачи батерија, осигурачи, радио апарати, возачке 

рукавице, индикатори брзине, батерије, електричне, 
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акумулатор, електрични, управљачки апарати, 

аутоматски, за возила, ауто-радио, симулатори 

управљања и контроле возила, регулатори напона за 

возила, исправљачи струје. 

Кл. 37:  одржавање и поправка моторних возила; 

постављање и поправка апарата за климатизацију; 

рестаурација машина, мотора који су истрошени или 

делимично уништени; обнављање машина које су 

истрошене или делимично уништене, услуге 

поправке возила у квару.   
 

(111) 79008 (181) 06.02.2030. 

(210) Ж- 2020-152 (220) 06.02.2020. 

 (151) 17.09.2020. 

(732) Public Joint Stock Company Gazprom Neft 

Rusia, Pochtamtskaya, dom 3-5, liter A, ch. pom. 1N, 

kab. 2401, 190000, Saint Petersburg, RU 

(740) Весна Живковић, Македонска 30, 11000, 

Београд 

(540) 

 

(531) 26.01.19; 26.02.05; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.01; 

29.01.08  

(591) црна, наранџаста.  

(511) Кл. 4:  aлкохол [гориво]; антрацит; бензин; 

бензинско гориво; брикети за сагоревање; брикети од 

тресета [гориво]; брикети угља; восак за 

осветљавање; восак за ремење; восак за скије; восак 

карнауба палме; восак [непрерађен]; вунена маст; гас 

за осветљавање; говеђи лој; горива; горива на бази 

алкохола; гориво за осветљавање; гориво из биомасе; 

графит за подмазивање; дизел уље; додаци, који нису 

хемикалије, за моторна горива; дрвени брикети; 

дрвени опиљци за потпаљивање ватре; дрвени угаљ 

[гориво]; електрична енергија; етанол [гориво]; желе 

од петролеја за индустријску употребу; згуснути гас 

[гориво]; индустријска уља; индустријске масти; 

индустријски восак; керозин; кокс; коштано уље за 

индустријску употребу; ксилен гориво; ланолин за 

употребу у производњи козметике; лигнит; лигроин; 

мазива; мазут; масти за заштиту коже; масти за 

обућу; масти за оружје; масти за подмазивање; масти 

за производе од коже; масти за ремење; материјал за 

паљење ватре; мешавина испарљивих горива; 

минерална горива; мирисне свеће; моторна уља; 

нафта; нафтни етар; нискокалорични плин; ноћна 

расвета [свеће]; огревно дрво; озокерит; олеин; 

папирне траке за потпаљивање ватре; парафин; 

петролеј [прерађен или непрерађен]; плинско гориво; 

плинско уље; погонско гориво; потпаљивачи; 

препарати за везивање прашине за чишћење; 

препарати за уклањање прашине; препарати против 

проклизавања каишева, ремења; препарати сојиног 

уља за одмашћивање кухињског посуђа; пчелињи 

восак; пчелињи восак за употребу у производњи 

козметике; рибље уље, нејестиво; рицинусово уље за 

индустријске сврхе; свеће; свећице за божићне јелке; 

смесе за упијање прашине; смеше за везивање 

прашине; стеарин; сунцокретово уље за 

индустријску примену; течности за сечење; тресет 

[горива]; угаљ; угаљ за наргиле; угљена нафта; 

угљена прашина [гориво]; уља за боје; уља за 

заштиту зидова; уља за конзервацију коже; уља за 

осветљавање; уља за текстил; уља за уклањање 

оплате [грађевинска]; уља од угљеног катрана; уље 

за влажење; уље за ложење; уље за подмазивање; 

уље репе за индустријску употребу; фитиљи за 

лампе; фитиљи за свеће; цересин восак; шпиритус од 

метил алкохола.   

Кл. 9:  зд наочаре; close-up сочива; wah-wah педале; 

аерометри; азбестна одећа за заштиту од ватре; 

азбестне рукавице за заштиту од несреће; 

актинометри; акумулатор, електрични; 

акумулаторске посуде; акустичне мембране; 

акустичне спојнице; акустични аларми; акустични 

цевоводи; акцелерометри; аларми; алармна звона, 

електрична; алкометри; алхидаде [део теодолита, 

геодетског инструмента]; амперметри; аноде; анодне 

батерије; антене; антикатоде; апарат за мерење 

нагиба; апарат за регулисање топлоте; апарат за 

транспирацију кисеоника; апарат за центрирање 

фотографских слајдова; апарати за анализирање 

хране; апарати за анализу ваздуха; апарати за 

балансирање; апарати за бележење времена; апарати 

за гашење ватре; апарати за глачање фотографских 

снимака; апарати за даљинско управљање; апарати за 

демагнетизацију магнетних трака; апарати за 

дестилацију за научне потребе; апарати за дисање за 

подводно пливање; апарати за дисање, изузев за 

вештачко дисање; апарати за замену игала на 

грамофон има; апарати за интерну комуникацију; 

апарати за магнетну резонанцу [MRI], који нису за 

медицинску употребу; апарати за мерење; апарати за 

мерење брзине [фотографски]; апарати за мерење 

дебљине коже; апарати за мерење притиска; апарати 

за мерење раздаљине; апарати за мерење 

удаљености; апарати за обраду података; апарати за 

обуку; апарати за поморску сигнализацију; апарати 

за праћење, који нису за употребу у медицини; 

апарати за пренос звука; апарати за прецизна 

мерења; апарати за проверу брзине возила; апарати 

за проверу поштанских марака; апарати за 

пројекцију, пројектори; апарати за репродуковање 
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звука; апарати за сателитску навигацију; апарати за 

сечење филма; апарати за снимање звука; апарати за 

суфлирање [телепромптери]; апарати за сушење 

фотографских снимака; апарати за тестирање који 

нису за медицинску употребу; апарати за увећавање 

[фотографски]; апарати за ферментацију 

[лабораторијски]; апарати за цртање шема; апарати 

за чишћење дискова са снимљеним звуком; апарати и 

инсталације за производњу рендгенских зрака, не за 

медицинску употребу; апарати и инструменти за 

астрономију; апарати и инструменти за вагање; 

апарати и инструменти за физику; апарати и 

инструменти за хемију; апарати и опрема за 

спашавање живота; апертометри [оптика]; 

апликаци]е за рачунарске софтвере које се могу 

преузимати; арматуре [за струју]; аудиовизуелни 

апарати за обуку; аудио и видео пријем ници; аудио 

интерфејси; аудио миксете; аутоматски индикатори 

ниског притиска у гумама возила; ауто-радио; 

бакарна жица, изолована; банкомати [АТМ]; 

барометри; батерије, електричне; батерије, 

електричне, за возила; батерије за електронске 

цигарете; батерије за осветљавање; бежични 

телефони; бетатрони; биометријске личне карте; 

биометријски пасоши; биочипови; блицеви 

[фотографски]; блиц лампе [фотографске]; браве, 

електричне; бројачи; бројачи корака; бројачи навоја; 

бројачи обртаја; ваге; ваге за бебе; ваге за купатила; 

ваге са анализатором телесне масе; вакум-метри; 

вакумске цеви [радио]; вариометри; ватрогасна 

црева; ватростално стакло [лабораторијско]; ветроказ 

за одређивање правца ветра; ветромери 

[анемометри]; видео екрани; видео касете; видео 

пројектори; видео рекордери; видео телефони; 

видео-траке; видео уређаји за надгледање беба; 

визири за шлемове; вискови; високофреквентни 

апарати; вођице или олово за дубиномере; возачке 

рукавице; воки-токи; вокмен; волтметри; временски 

прекидачи, аутоматски; галванометри; галванске 

батерије; галванске ћелије; гасометри [инструменти 

за мерење]; геодетске справе и инструменти; говорне 

цеви; грамофон и; гранични мерач [столарија]; 

графички елементи за мобилне телефоне који се могу 

преузети са интернета; громобрани; даљинометри; 

датотеке слика које се могу преузимати; ДВД 

плејери; двогледи; дензиметри; дензитометри; 

дестилацијске посуде за лабораторијске 

експерименте; детектори; детектори дима; детектори 

фалсификованог новца; дигиталне метеоролошке 

станице; дигитални знаци; дигитални рамови за 

фотографије; дигитални термостати за контролу 

климатизације; дијагностички апарати, не за 

медицинску употребу; динамометри; диоде које 

емитују светло [ЛЕД]; дисаљке; диск драјвери за 

рачунаре; диско в и за снимање звука; 

дистрибуционе конзоле [за струју]; дифракциони 

апарат у микроскопији за преламање спектра; ДНА 

чипови; дозиметри; дубиномери; дубиномери, 

мерачи дубине мора; еквилајзери [аудио апарати]; 

екрани за фотогравуру; електрифициране ограде; 

електрична звона на вратима; електричне жице; 

електричне инсталације за даљинско управљање 

индустријским процесима; електричне инсталације 

за спречавање провала; електричне спојнице; 

електричне утичнице; електрични адаптери; 

електрични апарати за даљинско паљење; 

електрични апарати за комутацију; електрични 

водови; електрични каблови; електрични колектори; 

електрични претварачи; електрични проводници; 

електрични утикачи; електрични цевоводи; 

електродинамички апарати за даљинско управљање 

сигналима; електродинамички апарати за даљинску 

контролу железничке пруге; електролизатори; 

електромагнетни калемови; електронске етикете за 

производе; електронске интерактивне табле; 

електронске огрлице за дресуру животиња; 

електронске оловке [за видео-дисплеје]; електронске 

партитуре које се могу преузети он-лајн; електронске 

публикације које се могу преузимати; електронске 

табле за обавештења; електронске цеви за 

појачавање; електронски кључеви као даљински 

управљачи; електронски новчаници који се могу 

преузимати; електронски нумерички дисплеји; 

електронски планери; електронски системи контроле 

приступа за блокирање врата; емотикони за мобилне 

телефоне који се могу преузети; епидијаскопи; 

ергометри; железнички сигурносни уређаји; жица за 

осигураче; жмигавци [светлосна сигнализација]; 

затварач бленде [фотографски]; затварачи струјног 

кола; затварачи [фотографски]; заштитна одела за 

авијатичаре; заштитне кациге; заштитне кациге за 

спорт; заштитне маске; заштитне фолије прилагођене 

за екране рачунара; заштитне фолије прилагођене за 

смартфоне: заштитни уређаји за личну употребу у 

случају несреће; заштитни уређаји против 

рендгенског зрачења, не за медицинску употребу; 

звиждаљке за псе; звиждећи аларми; звона 

[упозоравајући уређаји]; звучни апарати и машине; 

звучници; зујалице; игле за геодетске компасе; игле 

за грамофоне; идентификационе облоге за 

електричне каблове; идентификациони конци за 

електричне жице; издавачи карата; инвертори струје; 

индикатори брзине; индикатори губитка струје; 

индикатори за количину; индикатори нивоа воде; 

индикатори притиска; индикатори притиска за 

вентиле; индикатори температуре; индуктори [за 

струју]; инкубатори за културе бактерија; 

инструменти за геодетско мерење; инструменти за 

испитивање гасова; инструменти за лоцирање звука; 

инструменти за мерење висине; инструменти за 

мерење вискозитета, густине; инструменти за 

нивелацију; инструменти за нивелирање; 
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инструменти за одређивање азимута; инструменти за 

осматрање; инструменти и машине за тестирање 

материјала; инструменти који садрже окуларе; 

интегрисана кола; интерактивни терминали са 

екранима осетљивим на додир; интерфејси за 

рачунаре; инфрацрвени детектори; исправљачи 

струје; јастучићи за слушалице; јонизациони 

апарати, не за пречишћавање ваздуха или воде; 

каблови за стартовање мотора; каблови са оптичким 

влакнима; калеми, електрични; калемови за 

пригушивање; калемови [фотографски]; 

калориметри; камере за вожњу уназад; камкордери; 

кантари [пијачне ваге]; капаљке за мерење, осим за 

медицинску и кућну употребу; капиларне цеви; 

капсуле за спасавање у случају природних 

катастрофа; картице са интегрисаним колима 

[паметне картице]; касете за видео игре; касетофони; 

катанци, електронски; катоде; катодни анти-

корозивни апарати; кациге за виртуелну стварност; 

кертриџи за мастило, празни, за штампаче и 

фотокопир апарате; кинематографске камере; 

кинематографски филм, осветљен; клепетуше за 

усмеравање стоке; клизни лењири; клизни шестари; 

коаксијални каблови; кодиране картице за 

откључавање; кодиране магнетне картице; кодиране 

наруквице за идентификацију, магнетне; командне 

ручице [џојстици] за употребу са рачуна ром, осим за 

видео игре; коморе за декомпресију; компакт 

дискови [аудио-видео]; компакт диск плејери; 

компаратор; компаси за одређивање правца; 

компјутерске периферне јединице; компјутерски 

хардвер; комутатори; кондензатори; конектори 

[струјни]; контакти, електрични; контакти за 

електричне линије; контактна сочива; контролне 

табле [за струју]; контролни инструменти за котлове; 

контролни сатови [уређаји за евиденцију времена]; 

космографски инструменти; корективна сочива 

[оптичка]; криптографски кључеви који се могу 

даунлаудовати за примање и трошење крипто-

валуте; кристали галенита [детектори]; кројачки 

метар; кружни логаритмар; купе за саобраћајну 

сигнализацију; кутије за звучнике; кутије за 

контактна сочива; кутије за микроскопска стакла; 

кутије за наочаре; кутије посебно направљене за 

фотографске апарате и инструменте; кућишта за 

акумулаторе; лабораторијске пипете; лабораторијске 

посуде; лабораторијске центрифуге; лабораторијски 

роботи; лактодензиметри; лактометри; лампе за 

мрачне коморе [фотографске]; ланци за премер 

земљишта; ланчићи за наочаре; лаптоп рачуна ри; 

ласери, који нису за медицинску употребу; лењири 

[мерни инструменти]; летве за нивелисање 

[инструменти за мерење земљишта]; либеле 

[инструменти за утврђивање хоризонтале]; 

лимитатори [за струју]; лични дигитални асистенти 

[РОА]; лутка-главе за обуку фризера [опрема за 

обуку]; лутке за испитивање сигурности при судару 

возила; лутке за реанимацију [апарати за наставу]; 

магичне лампе [пројектори нацртаних слика у 

простору]; магнети; магнетне жице; магнетне 

идентификационе картице; магнетне траке за 

рачунаре; магнетне траке; магнетни декодери; 

магнетни дискови; магнетни носиоци података; 

магнетофони; манометри; маркери за обележавање 

ивица; маске за заваривање; математички 

инструменти; материјали за електричне водове 

[жице, каблови]; матрице [мерни инструменти]; 

машине за бројање и сортирање новца; машине за 

гласање; машине за диктирање; машине за мерење 

тежине; машине за рачунање; машине за 

фактурисање; машине са перфорираним картицама 

за канцеларије; мегафони; мелодије за мобилне 

телефоне које се могу преузимати; мембране за 

научне апарате; меморијске картице за машине за 

видео игре; мерачи; мерачи величине прста; мерачи 

величине прстена; мерачи висине; мерачи за 

нарезивање шрафова; мерачи [инструменти за 

мерење]; мерачи јачине алкохола; мерачи 

километраже за возила; мерачи површине, 

сферометри; мерачи потрошње бензина; мерачи 

протока; мерачи салинитета; мерачи сахарина; 

мерачи фреквенције; мерач киселине за батерије; 

мерне кашике; мерне летве [геодетски инструменти]; 

мерне сонде за научне сврхе; мерни инструменти; 

мерни инструменти, електрични; мерни компаси; 

метал детектори за индустријску или војну примену; 

метеоролошки балони; метеоролошки инструменти; 

метри [мерни инструменти]; метрономи; механизми 

за апарате који се покрећу бројачем; механизми за 

апарате који се покрећу кованицама; механички 

знаци; механички или светлећи сигнали; 

микрометарски завртњи за оптичке инструменте; 

микрометри; микропроцесори; микроскопи; 

микротоми; микрофони; мишеви са куглицом за 

управљање [компјутерски периферни уређаји]; миш 

[рачунарска периферна опрема]; млазнице за 

ватрогасна црева; мобилни телефони; модеми; 

монитори [компјутерска опрема]; монитори 

[компјутерски програми]; морнарички компаси; 

мрачне коморе [фотографске]; мреже за заштиту од 

несреће; мрежни трансформатори; музичке датотеке, 

фајлови, које се могу преузимати; музички аутомати 

који се покрећу кованицама [џубокс]; навигациони 

апарати за возила [путни рачунари]; навигациони 

инструменти; навлаке за РОД уређаје [личне 

дигиталне помоћне уређаје]; навлаке за лаптопове; 

навлаке за паметне телефоне; налепнице индикатори 

температуре, не за медицинске намене; намештај 

посебно прављен за лабораторије; наочаре за сунце; 

наочаре [оптика]; наочаре против заслепљивања; 

наутички апарати и инструменти; неонски знаци; 

нивелатори са живом, либеле; ниско фреквентни 
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звучници [сабвуфери]; нишански телескопи за 

ватрена оружја; нонијуси, шублери; носачи за 

електричне калемове; носачи тамних плоча 

[фотографски]; носиви монитори са видео дисплејем; 

носиви рачунари; носиви уређаји за мерење 

активности; носни чепови за пливаче и рониоце; 

ноутбук рачунари; објективи за снимање селфија; 

објективи [сочива] [оптичка]; овоскопи, електрични 

осветљивачи јаја; огледала за инспекцију рада; одећа 

за заштиту од несрећа, радијације и пожара; одећа за 

заштиту од пожара; одећа отпорна на метке; 

озонизатори [озонатори]; оквири за дијапозитиве у 

фотографији; октанти; окулари; оловна лопта виска; 

омметри; омоти за електричне утичнице; оперативни 

рачунарски програми, снимљени; оплате за 

електричне каблове; опрема за телефонирање 

слободних руку [хендс фри]; оптичарски производи; 

оптичка влакна; оптичка огледала; оптичка сочива; 

оптичка стакла; оптичке лампе; оптички апарати и 

инструменти; оптички дискови; оптички компакт 

дискови [ЦД-pом]; оптички кондензатори; оптички 

носиоци података; оптички читачи слова, симбола; 

органске светлеће диоде [OLED]; осигурачи; 

ослонци за ручни зглоб за рад са рачуна рима; 

осцилографи; отпорници, електрични; паметне 

наочаре; паметне наруквице [мерни инструменти]; 

паметни сатови; паметно прстење; панцир прслуци 

за заштиту од метака; паркинг метри; паркинг 

сензори за возила; перископи; петри посуде; пећи за 

лабораторијску употребу; пешчани сатови; 

пиезоелектрични сензори; пирометри; питот цеви; 

планиметри; плотери; плоче за батерије; плутаче за 

означавање; плутаче за спасавање; подлоге за 

"мишеве"; појасеви за спасавање; појасеви за тегове 

за рониоце; појасеви за тело као потпора при 

подизању терета; појачала; поклопци за фотографска 

сочива; покретна пумпа, возило, за гашење пожара; 

покривала за главу као заштитни шлемови; 

полариметри; полупроводници; полупроводничке 

плочице за израду интегрисаних кола; постоља за 

реторте; постоља за фотографске апарате; посуде за 

испирање [фотографске]; предајни уређаји 

[телекомуникациони]; прекидачи, електрични; 

прекидачи струјног кола; преносиви мултимедијални 

читачи, плејери; преносници електронских сигнала; 

прецизне ваге; пригушивачи за осветљење; призме 

[оптичке]; проводне цеви за монтирање рефлектора; 

пројектни екрани; пројектори слајдова; 

противпожарна ћебад; противпожарни аларми; 

противпожарни излази; противпожарни чамци; 

против провални упозоравајући апарати; процесори 

[централна јединица за обраду података]; прслуци за 

спасавање; прстенови за калибрацију; пумпе за 

гашење пожара; пуњачи батерија; пуњачи за 

електричне акумулаторе; пуњачи за електронске 

цигарете; радари; радио апарати; радиолошки 

апарати за индустријску употребу; радиолошки 

екрани за индустријску употребу; радио пејџери; 

радио-телеграфски склопови; радио-телефонски 

склопови; разводна кутија [струјна]; разводна 

кућишта [узидне дозне][струја]; разводне кутије [за 

струју]; разводне табле; разводне табле [за струју]; 

разводни ормани [за струју]; разводни прстенови за 

електричне водове; рамови за наочаре; рафрактори; 

рачунаљке; рачунарска меморија, уређаји; 

рачунарске софтверске платформе, снимљене или 

даунлодоване; рачунарски програми, који се могу 

преузимати; рачунарски програми, снимљени; 

рачунарски софтвер, снимљени; рачунске машине; 

регистар касе; регулатори брзине за грамофоне; 

регулатори јачине светла, електрични; регулатори 

напона за возила; регулатори преоптерећења напона; 

регулатори сценске расвете; регулациони апарати, 

електрични; редуктори, ослабљивачи [за струју]; 

резонатори за откривање подземних вода; релеји, 

електрични; рендгенске фотографије, које нису за 

медицинску употребу; рендгенске цеви, не за 

медицинске намене; рендгенски апарати, не за 

медицинску употребу; рендгенски филмови, 

осветљени; реостати; респиратори за пречишћавање 

ваздуха; респираторне маске, које нису за вештачко 

дисање; реторте; рефлектујуће плоче на одећи, за 

спречавање незгода; рефрактометри; решетке за 

батерије; роботи за наставу; роботи за сигурносни 

надзор; роботи за телепрезентацију; ронилачка 

одела; ронилачке маске; рукавице за виртуелну 

стварност; рукавице за заштиту од несрећа; рукавице 

за заштиту од рендгенског зрачења за индустријску 

употребу; ручице за грамофоне; ручни електронски 

речници; сателити за научне сврхе; светлеће диоде са 

квантним тачкама [QLED]; светлећи знаци; светлећи 

или механички знаци за путеве; светломери; 

светлосна сигнализација; светлосни електронски 

показивачи; секстанти; селфи штапови [ручни 

моноподи]; сигнали за маглу, неексплозивни; 

сигнална звона; сигнална расвета у саобраћају 

[сигнални уређаји]; сигналне бове; сигналне 

звиждаљке; сигналне лампе; сигналне ракете, 

неексплозивне и које нису пиротехничке; сигнални 

панели, светлећи или механички; сигурносне мреже; 

сигурносне цираде; сигурносни појасеви, осим за 

седишта возила и за спортску опрему; сигурносни 

рефлектујући прслуци; сигурносни токени [уређаји 

за кодирање]; симулатори управљања и контроле 

возила; симулатори за обуку оживљавања; сирене; 

системи за распршивање за противпожарну заштиту; 

скале за мерење величине слова; скеле за спашавање; 

скенери [опрема за обраду података]; слајдови 

[фотографски]; слушалице; слушалице за 

комуникацију на даљину; смартфони [паметни 

телефони]; снопови електричних жица за 

аутомобиле; соларне батерије; соларне плоче за 
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производњу електричне енергије; соленоидни 

вентили [електромагнетни прекидачи]; сонари; 

софтвер за чување екрана на рачунару, снимљен или 

даунлодован; софтвери за рачунарске игре, који се 

могу преузети; софтвери за рачунарске игре, 

снимљени; сочива за астрофотографију; спасилачке 

ласерске сигналне ракете; спектроскопи; 

спектографски апарати; специјална одећа за 

лабoраторије; спојнице за жице [за струју]; спојнице 

[опрема за обраду података]; спортске наочаре; 

спортске пиштаљке; спортски штитници за уста; 

справе за гашење ватре; справе за гашење пожара; 

стакла за наочаре; стаклено мерно посуђе; сталци за 

сушење [фотографски]; сталци прилагођени за 

лаптопове; станице за пуњење електричних возила; 

стереоскопи; стереоскопски апарат; столарски 

лењири; стробоскопи; стубови за бежичне антене; 

сушилице за употребу у фотографији; таблет 

рачунари; таксиметри; танки клијент рачунари; 

тастатуре за рачунаре; тастери за звона; тахометри; 

тегови; телевизијски апарати; телевизијски апарати 

који се покрећу кованицама; телеграфске жице; 

телеграфски апарати; телекомуникациони апарати у 

облику накита; телекомуникациони прекидачи; 

телекомуникациони преносници; телепринтери; 

телескопи; телескопски нишани за артиљерију; 

телефонске жице; телефонске секретарице; 

телефонски апарати; телефонски преносници; 

телефонски пријемници; теодолити; теретна вага за 

возила или животиње; термалне камере; терминали, 

електрични; терминали за кредитне картице; 

термионске цеви; термометри, не за медицинску 

употребу; термостати; термостати за возила; термо-

хигрометри; Т лењири за мерење; тонер кертриџи, 

празни, за штампаче и фотокопире; тонски носачи 

звука; торбе за лаптопове; тотализатори [сатови за 

бодове на спортским теренима]; траке за мобилне 

телефоне; траке за снимање звука; траке за чишћење 

глава за снимање; транзистори [електронски]; 

транспондери; трансформатори [за струју]; триоде; 

троношци за камере; ћебад за преживљавање; 

убрзивачи честица; увеличавајуће стакло [оптичко]; 

угаони лењири за мерење; углови за мерење; 

угломери [мерни инструменти]; узице за наочаре; 

украсни магнети; упозоравајући троуглови за возила; 

управљачки апарати, аутоматски, за возила; уређај за 

мерење брзине пловног објекта [мерни инструмент]; 

уређај за мерење таласа; уређаји за анализу величине 

наночестица; уређаји за глобално позиционирајући 

систем [GPS]; уређаји за електричне и електронске 

ефекте за музичке инструменте; уређаји за мерење 

дебљине коже; уређаји за мерење сателитских 

сигнала; уређаји за мерење сулфита; уређаји за 

монтажу кинематографских филмова; уређаји за 

надгледање беба; уређаји за пројектовање 

виртуелних тастатура; уређаји против ометања [за 

струју]; уринометри; УСБ прикључци; факсимил 

машине; филмови, осветљени; филтери за 

респираторне маске; филтери за ултравиолетне 

зраке, за фотографију; филтери за употребу у 

фотографији; флопи дискови; флуоресцентни 

екрани; фотографска камера; фотографске мембране; 

фотографски екрани; фотографски објективи; 

фотокопир апарати [фотографски, електростатички, 

термички]; фотометри; фотонапонске ћелије; 

фототелеграфски апарат; футроле за паметне 

телефоне; футроле за таблет рачуна ре; хелиографски 

апарат; хигрометри; хидромерачи киселости; 

хидрометри; холограми; хорне за звучнике; 

хроматографски апарати за лабораторијску употребу; 

хронографи [апарати за бележење времена]; 

хуманоидни роботи са вештачком интелигенцијом; 

цвикери; цеви за тестирање; цеви са електричним 

пражњењем, које нису за осветљавање; циклотрони; 

ципеле за заштиту од несрећа, радијације и пожара; 

црне кутије [за снимање података]; цртани филмови; 

чамци за спасавање; чепови за уши за рониоце; 

чипови [интегрисана кола]; читачи бар-кодова; 

читачи електронских књига; читачи [опрема за 

обраду података]; џепни електронски преводиоци; 

џепни калкулатори; џубокс за рачунаре; шестар за 

узимање спољашњих и унутрашњих мера; шлемови 

за јахање; шпијунке за врата [увеличавајуће стакло]; 

штампана кола; штампане плоче; штампачи за 

рачунаре; штампачи улазница; штитници од азбеста 

за ватрогасце; штитови за лице за раднике; штитници 

од искри; штитници за колена за раднике; штитници 

за зубе; штитници главе за спорт; рачунaри.   

Кл. 16:  адресне матрице за машине за адресирање; 

акварел боје; албуми; алманаси; амбалажа за флаше 

од папира или картона; апарати за вињете; апарати за 

обележавање бројевима; апарати за развијање 

фотографија; апарати за уништавање папира 

[шредери] за канцеларијску употребу; апарати и 

машине за умножавање докумената; архитектонски 

модели; аташе мапе; атласи; бележнице; беџеви са 

именом [канцеларијски прибор]; билтени; биолошки 

узорци за употребу у микроскопији [наставни 

материјал]; блокови за цртање; блокови 

[канцеларијски материјал]; бочице за мастило; 

брисачи за налив пера; брисачи за табле за писање; 

бројеви [штампарски]; бушилице за папир [зумба]; 

ваљци за кућно фарбање: ваљци за писаће машине; 

ваучери; ваши [јапански папир]; вискозни папир за 

умотавање, украсни папир; восак за калупе, који није 

за зубарску употребу; восак за печаћење; воштани 

папир; вреће за убре [од папира или пластике]; вреће 

за микроталасно кување; врећице [коверте, кесе] од 

папира или пластике, за паковање; географске мапе; 

глина од полимера за моделирање; глобуси; глутен 

[лепа к] за папир или употребу у домаћинству; 

гравуре; графитне мине за оловке; графичке 
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репродукције; графички отисци; грбови [папирни 

печати]; гумиране траке за лепљење папира; 

гумиране траке [канцеларијски материјал]; гумице 

[еластичне траке] за канцеларије; гумице за брисање; 

дијаграм и; дописнице за најаву посебних дога аја; 

дописнице, разгледнице; држачи за креду; држачи за 

оловке; држачи оловака; држачи печата; држачи 

списа, докумената [канцеларијски прибор]; држачи 

страница књига; електрокардиографски папир; 

етикете од папира или картона; жигови [печати]; 

зарезачи за оловке, електронски и не-електронски; 

заставе од папира; игле за копирање за цртачке 

сврхе; игле за урезивање, за линорез и дуборез; 

индексне карте [канцеларијске]; индекс регистри; 

индиго папир за умножаваче; индијско мастило; 

инструменти за гравирање; инструменти за писање; 

инструменти за цртање; испуна од папира или 

картона; јастучићи за мастило; јастучићи за печате; 

јо јо држачи картица са именом [канцеларијски 

прибор]; калеми за траке са мастилом; календари; 

калупи за глину за моделирање [уметнички 

материјал]; канцеларијске машине за затварање 

коверата; канцеларијске машине за печаћење; 

канцеларијски материјал, изузев намештаја; 

канцеларијски материјал и канцеларијски прибор, 

осим намештаја; карбон папир; карте; картон; 

картонске кутије за шешире; каталози; каширани 

папир; клипсе за оловке; клишеи; клишеи за 

галванопластику; књиге; књиге са песмама или 

нотама; књиговезачка платна; књиговезачке корице; 

књиговезачки апарати и машине [канцеларијска 

опрема]; књиговезачки конопци; књиговезачки 

материјал; књиговодствене књиге; књижице; 

коверте; колекционарске сличице, за размену, које 

нису за играње; комплети за цртање; композери за 

слагање; конусне папирне кесе; копче за навлаке за 

картице са именом [канцеларијски прибор]; 

корективна течност [канцеларијски реквизит]; 

корективно мастило [хелиографско]; коректорске 

траке [канцеларијски прибор]; корице за пасоше; 

креда за писање; креда у спреју; креде за маркирање; 

кројачка креда; кројеви и обрасци за копирање; 

куглице за хемијске оловке; кутије за матрице; кутије 

за оловке; кутије за печате; кутије са бојама 

[школски материјал]; лењири за цртање; лепак за 

канцеларијску или кућну употребу; лепак за папир 

или употребу у домаћинству; лепљиве врпце за 

папир или употребу у домаћинству; лепљиве траке за 

папир или употребу у домаћинству; леци, флајери; 

листови папира [канцеларијски]; литографије; 

литографска креда; литографска уметничка дела; 

литографски камен; магазини [периодични]; 

манжетне за држање прибора за писање; марамице 

од папира; марамице од папира за чишћење; маркери 

[писаћи прибор]; мастило; мастиљаве траке; 

мастиљарнице; материјал за обуку [изузев апарата]; 

материјал за паковање направљен од скроба; 

материјали за моделирање; материјали за писање; 

материјали за филтрирање од папира; материјали за 

цртање; материје за печаћење за канцеларијску 

употребу; машине за адресовање; машине за 

биговање папира [канцеларијска опрема]; машине за 

оштрење оловака, електронске или неелектронске; 

машине за франкирање за канцеларијску употребу; 

метални врх за индексне карте; моделарска глина; 

музичке честитке, разгледнице; мустре [шеме за вез]; 

навлаке за картице са именом; надстолњаци од 

папира; налепнице [канцеларијски прибор]; 

наливпера; налив пера и хемијске оловке 

[канцеларијски прибор]; напрсци [канцеларијски 

реквизити]; натписи од папира или картона; 

неелектронски импринтери за кредитне картице; 

неелектронски показивачи графикона; несесери са 

прибором за писање; новине; новчанице; ногаре за 

сликаре [штафелаји]; ножеви за папир [за отварање 

писама]; ножеви за стругање [брисање] за 

канцеларије; носачи лепљивих трака [канцеларијски 

прибор]; обележивачи за књиге; обрасци за 

прецртавање; овлаживачи врхова прстију 

[канцеларијски прибор]; овлаживачи за лепљење 

коверти [канцеларијски реквизити]; огласни панои 

од папира или картона; ознаке за поврат пртљага од 

папира; олеографи; оловке; оловке за цртање; оловке 

од дрвеног угља; оловке са графитном мином 

[техничке оловке]; омотачи за флаше од картона или 

папира; омоти за папир; омоти за чековне књижице; 

омоти [канцеларијски материјал]; палете за сликаре; 

памфлети; пантографи [справе за прецртавање]; 

папир; папир за копирање; папир за лекарске столове 

за прегледе; папир за машине за снимање; папир за 

писање; папир за радиограме; папир за сликање и 

калиграфију; папир за увијање; папирне или 

картонске кутије; папирне кесе за стерилизацију 

медицинских инструмената; папирне копче; папирне 

марамице за уклањање шминке; папирне кутије за 

крем; папирне машне, које нису позамантерија и 

украси за косу; папирне облоге за фиоке, ормане, 

парфимисане или не; папирне траке и картице за 

бележење компјутерских програма; папирне траке, 

које нису позамантерија и украси за косу; папирни и 

картонски материјали за паковање [пуњење, 

облагање]; папирни омоти за саксије; папирни 

подметачи за стоматолошке тацне; папирни филтери 

за кафу; папир од пиринча; папир од пулпе, дрвене 

масе; паста за моделирање; пастел не бојице [креде у 

боји]; паус папир; пелир папир за копије 

[канцеларијски материјал]; пера; пера за туш; пера од 

злата; пергамент; периодичне публикације; 

перфориране картице за разбоје; печати; печати са 

адресом; писаљке за таблице; писаће машине 

[електричне и неелектричне]; плакати од папира или 

картона; планови, пројекти; пластика за моделирање; 
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пластификатори докумената за канцеларијску 

употребу; пластична, мехураста амбалажа за 

паковање или умотавање; пластична танка 

растегљива фолија за обавијање палета; пластичне 

кесе за одлагање животињског измета; пластичне 

фолије за омотавање; плоче за гравуру; плоче за 

матрице; плочице за печаћење; плочице са 

хватаљком за листове папира; подлоге за писање; 

подметачи за сто од папира; подметачи за пивске 

чаше; подметачи за чаше од папира; подметачи од 

папира; подупирач за руке за сликаре; подупирачи за 

књиге; портикле од папира; портикле са рукавима, 

папирне; портрети; постери; постоља за мастило; 

постоља за пера и оловке; постоља за печате; 

постоља за фотографије; посуде за водене боје за 

уметнике; посуде за писма; посуде за сортирање и 

бројање новца; посудице за боје; поштанске марке; 

поштански жигови; прекривачи столова од папира; 

прибор за ручно лепљење налепница; приручници; 

притискачи за папир; пробадачи [канцеларијски 

материјал]; производи за брисање; проспекти; 

рачунске таблице; рибље туткало за употребу у 

канцеларијама или домаћинству; самолепљиве траке 

за папир или употребу у домаћинству; свеске; 

светлећи папир; секачи папира [канцеларијски 

прибор]; скробне пасте [лепила] за папир или 

употребу у домаћинству; сликарске четкице; 

сликарско платно; слике; слике, урамљене или 

неурамљене; слова на писаћим машинама, на 

тастатури; спајалице; спајалице за новац; спојени 

рамови [штампарски]; сребрни папир; средства за 

лепљење за папире или употребу у домаћинству; 

сталци за посуде за штампарска слова; стеатит [к 

реда за кројаче]; столњаци од папира; стоне полице 

за документацију са фиокама [канцеларијски 

прибор]; стоне салвете од папира; стрипови; табаци 

од рецикловане целулозе за умотавање; табле за 

цртање; табле од дрвене пулпе [канцеларијске]; 

таблице за писање; Т-лењири за цртање; тоалет 

папир; траке за бар кодове; траке за везивање 

[књиговезачке]; траке за писаће машине; траке за 

цигаре, за увијање цигарета; транспаренти [банери] 

од папира; тубе од картона; убруси за лице од 

папира; убруси од папира; угаони лењири за цртање; 

угаоници за цртање; украсне папирне заставице; 

улазнице; уложне мапе са прстеновима; улошци са 

мастилом за машине за репродуковање докумената; 

умноживачи; упијајућа хартија; упијајуће фолије од 

папира или пластике за паковање хране; фасцикле за 

списе [канцеларијски прибор]; фасцикле 

[канцеларијски материјал]; фигурине направљене од 

кашираног папира; филтер папир; фолије за 

прецртавање; фолије од папира или пластике за 

одржавање влаге за паковање хране]; фолије, 

слајдови [канцеларијски материјал]; формулари 

[штампа ни]; фото-гравуре; фотографије [штампане]; 

француски лењири кривуљари; хектографи; 

хефталице [канцеларијски реквизит]; хистолошки 

препарати за наставу; хромолитографи; целулоидне 

фолије за цртане филмове; цртежи који се копирају 

на подлогу; цртежи, скице; челична пера; челична 

слова [клишеи]; честитке, разгледнице; четкице за 

писање; четкице за сликаре; чешљеви за урезивање 

код сликаних дела; шаблони за украшавање хране и 

напитака; шаблони, матрице за умножавање; 

шаблони [од папира]; шестари за цртање; школска 

опрема [свеске и прибор за писање]; школске табле; 

шљокице за канцеларијску употребу; шнитови за 

шивење одеће; шпенадле као канцеларијски 

материјал; штамбиљи; штампане музичке партитуре; 

штампане публикације; штампане ствари; штампани 

материјал [висока штампа]; штампарска слова; 

штампарске реглете; штампарски бланкети, који 

нису од текстила; штампарски бројеви и слова; 

штампарски комплети, покретни [канцеларијски 

реквизит]; штитници за брисање; штампани 

роковници.   

Кл. 29:  агар-агар за кување; албумен, беланчевине, 

за кулинарске намене; алгинати за кулинарске 

намене; алое вера за људску исхрану; андулете; 

аранжмани од обрађеног воћа; артичоке, 

конзервиране; бадемово млеко; бадемово млеко за 

кулинарске сврхе; безалкохолни пунч од жуманаца; 

беланце од јаја; беле кобасице; бобичасто воће, 

конзервирано; бодљикави јастог, који није жив; 

бубрежни лој за исхрану; булгоги; виршле; виршле у 

кукурузном тесту на штапићу; воће, конзервисано; 

воће конзервисано у алкохолу; воће, кувано; воће, 

прерађено; воће у конзерви; воћна пулпа; воћни 

желе; воћни чипс; говеђа супа; грашак, 

конзервирани; грицкалице на бази воћа; гуакамол; 

дивљач, која није жива; ђумбир, конзервисани; 

ђумбиров џем; екстра девичанско маслиново уље за 

исхрану; екстракти алги за исхрану; желатин; желе за 

исхрану; желе од меса; живина, која није жива; 

животињска мождина, срж, за исхрану; жуманце од 

јаја; замене за млеко; залеђено воће; замрзнуто-

сушено месо; замрзнуто-сушено поврће; зачињено 

коштуњаво воће; инћуни, неживи; јаја; јаја пужева за 

јело; јаја у праху; јакитори [јапански ражњићи од 

пилетине]; јастози, који нису живи; јестива птичја 

гнезда; јестиве ларве мрава, припремљене; јестиве 

масти; јестиви инсекти, неживи; јестиво цвеће, 

сушено; јетра; јетрена паштета; јогурт; кавијар; какво 

путер за исхрану; кандирана патка; кандирани ораси; 

каселет; квари: кефир; кикирики, припремљен; 

кикирики путер; кимчи; кисели ђумбир; кисели 

краставац; кисели купус; кисело млеко; кнедле на 

бази кромпира; кобасице; кобасице крвавице; 

кокосова маст; кокосово млеко; кокосово млеко за 

кулинарску употребу; кокосово уље за исхрану; 

кокосов путер; кокос, осушени; компоти; ком пот од 
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бруснице; кондензовано млеко; конзервисана 

гомољика, тартуф; конзервисана паприка; 

конзервисана риба; конзервисана соја, за исхрану; 

конзервисан бели лук; конзервисане печурке; 

конзервисано месо; конзервисано поврће; 

конзервисано сочиво; конзервисан пасуљ; 

концентрати за бујон; концентрати на бази воћа за 

кување; концентрати на бази поврћа за кување; кора 

од воћа; коштано уље за исхрану; краставчићи; 

кристализовани ђумбир; крокети; кувано поврће; 

кукурузно уље за исхрану; кукуруз шећерац, 

прерађен; кумис; лецитин за кулинарске намене; 

лешници, припремљени; лимунов сок за употребу у 

кулинарству; лосос, нежив; лук, конзервисан; 

маргарин; љуска ри, који нису живи; маслине, 

конзервисане; маслиново уље за исхрану; масне 

супстанце за производњу јестиве масти; мекушци, 

неживи; мармелада; месни екстракти; месо; месо у 

конзерви; милк шејк; млевени бадем; млеко; млеко 

од кикирикија за кулинарске сврхе; млеко од 

кикирикија; млеко у праху; млечни ферменти за 

кулинарске намене; морске (нори) алге, 

конзервисане; морски краставац, који није жив; 

морски рачићи, који нису живи; мусеви од поврћа; 

мућена павлака, шлаг; намази на бази орашастих 

плодова; намази на бази поврћа; намирнице на бази 

рибе; напици на бази бадемовог млека; напици на 

бази кокосовог млека; напици на бази млека од 

кикирикија; напици од млека, у којима млеко 

преовлађује; напици са бактеријама млечне 

киселине; нискокалорични чипс од кромпира; овсено 

млеко; омлети; остриге, које нису живе; павлака 

[биљна] на бази поврћа; павлака [млечни производ]; 

палми но уље за исхрану; паниране кобасице; 

парадајз пире; паста од плавог патлиџана; паста од 

поврћа; пахуљице од кромпира; пектин за 

кулинарске намене; пире од јабука; пиринчано 

млеко; пиринчано млеко за кулинарску употребу; 

пљескавице од соје; поврће, прерађено; поврће у 

конзерви; полен припремљен као храна; препарати за 

прављење бујона; препарати за супу од поврћа; 

прерађен орах; пресована воћна паста; производи од 

млека; протеинско млеко; прстенови од лука 

[поховани лук]; путер; путер крем; рататули; рак, 

који није жив; рендани пржени кромпир [hash 

bгоwпs]; репино уље за исхрану; риба, која није 

жива; рибани кисели купус; риба у конзерви; рибља 

икра, припремљена; рибље брашно за људску 

исхрану; рибљи желатин за исхрану; рибљи мусеви; 

рибљи филети; ролнице од купуса пуњене месом; 

салате од воћа; салате од поврћа; сардине, неживе; 

састојци за припремање супе; сатај; свеж сир; 

свињетина; свињска маст; семенке, припремљене; 

сир; сириште, сирило; сланина; сметана; смеше које 

садрже маст за кришке хлеба; смрзнуто воће; сојино 

млеко; сојино уље за исхрану; сокови од поврћа за 

кување; сок од парадајза за кување; суво грожђе; 

сунцокретове семенке, припремљене; сунцокретово 

уље за исхрану; супе; сурутка; сусамово уље за 

исхрану; сухомеснати производи; сушено поврће; 

тахини; таџин [готово јело од меса, рибе или 

поврћа]; темпех; тофу; тофу листићи; тофу 

пљескавице; туњевина, нежива; уља за исхрану; уље 

од семена лана за исхрану; уље палминих коштица за 

исхрану; урме; усољена риба; усољен и сушени 

бакалар; усољено месо; уштипци, крофне од 

кромпира; уштипци од свежег сира; фалафел; 

ферментисано млеко; ферментисано печено млеко; 

харинге, неживе; хумус; црева за кобасице, природна 

или вештачка; чауре свилене бубе за људску 

исхрану; чипс од кромпира; џемови; шкампи, 

рачићи, који нису живи; шкембићи; шкољке капице, 

која нису живе; шкољке, које нису живе; шкољке, 

љускари, који нису живи; шунка.   

Кл. 30:  алва; алге [зачин]; арома ваниле за 

кулинарске намене; ароматични додаци за храну; 

ароме за кафу; ароме за колаче, изузев етарских уља; 

ароме за пића, изузев етарских уља; ароме, које нису 

етарска уља; бадемово тесто; баози; безглутенски 

хлеб; бели лук у праху [зачин]; бибер; бибимбап 

[мешавина пиринча са поврћем и јунетином]; 

бикарбона сода за кување; биљни препарати за 

употребу као замена за кафу; брашно; брашно од 

боба; брашно од кромпира; брашно од слачице; 

брашно од хељде; брашно тапиоке; булгур; 

буритоси; ванилин [замена за ванилу]; вафел 

производи; везивни агенси за сладолед; векна са 

месом; векне хлеба; вермићели; високопротеинске 

плочице од житарица; вода поморанџиног цвета за 

кување; воћне посластице; воћни желе [слаткиши]; 

воћни преливи [сосови]; глазуре за колаче; глазуре за 

шунку; глукоза за кулинарску намену; глутен 

припремљен као храна; глутенски додаци за 

кулинарске намене; готови оброци од резанаца; гриз; 

грицкалице на бази житарица; грицкалице на бази 

пиринча; двопек; десерти у облику муса [слаткиши]; 

додаци за згушњавање хране за кување; додаци 

јелима; енглески крем; есенције за исхрану, изузев 

етарских есенција и етарских уља; жвакаћа гума; 

жвакаће гуме за освежавање даха; замене за кафу; 

замрзнута-сушена јела чији је главни састојак 

пиринач; замрзнута-сушена јела чији је главни 

састојак тестенина; зачини; зачинска паприка; 

зачински додаци; златни сируп [шећерни сируп], 

меласа; инстант пиринач; јестиви папир; јестиви 

папир за колаче; јести ви папир од пиринча; јечмено 

брашно; јиаози; какао; какао напици са млеком; 

капра; капсуле кафе, напуњене; карамеле [бомбоне]; 

каранфилић [зачин]; кари [зачин]; кафа; квасац; кекс; 

кечап [сос]; кимчи палачинке; киноа, прерађена; 

киш; кнедле на бази брашна; кокице; колачи; колачи 

од пиринча; колачићи од ђумбира; кондиторски 
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производи за украшавање новогодишње јелке; 

конзервисане баштенске траве [зачини]; корнфлекс; 

коцке леда; коштуњаво воће са чоколадним 

преливом; коштуњаво воће у праху; крекери; крем 

бруле; кристализовани камени шећер; кроасани; 

кроасани са чоколадом; крутони; кукурузни гриз; 

кукурузно брашно; кукуруз, пржени; куркума; кус-

кус; кухињска со; лакса; ланено семе за кулинарску 

употребу [зачин]; ледени чај; лед за освежавање; лед, 

природни или вештачки; мајонез; макарони; 

макарунси; макарунси од кокоса; малтоза; маринаде; 

марципан; материјали за везивање кобасица; 

матични млеч; мед; меласа за исхрану; ментол 

бомбоне за освежавање даха; ментол за посластице; 

мисо; млевени ђумбир; млевени јечам; млевени 

кукуруз; млевени овас; млечни карамел крем; морска 

вода за кување; мусли; намази на бази чоколаде; 

напици на бази камилице; напици од чаја; 

немедицински биљни чајеви; непржена кафа; нугат; 

овсене пахуљице; овсено брашно; ољуштени јечам; 

ољуштени овас; онигири; орашчићи; палачинке; 

палачинке на бази кромпира; палмин шећер; паста од 

ђумбира [зачин]; пастиле [бомбоне]; пељмени; песто; 

пецива; пивско сирће; пикалили; пикантне 

палачинке; пимент; пиринач; пиринчана каша за 

кулинарске намене; пиринчани крекери; пите; пите 

од меса; пића на бази какаоа; пића на бази кафе; пића 

на бази чоколаде; пића од кафе са млеком; пића од 

чоколаде са млеком; пице; плочице од житарица; 

посластице од кикирикија; пралине; прашак за 

колаче; прашак за пециво; прашак за прављење 

сладоледа; прекрупа за људску исхрану; преливи за 

салату; препарати за учвршћивање мућене павлаке, 

шлага; препарати од житарица; прерађено семе за 

употребу као зачин; припремљени пиринач умотан у 

морску траву; природни заслађивачи; пролећне 

ролнице; прополис [пчелињи производ]; 

профитероле; пти-бер кекс; пудинг; пшеничне клице 

за људску исхрану; пшенично брашно; равиоли; 

рамен; резанци; релиш [додатак јелу]; саго; семе 

аниса; семе звездастог аниса; сендвичи; сендвичи са 

сиром [чизбургери]; сендвич са виршлама; сенф; 

сирће; сируп од агаве [природни заслађивач]; ситни 

колачи; скроб за јело; слад за људску исхрану; 

сладни бисквити; сладни екстракти за храну; 

сладолед; сладоледи; сладолед на штапићу; слатке 

земичке, колачићи; слатки корен [слаткиши]; 

слаткиши; слаткиши од бадема; слаткиши од 

пеперминта; смесе за пикантне палачинке; смесе за 

тесто; смрзнити јогурт [посластичарски]; соба 

резанци; сојино брашно; соли за конзервисање 

намирница; сорбеи [ледени]; сосови [додаци храни]; 

сосови за месо [ума ци]; сос од бруснице [зачин]; 

сосови за тестенине; сос од јабука [зачин]; средства 

за омекшавање меса за употребу у домаћинству; 

средства за подизање теста; стаклене глазуре; 

стругани лед са заслађеним црвеним пасуљем; сува 

зрна кукуруза без љуске; сусамово семе [зачин]; 

сутлијаш; суши; табуле, либанска салата; тако; 

тамарин [зачин]; тапиока; тартар крем за кување; 

тарт [слатка пита без горње коре]; тестенина; тесто за 

колаче; тесто за слатка пецива; тесто, полу-прерађен 

производ; тортиље; удон резанци; украсне бомбоне 

за торте; умак од парадајза; умак, сос од соје; 

ферменти за тесто; фондани [слаткиши]; хариса 

[зачин]; хељда, прерађена; хлеб; хлеб без квасца; 

хлебне мрвице; храна на бази овса; цветови или 

лишће као замена за чај; целе рова со; цикорија 

[замена за кафу]; цимет [зачин]; чај; чај од келп алги; 

чатни [додатак јелима]; чау-чау [зачин]; чипс 

[производ од житарица]; чоколада; чоколадни 

мусеви; чоколадни украси за торте; чоколадни 

намази који садрже орашасте плодове; шафран 

[зачин]; шећер; шпагети; штапови од слатког корења 

[посластица].   

Кл. 32:  seltzer вода; але пиво од ђумбира; аперитиви, 

безалкохолни; бадемов сируп; безалкохолна пића; 

безалкохолна пића од алое вера; безалкохолна пића 

од сушеног воћа; безалкохолни воћни екстракти; 

безалкохолни воћни напици; безалкохолни 

концентрати за прављење напитака; безалкохолни 

напици на бази меда; безалкохолни напици са укусом 

кафе; безалкохолни напици са укусом чаја; 

безалкохолни приправци за прављење напитака; воде 

[пића]; воћни нектар [безалкохолни]; воћни сокови; 

газирана вода; екстракти хмеља за производњу пива; 

енергетска пића; изотоници; јечмено вино [пиво]; 

квас; коктели, безалкохолни; коктел и на бази пива; 

лимунаде; литијум вода; минерална вода [пиће]; 

напици за спортисте обогаћени протеинима; напици 

на бази пиринча, који нису замена за млеко; напици 

од соје, осим замена за млеко; освежавајућа 

безалкохолна пића; пиво; пивски слад; пилуле за 

газирање пића; пића од сурутке; прашкови за 

газирање пића; препарати за прављење газиране 

воде; радлер; сарсапарила [безалкохолни напитак]; 

сирупи за лимунаде; сирупи за пића; сладно пиво; 

сладовина; смутис [кашасти напици од воћа или 

поврћа]; сода вода; сокови од поврћа [пића]; сок од 

јабуке, безалкохолни; сок од парадајза [пиће]; стоне 

воде; шербети [пића]; шира; шира (неферментисана).  

Кл. 35:  административна обрада наруџбеница за 

куповину; административна помоћ при одговарању 

на позиве за подношење понуда; административне 

услуге за пресељење пословања предузећа; 

административне услуге у вези са упућивањем на 

лечење; ажурирање и одржавање информација у 

регистрима; ажурирање и одржавање податка у 

рачунарским базама података; ажурирање огласних 

материјала; анализе цена и трошкова; ангажовање 

спољних фирми за административно управљање 

компанијама; дактилографске услуге; дистрибуција 
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рекламног материјала; дистрибуција узорака; 

договарање претплате за услуге телекомуникација за 

трећа лица; економске прогнозе; издавање машина за 

Фотокопирање; изнајмљивање аутомата за продају; 

изнајмљивање билборда [паноа за рекламирање]; 

изнајмљивање времена за рекламирање у средствима 

комуникације; изнајмљивање канцеларијске опреме 

у заједничким радним просторима; изнајмљивање 

канцеларијских машина и опреме; изнајмљивање 

огласних материјала; изнајмљивање огласног 

простора; изнајмљивање продајних штандова; израда 

извода са рачуна; израђивање профила потрошача за 

комерцијалне или маркетиншке сврхе; индексирање 

интернет сајтова за комерцијалне намене или намене 

оглашавања; испитивање јавног мњења; 

истраживање тржишта; комерцијална 

администрација за лиценце роба и услуга трећих 

лица; компјутерско управљање подацима; 

консултације о стратегији комуникације у односима 

са јавношћу; консултације о стратегији комуникације 

у рекламирању; консултације у вези са избором 

особља; консултације у вези са пословним 

организовањем; консултације у пословном 

управљању; манекенске услуге у циљу рекламирања 

или продајних промоција; маркетинг; маркетинг у 

оквиру издавања софтвера; маркетиншка 

истраживања; непосредно оглашавање путем поште; 

обавештења о пословима; обезбеђивање онлајн 

тржишта за купце и продавце роба и услуга; 

објављивање рекламних текстова; обрада текста; 

обрачун пореза; оглашавање; оглашавање на 

отвореном; оглашавање плаћањем по клику [рау рег 

click оглашавање]; онлајн рекламирање на 

рачунарској мрежи; оптимизација претраживача за 

промоцију продаје; оптимизација саобраћаја са 

Интернет странице; организовање изложби за 

привредне или рекламне потребе; организовање 

модних ревија у промотивне сврхе; организовање 

сајмова; писање радних биографија за друге; писање 

рекламних текстова; писање текстова за рекламне 

намене; помоћ у пословном или индустријском 

управљању; помоћ у пословном управљању; 

пословна испитивања; пословна истраживања; 

пословне процене; пословно управљање за независне 

пружаоце услуга; пословно управљање за спортисте; 

пословно управљање за сценске уметнике; пословно 

управљање и организационо саветовање; пословно 

управљање програмима рефундирања за друге; 

пословно управљање хотелима; преговарање и 

закључивање пословних трансакција за трећа лица; 

преговарање о пословним уговорима за друге; 

презентација производа путем средстава 

комуникације, у сврху продаје на мало; презентација 

робе; преписивање кореспонденције [канцеларијске 

услуге]; претраживање података у рачунарским 

датотекама за друге; привремено пословно 

управљање; прикупљање информација у 

компјутерске базе података; прикупљање 

статистичких података; припрема платних листи; 

продукција програма телевизијске продаје; 

производња рекламних филмова; промоција робе и 

услуга кроз спонзорисање спорских догађаја; 

промоција продаје за друге; проналажење особља; 

професионалне пословне консултације; пружање 

комерцијалних и пословних контакт информација; 

пружање комерцијалних савета и информација 

потрошачима при избору роба и услуга; пружање 

корисничких оцена у комерцијалне или рекламне 

сврхе; пружање корисничких прегледа у 

комерцијалне или рекламне сврхе; пружање 

пословних информација; пружање пословних 

информација путем Интернет странице; психолошко 

тестирање за избор запослених; развој концепта 

оглашавања; рачуноводство; ревизија пословања; 

регистровање писане комуникације и података; 

рекламирање на радију; рекламирање преко плаката; 

рекламирање слањем наруџбеница; рекламирање 

преко телевизије; саветодавне услуге у пословном 

управљању; састављање пописа информација за 

комерцијалне и рекламне сврхе; секретарске услуге; 

система ција информација у компјутерским базама 

података; стенографске услуге; стручне услуге о 

пословној ефикасности; тражење спонзорства; 

управљање програмима за путнике који често лете 

авионом; управљање програмима лојалности 

потрошача; уређивање излога; услуге агенција за 

запошљавање; услуге агенција за пружање 

пословних информација; услуге агенција за увоз и 

извоз; услуге велепродаје фармацеутских, 

ветеринарских и хигијенских препарата и 

медицинског материјала; услуге 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 
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улагача са предузетницима којима су потребна 

финансијска средства; услуге посредовања у 

трговини; услуге праћења конкуренције; услуге 

праћења тржишта; услуге праћења штампе; услуге 

претплате на новине за друге; услуге пријављивања 

пореза; услуге продаје путем лицитације; услуге 

рекламних агенција; услуге телемаркетинга; услуге 

телефонских централа; услуге телефонског 

одговарања за одсутне претплатнике; услуге 

управљања пословним пројектима за грађевинске 

пројекте; услуге фотокопирања; фактурисање; 

финансијска ревизија; циљни маркетинг.   

Кл. 37:  асфалтирање; асфалтирање путева; 

балансирање гума; бојење и поправка натписа; 

бродоградња; бушење бунара; бушење нафтних или 

гасних бушотина; вађење руде; водоинсталатерске 

услуге; вулканизација гума [поправка]; глачање 

каменом пловућцем; грађевински надзор; 

дезинфиковање; закивање; заштита возила од 

корозије; заштита грађевина од влаге; заштита од 

корозије; звучно усаглашавање, штимовање 

музичких инструмената; зидарске услуге; зидарство; 

изградња и одржавање цевовода; изградња лука, 

пристаништа; изградња пристанишних насипа; 

изградња сајамских штандова и продавница; 

изградња фабрика; изнајмљивање булдожера; 

изнајмљивање грађевинске опреме; изнајмљивање 

дизалица [грађевинске опреме]; изнајмљивање 

машина за ископавање [багера]; изнајмљивање 

машина за прање веша; изнајмљивање машина за 

прање судова; изнајмљивање машина за сушење 

судова; изнајмљивање машина за чишћење; 

изнајмљивање машина за чишћење путева; 

изнајмљивање одводних пумпи; изолација грађевина; 

инсталација, одржавање и поправка рачунарске 

опреме; инсталирање и одржавање пећи; 

инсталирање и поправка телефона; инсталирање и 

поправљање расхладне опреме; инсталирање, 

одржавање и поправка машина; конструисање; 

конструисање и поправљање складишта; 

конструисање подводних објеката; консултације о 

грађењу; крпљење котлова; лакирање; малтерисање; 

молерске услуге, спољне и унутрашње; монтирање 

скела; обнављање машина које су истрошене или 

делимично уништене; обнављање одеће; одржавање 

базена за пливање; одржавање возила; одржавање и 

поправка авиона; одржавање и поправка горионика 

[пламеника]; одржавање и поправка моторних 

возила; одржавање и поправка сефова; одржавање и 

поправка трезора; одржавање намештаја; одржавање, 

чишћење и поправка коже; одржавање, чишћење и 

поправка крзна; оправка сунцобрана; отклањање 

сметњи на електричним апаратима; оштрење ножева; 

пеглање веша; пеглање одеће; пескирање [брушење]; 

подводне поправке; подмазивање возила; полагање 

каблова; полирање возила; поновно пуњење 

кертриџа са мастилом; поновно пуњење тонера за 

штампаче; поправка електричних водова; поправка и 

одржавање филмских пројектора; поправка 

кишобрана; поправка обуће; поправка одеће; 

поправка пумпи; поправка сигуроносних брава; 

поправка тапацирунга; поправка фотографских 

апарата; поправка часовника и сатова; постављање и 

поправка апарата за климатизацију; постављање и 

поправка електричних уређаја; постављање и 

поправка лифтова; постављање и поправка опреме за 

наводњавање; постављање и поправљање опреме за 

грејање; постављање и поправљање опреме за 

заштиту од поплава; постављање комуналних 

објеката на градилиштима; постављање кухињске 

опреме; постављање, одржавање и оправљање 

канцеларијских машина и опреме; постављање 

тапета на зидове; прање; прање веша; прање возила; 

прање прозора; прање рубља; протектирање гума; 

пружање информација у вези са изградњом; пружање 

информација у вези са поправкама; пуњење батерија 

за возила; пуњење електричних возила; рестаурација 

машина, мотора који су истрошени или делимично 

уништени; рестаурација намештаја; рестаурација 

[поправка] музичких инструмената; рестаурација 

уметничких дела; рушење грађевина; стерилизација 

медицинских инструмената; столарске услуге; 

тапацирање; уградња и поправка противпожарних 

аларма; уградња и поправка противпровалних 

аларма; уградња прозора и врата; уништавање 

[истребљење] штеточина, осим у пољопривреди, 

аквакултури, хортикултури и шумарству; услуге 

вађења камена, каменолома; услуге електричара; 

услуге одржавања домаћинства [услуге чишћења]; 

услуге поправке возила у квару; услуге поправки 

кровова; услуге прављења вештачког снега; услуге 

пуњења батерија мобилних телефона; услуге 

сервисних станица за возила [бензинских пумпи]; 

услуге сузбијања штеточина, осим у пољопривреди, 

аквакултури, хортикултури и шумарству; услуге 

хидрауличког фрактурисања; хемијско чишћење; 

чишћење возила; чишћење димњака; чишћење зграда 

[спољних површина]; чишћење и поправка котлова; 

чишћење одеће; чишћење пелена; чишћење снега; 

чишћење улица; чишћење унутрашњости зграда.   

Кл. 43:  декорисање колача; декорисање хране; 

изнајмљивање апарата за кување; изнајмљивање 

апарата за осветљење; изнајмљивање аутомата за 

воду за пиће; изнајмљивање покретних грађевинских 

објеката; изнајмљивање привременог смештаја; 

изнајмљивање просторија за састанке; изнајмљивање 

столова, столица, столњака и стакленог посуђа; 

изнајмљивање шатора; информације и савети у вези 

са припремањем оброка; кетеринг хране и пића; 

обезбеђење услова за камповање; пансион за 

животиње; пансионске услуге; прављење скулптура 

од хране; резервисање пансиона; резервисање 
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привременог смештаја; услуге агенција за смештај 

[хотелски, пансионски]; услуге барова; услуге 

вашоку ресторана; услуге дечијих јаслица; услуге 

домова за стара лица; услуге изнајмљивања кућа за 

одмор; услуге кампова за одмор [смештај]; услуге 

кантина; услуге кафеа; услуге кафетерија; услуге 

личног шефа кухиње; услуге мотела; услуге наргила 

барова; услуге пријема за привремени смештај 

[организовање долазака и одлазака]; услуге 

резервисања хотела; услуге ресторана; услуге 

ресторана за самопослуживање; услуге снек барова; 

услуге удон и соба ресторана; услуге хотела.   
 

(111) 79009 (181) 06.02.2030. 

(210) Ж- 2020-153 (220) 06.02.2020. 

 (151) 17.09.2020. 

(732) Public Joint Stock Company Gazprom Neft 

Rusia, Pochtamtskaya, dom 3-5, liter A, ch. pom. 1N, 

kab. 2401, 190000, Saint Petersburg, RU 

(740) Весна Живковић, Македонска 30, 11000, 

Београд 

(540) 

 

(531) 24.17.04; 26.01.17; 26.01.19; 26.01.22; 26.02.05; 

27.05.01; 27.05.10; 27.07.01; 29.01.01; 29.01.08  

(591) црна, наранџаста.  

(511) Кл. 4:  aлкохол [гориво]; антрацит; бензин; 

бензинско гориво; брикети за сагоревање; брикети од 

тресета [гориво]; брикети угља; восак за 

осветљавање; восак за ремење; восак за скије; восак 

карнауба палме; восак [непрерађен]; вунена маст; гас 

за осветљавање; говеђи лој; горива; горива на бази 

алкохола; гориво за осветљавање; гориво из биомасе; 

графит за подмазивање; дизел уље; додаци, који нису 

хемикалије, за моторна горива; дрвени брикети; 

дрвени опиљци за потпаљивање ватре; дрвени угаљ 

[гориво]; електрична енергија; етанол [гориво]; желе 

од петролеја за индустријску употребу; згуснути гас 

[гориво]; индустријска уља; индустријске масти; 

индустријски восак; керозин; кокс; коштано уље за 

индустријску употребу; ксилен гориво; ланолин за 

употребу у производњи козметике; лигнит; лигроин; 

мазива; мазут; масти за заштиту коже; масти за 

обућу; масти за оружје; масти за подмазивање; масти 

за производе од коже; масти за ремење; материјал за 

паљење ватре; мешавина испарљивих горива; 

минерална горива; мирисне свеће; моторна уља; 

нафта; нафтни етар; нискокалорични плин; ноћна 

расвета [свеће]; огревно дрво; озокерит; олеин; 

папирне траке за потпаљивање ватре; парафин; 

петролеј [прерађен или непрерађен]; плинско гориво; 

плинско уље; погонско гориво; потпаљивачи; 

препарати за везивање прашине за чишћење; 

препарати за уклањање прашине; препарати против 

проклизавања каишева, ремења; препарати сојиног 

уља за одмашћивање кухињског посуђа; пчелињи 

восак; пчелињи восак за употребу у производњи 

козметике; рибље уље, нејестиво; рицинусово уље за 

индустријске сврхе; свеће; свећице за божићне јелке; 

смесе за упијање прашине; смеше за везивање 

прашине; стеарин; сунцокретово уље за 

индустријску примену; течности за сечење; тресет 

[горива]; угаљ; угаљ за наргиле; угљена нафта; 

угљена прашина [гориво]; уља за боје; уља за 

заштиту зидова; уља за конзервацију коже; уља за 

осветљавање; уља за текстил; уља за уклањање 

оплате [грађевинска]; уља од угљеног катрана; уље 

за влажење; уље за ложење; уље за подмазивање; 

уље репе за индустријску употребу; фитиљи за 

лампе; фитиљи за свеће; цересин восак; шпиритус од 

метил алкохола.   

Кл. 9:  зд наочаре; close-up сочива; wah-wah педале; 

аерометри; азбестна одећа за заштиту од ватре; 

азбестне рукавице за заштиту од несреће; 

актинометри; акумулатор, електрични; 

акумулаторске посуде; акустичне мембране; 

акустичне спојнице; акустични аларми; акустични 

цевоводи; акцелерометри; аларми; алармна звона, 

електрична; алкометри; алхидаде [део теодолита, 

геодетског инструмента]; амперметри; аноде; анодне 

батерије; антене; антикатоде; апарат за мерење 

нагиба; апарат за регулисање топлоте; апарат за 

транспирацију кисеоника; апарат за центрирање 

фотографских слајдова; апарати за анализирање 

хране; апарати за анализу ваздуха; апарати за 

балансирање; апарати за бележење времена; апарати 

за гашење ватре; апарати за глачање фотографских 

снимака; апарати за даљинско управљање; апарати за 

демагнетизацију магнетних трака; апарати за 

дестилацију за научне потребе; апарати за дисање за 

подводно пливање; апарати за дисање, изузев за 

вештачко дисање; апарати за замену игала на 

грамофон има; апарати за интерну комуникацију; 

апарати за магнетну резонанцу [MRI], који нису за 

медицинску употребу; апарати за мерење; апарати за 

мерење брзине [фотографски]; апарати за мерење 

дебљине коже; апарати за мерење притиска; апарати 

за мерење раздаљине; апарати за мерење 

удаљености; апарати за обраду података; апарати за 

обуку; апарати за поморску сигнализацију; апарати 

за праћење, који нису за употребу у медицини; 

апарати за пренос звука; апарати за прецизна 

мерења; апарати за проверу брзине возила; апарати 

за проверу поштанских марака; апарати за 
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пројекцију, пројектори; апарати за репродуковање 

звука; апарати за сателитску навигацију; апарати за 

сечење филма; апарати за снимање звука; апарати за 

суфлирање [телепромптери]; апарати за сушење 

фотографских снимака; апарати за тестирање који 

нису за медицинску употребу; апарати за увећавање 

[фотографски]; апарати за ферментацију 

[лабораторијски]; апарати за цртање шема; апарати 

за чишћење дискова са снимљеним звуком; апарати и 

инсталације за производњу рендгенских зрака, не за 

медицинску употребу; апарати и инструменти за 

астрономију; апарати и инструменти за вагање; 

апарати и инструменти за физику; апарати и 

инструменти за хемију; апарати и опрема за 

спашавање живота; апертометри [оптика]; 

апликаци]е за рачунарске софтвере које се могу 

преузимати; арматуре [за струју]; аудиовизуелни 

апарати за обуку; аудио и видео пријем ници; аудио 

интерфејси; аудио миксете; аутоматски индикатори 

ниског притиска у гумама возила; ауто-радио; 

бакарна жица, изолована; банкомати [АТМ]; 

барометри; батерије, електричне; батерије, 

електричне, за возила; батерије за електронске 

цигарете; батерије за осветљавање; бежични 

телефони; бетатрони; биометријске личне карте; 

биометријски пасоши; биочипови; блицеви 

[фотографски]; блиц лампе [фотографске]; браве, 

електричне; бројачи; бројачи корака; бројачи навоја; 

бројачи обртаја; ваге; ваге за бебе; ваге за купатила; 

ваге са анализатором телесне масе; вакум-метри; 

вакумске цеви [радио]; вариометри; ватрогасна 

црева; ватростално стакло [лабораторијско]; ветроказ 

за одређивање правца ветра; ветромери 

[анемометри]; видео екрани; видео касете; видео 

пројектори; видео рекордери; видео телефони; 

видео-траке; видео уређаји за надгледање беба; 

визири за шлемове; вискови; високофреквентни 

апарати; вођице или олово за дубиномере; возачке 

рукавице; воки-токи; вокмен; волтметри; временски 

прекидачи, аутоматски; галванометри; галванске 

батерије; галванске ћелије; гасометри [инструменти 

за мерење]; геодетске справе и инструменти; говорне 

цеви; грамофон и; гранични мерач [столарија]; 

графички елементи за мобилне телефоне који се могу 

преузети са интернета; громобрани; даљинометри; 

датотеке слика које се могу преузимати; ДВД 

плејери; двогледи; дензиметри; дензитометри; 

дестилацијске посуде за лабораторијске 

експерименте; детектори; детектори дима; детектори 

фалсификованог новца; дигиталне метеоролошке 

станице; дигитални знаци; дигитални рамови за 

фотографије; дигитални термостати за контролу 

климатизације; дијагностички апарати, не за 

медицинску употребу; динамометри; диоде које 

емитују светло [ЛЕД]; дисаљке; диск драјвери за 

рачунаре; диско в и за снимање звука; 

дистрибуционе конзоле [за струју]; дифракциони 

апарат у микроскопији за преламање спектра; ДНА 

чипови; дозиметри; дубиномери; дубиномери, 

мерачи дубине мора; еквилајзери [аудио апарати]; 

екрани за фотогравуру; електрифициране ограде; 

електрична звона на вратима; електричне жице; 

електричне инсталације за даљинско управљање 

индустријским процесима; електричне инсталације 

за спречавање провала; електричне спојнице; 

електричне утичнице; електрични адаптери; 

електрични апарати за даљинско паљење; 

електрични апарати за комутацију; електрични 

водови; електрични каблови; електрични колектори; 

електрични претварачи; електрични проводници; 

електрични утикачи; електрични цевоводи; 

електродинамички апарати за даљинско управљање 

сигналима; електродинамички апарати за даљинску 

контролу железничке пруге; електролизатори; 

електромагнетни калемови; електронске етикете за 

производе; електронске интерактивне табле; 

електронске огрлице за дресуру животиња; 

електронске оловке [за видео-дисплеје]; електронске 

партитуре које се могу преузети он-лајн; електронске 

публикације које се могу преузимати; електронске 

табле за обавештења; електронске цеви за 

појачавање; електронски кључеви као даљински 

управљачи; електронски новчаници који се могу 

преузимати; електронски нумерички дисплеји; 

електронски планери; електронски системи контроле 

приступа за блокирање врата; емотикони за мобилне 

телефоне који се могу преузети; епидијаскопи; 

ергометри; железнички сигурносни уређаји; жица за 

осигураче; жмигавци [светлосна сигнализација]; 

затварач бленде [фотографски]; затварачи струјног 

кола; затварачи [фотографски]; заштитна одела за 

авијатичаре; заштитне кациге; заштитне кациге за 

спорт; заштитне маске; заштитне фолије прилагођене 

за екране рачунара; заштитне фолије прилагођене за 

смартфоне: заштитни уређаји за личну употребу у 

случају несреће; заштитни уређаји против 

рендгенског зрачења, не за медицинску употребу; 

звиждаљке за псе; звиждећи аларми; звона 

[упозоравајући уређаји]; звучни апарати и машине; 

звучници; зујалице; игле за геодетске компасе; игле 

за грамофоне; идентификационе облоге за 

електричне каблове; идентификациони конци за 

електричне жице; издавачи карата; инвертори струје; 

индикатори брзине; индикатори губитка струје; 

индикатори за количину; индикатори нивоа воде; 

индикатори притиска; индикатори притиска за 

вентиле; индикатори температуре; индуктори [за 

струју]; инкубатори за културе бактерија; 

инструменти за геодетско мерење; инструменти за 

испитивање гасова; инструменти за лоцирање звука; 

инструменти за мерење висине; инструменти за 

мерење вискозитета, густине; инструменти за 
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нивелацију; инструменти за нивелирање; 

инструменти за одређивање азимута; инструменти за 

осматрање; инструменти и машине за тестирање 

материјала; инструменти који садрже окуларе; 

интегрисана кола; интерактивни терминали са 

екранима осетљивим на додир; интерфејси за 

рачунаре; инфрацрвени детектори; исправљачи 

струје; јастучићи за слушалице; јонизациони 

апарати, не за пречишћавање ваздуха или воде; 

каблови за стартовање мотора; каблови са оптичким 

влакнима; калеми, електрични; калемови за 

пригушивање; калемови [фотографски]; 

калориметри; камере за вожњу уназад; камкордери; 

кантари [пијачне ваге]; капаљке за мерење, осим за 

медицинску и кућну употребу; капиларне цеви; 

капсуле за спасавање у случају природних 

катастрофа; картице са интегрисаним колима 

[паметне картице]; касете за видео игре; касетофони; 

катанци, електронски; катоде; катодни анти-

корозивни апарати; кациге за виртуелну стварност; 

кертриџи за мастило, празни, за штампаче и 

фотокопир апарате; кинематографске камере; 

кинематографски филм, осветљен; клепетуше за 

усмеравање стоке; клизни лењири; клизни шестари; 

коаксијални каблови; кодиране картице за 

откључавање; кодиране магнетне картице; кодиране 

наруквице за идентификацију, магнетне; командне 

ручице [џојстици] за употребу са рачуна ром, осим за 

видео игре; коморе за декомпресију; компакт 

дискови [аудио-видео]; компакт диск плејери; 

компаратор; компаси за одређивање правца; 

компјутерске периферне јединице; компјутерски 

хардвер; комутатори; кондензатори; конектори 

[струјни]; контакти, електрични; контакти за 

електричне линије; контактна сочива; контролне 

табле [за струју]; контролни инструменти за котлове; 

контролни сатови [уређаји за евиденцију времена]; 

космографски инструменти; корективна сочива 

[оптичка]; криптографски кључеви који се могу 

даунлаудовати за примање и трошење крипто-

валуте; кристали галенита [детектори]; кројачки 

метар; кружни логаритмар; купе за саобраћајну 

сигнализацију; кутије за звучнике; кутије за 

контактна сочива; кутије за микроскопска стакла; 

кутије за наочаре; кутије посебно направљене за 

фотографске апарате и инструменте; кућишта за 

акумулаторе; лабораторијске пипете; лабораторијске 

посуде; лабораторијске центрифуге; лабораторијски 

роботи; лактодензиметри; лактометри; лампе за 

мрачне коморе [фотографске]; ланци за премер 

земљишта; ланчићи за наочаре; лаптоп рачуна ри; 

ласери, који нису за медицинску употребу; лењири 

[мерни инструменти]; летве за нивелисање 

[инструменти за мерење земљишта]; либеле 

[инструменти за утврђивање хоризонтале]; 

лимитатори [за струју]; лични дигитални асистенти 

[РОА]; лутка-главе за обуку фризера [опрема за 

обуку]; лутке за испитивање сигурности при судару 

возила; лутке за реанимацију [апарати за наставу]; 

магичне лампе [пројектори нацртаних слика у 

простору]; магнети; магнетне жице; магнетне 

идентификационе картице; магнетне траке за 

рачунаре; магнетне траке; магнетни декодери; 

магнетни дискови; магнетни носиоци података; 

магнетофони; манометри; маркери за обележавање 

ивица; маске за заваривање; математички 

инструменти; материјали за електричне водове 

[жице, каблови]; матрице [мерни инструменти]; 

машине за бројање и сортирање новца; машине за 

гласање; машине за диктирање; машине за мерење 

тежине; машине за рачунање; машине за 

фактурисање; машине са перфорираним картицама 

за канцеларије; мегафони; мелодије за мобилне 

телефоне које се могу преузимати; мембране за 

научне апарате; меморијске картице за машине за 

видео игре; мерачи; мерачи величине прста; мерачи 

величине прстена; мерачи висине; мерачи за 

нарезивање шрафова; мерачи [инструменти за 

мерење]; мерачи јачине алкохола; мерачи 

километраже за возила; мерачи површине, 

сферометри; мерачи потрошње бензина; мерачи 

протока; мерачи салинитета; мерачи сахарина; 

мерачи фреквенције; мерач киселине за батерије; 

мерне кашике; мерне летве [геодетски инструменти]; 

мерне сонде за научне сврхе; мерни инструменти; 

мерни инструменти, електрични; мерни компаси; 

метал детектори за индустријску или војну примену; 

метеоролошки балони; метеоролошки инструменти; 

метри [мерни инструменти]; метрономи; механизми 

за апарате који се покрећу бројачем; механизми за 

апарате који се покрећу кованицама; механички 

знаци; механички или светлећи сигнали; 

микрометарски завртњи за оптичке инструменте; 

микрометри; микропроцесори; микроскопи; 

микротоми; микрофони; мишеви са куглицом за 

управљање [компјутерски периферни уређаји]; миш 

[рачунарска периферна опрема]; млазнице за 

ватрогасна црева; мобилни телефони; модеми; 

монитори [компјутерска опрема]; монитори 

[компјутерски програми]; морнарички компаси; 

мрачне коморе [фотографске]; мреже за заштиту од 

несреће; мрежни трансформатори; музичке датотеке, 

фајлови, које се могу преузимати; музички аутомати 

који се покрећу кованицама [џубокс]; навигациони 

апарати за возила [путни рачунари]; навигациони 

инструменти; навлаке за РОД уређаје [личне 

дигиталне помоћне уређаје]; навлаке за лаптопове; 

навлаке за паметне телефоне; налепнице индикатори 

температуре, не за медицинске намене; намештај 

посебно прављен за лабораторије; наочаре за сунце; 

наочаре [оптика]; наочаре против заслепљивања; 

наутички апарати и инструменти; неонски знаци; 
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нивелатори са живом, либеле; ниско фреквентни 

звучници [сабвуфери]; нишански телескопи за 

ватрена оружја; нонијуси, шублери; носачи за 

електричне калемове; носачи тамних плоча 

[фотографски]; носиви монитори са видео дисплејем; 

носиви рачунари; носиви уређаји за мерење 

активности; носни чепови за пливаче и рониоце; 

ноутбук рачунари; објективи за снимање селфија; 

објективи [сочива] [оптичка]; овоскопи, електрични 

осветљивачи јаја; огледала за инспекцију рада; одећа 

за заштиту од несрећа, радијације и пожара; одећа за 

заштиту од пожара; одећа отпорна на метке; 

озонизатори [озонатори]; оквири за дијапозитиве у 

фотографији; октанти; окулари; оловна лопта виска; 

омметри; омоти за електричне утичнице; оперативни 

рачунарски програми, снимљени; оплате за 

електричне каблове; опрема за телефонирање 

слободних руку [хендс фри]; оптичарски производи; 

оптичка влакна; оптичка огледала; оптичка сочива; 

оптичка стакла; оптичке лампе; оптички апарати и 

инструменти; оптички дискови; оптички компакт 

дискови [ЦД-pом]; оптички кондензатори; оптички 

носиоци података; оптички читачи слова, симбола; 

органске светлеће диоде [OLED]; осигурачи; 

ослонци за ручни зглоб за рад са рачуна рима; 

осцилографи; отпорници, електрични; паметне 

наочаре; паметне наруквице [мерни инструменти]; 

паметни сатови; паметно прстење; панцир прслуци 

за заштиту од метака; паркинг метри; паркинг 

сензори за возила; перископи; петри посуде; пећи за 

лабораторијску употребу; пешчани сатови; 

пиезоелектрични сензори; пирометри; питот цеви; 

планиметри; плотери; плоче за батерије; плутаче за 

означавање; плутаче за спасавање; подлоге за 

"мишеве"; појасеви за спасавање; појасеви за тегове 

за рониоце; појасеви за тело као потпора при 

подизању терета; појачала; поклопци за фотографска 

сочива; покретна пумпа, возило, за гашење пожара; 

покривала за главу као заштитни шлемови; 

полариметри; полупроводници; полупроводничке 

плочице за израду интегрисаних кола; постоља за 

реторте; постоља за фотографске апарате; посуде за 

испирање [фотографске]; предајни уређаји 

[телекомуникациони]; прекидачи, електрични; 

прекидачи струјног кола; преносиви мултимедијални 

читачи, плејери; преносници електронских сигнала; 

прецизне ваге; пригушивачи за осветљење; призме 

[оптичке]; проводне цеви за монтирање рефлектора; 

пројектни екрани; пројектори слајдова; 

противпожарна ћебад; противпожарни аларми; 

противпожарни излази; противпожарни чамци; 

против провални упозоравајући апарати; процесори 

[централна јединица за обраду података]; прслуци за 

спасавање; прстенови за калибрацију; пумпе за 

гашење пожара; пуњачи батерија; пуњачи за 

електричне акумулаторе; пуњачи за електронске 

цигарете; радари; радио апарати; радиолошки 

апарати за индустријску употребу; радиолошки 

екрани за индустријску употребу; радио пејџери; 

радио-телеграфски склопови; радио-телефонски 

склопови; разводна кутија [струјна]; разводна 

кућишта [узидне дозне][струја]; разводне кутије [за 

струју]; разводне табле; разводне табле [за струју]; 

разводни ормани [за струју]; разводни прстенови за 

електричне водове; рамови за наочаре; рафрактори; 

рачунаљке; рачунарска меморија, уређаји; 

рачунарске софтверске платформе, снимљене или 

даунлодоване; рачунарски програми, који се могу 

преузимати; рачунарски програми, снимљени; 

рачунарски софтвер, снимљени; рачунске машине; 

регистар касе; регулатори брзине за грамофоне; 

регулатори јачине светла, електрични; регулатори 

напона за возила; регулатори преоптерећења напона; 

регулатори сценске расвете; регулациони апарати, 

електрични; редуктори, ослабљивачи [за струју]; 

резонатори за откривање подземних вода; релеји, 

електрични; рендгенске фотографије, које нису за 

медицинску употребу; рендгенске цеви, не за 

медицинске намене; рендгенски апарати, не за 

медицинску употребу; рендгенски филмови, 

осветљени; реостати; респиратори за пречишћавање 

ваздуха; респираторне маске, које нису за вештачко 

дисање; реторте; рефлектујуће плоче на одећи, за 

спречавање незгода; рефрактометри; решетке за 

батерије; роботи за наставу; роботи за сигурносни 

надзор; роботи за телепрезентацију; ронилачка 

одела; ронилачке маске; рукавице за виртуелну 

стварност; рукавице за заштиту од несрећа; рукавице 

за заштиту од рендгенског зрачења за индустријску 

употребу; ручице за грамофоне; ручни електронски 

речници; сателити за научне сврхе; светлеће диоде са 

квантним тачкама [QLED]; светлећи знаци; светлећи 

или механички знаци за путеве; светломери; 

светлосна сигнализација; светлосни електронски 

показивачи; секстанти; селфи штапови [ручни 

моноподи]; сигнали за маглу, неексплозивни; 

сигнална звона; сигнална расвета у саобраћају 

[сигнални уређаји]; сигналне бове; сигналне 

звиждаљке; сигналне лампе; сигналне ракете, 

неексплозивне и које нису пиротехничке; сигнални 

панели, светлећи или механички; сигурносне мреже; 

сигурносне цираде; сигурносни појасеви, осим за 

седишта возила и за спортску опрему; сигурносни 

рефлектујући прслуци; сигурносни токени [уређаји 

за кодирање]; симулатори управљања и контроле 

возила; симулатори за обуку оживљавања; сирене; 

системи за распршивање за противпожарну заштиту; 

скале за мерење величине слова; скеле за спашавање; 

скенери [опрема за обраду података]; слајдови 

[фотографски]; слушалице; слушалице за 

комуникацију на даљину; смартфони [паметни 

телефони]; снопови електричних жица за 
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аутомобиле; соларне батерије; соларне плоче за 

производњу електричне енергије; соленоидни 

вентили [електромагнетни прекидачи]; сонари; 

софтвер за чување екрана на рачунару, снимљен или 

даунлодован; софтвери за рачунарске игре, који се 

могу преузети; софтвери за рачунарске игре, 

снимљени; сочива за астрофотографију; спасилачке 

ласерске сигналне ракете; спектроскопи; 

спектографски апарати; специјална одећа за 

лабoраторије; спојнице за жице [за струју]; спојнице 

[опрема за обраду података]; спортске наочаре; 

спортске пиштаљке; спортски штитници за уста; 

справе за гашење ватре; справе за гашење пожара; 

стакла за наочаре; стаклено мерно посуђе; сталци за 

сушење [фотографски]; сталци прилагођени за 

лаптопове; станице за пуњење електричних возила; 

стереоскопи; стереоскопски апарат; столарски 

лењири; стробоскопи; стубови за бежичне антене; 

сушилице за употребу у фотографији; таблет 

рачунари; таксиметри; танки клијент рачунари; 

тастатуре за рачунаре; тастери за звона; тахометри; 

тегови; телевизијски апарати; телевизијски апарати 

који се покрећу кованицама; телеграфске жице; 

телеграфски апарати; телекомуникациони апарати у 

облику накита; телекомуникациони прекидачи; 

телекомуникациони преносници; телепринтери; 

телескопи; телескопски нишани за артиљерију; 

телефонске жице; телефонске секретарице; 

телефонски апарати; телефонски преносници; 

телефонски пријемници; теодолити; теретна вага за 

возила или животиње; термалне камере; терминали, 

електрични; терминали за кредитне картице; 

термионске цеви; термометри, не за медицинску 

употребу; термостати; термостати за возила; термо-

хигрометри; Т лењири за мерење; тонер кертриџи, 

празни, за штампаче и фотокопире; тонски носачи 

звука; торбе за лаптопове; тотализатори [сатови за 

бодове на спортским теренима]; траке за мобилне 

телефоне; траке за снимање звука; траке за чишћење 

глава за снимање; транзистори [електронски]; 

транспондери; трансформатори [за струју]; триоде; 

троношци за камере; ћебад за преживљавање; 

убрзивачи честица; увеличавајуће стакло [оптичко]; 

угаони лењири за мерење; углови за мерење; 

угломери [мерни инструменти]; узице за наочаре; 

украсни магнети; упозоравајући троуглови за возила; 

управљачки апарати, аутоматски, за возила; уређај за 

мерење брзине пловног објекта [мерни инструмент]; 

уређај за мерење таласа; уређаји за анализу величине 

наночестица; уређаји за глобално позиционирајући 

систем [GPS]; уређаји за електричне и електронске 

ефекте за музичке инструменте; уређаји за мерење 

дебљине коже; уређаји за мерење сателитских 

сигнала; уређаји за мерење сулфита; уређаји за 

монтажу кинематографских филмова; уређаји за 

надгледање беба; уређаји за пројектовање 

виртуелних тастатура; уређаји против ометања [за 

струју]; уринометри; УСБ прикључци; факсимил 

машине; филмови, осветљени; филтери за 

респираторне маске; филтери за ултравиолетне 

зраке, за фотографију; филтери за употребу у 

фотографији; флопи дискови; флуоресцентни 

екрани; фотографска камера; фотографске мембране; 

фотографски екрани; фотографски објективи; 

фотокопир апарати [фотографски, електростатички, 

термички]; фотометри; фотонапонске ћелије; 

фототелеграфски апарат; футроле за паметне 

телефоне; футроле за таблет рачуна ре; хелиографски 

апарат; хигрометри; хидромерачи киселости; 

хидрометри; холограми; хорне за звучнике; 

хроматографски апарати за лабораторијску употребу; 

хронографи [апарати за бележење времена]; 

хуманоидни роботи са вештачком интелигенцијом; 

цвикери; цеви за тестирање; цеви са електричним 

пражњењем, које нису за осветљавање; циклотрони; 

ципеле за заштиту од несрећа, радијације и пожара; 

црне кутије [за снимање података]; цртани филмови; 

чамци за спасавање; чепови за уши за рониоце; 

чипови [интегрисана кола]; читачи бар-кодова; 

читачи електронских књига; читачи [опрема за 

обраду података]; џепни електронски преводиоци; 

џепни калкулатори; џубокс за рачунаре; шестар за 

узимање спољашњих и унутрашњих мера; шлемови 

за јахање; шпијунке за врата [увеличавајуће стакло]; 

штампана кола; штампане плоче; штампачи за 

рачунаре; штампачи улазница; штитници од азбеста 

за ватрогасце; штитови за лице за раднике; штитници 

од искри; штитници за колена за раднике; штитници 

за зубе; штитници главе за спорт; рачунaри.   

Кл. 16:  адресне матрице за машине за адресирање; 

акварел боје; албуми; алманаси; амбалажа за флаше 

од папира или картона; апарати за вињете; апарати за 

обележавање бројевима; апарати за развијање 

фотографија; апарати за уништавање папира 

[шредери] за канцеларијску употребу; апарати и 

машине за умножавање докумената; архитектонски 

модели; аташе мапе; атласи; бележнице; беџеви са 

именом [канцеларијски прибор]; билтени; биолошки 

узорци за употребу у микроскопији [наставни 

материјал]; блокови за цртање; блокови 

[канцеларијски материјал]; бочице за мастило; 

брисачи за налив пера; брисачи за табле за писање; 

бројеви [штампарски]; бушилице за папир [зумба]; 

ваљци за кућно фарбање: ваљци за писаће машине; 

ваучери; ваши [јапански папир]; вискозни папир за 

умотавање, украсни папир; восак за калупе, који није 

за зубарску употребу; восак за печаћење; воштани 

папир; вреће за убре [од папира или пластике]; вреће 

за микроталасно кување; врећице [коверте, кесе] од 

папира или пластике, за паковање; географске мапе; 

глина од полимера за моделирање; глобуси; глутен 

[лепа к] за папир или употребу у домаћинству; 
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гравуре; графитне мине за оловке; графичке 

репродукције; графички отисци; грбови [папирни 

печати]; гумиране траке за лепљење папира; 

гумиране траке [канцеларијски материјал]; гумице 

[еластичне траке] за канцеларије; гумице за брисање; 

дијаграм и; дописнице за најаву посебних дога аја; 

дописнице, разгледнице; држачи за креду; држачи за 

оловке; држачи оловака; држачи печата; држачи 

списа, докумената [канцеларијски прибор]; држачи 

страница књига; електрокардиографски папир; 

етикете од папира или картона; жигови [печати]; 

зарезачи за оловке, електронски и не-електронски; 

заставе од папира; игле за копирање за цртачке 

сврхе; игле за урезивање, за линорез и дуборез; 

индексне карте [канцеларијске]; индекс регистри; 

индиго папир за умножаваче; индијско мастило; 

инструменти за гравирање; инструменти за писање; 

инструменти за цртање; испуна од папира или 

картона; јастучићи за мастило; јастучићи за печате; 

јо јо држачи картица са именом [канцеларијски 

прибор]; калеми за траке са мастилом; календари; 

калупи за глину за моделирање [уметнички 

материјал]; канцеларијске машине за затварање 

коверата; канцеларијске машине за печаћење; 

канцеларијски материјал, изузев намештаја; 

канцеларијски материјал и канцеларијски прибор, 

осим намештаја; карбон папир; карте; картон; 

картонске кутије за шешире; каталози; каширани 

папир; клипсе за оловке; клишеи; клишеи за 

галванопластику; књиге; књиге са песмама или 

нотама; књиговезачка платна; књиговезачке корице; 

књиговезачки апарати и машине [канцеларијска 

опрема]; књиговезачки конопци; књиговезачки 

материјал; књиговодствене књиге; књижице; 

коверте; колекционарске сличице, за размену, које 

нису за играње; комплети за цртање; композери за 

слагање; конусне папирне кесе; копче за навлаке за 

картице са именом [канцеларијски прибор]; 

корективна течност [канцеларијски реквизит]; 

корективно мастило [хелиографско]; коректорске 

траке [канцеларијски прибор]; корице за пасоше; 

креда за писање; креда у спреју; креде за маркирање; 

кројачка креда; кројеви и обрасци за копирање; 

куглице за хемијске оловке; кутије за матрице; кутије 

за оловке; кутије за печате; кутије са бојама 

[школски материјал]; лењири за цртање; лепак за 

канцеларијску или кућну употребу; лепак за папир 

или употребу у домаћинству; лепљиве врпце за 

папир или употребу у домаћинству; лепљиве траке за 

папир или употребу у домаћинству; леци, флајери; 

листови папира [канцеларијски]; литографије; 

литографска креда; литографска уметничка дела; 

литографски камен; магазини [периодични]; 

манжетне за држање прибора за писање; марамице 

од папира; марамице од папира за чишћење; маркери 

[писаћи прибор]; мастило; мастиљаве траке; 

мастиљарнице; материјал за обуку [изузев апарата]; 

материјал за паковање направљен од скроба; 

материјали за моделирање; материјали за писање; 

материјали за филтрирање од папира; материјали за 

цртање; материје за печаћење за канцеларијску 

употребу; машине за адресовање; машине за 

биговање папира [канцеларијска опрема]; машине за 

оштрење оловака, електронске или неелектронске; 

машине за франкирање за канцеларијску употребу; 

метални врх за индексне карте; моделарска глина; 

музичке честитке, разгледнице; мустре [шеме за вез]; 

навлаке за картице са именом; надстолњаци од 

папира; налепнице [канцеларијски прибор]; 

наливпера; налив пера и хемијске оловке 

[канцеларијски прибор]; напрсци [канцеларијски 

реквизити]; натписи од папира или картона; 

неелектронски импринтери за кредитне картице; 

неелектронски показивачи графикона; несесери са 

прибором за писање; новине; новчанице; ногаре за 

сликаре [штафелаји]; ножеви за папир [за отварање 

писама]; ножеви за стругање [брисање] за 

канцеларије; носачи лепљивих трака [канцеларијски 

прибор]; обележивачи за књиге; обрасци за 

прецртавање; овлаживачи врхова прстију 

[канцеларијски прибор]; овлаживачи за лепљење 

коверти [канцеларијски реквизити]; огласни панои 

од папира или картона; ознаке за поврат пртљага од 

папира; олеографи; оловке; оловке за цртање; оловке 

од дрвеног угља; оловке са графитном мином 

[техничке оловке]; омотачи за флаше од картона или 

папира; омоти за папир; омоти за чековне књижице; 

омоти [канцеларијски материјал]; палете за сликаре; 

памфлети; пантографи [справе за прецртавање]; 

папир; папир за копирање; папир за лекарске столове 

за прегледе; папир за машине за снимање; папир за 

писање; папир за радиограме; папир за сликање и 

калиграфију; папир за увијање; папирне или 

картонске кутије; папирне кесе за стерилизацију 

медицинских инструмената; папирне копче; папирне 

марамице за уклањање шминке; папирне кутије за 

крем; папирне машне, које нису позамантерија и 

украси за косу; папирне облоге за фиоке, ормане, 

парфимисане или не; папирне траке и картице за 

бележење компјутерских програма; папирне траке, 

које нису позамантерија и украси за косу; папирни и 

картонски материјали за паковање [пуњење, 

облагање]; папирни омоти за саксије; папирни 

подметачи за стоматолошке тацне; папирни филтери 

за кафу; папир од пиринча; папир од пулпе, дрвене 

масе; паста за моделирање; пастел не бојице [креде у 

боји]; паус папир; пелир папир за копије 

[канцеларијски материјал]; пера; пера за туш; пера од 

злата; пергамент; периодичне публикације; 

перфориране картице за разбоје; печати; печати са 

адресом; писаљке за таблице; писаће машине 

[електричне и неелектричне]; плакати од папира или 
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картона; планови, пројекти; пластика за моделирање; 

пластификатори докумената за канцеларијску 

употребу; пластична, мехураста амбалажа за 

паковање или умотавање; пластична танка 

растегљива фолија за обавијање палета; пластичне 

кесе за одлагање животињског измета; пластичне 

фолије за омотавање; плоче за гравуру; плоче за 

матрице; плочице за печаћење; плочице са 

хватаљком за листове папира; подлоге за писање; 

подметачи за сто од папира; подметачи за пивске 

чаше; подметачи за чаше од папира; подметачи од 

папира; подупирач за руке за сликаре; подупирачи за 

књиге; портикле од папира; портикле са рукавима, 

папирне; портрети; постери; постоља за мастило; 

постоља за пера и оловке; постоља за печате; 

постоља за фотографије; посуде за водене боје за 

уметнике; посуде за писма; посуде за сортирање и 

бројање новца; посудице за боје; поштанске марке; 

поштански жигови; прекривачи столова од папира; 

прибор за ручно лепљење налепница; приручници; 

притискачи за папир; пробадачи [канцеларијски 

материјал]; производи за брисање; проспекти; 

рачунске таблице; рибље туткало за употребу у 

канцеларијама или домаћинству; самолепљиве траке 

за папир или употребу у домаћинству; свеске; 

светлећи папир; секачи папира [канцеларијски 

прибор]; скробне пасте [лепила] за папир или 

употребу у домаћинству; сликарске четкице; 

сликарско платно; слике; слике, урамљене или 

неурамљене; слова на писаћим машинама, на 

тастатури; спајалице; спајалице за новац; спојени 

рамови [штампарски]; сребрни папир; средства за 

лепљење за папире или употребу у домаћинству; 

сталци за посуде за штампарска слова; стеатит [к 

реда за кројаче]; столњаци од папира; стоне полице 

за документацију са фиокама [канцеларијски 

прибор]; стоне салвете од папира; стрипови; табаци 

од рецикловане целулозе за умотавање; табле за 

цртање; табле од дрвене пулпе [канцеларијске]; 

таблице за писање; Т-лењири за цртање; тоалет 

папир; траке за бар кодове; траке за везивање 

[књиговезачке]; траке за писаће машине; траке за 

цигаре, за увијање цигарета; транспаренти [банери] 

од папира; тубе од картона; убруси за лице од 

папира; убруси од папира; угаони лењири за цртање; 

угаоници за цртање; украсне папирне заставице; 

улазнице; уложне мапе са прстеновима; улошци са 

мастилом за машине за репродуковање докумената; 

умноживачи; упијајућа хартија; упијајуће фолије од 

папира или пластике за паковање хране; фасцикле за 

списе [канцеларијски прибор]; фасцикле 

[канцеларијски материјал]; фигурине направљене од 

кашираног папира; филтер папир; фолије за 

прецртавање; фолије од папира или пластике за 

одржавање влаге за паковање хране]; фолије, 

слајдови [канцеларијски материјал]; формулари 

[штампа ни]; фото-гравуре; фотографије [штампане]; 

француски лењири кривуљари; хектографи; 

хефталице [канцеларијски реквизит]; хистолошки 

препарати за наставу; хромолитографи; целулоидне 

фолије за цртане филмове; цртежи који се копирају 

на подлогу; цртежи, скице; челична пера; челична 

слова [клишеи]; честитке, разгледнице; четкице за 

писање; четкице за сликаре; чешљеви за урезивање 

код сликаних дела; шаблони за украшавање хране и 

напитака; шаблони, матрице за умножавање; 

шаблони [од папира]; шестари за цртање; школска 

опрема [свеске и прибор за писање]; школске табле; 

шљокице за канцеларијску употребу; шнитови за 

шивење одеће; шпенадле као канцеларијски 

материјал; штамбиљи; штампане музичке партитуре; 

штампане публикације; штампане ствари; штампани 

материјал [висока штампа]; штампарска слова; 

штампарске реглете; штампарски бланкети, који 

нису од текстила; штампарски бројеви и слова; 

штампарски комплети, покретни [канцеларијски 

реквизит]; штитници за брисање; штампани 

роковници.   

Кл. 29:  агар-агар за кување; албумен, беланчевине, 

за кулинарске намене; алгинати за кулинарске 

намене; алое вера за људску исхрану; андулете; 

аранжмани од обрађеног воћа; артичоке, 

конзервиране; бадемово млеко; бадемово млеко за 

кулинарске сврхе; безалкохолни пунч од жуманаца; 

беланце од јаја; беле кобасице; бобичасто воће, 

конзервирано; бодљикави јастог, који није жив; 

бубрежни лој за исхрану; булгоги; виршле; виршле у 

кукурузном тесту на штапићу; воће, конзервисано; 

воће конзервисано у алкохолу; воће, кувано; воће, 

прерађено; воће у конзерви; воћна пулпа; воћни 

желе; воћни чипс; говеђа супа; грашак, 

конзервирани; грицкалице на бази воћа; гуакамол; 

дивљач, која није жива; ђумбир, конзервисани; 

ђумбиров џем; екстра девичанско маслиново уље за 

исхрану; екстракти алги за исхрану; желатин; желе за 

исхрану; желе од меса; живина, која није жива; 

животињска мождина, срж, за исхрану; жуманце од 

јаја; замене за млеко; залеђено воће; замрзнуто-

сушено месо; замрзнуто-сушено поврће; зачињено 

коштуњаво воће; инћуни, неживи; јаја; јаја пужева за 

јело; јаја у праху; јакитори [јапански ражњићи од 

пилетине]; јастози, који нису живи; јестива птичја 

гнезда; јестиве ларве мрава, припремљене; јестиве 

масти; јестиви инсекти, неживи; јестиво цвеће, 

сушено; јетра; јетрена паштета; јогурт; кавијар; какво 

путер за исхрану; кандирана патка; кандирани ораси; 

каселет; квари: кефир; кикирики, припремљен; 

кикирики путер; кимчи; кисели ђумбир; кисели 

краставац; кисели купус; кисело млеко; кнедле на 

бази кромпира; кобасице; кобасице крвавице; 

кокосова маст; кокосово млеко; кокосово млеко за 

кулинарску употребу; кокосово уље за исхрану; 
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кокосов путер; кокос, осушени; компоти; ком пот од 

бруснице; кондензовано млеко; конзервисана 

гомољика, тартуф; конзервисана паприка; 

конзервисана риба; конзервисана соја, за исхрану; 

конзервисан бели лук; конзервисане печурке; 

конзервисано месо; конзервисано поврће; 

конзервисано сочиво; конзервисан пасуљ; 

концентрати за бујон; концентрати на бази воћа за 

кување; концентрати на бази поврћа за кување; кора 

од воћа; коштано уље за исхрану; краставчићи; 

кристализовани ђумбир; крокети; кувано поврће; 

кукурузно уље за исхрану; кукуруз шећерац, 

прерађен; кумис; лецитин за кулинарске намене; 

лешници, припремљени; лимунов сок за употребу у 

кулинарству; лосос, нежив; лук, конзервисан; 

маргарин; љуска ри, који нису живи; маслине, 

конзервисане; маслиново уље за исхрану; масне 

супстанце за производњу јестиве масти; мекушци, 

неживи; мармелада; месни екстракти; месо; месо у 

конзерви; милк шејк; млевени бадем; млеко; млеко 

од кикирикија за кулинарске сврхе; млеко од 

кикирикија; млеко у праху; млечни ферменти за 

кулинарске намене; морске (нори) алге, 

конзервисане; морски краставац, који није жив; 

морски рачићи, који нису живи; мусеви од поврћа; 

мућена павлака, шлаг; намази на бази орашастих 

плодова; намази на бази поврћа; намирнице на бази 

рибе; напици на бази бадемовог млека; напици на 

бази кокосовог млека; напици на бази млека од 

кикирикија; напици од млека, у којима млеко 

преовлађује; напици са бактеријама млечне 

киселине; нискокалорични чипс од кромпира; овсено 

млеко; омлети; остриге, које нису живе; павлака 

[биљна] на бази поврћа; павлака [млечни производ]; 

палми но уље за исхрану; паниране кобасице; 

парадајз пире; паста од плавог патлиџана; паста од 

поврћа; пахуљице од кромпира; пектин за 

кулинарске намене; пире од јабука; пиринчано 

млеко; пиринчано млеко за кулинарску употребу; 

пљескавице од соје; поврће, прерађено; поврће у 

конзерви; полен припремљен као храна; препарати за 

прављење бујона; препарати за супу од поврћа; 

прерађен орах; пресована воћна паста; производи од 

млека; протеинско млеко; прстенови од лука 

[поховани лук]; путер; путер крем; рататули; рак, 

који није жив; рендани пржени кромпир [hash 

bгоwпs]; репино уље за исхрану; риба, која није 

жива; рибани кисели купус; риба у конзерви; рибља 

икра, припремљена; рибље брашно за људску 

исхрану; рибљи желатин за исхрану; рибљи мусеви; 

рибљи филети; ролнице од купуса пуњене месом; 

салате од воћа; салате од поврћа; сардине, неживе; 

састојци за припремање супе; сатај; свеж сир; 

свињетина; свињска маст; семенке, припремљене; 

сир; сириште, сирило; сланина; сметана; смеше које 

садрже маст за кришке хлеба; смрзнуто воће; сојино 

млеко; сојино уље за исхрану; сокови од поврћа за 

кување; сок од парадајза за кување; суво грожђе; 

сунцокретове семенке, припремљене; сунцокретово 

уље за исхрану; супе; сурутка; сусамово уље за 

исхрану; сухомеснати производи; сушено поврће; 

тахини; таџин [готово јело од меса, рибе или 

поврћа]; темпех; тофу; тофу листићи; тофу 

пљескавице; туњевина, нежива; уља за исхрану; уље 

од семена лана за исхрану; уље палминих коштица за 

исхрану; урме; усољена риба; усољен и сушени 

бакалар; усољено месо; уштипци, крофне од 

кромпира; уштипци од свежег сира; фалафел; 

ферментисано млеко; ферментисано печено млеко; 

харинге, неживе; хумус; црева за кобасице, природна 

или вештачка; чауре свилене бубе за људску 

исхрану; чипс од кромпира; џемови; шкампи, 

рачићи, који нису живи; шкембићи; шкољке капице, 

која нису живе; шкољке, које нису живе; шкољке, 

љускари, који нису живи; шунка.   

Кл. 30:  алва; алге [зачин]; арома ваниле за 

кулинарске намене; ароматични додаци за храну; 

ароме за кафу; ароме за колаче, изузев етарских уља; 

ароме за пића, изузев етарских уља; ароме, које нису 

етарска уља; бадемово тесто; баози; безглутенски 

хлеб; бели лук у праху [зачин]; бибер; бибимбап 

[мешавина пиринча са поврћем и јунетином]; 

бикарбона сода за кување; биљни препарати за 

употребу као замена за кафу; брашно; брашно од 

боба; брашно од кромпира; брашно од слачице; 

брашно од хељде; брашно тапиоке; булгур; 

буритоси; ванилин [замена за ванилу]; вафел 

производи; везивни агенси за сладолед; векна са 

месом; векне хлеба; вермићели; високопротеинске 

плочице од житарица; вода поморанџиног цвета за 

кување; воћне посластице; воћни желе [слаткиши]; 

воћни преливи [сосови]; глазуре за колаче; глазуре за 

шунку; глукоза за кулинарску намену; глутен 

припремљен као храна; глутенски додаци за 

кулинарске намене; готови оброци од резанаца; гриз; 

грицкалице на бази житарица; грицкалице на бази 

пиринча; двопек; десерти у облику муса [слаткиши]; 

додаци за згушњавање хране за кување; додаци 

јелима; енглески крем; есенције за исхрану, изузев 

етарских есенција и етарских уља; жвакаћа гума; 

жвакаће гуме за освежавање даха; замене за кафу; 

замрзнута-сушена јела чији је главни састојак 

пиринач; замрзнута-сушена јела чији је главни 

састојак тестенина; зачини; зачинска паприка; 

зачински додаци; златни сируп [шећерни сируп], 

меласа; инстант пиринач; јестиви папир; јестиви 

папир за колаче; јести ви папир од пиринча; јечмено 

брашно; јиаози; какао; какао напици са млеком; 

капра; капсуле кафе, напуњене; карамеле [бомбоне]; 

каранфилић [зачин]; кари [зачин]; кафа; квасац; кекс; 

кечап [сос]; кимчи палачинке; киноа, прерађена; 

киш; кнедле на бази брашна; кокице; колачи; колачи 
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од пиринча; колачићи од ђумбира; кондиторски 

производи за украшавање новогодишње јелке; 

конзервисане баштенске траве [зачини]; корнфлекс; 

коцке леда; коштуњаво воће са чоколадним 

преливом; коштуњаво воће у праху; крекери; крем 

бруле; кристализовани камени шећер; кроасани; 

кроасани са чоколадом; крутони; кукурузни гриз; 

кукурузно брашно; кукуруз, пржени; куркума; кус-

кус; кухињска со; лакса; ланено семе за кулинарску 

употребу [зачин]; ледени чај; лед за освежавање; лед, 

природни или вештачки; мајонез; макарони; 

макарунси; макарунси од кокоса; малтоза; маринаде; 

марципан; материјали за везивање кобасица; 

матични млеч; мед; меласа за исхрану; ментол 

бомбоне за освежавање даха; ментол за посластице; 

мисо; млевени ђумбир; млевени јечам; млевени 

кукуруз; млевени овас; млечни карамел крем; морска 

вода за кување; мусли; намази на бази чоколаде; 

напици на бази камилице; напици од чаја; 

немедицински биљни чајеви; непржена кафа; нугат; 

овсене пахуљице; овсено брашно; ољуштени јечам; 

ољуштени овас; онигири; орашчићи; палачинке; 

палачинке на бази кромпира; палмин шећер; паста од 

ђумбира [зачин]; пастиле [бомбоне]; пељмени; песто; 

пецива; пивско сирће; пикалили; пикантне 

палачинке; пимент; пиринач; пиринчана каша за 

кулинарске намене; пиринчани крекери; пите; пите 

од меса; пића на бази какаоа; пића на бази кафе; пића 

на бази чоколаде; пића од кафе са млеком; пића од 

чоколаде са млеком; пице; плочице од житарица; 

посластице од кикирикија; пралине; прашак за 

колаче; прашак за пециво; прашак за прављење 

сладоледа; прекрупа за људску исхрану; преливи за 

салату; препарати за учвршћивање мућене павлаке, 

шлага; препарати од житарица; прерађено семе за 

употребу као зачин; припремљени пиринач умотан у 

морску траву; природни заслађивачи; пролећне 

ролнице; прополис [пчелињи производ]; 

профитероле; пти-бер кекс; пудинг; пшеничне клице 

за људску исхрану; пшенично брашно; равиоли; 

рамен; резанци; релиш [додатак јелу]; саго; семе 

аниса; семе звездастог аниса; сендвичи; сендвичи са 

сиром [чизбургери]; сендвич са виршлама; сенф; 

сирће; сируп од агаве [природни заслађивач]; ситни 

колачи; скроб за јело; слад за људску исхрану; 

сладни бисквити; сладни екстракти за храну; 

сладолед; сладоледи; сладолед на штапићу; слатке 

земичке, колачићи; слатки корен [слаткиши]; 

слаткиши; слаткиши од бадема; слаткиши од 

пеперминта; смесе за пикантне палачинке; смесе за 

тесто; смрзнити јогурт [посластичарски]; соба 

резанци; сојино брашно; соли за конзервисање 

намирница; сорбеи [ледени]; сосови [додаци храни]; 

сосови за месо [ума ци]; сос од бруснице [зачин]; 

сосови за тестенине; сос од јабука [зачин]; средства 

за омекшавање меса за употребу у домаћинству; 

средства за подизање теста; стаклене глазуре; 

стругани лед са заслађеним црвеним пасуљем; сува 

зрна кукуруза без љуске; сусамово семе [зачин]; 

сутлијаш; суши; табуле, либанска салата; тако; 

тамарин [зачин]; тапиока; тартар крем за кување; 

тарт [слатка пита без горње коре]; тестенина; тесто за 

колаче; тесто за слатка пецива; тесто, полу-прерађен 

производ; тортиље; удон резанци; украсне бомбоне 

за торте; умак од парадајза; умак, сос од соје; 

ферменти за тесто; фондани [слаткиши]; хариса 

[зачин]; хељда, прерађена; хлеб; хлеб без квасца; 

хлебне мрвице; храна на бази овса; цветови или 

лишће као замена за чај; целе рова со; цикорија 

[замена за кафу]; цимет [зачин]; чај; чај од келп алги; 

чатни [додатак јелима]; чау-чау [зачин]; чипс 

[производ од житарица]; чоколада; чоколадни 

мусеви; чоколадни украси за торте; чоколадни 

намази који садрже орашасте плодове; шафран 

[зачин]; шећер; шпагети; штапови од слатког корења 

[посластица].   

Кл. 32:  seltzer вода; але пиво од ђумбира; аперитиви, 

безалкохолни; бадемов сируп; безалкохолна пића; 

безалкохолна пића од алое вера; безалкохолна пића 

од сушеног воћа; безалкохолни воћни екстракти; 

безалкохолни воћни напици; безалкохолни 

концентрати за прављење напитака; безалкохолни 

напици на бази меда; безалкохолни напици са укусом 

кафе; безалкохолни напици са укусом чаја; 

безалкохолни приправци за прављење напитака; воде 

[пића]; воћни нектар [безалкохолни]; воћни сокови; 

газирана вода; екстракти хмеља за производњу пива; 

енергетска пића; изотоници; јечмено вино [пиво]; 

квас; коктели, безалкохолни; коктел и на бази пива; 

лимунаде; литијум вода; минерална вода [пиће]; 

напици за спортисте обогаћени протеинима; напици 

на бази пиринча, који нису замена за млеко; напици 

од соје, осим замена за млеко; освежавајућа 

безалкохолна пића; пиво; пивски слад; пилуле за 

газирање пића; пића од сурутке; прашкови за 

газирање пића; препарати за прављење газиране 

воде; радлер; сарсапарила [безалкохолни напитак]; 

сирупи за лимунаде; сирупи за пића; сладно пиво; 

сладовина; смутис [кашасти напици од воћа или 

поврћа]; сода вода; сокови од поврћа [пића]; сок од 

јабуке, безалкохолни; сок од парадајза [пиће]; стоне 

воде; шербети [пића]; шира; шира (неферментисана).  

Кл. 35:  административна обрада наруџбеница за 

куповину; административна помоћ при одговарању 

на позиве за подношење понуда; административне 

услуге за пресељење пословања предузећа; 

административне услуге у вези са упућивањем на 

лечење; ажурирање и одржавање информација у 

регистрима; ажурирање и одржавање податка у 

рачунарским базама података; ажурирање огласних 

материјала; анализе цена и трошкова; ангажовање 

спољних фирми за административно управљање 
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компанијама; дактилографске услуге; дистрибуција 

рекламног материјала; дистрибуција узорака; 

договарање претплате за услуге телекомуникација за 

трећа лица; економске прогнозе; издавање машина за 

Фотокопирање; изнајмљивање аутомата за продају; 

изнајмљивање билборда [паноа за рекламирање]; 

изнајмљивање времена за рекламирање у средствима 

комуникације; изнајмљивање канцеларијске опреме 

у заједничким радним просторима; изнајмљивање 

канцеларијских машина и опреме; изнајмљивање 

огласних материјала; изнајмљивање огласног 

простора; изнајмљивање продајних штандова; израда 

извода са рачуна; израђивање профила потрошача за 

комерцијалне или маркетиншке сврхе; индексирање 

интернет сајтова за комерцијалне намене или намене 

оглашавања; испитивање јавног мњења; 

истраживање тржишта; комерцијална 

администрација за лиценце роба и услуга трећих 

лица; компјутерско управљање подацима; 

консултације о стратегији комуникације у односима 

са јавношћу; консултације о стратегији комуникације 

у рекламирању; консултације у вези са избором 

особља; консултације у вези са пословним 

организовањем; консултације у пословном 

управљању; манекенске услуге у циљу рекламирања 

или продајних промоција; маркетинг; маркетинг у 

оквиру издавања софтвера; маркетиншка 

истраживања; непосредно оглашавање путем поште; 

обавештења о пословима; обезбеђивање онлајн 

тржишта за купце и продавце роба и услуга; 

објављивање рекламних текстова; обрада текста; 

обрачун пореза; оглашавање; оглашавање на 

отвореном; оглашавање плаћањем по клику [рау рег 

click оглашавање]; онлајн рекламирање на 

рачунарској мрежи; оптимизација претраживача за 

промоцију продаје; оптимизација саобраћаја са 

Интернет странице; организовање изложби за 

привредне или рекламне потребе; организовање 

модних ревија у промотивне сврхе; организовање 

сајмова; писање радних биографија за друге; писање 

рекламних текстова; писање текстова за рекламне 

намене; помоћ у пословном или индустријском 

управљању; помоћ у пословном управљању; 

пословна испитивања; пословна истраживања; 

пословне процене; пословно управљање за независне 

пружаоце услуга; пословно управљање за спортисте; 

пословно управљање за сценске уметнике; пословно 

управљање и организационо саветовање; пословно 

управљање програмима рефундирања за друге; 

пословно управљање хотелима; преговарање и 

закључивање пословних трансакција за трећа лица; 

преговарање о пословним уговорима за друге; 

презентација производа путем средстава 

комуникације, у сврху продаје на мало; презентација 

робе; преписивање кореспонденције [канцеларијске 

услуге]; претраживање података у рачунарским 

датотекама за друге; привремено пословно 

управљање; прикупљање информација у 

компјутерске базе података; прикупљање 

статистичких података; припрема платних листи; 

продукција програма телевизијске продаје; 

производња рекламних филмова; промоција робе и 

услуга кроз спонзорисање спорских догађаја; 

промоција продаје за друге; проналажење особља; 

професионалне пословне консултације; пружање 

комерцијалних и пословних контакт информација; 

пружање комерцијалних савета и информација 

потрошачима при избору роба и услуга; пружање 

корисничких оцена у комерцијалне или рекламне 

сврхе; пружање корисничких прегледа у 

комерцијалне или рекламне сврхе; пружање 

пословних информација; пружање пословних 

информација путем Интернет странице; психолошко 

тестирање за избор запослених; развој концепта 

оглашавања; рачуноводство; ревизија пословања; 

регистровање писане комуникације и података; 

рекламирање на радију; рекламирање преко плаката; 

рекламирање слањем наруџбеница; рекламирање 

преко телевизије; саветодавне услуге у пословном 

управљању; састављање пописа информација за 

комерцијалне и рекламне сврхе; секретарске услуге; 

система ција информација у компјутерским базама 

података; стенографске услуге; стручне услуге о 

пословној ефикасности; тражење спонзорства; 

управљање програмима за путнике који често лете 

авионом; управљање програмима лојалности 

потрошача; уређивање излога; услуге агенција за 

запошљавање; услуге агенција за пружање 

пословних информација; услуге агенција за увоз и 

извоз; услуге велепродаје фармацеутских, 

ветеринарских и хигијенских препарата и 

медицинског материјала; услуге 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 
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се односе на повезивање потенцијалних приватних 

улагача са предузетницима којима су потребна 

финансијска средства; услуге посредовања у 

трговини; услуге праћења конкуренције; услуге 

праћења тржишта; услуге праћења штампе; услуге 

претплате на новине за друге; услуге пријављивања 

пореза; услуге продаје путем лицитације; услуге 

рекламних агенција; услуге телемаркетинга; услуге 

телефонских централа; услуге телефонског 

одговарања за одсутне претплатнике; услуге 

управљања пословним пројектима за грађевинске 

пројекте; услуге фотокопирања; фактурисање; 

финансијска ревизија; циљни маркетинг.   

Кл. 37:  асфалтирање; асфалтирање путева; 

балансирање гума; бојење и поправка натписа; 

бродоградња; бушење бунара; бушење нафтних или 

гасних бушотина; вађење руде; водоинсталатерске 

услуге; вулканизација гума [поправка]; глачање 

каменом пловућцем; грађевински надзор; 

дезинфиковање; закивање; заштита возила од 

корозије; заштита грађевина од влаге; заштита од 

корозије; звучно усаглашавање, штимовање 

музичких инструмената; зидарске услуге; зидарство; 

изградња и одржавање цевовода; изградња лука, 

пристаништа; изградња пристанишних насипа; 

изградња сајамских штандова и продавница; 

изградња фабрика; изнајмљивање булдожера; 

изнајмљивање грађевинске опреме; изнајмљивање 

дизалица [грађевинске опреме]; изнајмљивање 

машина за ископавање [багера]; изнајмљивање 

машина за прање веша; изнајмљивање машина за 

прање судова; изнајмљивање машина за сушење 

судова; изнајмљивање машина за чишћење; 

изнајмљивање машина за чишћење путева; 

изнајмљивање одводних пумпи; изолација грађевина; 

инсталација, одржавање и поправка рачунарске 

опреме; инсталирање и одржавање пећи; 

инсталирање и поправка телефона; инсталирање и 

поправљање расхладне опреме; инсталирање, 

одржавање и поправка машина; конструисање; 

конструисање и поправљање складишта; 

конструисање подводних објеката; консултације о 

грађењу; крпљење котлова; лакирање; малтерисање; 

молерске услуге, спољне и унутрашње; монтирање 

скела; обнављање машина које су истрошене или 

делимично уништене; обнављање одеће; одржавање 

базена за пливање; одржавање возила; одржавање и 

поправка авиона; одржавање и поправка горионика 

[пламеника]; одржавање и поправка моторних 

возила; одржавање и поправка сефова; одржавање и 

поправка трезора; одржавање намештаја; одржавање, 

чишћење и поправка коже; одржавање, чишћење и 

поправка крзна; оправка сунцобрана; отклањање 

сметњи на електричним апаратима; оштрење ножева; 

пеглање веша; пеглање одеће; пескирање [брушење]; 

подводне поправке; подмазивање возила; полагање 

каблова; полирање возила; поновно пуњење 

кертриџа са мастилом; поновно пуњење тонера за 

штампаче; поправка електричних водова; поправка и 

одржавање филмских пројектора; поправка 

кишобрана; поправка обуће; поправка одеће; 

поправка пумпи; поправка сигуроносних брава; 

поправка тапацирунга; поправка фотографских 

апарата; поправка часовника и сатова; постављање и 

поправка апарата за климатизацију; постављање и 

поправка електричних уређаја; постављање и 

поправка лифтова; постављање и поправка опреме за 

наводњавање; постављање и поправљање опреме за 

грејање; постављање и поправљање опреме за 

заштиту од поплава; постављање комуналних 

објеката на градилиштима; постављање кухињске 

опреме; постављање, одржавање и оправљање 

канцеларијских машина и опреме; постављање 

тапета на зидове; прање; прање веша; прање возила; 

прање прозора; прање рубља; протектирање гума; 

пружање информација у вези са изградњом; пружање 

информација у вези са поправкама; пуњење батерија 

за возила; пуњење електричних возила; рестаурација 

машина, мотора који су истрошени или делимично 

уништени; рестаурација намештаја; рестаурација 

[поправка] музичких инструмената; рестаурација 

уметничких дела; рушење грађевина; стерилизација 

медицинских инструмената; столарске услуге; 

тапацирање; уградња и поправка противпожарних 

аларма; уградња и поправка противпровалних 

аларма; уградња прозора и врата; уништавање 

[истребљење] штеточина, осим у пољопривреди, 

аквакултури, хортикултури и шумарству; услуге 

вађења камена, каменолома; услуге електричара; 

услуге одржавања домаћинства [услуге чишћења]; 

услуге поправке возила у квару; услуге поправки 

кровова; услуге прављења вештачког снега; услуге 

пуњења батерија мобилних телефона; услуге 

сервисних станица за возила [бензинских пумпи]; 

услуге сузбијања штеточина, осим у пољопривреди, 

аквакултури, хортикултури и шумарству; услуге 

хидрауличког фрактурисања; хемијско чишћење; 

чишћење возила; чишћење димњака; чишћење зграда 

[спољних површина]; чишћење и поправка котлова; 

чишћење одеће; чишћење пелена; чишћење снега; 

чишћење улица; чишћење унутрашњости зграда.   

Кл. 43:  декорисање колача; декорисање хране; 

изнајмљивање апарата за кување; изнајмљивање 

апарата за осветљење; изнајмљивање аутомата за 

воду за пиће; изнајмљивање покретних грађевинских 

објеката; изнајмљивање привременог смештаја; 

изнајмљивање просторија за састанке; изнајмљивање 

столова, столица, столњака и стакленог посуђа; 

изнајмљивање шатора; информације и савети у вези 

са припремањем оброка; кетеринг хране и пића; 

обезбеђење услова за камповање; пансион за 

животиње; пансионске услуге; прављење скулптура 
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од хране; резервисање пансиона; резервисање 

привременог смештаја; услуге агенција за смештај 

[хотелски, пансионски]; услуге барова; услуге 

вашоку ресторана; услуге дечијих јаслица; услуге 

домова за стара лица; услуге изнајмљивања кућа за 

одмор; услуге кампова за одмор [смештај]; услуге 

кантина; услуге кафеа; услуге кафетерија; услуге 

личног шефа кухиње; услуге мотела; услуге наргила 

барова; услуге пријема за привремени смештај 

[организовање долазака и одлазака]; услуге 

резервисања хотела; услуге ресторана; услуге 

ресторана за самопослуживање; услуге снек барова; 

услуге удон и соба ресторана; услуге хотела.   
 

(111) 79010 (181) 06.02.2030. 

(210) Ж- 2020-154 (220) 06.02.2020. 

 (151) 17.09.2020. 

(732) Public Joint Stock Company Gazprom Neft 

Rusia, Pochtamtskaya, dom 3-5, liter A, ch. pom. 1N, 

kab. 2401, 190000, Saint Petersburg, RU 

(740) Весна Живковић, Македонска 30,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.10; 27.05.11; 29.01.01; 29.01.08  

(591) црна, наранџаста.  

(511) Кл. 4:  aлкохол [гориво]; антрацит; бензин; 

бензинско гориво; брикети за сагоревање; брикети од 

тресета [гориво]; брикети угља; восак за 

осветљавање; восак за ремење; восак за скије; восак 

карнауба палме; восак [непрерађен]; вунена маст; гас 

за осветљавање; говеђи лој; горива; горива на бази 

алкохола; гориво за осветљавање; гориво из биомасе; 

графит за подмазивање; дизел уље; додаци, који нису 

хемикалије, за моторна горива; дрвени брикети; 

дрвени опиљци за потпаљивање ватре; дрвени угаљ 

[гориво]; електрична енергија; етанол [гориво]; желе 

од петролеја за индустријску употребу; згуснути гас 

[гориво]; индустријска уља; индустријске масти; 

индустријски восак; керозин; кокс; коштано уље за 

индустријску употребу; ксилен гориво; ланолин за 

употребу у производњи козметике; лигнит; лигроин; 

мазива; мазут; масти за заштиту коже; масти за 

обућу; масти за оружје; масти за подмазивање; масти 

за производе од коже; масти за ремење; материјал за 

паљење ватре; мешавина испарљивих горива; 

минерална горива; мирисне свеће; моторна уља; 

нафта; нафтни етар; нискокалорични плин; ноћна 

расвета [свеће]; огревно дрво; озокерит; олеин; 

папирне траке за потпаљивање ватре; парафин; 

петролеј [прерађен или непрерађен]; плинско гориво; 

плинско уље; погонско гориво; потпаљивачи; 

препарати за везивање прашине за чишћење; 

препарати за уклањање прашине; препарати против 

проклизавања каишева, ремења; препарати сојиног 

уља за одмашћивање кухињског посуђа; пчелињи 

восак; пчелињи восак за употребу у производњи 

козметике; рибље уље, нејестиво; рицинусово уље за 

индустријске сврхе; свеће; свећице за божићне јелке; 

смесе за упијање прашине; смеше за везивање 

прашине; стеарин; сунцокретово уље за 

индустријску примену; течности за сечење; тресет 

[горива]; угаљ; угаљ за наргиле; угљена нафта; 

угљена прашина [гориво]; уља за боје; уља за 

заштиту зидова; уља за конзервацију коже; уља за 

осветљавање; уља за текстил; уља за уклањање 

оплате [грађевинска]; уља од угљеног катрана; уље 

за влажење; уље за ложење; уље за подмазивање; 

уље репе за индустријску употребу; фитиљи за 

лампе; фитиљи за свеће; цересин восак; шпиритус од 

метил алкохола.   

Кл. 9:  зд наочаре; close-up сочива; wah-wah педале; 

аерометри; азбестна одећа за заштиту од ватре; 

азбестне рукавице за заштиту од несреће; 

актинометри; акумулатор, електрични; 

акумулаторске посуде; акустичне мембране; 

акустичне спојнице; акустични аларми; акустични 

цевоводи; акцелерометри; аларми; алармна звона, 

електрична; алкометри; алхидаде [део теодолита, 

геодетског инструмента]; амперметри; аноде; анодне 

батерије; антене; антикатоде; апарат за мерење 

нагиба; апарат за регулисање топлоте; апарат за 

транспирацију кисеоника; апарат за центрирање 

фотографских слајдова; апарати за анализирање 

хране; апарати за анализу ваздуха; апарати за 

балансирање; апарати за бележење времена; апарати 

за гашење ватре; апарати за глачање фотографских 

снимака; апарати за даљинско управљање; апарати за 

демагнетизацију магнетних трака; апарати за 

дестилацију за научне потребе; апарати за дисање за 

подводно пливање; апарати за дисање, изузев за 

вештачко дисање; апарати за замену игала на 

грамофон има; апарати за интерну комуникацију; 

апарати за магнетну резонанцу [MRI], који нису за 

медицинску употребу; апарати за мерење; апарати за 

мерење брзине [фотографски]; апарати за мерење 

дебљине коже; апарати за мерење притиска; апарати 

за мерење раздаљине; апарати за мерење 

удаљености; апарати за обраду података; апарати за 

обуку; апарати за поморску сигнализацију; апарати 

за праћење, који нису за употребу у медицини; 

апарати за пренос звука; апарати за прецизна 

мерења; апарати за проверу брзине возила; апарати 

за проверу поштанских марака; апарати за 
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пројекцију, пројектори; апарати за репродуковање 

звука; апарати за сателитску навигацију; апарати за 

сечење филма; апарати за снимање звука; апарати за 

суфлирање [телепромптери]; апарати за сушење 

фотографских снимака; апарати за тестирање који 

нису за медицинску употребу; апарати за увећавање 

[фотографски]; апарати за ферментацију 

[лабораторијски]; апарати за цртање шема; апарати 

за чишћење дискова са снимљеним звуком; апарати и 

инсталације за производњу рендгенских зрака, не за 

медицинску употребу; апарати и инструменти за 

астрономију; апарати и инструменти за вагање; 

апарати и инструменти за физику; апарати и 

инструменти за хемију; апарати и опрема за 

спашавање живота; апертометри [оптика]; 

апликаци]е за рачунарске софтвере које се могу 

преузимати; арматуре [за струју]; аудиовизуелни 

апарати за обуку; аудио и видео пријем ници; аудио 

интерфејси; аудио миксете; аутоматски индикатори 

ниског притиска у гумама возила; ауто-радио; 

бакарна жица, изолована; банкомати [АТМ]; 

барометри; батерије, електричне; батерије, 

електричне, за возила; батерије за електронске 

цигарете; батерије за осветљавање; бежични 

телефони; бетатрони; биометријске личне карте; 

биометријски пасоши; биочипови; блицеви 

[фотографски]; блиц лампе [фотографске]; браве, 

електричне; бројачи; бројачи корака; бројачи навоја; 

бројачи обртаја; ваге; ваге за бебе; ваге за купатила; 

ваге са анализатором телесне масе; вакум-метри; 

вакумске цеви [радио]; вариометри; ватрогасна 

црева; ватростално стакло [лабораторијско]; ветроказ 

за одређивање правца ветра; ветромери 

[анемометри]; видео екрани; видео касете; видео 

пројектори; видео рекордери; видео телефони; 

видео-траке; видео уређаји за надгледање беба; 

визири за шлемове; вискови; високофреквентни 

апарати; вођице или олово за дубиномере; возачке 

рукавице; воки-токи; вокмен; волтметри; временски 

прекидачи, аутоматски; галванометри; галванске 

батерије; галванске ћелије; гасометри [инструменти 

за мерење]; геодетске справе и инструменти; говорне 

цеви; грамофон и; гранични мерач [столарија]; 

графички елементи за мобилне телефоне који се могу 

преузети са интернета; громобрани; даљинометри; 

датотеке слика које се могу преузимати; ДВД 

плејери; двогледи; дензиметри; дензитометри; 

дестилацијске посуде за лабораторијске 

експерименте; детектори; детектори дима; детектори 

фалсификованог новца; дигиталне метеоролошке 

станице; дигитални знаци; дигитални рамови за 

фотографије; дигитални термостати за контролу 

климатизације; дијагностички апарати, не за 

медицинску употребу; динамометри; диоде које 

емитују светло [ЛЕД]; дисаљке; диск драјвери за 

рачунаре; диско в и за снимање звука; 

дистрибуционе конзоле [за струју]; дифракциони 

апарат у микроскопији за преламање спектра; ДНА 

чипови; дозиметри; дубиномери; дубиномери, 

мерачи дубине мора; еквилајзери [аудио апарати]; 

екрани за фотогравуру; електрифициране ограде; 

електрична звона на вратима; електричне жице; 

електричне инсталације за даљинско управљање 

индустријским процесима; електричне инсталације 

за спречавање провала; електричне спојнице; 

електричне утичнице; електрични адаптери; 

електрични апарати за даљинско паљење; 

електрични апарати за комутацију; електрични 

водови; електрични каблови; електрични колектори; 

електрични претварачи; електрични проводници; 

електрични утикачи; електрични цевоводи; 

електродинамички апарати за даљинско управљање 

сигналима; електродинамички апарати за даљинску 

контролу железничке пруге; електролизатори; 

електромагнетни калемови; електронске етикете за 

производе; електронске интерактивне табле; 

електронске огрлице за дресуру животиња; 

електронске оловке [за видео-дисплеје]; електронске 

партитуре које се могу преузети он-лајн; електронске 

публикације које се могу преузимати; електронске 

табле за обавештења; електронске цеви за 

појачавање; електронски кључеви као даљински 

управљачи; електронски новчаници који се могу 

преузимати; електронски нумерички дисплеји; 

електронски планери; електронски системи контроле 

приступа за блокирање врата; емотикони за мобилне 

телефоне који се могу преузети; епидијаскопи; 

ергометри; железнички сигурносни уређаји; жица за 

осигураче; жмигавци [светлосна сигнализација]; 

затварач бленде [фотографски]; затварачи струјног 

кола; затварачи [фотографски]; заштитна одела за 

авијатичаре; заштитне кациге; заштитне кациге за 

спорт; заштитне маске; заштитне фолије прилагођене 

за екране рачунара; заштитне фолије прилагођене за 

смартфоне: заштитни уређаји за личну употребу у 

случају несреће; заштитни уређаји против 

рендгенског зрачења, не за медицинску употребу; 

звиждаљке за псе; звиждећи аларми; звона 

[упозоравајући уређаји]; звучни апарати и машине; 

звучници; зујалице; игле за геодетске компасе; игле 

за грамофоне; идентификационе облоге за 

електричне каблове; идентификациони конци за 

електричне жице; издавачи карата; инвертори струје; 

индикатори брзине; индикатори губитка струје; 

индикатори за количину; индикатори нивоа воде; 

индикатори притиска; индикатори притиска за 

вентиле; индикатори температуре; индуктори [за 

струју]; инкубатори за културе бактерија; 

инструменти за геодетско мерење; инструменти за 

испитивање гасова; инструменти за лоцирање звука; 

инструменти за мерење висине; инструменти за 

мерење вискозитета, густине; инструменти за 
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нивелацију; инструменти за нивелирање; 

инструменти за одређивање азимута; инструменти за 

осматрање; инструменти и машине за тестирање 

материјала; инструменти који садрже окуларе; 

интегрисана кола; интерактивни терминали са 

екранима осетљивим на додир; интерфејси за 

рачунаре; инфрацрвени детектори; исправљачи 

струје; јастучићи за слушалице; јонизациони 

апарати, не за пречишћавање ваздуха или воде; 

каблови за стартовање мотора; каблови са оптичким 

влакнима; калеми, електрични; калемови за 

пригушивање; калемови [фотографски]; 

калориметри; камере за вожњу уназад; камкордери; 

кантари [пијачне ваге]; капаљке за мерење, осим за 

медицинску и кућну употребу; капиларне цеви; 

капсуле за спасавање у случају природних 

катастрофа; картице са интегрисаним колима 

[паметне картице]; касете за видео игре; касетофони; 

катанци, електронски; катоде; катодни анти-

корозивни апарати; кациге за виртуелну стварност; 

кертриџи за мастило, празни, за штампаче и 

фотокопир апарате; кинематографске камере; 

кинематографски филм, осветљен; клепетуше за 

усмеравање стоке; клизни лењири; клизни шестари; 

коаксијални каблови; кодиране картице за 

откључавање; кодиране магнетне картице; кодиране 

наруквице за идентификацију, магнетне; командне 

ручице [џојстици] за употребу са рачуна ром, осим за 

видео игре; коморе за декомпресију; компакт 

дискови [аудио-видео]; компакт диск плејери; 

компаратор; компаси за одређивање правца; 

компјутерске периферне јединице; компјутерски 

хардвер; комутатори; кондензатори; конектори 

[струјни]; контакти, електрични; контакти за 

електричне линије; контактна сочива; контролне 

табле [за струју]; контролни инструменти за котлове; 

контролни сатови [уређаји за евиденцију времена]; 

космографски инструменти; корективна сочива 

[оптичка]; криптографски кључеви који се могу 

даунлаудовати за примање и трошење крипто-

валуте; кристали галенита [детектори]; кројачки 

метар; кружни логаритмар; купе за саобраћајну 

сигнализацију; кутије за звучнике; кутије за 

контактна сочива; кутије за микроскопска стакла; 

кутије за наочаре; кутије посебно направљене за 

фотографске апарате и инструменте; кућишта за 

акумулаторе; лабораторијске пипете; лабораторијске 

посуде; лабораторијске центрифуге; лабораторијски 

роботи; лактодензиметри; лактометри; лампе за 

мрачне коморе [фотографске]; ланци за премер 

земљишта; ланчићи за наочаре; лаптоп рачуна ри; 

ласери, који нису за медицинску употребу; лењири 

[мерни инструменти]; летве за нивелисање 

[инструменти за мерење земљишта]; либеле 

[инструменти за утврђивање хоризонтале]; 

лимитатори [за струју]; лични дигитални асистенти 

[РОА]; лутка-главе за обуку фризера [опрема за 

обуку]; лутке за испитивање сигурности при судару 

возила; лутке за реанимацију [апарати за наставу]; 

магичне лампе [пројектори нацртаних слика у 

простору]; магнети; магнетне жице; магнетне 

идентификационе картице; магнетне траке за 

рачунаре; магнетне траке; магнетни декодери; 

магнетни дискови; магнетни носиоци података; 

магнетофони; манометри; маркери за обележавање 

ивица; маске за заваривање; математички 

инструменти; материјали за електричне водове 

[жице, каблови]; матрице [мерни инструменти]; 

машине за бројање и сортирање новца; машине за 

гласање; машине за диктирање; машине за мерење 

тежине; машине за рачунање; машине за 

фактурисање; машине са перфорираним картицама 

за канцеларије; мегафони; мелодије за мобилне 

телефоне које се могу преузимати; мембране за 

научне апарате; меморијске картице за машине за 

видео игре; мерачи; мерачи величине прста; мерачи 

величине прстена; мерачи висине; мерачи за 

нарезивање шрафова; мерачи [инструменти за 

мерење]; мерачи јачине алкохола; мерачи 

километраже за возила; мерачи површине, 

сферометри; мерачи потрошње бензина; мерачи 

протока; мерачи салинитета; мерачи сахарина; 

мерачи фреквенције; мерач киселине за батерије; 

мерне кашике; мерне летве [геодетски инструменти]; 

мерне сонде за научне сврхе; мерни инструменти; 

мерни инструменти, електрични; мерни компаси; 

метал детектори за индустријску или војну примену; 

метеоролошки балони; метеоролошки инструменти; 

метри [мерни инструменти]; метрономи; механизми 

за апарате који се покрећу бројачем; механизми за 

апарате који се покрећу кованицама; механички 

знаци; механички или светлећи сигнали; 

микрометарски завртњи за оптичке инструменте; 

микрометри; микропроцесори; микроскопи; 

микротоми; микрофони; мишеви са куглицом за 

управљање [компјутерски периферни уређаји]; миш 

[рачунарска периферна опрема]; млазнице за 

ватрогасна црева; мобилни телефони; модеми; 

монитори [компјутерска опрема]; монитори 

[компјутерски програми]; морнарички компаси; 

мрачне коморе [фотографске]; мреже за заштиту од 

несреће; мрежни трансформатори; музичке датотеке, 

фајлови, које се могу преузимати; музички аутомати 

који се покрећу кованицама [џубокс]; навигациони 

апарати за возила [путни рачунари]; навигациони 

инструменти; навлаке за РОД уређаје [личне 

дигиталне помоћне уређаје]; навлаке за лаптопове; 

навлаке за паметне телефоне; налепнице индикатори 

температуре, не за медицинске намене; намештај 

посебно прављен за лабораторије; наочаре за сунце; 

наочаре [оптика]; наочаре против заслепљивања; 

наутички апарати и инструменти; неонски знаци; 
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нивелатори са живом, либеле; ниско фреквентни 

звучници [сабвуфери]; нишански телескопи за 

ватрена оружја; нонијуси, шублери; носачи за 

електричне калемове; носачи тамних плоча 

[фотографски]; носиви монитори са видео дисплејем; 

носиви рачунари; носиви уређаји за мерење 

активности; носни чепови за пливаче и рониоце; 

ноутбук рачунари; објективи за снимање селфија; 

објективи [сочива] [оптичка]; овоскопи, електрични 

осветљивачи јаја; огледала за инспекцију рада; одећа 

за заштиту од несрећа, радијације и пожара; одећа за 

заштиту од пожара; одећа отпорна на метке; 

озонизатори [озонатори]; оквири за дијапозитиве у 

фотографији; октанти; окулари; оловна лопта виска; 

омметри; омоти за електричне утичнице; оперативни 

рачунарски програми, снимљени; оплате за 

електричне каблове; опрема за телефонирање 

слободних руку [хендс фри]; оптичарски производи; 

оптичка влакна; оптичка огледала; оптичка сочива; 

оптичка стакла; оптичке лампе; оптички апарати и 

инструменти; оптички дискови; оптички компакт 

дискови [ЦД-pом]; оптички кондензатори; оптички 

носиоци података; оптички читачи слова, симбола; 

органске светлеће диоде [OLED]; осигурачи; 

ослонци за ручни зглоб за рад са рачуна рима; 

осцилографи; отпорници, електрични; паметне 

наочаре; паметне наруквице [мерни инструменти]; 

паметни сатови; паметно прстење; панцир прслуци 

за заштиту од метака; паркинг метри; паркинг 

сензори за возила; перископи; петри посуде; пећи за 

лабораторијску употребу; пешчани сатови; 

пиезоелектрични сензори; пирометри; питот цеви; 

планиметри; плотери; плоче за батерије; плутаче за 

означавање; плутаче за спасавање; подлоге за 

"мишеве"; појасеви за спасавање; појасеви за тегове 

за рониоце; појасеви за тело као потпора при 

подизању терета; појачала; поклопци за фотографска 

сочива; покретна пумпа, возило, за гашење пожара; 

покривала за главу као заштитни шлемови; 

полариметри; полупроводници; полупроводничке 

плочице за израду интегрисаних кола; постоља за 

реторте; постоља за фотографске апарате; посуде за 

испирање [фотографске]; предајни уређаји 

[телекомуникациони]; прекидачи, електрични; 

прекидачи струјног кола; преносиви мултимедијални 

читачи, плејери; преносници електронских сигнала; 

прецизне ваге; пригушивачи за осветљење; призме 

[оптичке]; проводне цеви за монтирање рефлектора; 

пројектни екрани; пројектори слајдова; 

противпожарна ћебад; противпожарни аларми; 

противпожарни излази; противпожарни чамци; 

против провални упозоравајући апарати; процесори 

[централна јединица за обраду података]; прслуци за 

спасавање; прстенови за калибрацију; пумпе за 

гашење пожара; пуњачи батерија; пуњачи за 

електричне акумулаторе; пуњачи за електронске 

цигарете; радари; радио апарати; радиолошки 

апарати за индустријску употребу; радиолошки 

екрани за индустријску употребу; радио пејџери; 

радио-телеграфски склопови; радио-телефонски 

склопови; разводна кутија [струјна]; разводна 

кућишта [узидне дозне][струја]; разводне кутије [за 

струју]; разводне табле; разводне табле [за струју]; 

разводни ормани [за струју]; разводни прстенови за 

електричне водове; рамови за наочаре; рафрактори; 

рачунаљке; рачунарска меморија, уређаји; 

рачунарске софтверске платформе, снимљене или 

даунлодоване; рачунарски програми, који се могу 

преузимати; рачунарски програми, снимљени; 

рачунарски софтвер, снимљени; рачунске машине; 

регистар касе; регулатори брзине за грамофоне; 

регулатори јачине светла, електрични; регулатори 

напона за возила; регулатори преоптерећења напона; 

регулатори сценске расвете; регулациони апарати, 

електрични; редуктори, ослабљивачи [за струју]; 

резонатори за откривање подземних вода; релеји, 

електрични; рендгенске фотографије, које нису за 

медицинску употребу; рендгенске цеви, не за 

медицинске намене; рендгенски апарати, не за 

медицинску употребу; рендгенски филмови, 

осветљени; реостати; респиратори за пречишћавање 

ваздуха; респираторне маске, које нису за вештачко 

дисање; реторте; рефлектујуће плоче на одећи, за 

спречавање незгода; рефрактометри; решетке за 

батерије; роботи за наставу; роботи за сигурносни 

надзор; роботи за телепрезентацију; ронилачка 

одела; ронилачке маске; рукавице за виртуелну 

стварност; рукавице за заштиту од несрећа; рукавице 

за заштиту од рендгенског зрачења за индустријску 

употребу; ручице за грамофоне; ручни електронски 

речници; сателити за научне сврхе; светлеће диоде са 

квантним тачкама [QLED]; светлећи знаци; светлећи 

или механички знаци за путеве; светломери; 

светлосна сигнализација; светлосни електронски 

показивачи; секстанти; селфи штапови [ручни 

моноподи]; сигнали за маглу, неексплозивни; 

сигнална звона; сигнална расвета у саобраћају 

[сигнални уређаји]; сигналне бове; сигналне 

звиждаљке; сигналне лампе; сигналне ракете, 

неексплозивне и које нису пиротехничке; сигнални 

панели, светлећи или механички; сигурносне мреже; 

сигурносне цираде; сигурносни појасеви, осим за 

седишта возила и за спортску опрему; сигурносни 

рефлектујући прслуци; сигурносни токени [уређаји 

за кодирање]; симулатори управљања и контроле 

возила; симулатори за обуку оживљавања; сирене; 

системи за распршивање за противпожарну заштиту; 

скале за мерење величине слова; скеле за спашавање; 

скенери [опрема за обраду података]; слајдови 

[фотографски]; слушалице; слушалице за 

комуникацију на даљину; смартфони [паметни 

телефони]; снопови електричних жица за 
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аутомобиле; соларне батерије; соларне плоче за 

производњу електричне енергије; соленоидни 

вентили [електромагнетни прекидачи]; сонари; 

софтвер за чување екрана на рачунару, снимљен или 

даунлодован; софтвери за рачунарске игре, који се 

могу преузети; софтвери за рачунарске игре, 

снимљени; сочива за астрофотографију; спасилачке 

ласерске сигналне ракете; спектроскопи; 

спектографски апарати; специјална одећа за 

лабoраторије; спојнице за жице [за струју]; спојнице 

[опрема за обраду података]; спортске наочаре; 

спортске пиштаљке; спортски штитници за уста; 

справе за гашење ватре; справе за гашење пожара; 

стакла за наочаре; стаклено мерно посуђе; сталци за 

сушење [фотографски]; сталци прилагођени за 

лаптопове; станице за пуњење електричних возила; 

стереоскопи; стереоскопски апарат; столарски 

лењири; стробоскопи; стубови за бежичне антене; 

сушилице за употребу у фотографији; таблет 

рачунари; таксиметри; танки клијент рачунари; 

тастатуре за рачунаре; тастери за звона; тахометри; 

тегови; телевизијски апарати; телевизијски апарати 

који се покрећу кованицама; телеграфске жице; 

телеграфски апарати; телекомуникациони апарати у 

облику накита; телекомуникациони прекидачи; 

телекомуникациони преносници; телепринтери; 

телескопи; телескопски нишани за артиљерију; 

телефонске жице; телефонске секретарице; 

телефонски апарати; телефонски преносници; 

телефонски пријемници; теодолити; теретна вага за 

возила или животиње; термалне камере; терминали, 

електрични; терминали за кредитне картице; 

термионске цеви; термометри, не за медицинску 

употребу; термостати; термостати за возила; термо-

хигрометри; Т лењири за мерење; тонер кертриџи, 

празни, за штампаче и фотокопире; тонски носачи 

звука; торбе за лаптопове; тотализатори [сатови за 

бодове на спортским теренима]; траке за мобилне 

телефоне; траке за снимање звука; траке за чишћење 

глава за снимање; транзистори [електронски]; 

транспондери; трансформатори [за струју]; триоде; 

троношци за камере; ћебад за преживљавање; 

убрзивачи честица; увеличавајуће стакло [оптичко]; 

угаони лењири за мерење; углови за мерење; 

угломери [мерни инструменти]; узице за наочаре; 

украсни магнети; упозоравајући троуглови за возила; 

управљачки апарати, аутоматски, за возила; уређај за 

мерење брзине пловног објекта [мерни инструмент]; 

уређај за мерење таласа; уређаји за анализу величине 

наночестица; уређаји за глобално позиционирајући 

систем [GPS]; уређаји за електричне и електронске 

ефекте за музичке инструменте; уређаји за мерење 

дебљине коже; уређаји за мерење сателитских 

сигнала; уређаји за мерење сулфита; уређаји за 

монтажу кинематографских филмова; уређаји за 

надгледање беба; уређаји за пројектовање 

виртуелних тастатура; уређаји против ометања [за 

струју]; уринометри; УСБ прикључци; факсимил 

машине; филмови, осветљени; филтери за 

респираторне маске; филтери за ултравиолетне 

зраке, за фотографију; филтери за употребу у 

фотографији; флопи дискови; флуоресцентни 

екрани; фотографска камера; фотографске мембране; 

фотографски екрани; фотографски објективи; 

фотокопир апарати [фотографски, електростатички, 

термички]; фотометри; фотонапонске ћелије; 

фототелеграфски апарат; футроле за паметне 

телефоне; футроле за таблет рачуна ре; хелиографски 

апарат; хигрометри; хидромерачи киселости; 

хидрометри; холограми; хорне за звучнике; 

хроматографски апарати за лабораторијску употребу; 

хронографи [апарати за бележење времена]; 

хуманоидни роботи са вештачком интелигенцијом; 

цвикери; цеви за тестирање; цеви са електричним 

пражњењем, које нису за осветљавање; циклотрони; 

ципеле за заштиту од несрећа, радијације и пожара; 

црне кутије [за снимање података]; цртани филмови; 

чамци за спасавање; чепови за уши за рониоце; 

чипови [интегрисана кола]; читачи бар-кодова; 

читачи електронских књига; читачи [опрема за 

обраду података]; џепни електронски преводиоци; 

џепни калкулатори; џубокс за рачунаре; шестар за 

узимање спољашњих и унутрашњих мера; шлемови 

за јахање; шпијунке за врата [увеличавајуће стакло]; 

штампана кола; штампане плоче; штампачи за 

рачунаре; штампачи улазница; штитници од азбеста 

за ватрогасце; штитови за лице за раднике; штитници 

од искри; штитници за колена за раднике; штитници 

за зубе; штитници главе за спорт; рачунaри.   

Кл. 16:  адресне матрице за машине за адресирање; 

акварел боје; албуми; алманаси; амбалажа за флаше 

од папира или картона; апарати за вињете; апарати за 

обележавање бројевима; апарати за развијање 

фотографија; апарати за уништавање папира 

[шредери] за канцеларијску употребу; апарати и 

машине за умножавање докумената; архитектонски 

модели; аташе мапе; атласи; бележнице; беџеви са 

именом [канцеларијски прибор]; билтени; биолошки 

узорци за употребу у микроскопији [наставни 

материјал]; блокови за цртање; блокови 

[канцеларијски материјал]; бочице за мастило; 

брисачи за налив пера; брисачи за табле за писање; 

бројеви [штампарски]; бушилице за папир [зумба]; 

ваљци за кућно фарбање: ваљци за писаће машине; 

ваучери; ваши [јапански папир]; вискозни папир за 

умотавање, украсни папир; восак за калупе, који није 

за зубарску употребу; восак за печаћење; воштани 

папир; вреће за убре [од папира или пластике]; вреће 

за микроталасно кување; врећице [коверте, кесе] од 

папира или пластике, за паковање; географске мапе; 

глина од полимера за моделирање; глобуси; глутен 

[лепа к] за папир или употребу у домаћинству; 
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гравуре; графитне мине за оловке; графичке 

репродукције; графички отисци; грбови [папирни 

печати]; гумиране траке за лепљење папира; 

гумиране траке [канцеларијски материјал]; гумице 

[еластичне траке] за канцеларије; гумице за брисање; 

дијаграм и; дописнице за најаву посебних дога аја; 

дописнице, разгледнице; држачи за креду; држачи за 

оловке; држачи оловака; држачи печата; држачи 

списа, докумената [канцеларијски прибор]; држачи 

страница књига; електрокардиографски папир; 

етикете од папира или картона; жигови [печати]; 

зарезачи за оловке, електронски и не-електронски; 

заставе од папира; игле за копирање за цртачке 

сврхе; игле за урезивање, за линорез и дуборез; 

индексне карте [канцеларијске]; индекс регистри; 

индиго папир за умножаваче; индијско мастило; 

инструменти за гравирање; инструменти за писање; 

инструменти за цртање; испуна од папира или 

картона; јастучићи за мастило; јастучићи за печате; 

јо јо држачи картица са именом [канцеларијски 

прибор]; калеми за траке са мастилом; календари; 

калупи за глину за моделирање [уметнички 

материјал]; канцеларијске машине за затварање 

коверата; канцеларијске машине за печаћење; 

канцеларијски материјал, изузев намештаја; 

канцеларијски материјал и канцеларијски прибор, 

осим намештаја; карбон папир; карте; картон; 

картонске кутије за шешире; каталози; каширани 

папир; клипсе за оловке; клишеи; клишеи за 

галванопластику; књиге; књиге са песмама или 

нотама; књиговезачка платна; књиговезачке корице; 

књиговезачки апарати и машине [канцеларијска 

опрема]; књиговезачки конопци; књиговезачки 

материјал; књиговодствене књиге; књижице; 

коверте; колекционарске сличице, за размену, које 

нису за играње; комплети за цртање; композери за 

слагање; конусне папирне кесе; копче за навлаке за 

картице са именом [канцеларијски прибор]; 

корективна течност [канцеларијски реквизит]; 

корективно мастило [хелиографско]; коректорске 

траке [канцеларијски прибор]; корице за пасоше; 

креда за писање; креда у спреју; креде за маркирање; 

кројачка креда; кројеви и обрасци за копирање; 

куглице за хемијске оловке; кутије за матрице; кутије 

за оловке; кутије за печате; кутије са бојама 

[школски материјал]; лењири за цртање; лепак за 

канцеларијску или кућну употребу; лепак за папир 

или употребу у домаћинству; лепљиве врпце за 

папир или употребу у домаћинству; лепљиве траке за 

папир или употребу у домаћинству; леци, флајери; 

листови папира [канцеларијски]; литографије; 

литографска креда; литографска уметничка дела; 

литографски камен; магазини [периодични]; 

манжетне за држање прибора за писање; марамице 

од папира; марамице од папира за чишћење; маркери 

[писаћи прибор]; мастило; мастиљаве траке; 

мастиљарнице; материјал за обуку [изузев апарата]; 

материјал за паковање направљен од скроба; 

материјали за моделирање; материјали за писање; 

материјали за филтрирање од папира; материјали за 

цртање; материје за печаћење за канцеларијску 

употребу; машине за адресовање; машине за 

биговање папира [канцеларијска опрема]; машине за 

оштрење оловака, електронске или неелектронске; 

машине за франкирање за канцеларијску употребу; 

метални врх за индексне карте; моделарска глина; 

музичке честитке, разгледнице; мустре [шеме за вез]; 

навлаке за картице са именом; надстолњаци од 

папира; налепнице [канцеларијски прибор]; 

наливпера; налив пера и хемијске оловке 

[канцеларијски прибор]; напрсци [канцеларијски 

реквизити]; натписи од папира или картона; 

неелектронски импринтери за кредитне картице; 

неелектронски показивачи графикона; несесери са 

прибором за писање; новине; новчанице; ногаре за 

сликаре [штафелаји]; ножеви за папир [за отварање 

писама]; ножеви за стругање [брисање] за 

канцеларије; носачи лепљивих трака [канцеларијски 

прибор]; обележивачи за књиге; обрасци за 

прецртавање; овлаживачи врхова прстију 

[канцеларијски прибор]; овлаживачи за лепљење 

коверти [канцеларијски реквизити]; огласни панои 

од папира или картона; ознаке за поврат пртљага од 

папира; олеографи; оловке; оловке за цртање; оловке 

од дрвеног угља; оловке са графитном мином 

[техничке оловке]; омотачи за флаше од картона или 

папира; омоти за папир; омоти за чековне књижице; 

омоти [канцеларијски материјал]; палете за сликаре; 

памфлети; пантографи [справе за прецртавање]; 

папир; папир за копирање; папир за лекарске столове 

за прегледе; папир за машине за снимање; папир за 

писање; папир за радиограме; папир за сликање и 

калиграфију; папир за увијање; папирне или 

картонске кутије; папирне кесе за стерилизацију 

медицинских инструмената; папирне копче; папирне 

марамице за уклањање шминке; папирне кутије за 

крем; папирне машне, које нису позамантерија и 

украси за косу; папирне облоге за фиоке, ормане, 

парфимисане или не; папирне траке и картице за 

бележење компјутерских програма; папирне траке, 

које нису позамантерија и украси за косу; папирни и 

картонски материјали за паковање [пуњење, 

облагање]; папирни омоти за саксије; папирни 

подметачи за стоматолошке тацне; папирни филтери 

за кафу; папир од пиринча; папир од пулпе, дрвене 

масе; паста за моделирање; пастел не бојице [креде у 

боји]; паус папир; пелир папир за копије 

[канцеларијски материјал]; пера; пера за туш; пера од 

злата; пергамент; периодичне публикације; 

перфориране картице за разбоје; печати; печати са 

адресом; писаљке за таблице; писаће машине 

[електричне и неелектричне]; плакати од папира или 
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картона; планови, пројекти; пластика за моделирање; 

пластификатори докумената за канцеларијску 

употребу; пластична, мехураста амбалажа за 

паковање или умотавање; пластична танка 

растегљива фолија за обавијање палета; пластичне 

кесе за одлагање животињског измета; пластичне 

фолије за омотавање; плоче за гравуру; плоче за 

матрице; плочице за печаћење; плочице са 

хватаљком за листове папира; подлоге за писање; 

подметачи за сто од папира; подметачи за пивске 

чаше; подметачи за чаше од папира; подметачи од 

папира; подупирач за руке за сликаре; подупирачи за 

књиге; портикле од папира; портикле са рукавима, 

папирне; портрети; постери; постоља за мастило; 

постоља за пера и оловке; постоља за печате; 

постоља за фотографије; посуде за водене боје за 

уметнике; посуде за писма; посуде за сортирање и 

бројање новца; посудице за боје; поштанске марке; 

поштански жигови; прекривачи столова од папира; 

прибор за ручно лепљење налепница; приручници; 

притискачи за папир; пробадачи [канцеларијски 

материјал]; производи за брисање; проспекти; 

рачунске таблице; рибље туткало за употребу у 

канцеларијама или домаћинству; самолепљиве траке 

за папир или употребу у домаћинству; свеске; 

светлећи папир; секачи папира [канцеларијски 

прибор]; скробне пасте [лепила] за папир или 

употребу у домаћинству; сликарске четкице; 

сликарско платно; слике; слике, урамљене или 

неурамљене; слова на писаћим машинама, на 

тастатури; спајалице; спајалице за новац; спојени 

рамови [штампарски]; сребрни папир; средства за 

лепљење за папире или употребу у домаћинству; 

сталци за посуде за штампарска слова; стеатит [к 

реда за кројаче]; столњаци од папира; стоне полице 

за документацију са фиокама [канцеларијски 

прибор]; стоне салвете од папира; стрипови; табаци 

од рецикловане целулозе за умотавање; табле за 

цртање; табле од дрвене пулпе [канцеларијске]; 

таблице за писање; Т-лењири за цртање; тоалет 

папир; траке за бар кодове; траке за везивање 

[књиговезачке]; траке за писаће машине; траке за 

цигаре, за увијање цигарета; транспаренти [банери] 

од папира; тубе од картона; убруси за лице од 

папира; убруси од папира; угаони лењири за цртање; 

угаоници за цртање; украсне папирне заставице; 

улазнице; уложне мапе са прстеновима; улошци са 

мастилом за машине за репродуковање докумената; 

умноживачи; упијајућа хартија; упијајуће фолије од 

папира или пластике за паковање хране; фасцикле за 

списе [канцеларијски прибор]; фасцикле 

[канцеларијски материјал]; фигурине направљене од 

кашираног папира; филтер папир; фолије за 

прецртавање; фолије од папира или пластике за 

одржавање влаге за паковање хране]; фолије, 

слајдови [канцеларијски материјал]; формулари 

[штампа ни]; фото-гравуре; фотографије [штампане]; 

француски лењири кривуљари; хектографи; 

хефталице [канцеларијски реквизит]; хистолошки 

препарати за наставу; хромолитографи; целулоидне 

фолије за цртане филмове; цртежи који се копирају 

на подлогу; цртежи, скице; челична пера; челична 

слова [клишеи]; честитке, разгледнице; четкице за 

писање; четкице за сликаре; чешљеви за урезивање 

код сликаних дела; шаблони за украшавање хране и 

напитака; шаблони, матрице за умножавање; 

шаблони [од папира]; шестари за цртање; школска 

опрема [свеске и прибор за писање]; школске табле; 

шљокице за канцеларијску употребу; шнитови за 

шивење одеће; шпенадле као канцеларијски 

материјал; штамбиљи; штампане музичке партитуре; 

штампане публикације; штампане ствари; штампани 

материјал [висока штампа]; штампарска слова; 

штампарске реглете; штампарски бланкети, који 

нису од текстила; штампарски бројеви и слова; 

штампарски комплети, покретни [канцеларијски 

реквизит]; штитници за брисање; штампани 

роковници.   

Кл. 29:  агар-агар за кување; албумен, беланчевине, 

за кулинарске намене; алгинати за кулинарске 

намене; алое вера за људску исхрану; андулете; 

аранжмани од обрађеног воћа; артичоке, 

конзервиране; бадемово млеко; бадемово млеко за 

кулинарске сврхе; безалкохолни пунч од жуманаца; 

беланце од јаја; беле кобасице; бобичасто воће, 

конзервирано; бодљикави јастог, који није жив; 

бубрежни лој за исхрану; булгоги; виршле; виршле у 

кукурузном тесту на штапићу; воће, конзервисано; 

воће конзервисано у алкохолу; воће, кувано; воће, 

прерађено; воће у конзерви; воћна пулпа; воћни 

желе; воћни чипс; говеђа супа; грашак, 

конзервирани; грицкалице на бази воћа; гуакамол; 

дивљач, која није жива; ђумбир, конзервисани; 

ђумбиров џем; екстра девичанско маслиново уље за 

исхрану; екстракти алги за исхрану; желатин; желе за 

исхрану; желе од меса; живина, која није жива; 

животињска мождина, срж, за исхрану; жуманце од 

јаја; замене за млеко; залеђено воће; замрзнуто-

сушено месо; замрзнуто-сушено поврће; зачињено 

коштуњаво воће; инћуни, неживи; јаја; јаја пужева за 

јело; јаја у праху; јакитори [јапански ражњићи од 

пилетине]; јастози, који нису живи; јестива птичја 

гнезда; јестиве ларве мрава, припремљене; јестиве 

масти; јестиви инсекти, неживи; јестиво цвеће, 

сушено; јетра; јетрена паштета; јогурт; кавијар; какво 

путер за исхрану; кандирана патка; кандирани ораси; 

каселет; квари: кефир; кикирики, припремљен; 

кикирики путер; кимчи; кисели ђумбир; кисели 

краставац; кисели купус; кисело млеко; кнедле на 

бази кромпира; кобасице; кобасице крвавице; 

кокосова маст; кокосово млеко; кокосово млеко за 

кулинарску употребу; кокосово уље за исхрану; 
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кокосов путер; кокос, осушени; компоти; ком пот од 

бруснице; кондензовано млеко; конзервисана 

гомољика, тартуф; конзервисана паприка; 

конзервисана риба; конзервисана соја, за исхрану; 

конзервисан бели лук; конзервисане печурке; 

конзервисано месо; конзервисано поврће; 

конзервисано сочиво; конзервисан пасуљ; 

концентрати за бујон; концентрати на бази воћа за 

кување; концентрати на бази поврћа за кување; кора 

од воћа; коштано уље за исхрану; краставчићи; 

кристализовани ђумбир; крокети; кувано поврће; 

кукурузно уље за исхрану; кукуруз шећерац, 

прерађен; кумис; лецитин за кулинарске намене; 

лешници, припремљени; лимунов сок за употребу у 

кулинарству; лосос, нежив; лук, конзервисан; 

маргарин; љуска ри, који нису живи; маслине, 

конзервисане; маслиново уље за исхрану; масне 

супстанце за производњу јестиве масти; мекушци, 

неживи; мармелада; месни екстракти; месо; месо у 

конзерви; милк шејк; млевени бадем; млеко; млеко 

од кикирикија за кулинарске сврхе; млеко од 

кикирикија; млеко у праху; млечни ферменти за 

кулинарске намене; морске (нори) алге, 

конзервисане; морски краставац, који није жив; 

морски рачићи, који нису живи; мусеви од поврћа; 

мућена павлака, шлаг; намази на бази орашастих 

плодова; намази на бази поврћа; намирнице на бази 

рибе; напици на бази бадемовог млека; напици на 

бази кокосовог млека; напици на бази млека од 

кикирикија; напици од млека, у којима млеко 

преовлађује; напици са бактеријама млечне 

киселине; нискокалорични чипс од кромпира; овсено 

млеко; омлети; остриге, које нису живе; павлака 

[биљна] на бази поврћа; павлака [млечни производ]; 

палми но уље за исхрану; паниране кобасице; 

парадајз пире; паста од плавог патлиџана; паста од 

поврћа; пахуљице од кромпира; пектин за 

кулинарске намене; пире од јабука; пиринчано 

млеко; пиринчано млеко за кулинарску употребу; 

пљескавице од соје; поврће, прерађено; поврће у 

конзерви; полен припремљен као храна; препарати за 

прављење бујона; препарати за супу од поврћа; 

прерађен орах; пресована воћна паста; производи од 

млека; протеинско млеко; прстенови од лука 

[поховани лук]; путер; путер крем; рататули; рак, 

који није жив; рендани пржени кромпир [hash 

bгоwпs]; репино уље за исхрану; риба, која није 

жива; рибани кисели купус; риба у конзерви; рибља 

икра, припремљена; рибље брашно за људску 

исхрану; рибљи желатин за исхрану; рибљи мусеви; 

рибљи филети; ролнице од купуса пуњене месом; 

салате од воћа; салате од поврћа; сардине, неживе; 

састојци за припремање супе; сатај; свеж сир; 

свињетина; свињска маст; семенке, припремљене; 

сир; сириште, сирило; сланина; сметана; смеше које 

садрже маст за кришке хлеба; смрзнуто воће; сојино 

млеко; сојино уље за исхрану; сокови од поврћа за 

кување; сок од парадајза за кување; суво грожђе; 

сунцокретове семенке, припремљене; сунцокретово 

уље за исхрану; супе; сурутка; сусамово уље за 

исхрану; сухомеснати производи; сушено поврће; 

тахини; таџин [готово јело од меса, рибе или 

поврћа]; темпех; тофу; тофу листићи; тофу 

пљескавице; туњевина, нежива; уља за исхрану; уље 

од семена лана за исхрану; уље палминих коштица за 

исхрану; урме; усољена риба; усољен и сушени 

бакалар; усољено месо; уштипци, крофне од 

кромпира; уштипци од свежег сира; фалафел; 

ферментисано млеко; ферментисано печено млеко; 

харинге, неживе; хумус; црева за кобасице, природна 

или вештачка; чауре свилене бубе за људску 

исхрану; чипс од кромпира; џемови; шкампи, 

рачићи, који нису живи; шкембићи; шкољке капице, 

која нису живе; шкољке, које нису живе; шкољке, 

љускари, који нису живи; шунка.   

Кл. 30:  алва; алге [зачин]; арома ваниле за 

кулинарске намене; ароматични додаци за храну; 

ароме за кафу; ароме за колаче, изузев етарских уља; 

ароме за пића, изузев етарских уља; ароме, које нису 

етарска уља; бадемово тесто; баози; безглутенски 

хлеб; бели лук у праху [зачин]; бибер; бибимбап 

[мешавина пиринча са поврћем и јунетином]; 

бикарбона сода за кување; биљни препарати за 

употребу као замена за кафу; брашно; брашно од 

боба; брашно од кромпира; брашно од слачице; 

брашно од хељде; брашно тапиоке; булгур; 

буритоси; ванилин [замена за ванилу]; вафел 

производи; везивни агенси за сладолед; векна са 

месом; векне хлеба; вермићели; високопротеинске 

плочице од житарица; вода поморанџиног цвета за 

кување; воћне посластице; воћни желе [слаткиши]; 

воћни преливи [сосови]; глазуре за колаче; глазуре за 

шунку; глукоза за кулинарску намену; глутен 

припремљен као храна; глутенски додаци за 

кулинарске намене; готови оброци од резанаца; гриз; 

грицкалице на бази житарица; грицкалице на бази 

пиринча; двопек; десерти у облику муса [слаткиши]; 

додаци за згушњавање хране за кување; додаци 

јелима; енглески крем; есенције за исхрану, изузев 

етарских есенција и етарских уља; жвакаћа гума; 

жвакаће гуме за освежавање даха; замене за кафу; 

замрзнута-сушена јела чији је главни састојак 

пиринач; замрзнута-сушена јела чији је главни 

састојак тестенина; зачини; зачинска паприка; 

зачински додаци; златни сируп [шећерни сируп], 

меласа; инстант пиринач; јестиви папир; јестиви 

папир за колаче; јести ви папир од пиринча; јечмено 

брашно; јиаози; какао; какао напици са млеком; 

капра; капсуле кафе, напуњене; карамеле [бомбоне]; 

каранфилић [зачин]; кари [зачин]; кафа; квасац; кекс; 

кечап [сос]; кимчи палачинке; киноа, прерађена; 

киш; кнедле на бази брашна; кокице; колачи; колачи 
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од пиринча; колачићи од ђумбира; кондиторски 

производи за украшавање новогодишње јелке; 

конзервисане баштенске траве [зачини]; корнфлекс; 

коцке леда; коштуњаво воће са чоколадним 

преливом; коштуњаво воће у праху; крекери; крем 

бруле; кристализовани камени шећер; кроасани; 

кроасани са чоколадом; крутони; кукурузни гриз; 

кукурузно брашно; кукуруз, пржени; куркума; кус-

кус; кухињска со; лакса; ланено семе за кулинарску 

употребу [зачин]; ледени чај; лед за освежавање; лед, 

природни или вештачки; мајонез; макарони; 

макарунси; макарунси од кокоса; малтоза; маринаде; 

марципан; материјали за везивање кобасица; 

матични млеч; мед; меласа за исхрану; ментол 

бомбоне за освежавање даха; ментол за посластице; 

мисо; млевени ђумбир; млевени јечам; млевени 

кукуруз; млевени овас; млечни карамел крем; морска 

вода за кување; мусли; намази на бази чоколаде; 

напици на бази камилице; напици од чаја; 

немедицински биљни чајеви; непржена кафа; нугат; 

овсене пахуљице; овсено брашно; ољуштени јечам; 

ољуштени овас; онигири; орашчићи; палачинке; 

палачинке на бази кромпира; палмин шећер; паста од 

ђумбира [зачин]; пастиле [бомбоне]; пељмени; песто; 

пецива; пивско сирће; пикалили; пикантне 

палачинке; пимент; пиринач; пиринчана каша за 

кулинарске намене; пиринчани крекери; пите; пите 

од меса; пића на бази какаоа; пића на бази кафе; пића 

на бази чоколаде; пића од кафе са млеком; пића од 

чоколаде са млеком; пице; плочице од житарица; 

посластице од кикирикија; пралине; прашак за 

колаче; прашак за пециво; прашак за прављење 

сладоледа; прекрупа за људску исхрану; преливи за 

салату; препарати за учвршћивање мућене павлаке, 

шлага; препарати од житарица; прерађено семе за 

употребу као зачин; припремљени пиринач умотан у 

морску траву; природни заслађивачи; пролећне 

ролнице; прополис [пчелињи производ]; 

профитероле; пти-бер кекс; пудинг; пшеничне клице 

за људску исхрану; пшенично брашно; равиоли; 

рамен; резанци; релиш [додатак јелу]; саго; семе 

аниса; семе звездастог аниса; сендвичи; сендвичи са 

сиром [чизбургери]; сендвич са виршлама; сенф; 

сирће; сируп од агаве [природни заслађивач]; ситни 

колачи; скроб за јело; слад за људску исхрану; 

сладни бисквити; сладни екстракти за храну; 

сладолед; сладоледи; сладолед на штапићу; слатке 

земичке, колачићи; слатки корен [слаткиши]; 

слаткиши; слаткиши од бадема; слаткиши од 

пеперминта; смесе за пикантне палачинке; смесе за 

тесто; смрзнити јогурт [посластичарски]; соба 

резанци; сојино брашно; соли за конзервисање 

намирница; сорбеи [ледени]; сосови [додаци храни]; 

сосови за месо [ума ци]; сос од бруснице [зачин]; 

сосови за тестенине; сос од јабука [зачин]; средства 

за омекшавање меса за употребу у домаћинству; 

средства за подизање теста; стаклене глазуре; 

стругани лед са заслађеним црвеним пасуљем; сува 

зрна кукуруза без љуске; сусамово семе [зачин]; 

сутлијаш; суши; табуле, либанска салата; тако; 

тамарин [зачин]; тапиока; тартар крем за кување; 

тарт [слатка пита без горње коре]; тестенина; тесто за 

колаче; тесто за слатка пецива; тесто, полу-прерађен 

производ; тортиље; удон резанци; украсне бомбоне 

за торте; умак од парадајза; умак, сос од соје; 

ферменти за тесто; фондани [слаткиши]; хариса 

[зачин]; хељда, прерађена; хлеб; хлеб без квасца; 

хлебне мрвице; храна на бази овса; цветови или 

лишће као замена за чај; целе рова со; цикорија 

[замена за кафу]; цимет [зачин]; чај; чај од келп алги; 

чатни [додатак јелима]; чау-чау [зачин]; чипс 

[производ од житарица]; чоколада; чоколадни 

мусеви; чоколадни украси за торте; чоколадни 

намази који садрже орашасте плодове; шафран 

[зачин]; шећер; шпагети; штапови од слатког корења 

[посластица].   

Кл. 32:  seltzer вода; але пиво од ђумбира; аперитиви, 

безалкохолни; бадемов сируп; безалкохолна пића; 

безалкохолна пића од алое вера; безалкохолна пића 

од сушеног воћа; безалкохолни воћни екстракти; 

безалкохолни воћни напици; безалкохолни 

концентрати за прављење напитака; безалкохолни 

напици на бази меда; безалкохолни напици са укусом 

кафе; безалкохолни напици са укусом чаја; 

безалкохолни приправци за прављење напитака; воде 

[пића]; воћни нектар [безалкохолни]; воћни сокови; 

газирана вода; екстракти хмеља за производњу пива; 

енергетска пића; изотоници; јечмено вино [пиво]; 

квас; коктели, безалкохолни; коктел и на бази пива; 

лимунаде; литијум вода; минерална вода [пиће]; 

напици за спортисте обогаћени протеинима; напици 

на бази пиринча, који нису замена за млеко; напици 

од соје, осим замена за млеко; освежавајућа 

безалкохолна пића; пиво; пивски слад; пилуле за 

газирање пића; пића од сурутке; прашкови за 

газирање пића; препарати за прављење газиране 

воде; радлер; сарсапарила [безалкохолни напитак]; 

сирупи за лимунаде; сирупи за пића; сладно пиво; 

сладовина; смутис [кашасти напици од воћа или 

поврћа]; сода вода; сокови од поврћа [пића]; сок од 

јабуке, безалкохолни; сок од парадајза [пиће]; стоне 

воде; шербети [пића]; шира; шира (неферментисана).  

Кл. 35:  административна обрада наруџбеница за 

куповину; административна помоћ при одговарању 

на позиве за подношење понуда; административне 

услуге за пресељење пословања предузећа; 

административне услуге у вези са упућивањем на 

лечење; ажурирање и одржавање информација у 

регистрима; ажурирање и одржавање податка у 

рачунарским базама података; ажурирање огласних 

материјала; анализе цена и трошкова; ангажовање 

спољних фирми за административно управљање 
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компанијама; дактилографске услуге; дистрибуција 

рекламног материјала; дистрибуција узорака; 

договарање претплате за услуге телекомуникација за 

трећа лица; економске прогнозе; издавање машина за 

Фотокопирање; изнајмљивање аутомата за продају; 

изнајмљивање билборда [паноа за рекламирање]; 

изнајмљивање времена за рекламирање у средствима 

комуникације; изнајмљивање канцеларијске опреме 

у заједничким радним просторима; изнајмљивање 

канцеларијских машина и опреме; изнајмљивање 

огласних материјала; изнајмљивање огласног 

простора; изнајмљивање продајних штандова; израда 

извода са рачуна; израђивање профила потрошача за 

комерцијалне или маркетиншке сврхе; индексирање 

интернет сајтова за комерцијалне намене или намене 

оглашавања; испитивање јавног мњења; 

истраживање тржишта; комерцијална 

администрација за лиценце роба и услуга трећих 

лица; компјутерско управљање подацима; 

консултације о стратегији комуникације у односима 

са јавношћу; консултације о стратегији комуникације 

у рекламирању; консултације у вези са избором 

особља; консултације у вези са пословним 

организовањем; консултације у пословном 

управљању; манекенске услуге у циљу рекламирања 

или продајних промоција; маркетинг; маркетинг у 

оквиру издавања софтвера; маркетиншка 

истраживања; непосредно оглашавање путем поште; 

обавештења о пословима; обезбеђивање онлајн 

тржишта за купце и продавце роба и услуга; 

објављивање рекламних текстова; обрада текста; 

обрачун пореза; оглашавање; оглашавање на 

отвореном; оглашавање плаћањем по клику [рау рег 

click оглашавање]; онлајн рекламирање на 

рачунарској мрежи; оптимизација претраживача за 

промоцију продаје; оптимизација саобраћаја са 

Интернет странице; организовање изложби за 

привредне или рекламне потребе; организовање 

модних ревија у промотивне сврхе; организовање 

сајмова; писање радних биографија за друге; писање 

рекламних текстова; писање текстова за рекламне 

намене; помоћ у пословном или индустријском 

управљању; помоћ у пословном управљању; 

пословна испитивања; пословна истраживања; 

пословне процене; пословно управљање за независне 

пружаоце услуга; пословно управљање за спортисте; 

пословно управљање за сценске уметнике; пословно 

управљање и организационо саветовање; пословно 

управљање програмима рефундирања за друге; 

пословно управљање хотелима; преговарање и 

закључивање пословних трансакција за трећа лица; 

преговарање о пословним уговорима за друге; 

презентација производа путем средстава 

комуникације, у сврху продаје на мало; презентација 

робе; преписивање кореспонденције [канцеларијске 

услуге]; претраживање података у рачунарским 

датотекама за друге; привремено пословно 

управљање; прикупљање информација у 

компјутерске базе података; прикупљање 

статистичких података; припрема платних листи; 

продукција програма телевизијске продаје; 

производња рекламних филмова; промоција робе и 

услуга кроз спонзорисање спорских догађаја; 

промоција продаје за друге; проналажење особља; 

професионалне пословне консултације; пружање 

комерцијалних и пословних контакт информација; 

пружање комерцијалних савета и информација 

потрошачима при избору роба и услуга; пружање 

корисничких оцена у комерцијалне или рекламне 

сврхе; пружање корисничких прегледа у 

комерцијалне или рекламне сврхе; пружање 

пословних информација; пружање пословних 

информација путем Интернет странице; психолошко 

тестирање за избор запослених; развој концепта 

оглашавања; рачуноводство; ревизија пословања; 

регистровање писане комуникације и података; 

рекламирање на радију; рекламирање преко плаката; 

рекламирање слањем наруџбеница; рекламирање 

преко телевизије; саветодавне услуге у пословном 

управљању; састављање пописа информација за 

комерцијалне и рекламне сврхе; секретарске услуге; 

система ција информација у компјутерским базама 

података; стенографске услуге; стручне услуге о 

пословној ефикасности; тражење спонзорства; 

управљање програмима за путнике који често лете 

авионом; управљање програмима лојалности 

потрошача; уређивање излога; услуге агенција за 

запошљавање; услуге агенција за пружање 

пословних информација; услуге агенција за увоз и 

извоз; услуге велепродаје фармацеутских, 

ветеринарских и хигијенских препарата и 

медицинског материјала; услуге 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 
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се односе на повезивање потенцијалних приватних 

улагача са предузетницима којима су потребна 

финансијска средства; услуге посредовања у 

трговини; услуге праћења конкуренције; услуге 

праћења тржишта; услуге праћења штампе; услуге 

претплате на новине за друге; услуге пријављивања 

пореза; услуге продаје путем лицитације; услуге 

рекламних агенција; услуге телемаркетинга; услуге 

телефонских централа; услуге телефонског 

одговарања за одсутне претплатнике; услуге 

управљања пословним пројектима за грађевинске 

пројекте; услуге фотокопирања; фактурисање; 

финансијска ревизија; циљни маркетинг.   

Кл. 37:  асфалтирање; асфалтирање путева; 

балансирање гума; бојење и поправка натписа; 

бродоградња; бушење бунара; бушење нафтних или 

гасних бушотина; вађење руде; водоинсталатерске 

услуге; вулканизација гума [поправка]; глачање 

каменом пловућцем; грађевински надзор; 

дезинфиковање; закивање; заштита возила од 

корозије; заштита грађевина од влаге; заштита од 

корозије; звучно усаглашавање, штимовање 

музичких инструмената; зидарске услуге; зидарство; 

изградња и одржавање цевовода; изградња лука, 

пристаништа; изградња пристанишних насипа; 

изградња сајамских штандова и продавница; 

изградња фабрика; изнајмљивање булдожера; 

изнајмљивање грађевинске опреме; изнајмљивање 

дизалица [грађевинске опреме]; изнајмљивање 

машина за ископавање [багера]; изнајмљивање 

машина за прање веша; изнајмљивање машина за 

прање судова; изнајмљивање машина за сушење 

судова; изнајмљивање машина за чишћење; 

изнајмљивање машина за чишћење путева; 

изнајмљивање одводних пумпи; изолација грађевина; 

инсталација, одржавање и поправка рачунарске 

опреме; инсталирање и одржавање пећи; 

инсталирање и поправка телефона; инсталирање и 

поправљање расхладне опреме; инсталирање, 

одржавање и поправка машина; конструисање; 

конструисање и поправљање складишта; 

конструисање подводних објеката; консултације о 

грађењу; крпљење котлова; лакирање; малтерисање; 

молерске услуге, спољне и унутрашње; монтирање 

скела; обнављање машина које су истрошене или 

делимично уништене; обнављање одеће; одржавање 

базена за пливање; одржавање возила; одржавање и 

поправка авиона; одржавање и поправка горионика 

[пламеника]; одржавање и поправка моторних 

возила; одржавање и поправка сефова; одржавање и 

поправка трезора; одржавање намештаја; одржавање, 

чишћење и поправка коже; одржавање, чишћење и 

поправка крзна; оправка сунцобрана; отклањање 

сметњи на електричним апаратима; оштрење ножева; 

пеглање веша; пеглање одеће; пескирање [брушење]; 

подводне поправке; подмазивање возила; полагање 

каблова; полирање возила; поновно пуњење 

кертриџа са мастилом; поновно пуњење тонера за 

штампаче; поправка електричних водова; поправка и 

одржавање филмских пројектора; поправка 

кишобрана; поправка обуће; поправка одеће; 

поправка пумпи; поправка сигуроносних брава; 

поправка тапацирунга; поправка фотографских 

апарата; поправка часовника и сатова; постављање и 

поправка апарата за климатизацију; постављање и 

поправка електричних уређаја; постављање и 

поправка лифтова; постављање и поправка опреме за 

наводњавање; постављање и поправљање опреме за 

грејање; постављање и поправљање опреме за 

заштиту од поплава; постављање комуналних 

објеката на градилиштима; постављање кухињске 

опреме; постављање, одржавање и оправљање 

канцеларијских машина и опреме; постављање 

тапета на зидове; прање; прање веша; прање возила; 

прање прозора; прање рубља; протектирање гума; 

пружање информација у вези са изградњом; пружање 

информација у вези са поправкама; пуњење батерија 

за возила; пуњење електричних возила; рестаурација 

машина, мотора који су истрошени или делимично 

уништени; рестаурација намештаја; рестаурација 

[поправка] музичких инструмената; рестаурација 

уметничких дела; рушење грађевина; стерилизација 

медицинских инструмената; столарске услуге; 

тапацирање; уградња и поправка противпожарних 

аларма; уградња и поправка противпровалних 

аларма; уградња прозора и врата; уништавање 

[истребљење] штеточина, осим у пољопривреди, 

аквакултури, хортикултури и шумарству; услуге 

вађења камена, каменолома; услуге електричара; 

услуге одржавања домаћинства [услуге чишћења]; 

услуге поправке возила у квару; услуге поправки 

кровова; услуге прављења вештачког снега; услуге 

пуњења батерија мобилних телефона; услуге 

сервисних станица за возила [бензинских пумпи]; 

услуге сузбијања штеточина, осим у пољопривреди, 

аквакултури, хортикултури и шумарству; услуге 

хидрауличког фрактурисања; хемијско чишћење; 

чишћење возила; чишћење димњака; чишћење зграда 

[спољних површина]; чишћење и поправка котлова; 

чишћење одеће; чишћење пелена; чишћење снега; 

чишћење улица; чишћење унутрашњости зграда.   

Кл. 43:  декорисање колача; декорисање хране; 

изнајмљивање апарата за кување; изнајмљивање 

апарата за осветљење; изнајмљивање аутомата за 

воду за пиће; изнајмљивање покретних грађевинских 

објеката; изнајмљивање привременог смештаја; 

изнајмљивање просторија за састанке; изнајмљивање 

столова, столица, столњака и стакленог посуђа; 

изнајмљивање шатора; информације и савети у вези 

са припремањем оброка; кетеринг хране и пића; 

обезбеђење услова за камповање; пансион за 

животиње; пансионске услуге; прављење скулптура 
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од хране; резервисање пансиона; резервисање 

привременог смештаја; услуге агенција за смештај 

[хотелски, пансионски]; услуге барова; услуге 

вашоку ресторана; услуге дечијих јаслица; услуге 

домова за стара лица; услуге изнајмљивања кућа за 

одмор; услуге кампова за одмор [смештај]; услуге 

кантина; услуге кафеа; услуге кафетерија; услуге 

личног шефа кухиње; услуге мотела; услуге наргила 

барова; услуге пријема за привремени смештај 

[организовање долазака и одлазака]; услуге 

резервисања хотела; услуге ресторана; услуге 

ресторана за самопослуживање; услуге снек барова; 

услуге удон и соба ресторана; услуге хотела.   
 

(111) 79011 (181) 06.02.2030. 

(210) Ж- 2020-155 (220) 06.02.2020. 

 (151) 17.09.2020. 

(732) Public Joint Stock Company Gazprom Neft 

Rusia, Pochtamtskaya, dom 3-5, liter A, ch. pom. 1N, 

kab. 2401, 190000, Saint Petersburg, RU 

(740) Весна Живковић, Македонска 30, 11000, 

Београд 

(540) 

 

(531) 26.01.19; 26.02.05; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.01; 

29.01.08  

(591) црна, наранџаста.  

(511) Кл. 4:  aлкохол [гориво]; антрацит; бензин; 

бензинско гориво; брикети за сагоревање; брикети од 

тресета [гориво]; брикети угља; восак за 

осветљавање; восак за ремење; восак за скије; восак 

карнауба палме; восак [непрерађен]; вунена маст; гас 

за осветљавање; говеђи лој; горива; горива на бази 

алкохола; гориво за осветљавање; гориво из биомасе; 

графит за подмазивање; дизел уље; додаци, који нису 

хемикалије, за моторна горива; дрвени брикети; 

дрвени опиљци за потпаљивање ватре; дрвени угаљ 

[гориво]; електрична енергија; етанол [гориво]; желе 

од петролеја за индустријску употребу; згуснути гас 

[гориво]; индустријска уља; индустријске масти; 

индустријски восак; керозин; кокс; коштано уље за 

индустријску употребу; ксилен гориво; ланолин за 

употребу у производњи козметике; лигнит; лигроин; 

мазива; мазут; масти за заштиту коже; масти за 

обућу; масти за оружје; масти за подмазивање; масти 

за производе од коже; масти за ремење; материјал за 

паљење ватре; мешавина испарљивих горива; 

минерална горива; мирисне свеће; моторна уља; 

нафта; нафтни етар; нискокалорични плин; ноћна 

расвета [свеће]; огревно дрво; озокерит; олеин; 

папирне траке за потпаљивање ватре; парафин; 

петролеј [прерађен или непрерађен]; плинско гориво; 

плинско уље; погонско гориво; потпаљивачи; 

препарати за везивање прашине за чишћење; 

препарати за уклањање прашине; препарати против 

проклизавања каишева, ремења; препарати сојиног 

уља за одмашћивање кухињског посуђа; пчелињи 

восак; пчелињи восак за употребу у производњи 

козметике; рибље уље, нејестиво; рицинусово уље за 

индустријске сврхе; свеће; свећице за божићне јелке; 

смесе за упијање прашине; смеше за везивање 

прашине; стеарин; сунцокретово уље за 

индустријску примену; течности за сечење; тресет 

[горива]; угаљ; угаљ за наргиле; угљена нафта; 

угљена прашина [гориво]; уља за боје; уља за 

заштиту зидова; уља за конзервацију коже; уља за 

осветљавање; уља за текстил; уља за уклањање 

оплате [грађевинска]; уља од угљеног катрана; уље 

за влажење; уље за ложење; уље за подмазивање; 

уље репе за индустријску употребу; фитиљи за 

лампе; фитиљи за свеће; цересин восак; шпиритус од 

метил алкохола.   

Кл. 9:  зд наочаре; close-up сочива; wah-wah педале; 

аерометри; азбестна одећа за заштиту од ватре; 

азбестне рукавице за заштиту од несреће; 

актинометри; акумулатор, електрични; 

акумулаторске посуде; акустичне мембране; 

акустичне спојнице; акустични аларми; акустични 

цевоводи; акцелерометри; аларми; алармна звона, 

електрична; алкометри; алхидаде [део теодолита, 

геодетског инструмента]; амперметри; аноде; анодне 

батерије; антене; антикатоде; апарат за мерење 

нагиба; апарат за регулисање топлоте; апарат за 

транспирацију кисеоника; апарат за центрирање 

фотографских слајдова; апарати за анализирање 

хране; апарати за анализу ваздуха; апарати за 

балансирање; апарати за бележење времена; апарати 

за гашење ватре; апарати за глачање фотографских 

снимака; апарати за даљинско управљање; апарати за 

демагнетизацију магнетних трака; апарати за 

дестилацију за научне потребе; апарати за дисање за 

подводно пливање; апарати за дисање, изузев за 

вештачко дисање; апарати за замену игала на 

грамофон има; апарати за интерну комуникацију; 

апарати за магнетну резонанцу [MRI], који нису за 

медицинску употребу; апарати за мерење; апарати за 

мерење брзине [фотографски]; апарати за мерење 

дебљине коже; апарати за мерење притиска; апарати 

за мерење раздаљине; апарати за мерење 

удаљености; апарати за обраду података; апарати за 

обуку; апарати за поморску сигнализацију; апарати 

за праћење, који нису за употребу у медицини; 
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апарати за пренос звука; апарати за прецизна 

мерења; апарати за проверу брзине возила; апарати 

за проверу поштанских марака; апарати за 

пројекцију, пројектори; апарати за репродуковање 

звука; апарати за сателитску навигацију; апарати за 

сечење филма; апарати за снимање звука; апарати за 

суфлирање [телепромптери]; апарати за сушење 

фотографских снимака; апарати за тестирање који 

нису за медицинску употребу; апарати за увећавање 

[фотографски]; апарати за ферментацију 

[лабораторијски]; апарати за цртање шема; апарати 

за чишћење дискова са снимљеним звуком; апарати и 

инсталације за производњу рендгенских зрака, не за 

медицинску употребу; апарати и инструменти за 

астрономију; апарати и инструменти за вагање; 

апарати и инструменти за физику; апарати и 

инструменти за хемију; апарати и опрема за 

спашавање живота; апертометри [оптика]; 

апликаци]е за рачунарске софтвере које се могу 

преузимати; арматуре [за струју]; аудиовизуелни 

апарати за обуку; аудио и видео пријем ници; аудио 

интерфејси; аудио миксете; аутоматски индикатори 

ниског притиска у гумама возила; ауто-радио; 

бакарна жица, изолована; банкомати [АТМ]; 

барометри; батерије, електричне; батерије, 

електричне, за возила; батерије за електронске 

цигарете; батерије за осветљавање; бежични 

телефони; бетатрони; биометријске личне карте; 

биометријски пасоши; биочипови; блицеви 

[фотографски]; блиц лампе [фотографске]; браве, 

електричне; бројачи; бројачи корака; бројачи навоја; 

бројачи обртаја; ваге; ваге за бебе; ваге за купатила; 

ваге са анализатором телесне масе; вакум-метри; 

вакумске цеви [радио]; вариометри; ватрогасна 

црева; ватростално стакло [лабораторијско]; ветроказ 

за одређивање правца ветра; ветромери 

[анемометри]; видео екрани; видео касете; видео 

пројектори; видео рекордери; видео телефони; 

видео-траке; видео уређаји за надгледање беба; 

визири за шлемове; вискови; високофреквентни 

апарати; вођице или олово за дубиномере; возачке 

рукавице; воки-токи; вокмен; волтметри; временски 

прекидачи, аутоматски; галванометри; галванске 

батерије; галванске ћелије; гасометри [инструменти 

за мерење]; геодетске справе и инструменти; говорне 

цеви; грамофон и; гранични мерач [столарија]; 

графички елементи за мобилне телефоне који се могу 

преузети са интернета; громобрани; даљинометри; 

датотеке слика које се могу преузимати; ДВД 

плејери; двогледи; дензиметри; дензитометри; 

дестилацијске посуде за лабораторијске 

експерименте; детектори; детектори дима; детектори 

фалсификованог новца; дигиталне метеоролошке 

станице; дигитални знаци; дигитални рамови за 

фотографије; дигитални термостати за контролу 

климатизације; дијагностички апарати, не за 

медицинску употребу; динамометри; диоде које 

емитују светло [ЛЕД]; дисаљке; диск драјвери за 

рачунаре; диско в и за снимање звука; 

дистрибуционе конзоле [за струју]; дифракциони 

апарат у микроскопији за преламање спектра; ДНА 

чипови; дозиметри; дубиномери; дубиномери, 

мерачи дубине мора; еквилајзери [аудио апарати]; 

екрани за фотогравуру; електрифициране ограде; 

електрична звона на вратима; електричне жице; 

електричне инсталације за даљинско управљање 

индустријским процесима; електричне инсталације 

за спречавање провала; електричне спојнице; 

електричне утичнице; електрични адаптери; 

електрични апарати за даљинско паљење; 

електрични апарати за комутацију; електрични 

водови; електрични каблови; електрични колектори; 

електрични претварачи; електрични проводници; 

електрични утикачи; електрични цевоводи; 

електродинамички апарати за даљинско управљање 

сигналима; електродинамички апарати за даљинску 

контролу железничке пруге; електролизатори; 

електромагнетни калемови; електронске етикете за 

производе; електронске интерактивне табле; 

електронске огрлице за дресуру животиња; 

електронске оловке [за видео-дисплеје]; електронске 

партитуре које се могу преузети он-лајн; електронске 

публикације које се могу преузимати; електронске 

табле за обавештења; електронске цеви за 

појачавање; електронски кључеви као даљински 

управљачи; електронски новчаници који се могу 

преузимати; електронски нумерички дисплеји; 

електронски планери; електронски системи контроле 

приступа за блокирање врата; емотикони за мобилне 

телефоне који се могу преузети; епидијаскопи; 

ергометри; железнички сигурносни уређаји; жица за 

осигураче; жмигавци [светлосна сигнализација]; 

затварач бленде [фотографски]; затварачи струјног 

кола; затварачи [фотографски]; заштитна одела за 

авијатичаре; заштитне кациге; заштитне кациге за 

спорт; заштитне маске; заштитне фолије прилагођене 

за екране рачунара; заштитне фолије прилагођене за 

смартфоне: заштитни уређаји за личну употребу у 

случају несреће; заштитни уређаји против 

рендгенског зрачења, не за медицинску употребу; 

звиждаљке за псе; звиждећи аларми; звона 

[упозоравајући уређаји]; звучни апарати и машине; 

звучници; зујалице; игле за геодетске компасе; игле 

за грамофоне; идентификационе облоге за 

електричне каблове; идентификациони конци за 

електричне жице; издавачи карата; инвертори струје; 

индикатори брзине; индикатори губитка струје; 

индикатори за количину; индикатори нивоа воде; 

индикатори притиска; индикатори притиска за 

вентиле; индикатори температуре; индуктори [за 

струју]; инкубатори за културе бактерија; 

инструменти за геодетско мерење; инструменти за 
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испитивање гасова; инструменти за лоцирање звука; 

инструменти за мерење висине; инструменти за 

мерење вискозитета, густине; инструменти за 

нивелацију; инструменти за нивелирање; 

инструменти за одређивање азимута; инструменти за 

осматрање; инструменти и машине за тестирање 

материјала; инструменти који садрже окуларе; 

интегрисана кола; интерактивни терминали са 

екранима осетљивим на додир; интерфејси за 

рачунаре; инфрацрвени детектори; исправљачи 

струје; јастучићи за слушалице; јонизациони 

апарати, не за пречишћавање ваздуха или воде; 

каблови за стартовање мотора; каблови са оптичким 

влакнима; калеми, електрични; калемови за 

пригушивање; калемови [фотографски]; 

калориметри; камере за вожњу уназад; камкордери; 

кантари [пијачне ваге]; капаљке за мерење, осим за 

медицинску и кућну употребу; капиларне цеви; 

капсуле за спасавање у случају природних 

катастрофа; картице са интегрисаним колима 

[паметне картице]; касете за видео игре; касетофони; 

катанци, електронски; катоде; катодни анти-

корозивни апарати; кациге за виртуелну стварност; 

кертриџи за мастило, празни, за штампаче и 

фотокопир апарате; кинематографске камере; 

кинематографски филм, осветљен; клепетуше за 

усмеравање стоке; клизни лењири; клизни шестари; 

коаксијални каблови; кодиране картице за 

откључавање; кодиране магнетне картице; кодиране 

наруквице за идентификацију, магнетне; командне 

ручице [џојстици] за употребу са рачуна ром, осим за 

видео игре; коморе за декомпресију; компакт 

дискови [аудио-видео]; компакт диск плејери; 

компаратор; компаси за одређивање правца; 

компјутерске периферне јединице; компјутерски 

хардвер; комутатори; кондензатори; конектори 

[струјни]; контакти, електрични; контакти за 

електричне линије; контактна сочива; контролне 

табле [за струју]; контролни инструменти за котлове; 

контролни сатови [уређаји за евиденцију времена]; 

космографски инструменти; корективна сочива 

[оптичка]; криптографски кључеви који се могу 

даунлаудовати за примање и трошење крипто-

валуте; кристали галенита [детектори]; кројачки 

метар; кружни логаритмар; купе за саобраћајну 

сигнализацију; кутије за звучнике; кутије за 

контактна сочива; кутије за микроскопска стакла; 

кутије за наочаре; кутије посебно направљене за 

фотографске апарате и инструменте; кућишта за 

акумулаторе; лабораторијске пипете; лабораторијске 

посуде; лабораторијске центрифуге; лабораторијски 

роботи; лактодензиметри; лактометри; лампе за 

мрачне коморе [фотографске]; ланци за премер 

земљишта; ланчићи за наочаре; лаптоп рачуна ри; 

ласери, који нису за медицинску употребу; лењири 

[мерни инструменти]; летве за нивелисање 

[инструменти за мерење земљишта]; либеле 

[инструменти за утврђивање хоризонтале]; 

лимитатори [за струју]; лични дигитални асистенти 

[РОА]; лутка-главе за обуку фризера [опрема за 

обуку]; лутке за испитивање сигурности при судару 

возила; лутке за реанимацију [апарати за наставу]; 

магичне лампе [пројектори нацртаних слика у 

простору]; магнети; магнетне жице; магнетне 

идентификационе картице; магнетне траке за 

рачунаре; магнетне траке; магнетни декодери; 

магнетни дискови; магнетни носиоци података; 

магнетофони; манометри; маркери за обележавање 

ивица; маске за заваривање; математички 

инструменти; материјали за електричне водове 

[жице, каблови]; матрице [мерни инструменти]; 

машине за бројање и сортирање новца; машине за 

гласање; машине за диктирање; машине за мерење 

тежине; машине за рачунање; машине за 

фактурисање; машине са перфорираним картицама 

за канцеларије; мегафони; мелодије за мобилне 

телефоне које се могу преузимати; мембране за 

научне апарате; меморијске картице за машине за 

видео игре; мерачи; мерачи величине прста; мерачи 

величине прстена; мерачи висине; мерачи за 

нарезивање шрафова; мерачи [инструменти за 

мерење]; мерачи јачине алкохола; мерачи 

километраже за возила; мерачи површине, 

сферометри; мерачи потрошње бензина; мерачи 

протока; мерачи салинитета; мерачи сахарина; 

мерачи фреквенције; мерач киселине за батерије; 

мерне кашике; мерне летве [геодетски инструменти]; 

мерне сонде за научне сврхе; мерни инструменти; 

мерни инструменти, електрични; мерни компаси; 

метал детектори за индустријску или војну примену; 

метеоролошки балони; метеоролошки инструменти; 

метри [мерни инструменти]; метрономи; механизми 

за апарате који се покрећу бројачем; механизми за 

апарате који се покрећу кованицама; механички 

знаци; механички или светлећи сигнали; 

микрометарски завртњи за оптичке инструменте; 

микрометри; микропроцесори; микроскопи; 

микротоми; микрофони; мишеви са куглицом за 

управљање [компјутерски периферни уређаји]; миш 

[рачунарска периферна опрема]; млазнице за 

ватрогасна црева; мобилни телефони; модеми; 

монитори [компјутерска опрема]; монитори 

[компјутерски програми]; морнарички компаси; 

мрачне коморе [фотографске]; мреже за заштиту од 

несреће; мрежни трансформатори; музичке датотеке, 

фајлови, које се могу преузимати; музички аутомати 

који се покрећу кованицама [џубокс]; навигациони 

апарати за возила [путни рачунари]; навигациони 

инструменти; навлаке за РОД уређаје [личне 

дигиталне помоћне уређаје]; навлаке за лаптопове; 

навлаке за паметне телефоне; налепнице индикатори 

температуре, не за медицинске намене; намештај 
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посебно прављен за лабораторије; наочаре за сунце; 

наочаре [оптика]; наочаре против заслепљивања; 

наутички апарати и инструменти; неонски знаци; 

нивелатори са живом, либеле; ниско фреквентни 

звучници [сабвуфери]; нишански телескопи за 

ватрена оружја; нонијуси, шублери; носачи за 

електричне калемове; носачи тамних плоча 

[фотографски]; носиви монитори са видео дисплејем; 

носиви рачунари; носиви уређаји за мерење 

активности; носни чепови за пливаче и рониоце; 

ноутбук рачунари; објективи за снимање селфија; 

објективи [сочива] [оптичка]; овоскопи, електрични 

осветљивачи јаја; огледала за инспекцију рада; одећа 

за заштиту од несрећа, радијације и пожара; одећа за 

заштиту од пожара; одећа отпорна на метке; 

озонизатори [озонатори]; оквири за дијапозитиве у 

фотографији; октанти; окулари; оловна лопта виска; 

омметри; омоти за електричне утичнице; оперативни 

рачунарски програми, снимљени; оплате за 

електричне каблове; опрема за телефонирање 

слободних руку [хендс фри]; оптичарски производи; 

оптичка влакна; оптичка огледала; оптичка сочива; 

оптичка стакла; оптичке лампе; оптички апарати и 

инструменти; оптички дискови; оптички компакт 

дискови [ЦД-pом]; оптички кондензатори; оптички 

носиоци података; оптички читачи слова, симбола; 

органске светлеће диоде [OLED]; осигурачи; 

ослонци за ручни зглоб за рад са рачуна рима; 

осцилографи; отпорници, електрични; паметне 

наочаре; паметне наруквице [мерни инструменти]; 

паметни сатови; паметно прстење; панцир прслуци 

за заштиту од метака; паркинг метри; паркинг 

сензори за возила; перископи; петри посуде; пећи за 

лабораторијску употребу; пешчани сатови; 

пиезоелектрични сензори; пирометри; питот цеви; 

планиметри; плотери; плоче за батерије; плутаче за 

означавање; плутаче за спасавање; подлоге за 

"мишеве"; појасеви за спасавање; појасеви за тегове 

за рониоце; појасеви за тело као потпора при 

подизању терета; појачала; поклопци за фотографска 

сочива; покретна пумпа, возило, за гашење пожара; 

покривала за главу као заштитни шлемови; 

полариметри; полупроводници; полупроводничке 

плочице за израду интегрисаних кола; постоља за 

реторте; постоља за фотографске апарате; посуде за 

испирање [фотографске]; предајни уређаји 

[телекомуникациони]; прекидачи, електрични; 

прекидачи струјног кола; преносиви мултимедијални 

читачи, плејери; преносници електронских сигнала; 

прецизне ваге; пригушивачи за осветљење; призме 

[оптичке]; проводне цеви за монтирање рефлектора; 

пројектни екрани; пројектори слајдова; 

противпожарна ћебад; противпожарни аларми; 

противпожарни излази; противпожарни чамци; 

против провални упозоравајући апарати; процесори 

[централна јединица за обраду података]; прслуци за 

спасавање; прстенови за калибрацију; пумпе за 

гашење пожара; пуњачи батерија; пуњачи за 

електричне акумулаторе; пуњачи за електронске 

цигарете; радари; радио апарати; радиолошки 

апарати за индустријску употребу; радиолошки 

екрани за индустријску употребу; радио пејџери; 

радио-телеграфски склопови; радио-телефонски 

склопови; разводна кутија [струјна]; разводна 

кућишта [узидне дозне][струја]; разводне кутије [за 

струју]; разводне табле; разводне табле [за струју]; 

разводни ормани [за струју]; разводни прстенови за 

електричне водове; рамови за наочаре; рафрактори; 

рачунаљке; рачунарска меморија, уређаји; 

рачунарске софтверске платформе, снимљене или 

даунлодоване; рачунарски програми, који се могу 

преузимати; рачунарски програми, снимљени; 

рачунарски софтвер, снимљени; рачунске машине; 

регистар касе; регулатори брзине за грамофоне; 

регулатори јачине светла, електрични; регулатори 

напона за возила; регулатори преоптерећења напона; 

регулатори сценске расвете; регулациони апарати, 

електрични; редуктори, ослабљивачи [за струју]; 

резонатори за откривање подземних вода; релеји, 

електрични; рендгенске фотографије, које нису за 

медицинску употребу; рендгенске цеви, не за 

медицинске намене; рендгенски апарати, не за 

медицинску употребу; рендгенски филмови, 

осветљени; реостати; респиратори за пречишћавање 

ваздуха; респираторне маске, које нису за вештачко 

дисање; реторте; рефлектујуће плоче на одећи, за 

спречавање незгода; рефрактометри; решетке за 

батерије; роботи за наставу; роботи за сигурносни 

надзор; роботи за телепрезентацију; ронилачка 

одела; ронилачке маске; рукавице за виртуелну 

стварност; рукавице за заштиту од несрећа; рукавице 

за заштиту од рендгенског зрачења за индустријску 

употребу; ручице за грамофоне; ручни електронски 

речници; сателити за научне сврхе; светлеће диоде са 

квантним тачкама [QLED]; светлећи знаци; светлећи 

или механички знаци за путеве; светломери; 

светлосна сигнализација; светлосни електронски 

показивачи; секстанти; селфи штапови [ручни 

моноподи]; сигнали за маглу, неексплозивни; 

сигнална звона; сигнална расвета у саобраћају 

[сигнални уређаји]; сигналне бове; сигналне 

звиждаљке; сигналне лампе; сигналне ракете, 

неексплозивне и које нису пиротехничке; сигнални 

панели, светлећи или механички; сигурносне мреже; 

сигурносне цираде; сигурносни појасеви, осим за 

седишта возила и за спортску опрему; сигурносни 

рефлектујући прслуци; сигурносни токени [уређаји 

за кодирање]; симулатори управљања и контроле 

возила; симулатори за обуку оживљавања; сирене; 

системи за распршивање за противпожарну заштиту; 

скале за мерење величине слова; скеле за спашавање; 

скенери [опрема за обраду података]; слајдови 
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[фотографски]; слушалице; слушалице за 

комуникацију на даљину; смартфони [паметни 

телефони]; снопови електричних жица за 

аутомобиле; соларне батерије; соларне плоче за 

производњу електричне енергије; соленоидни 

вентили [електромагнетни прекидачи]; сонари; 

софтвер за чување екрана на рачунару, снимљен или 

даунлодован; софтвери за рачунарске игре, који се 

могу преузети; софтвери за рачунарске игре, 

снимљени; сочива за астрофотографију; спасилачке 

ласерске сигналне ракете; спектроскопи; 

спектографски апарати; специјална одећа за 

лабoраторије; спојнице за жице [за струју]; спојнице 

[опрема за обраду података]; спортске наочаре; 

спортске пиштаљке; спортски штитници за уста; 

справе за гашење ватре; справе за гашење пожара; 

стакла за наочаре; стаклено мерно посуђе; сталци за 

сушење [фотографски]; сталци прилагођени за 

лаптопове; станице за пуњење електричних возила; 

стереоскопи; стереоскопски апарат; столарски 

лењири; стробоскопи; стубови за бежичне антене; 

сушилице за употребу у фотографији; таблет 

рачунари; таксиметри; танки клијент рачунари; 

тастатуре за рачунаре; тастери за звона; тахометри; 

тегови; телевизијски апарати; телевизијски апарати 

који се покрећу кованицама; телеграфске жице; 

телеграфски апарати; телекомуникациони апарати у 

облику накита; телекомуникациони прекидачи; 

телекомуникациони преносници; телепринтери; 

телескопи; телескопски нишани за артиљерију; 

телефонске жице; телефонске секретарице; 

телефонски апарати; телефонски преносници; 

телефонски пријемници; теодолити; теретна вага за 

возила или животиње; термалне камере; терминали, 

електрични; терминали за кредитне картице; 

термионске цеви; термометри, не за медицинску 

употребу; термостати; термостати за возила; термо-

хигрометри; Т лењири за мерење; тонер кертриџи, 

празни, за штампаче и фотокопире; тонски носачи 

звука; торбе за лаптопове; тотализатори [сатови за 

бодове на спортским теренима]; траке за мобилне 

телефоне; траке за снимање звука; траке за чишћење 

глава за снимање; транзистори [електронски]; 

транспондери; трансформатори [за струју]; триоде; 

троношци за камере; ћебад за преживљавање; 

убрзивачи честица; увеличавајуће стакло [оптичко]; 

угаони лењири за мерење; углови за мерење; 

угломери [мерни инструменти]; узице за наочаре; 

украсни магнети; упозоравајући троуглови за возила; 

управљачки апарати, аутоматски, за возила; уређај за 

мерење брзине пловног објекта [мерни инструмент]; 

уређај за мерење таласа; уређаји за анализу величине 

наночестица; уређаји за глобално позиционирајући 

систем [GPS]; уређаји за електричне и електронске 

ефекте за музичке инструменте; уређаји за мерење 

дебљине коже; уређаји за мерење сателитских 

сигнала; уређаји за мерење сулфита; уређаји за 

монтажу кинематографских филмова; уређаји за 

надгледање беба; уређаји за пројектовање 

виртуелних тастатура; уређаји против ометања [за 

струју]; уринометри; УСБ прикључци; факсимил 

машине; филмови, осветљени; филтери за 

респираторне маске; филтери за ултравиолетне 

зраке, за фотографију; филтери за употребу у 

фотографији; флопи дискови; флуоресцентни 

екрани; фотографска камера; фотографске мембране; 

фотографски екрани; фотографски објективи; 

фотокопир апарати [фотографски, електростатички, 

термички]; фотометри; фотонапонске ћелије; 

фототелеграфски апарат; футроле за паметне 

телефоне; футроле за таблет рачуна ре; хелиографски 

апарат; хигрометри; хидромерачи киселости; 

хидрометри; холограми; хорне за звучнике; 

хроматографски апарати за лабораторијску употребу; 

хронографи [апарати за бележење времена]; 

хуманоидни роботи са вештачком интелигенцијом; 

цвикери; цеви за тестирање; цеви са електричним 

пражњењем, које нису за осветљавање; циклотрони; 

ципеле за заштиту од несрећа, радијације и пожара; 

црне кутије [за снимање података]; цртани филмови; 

чамци за спасавање; чепови за уши за рониоце; 

чипови [интегрисана кола]; читачи бар-кодова; 

читачи електронских књига; читачи [опрема за 

обраду података]; џепни електронски преводиоци; 

џепни калкулатори; џубокс за рачунаре; шестар за 

узимање спољашњих и унутрашњих мера; шлемови 

за јахање; шпијунке за врата [увеличавајуће стакло]; 

штампана кола; штампане плоче; штампачи за 

рачунаре; штампачи улазница; штитници од азбеста 

за ватрогасце; штитови за лице за раднике; штитници 

од искри; штитници за колена за раднике; штитници 

за зубе; штитници главе за спорт; рачунaри.   

Кл. 16:  адресне матрице за машине за адресирање; 

акварел боје; албуми; алманаси; амбалажа за флаше 

од папира или картона; апарати за вињете; апарати за 

обележавање бројевима; апарати за развијање 

фотографија; апарати за уништавање папира 

[шредери] за канцеларијску употребу; апарати и 

машине за умножавање докумената; архитектонски 

модели; аташе мапе; атласи; бележнице; беџеви са 

именом [канцеларијски прибор]; билтени; биолошки 

узорци за употребу у микроскопији [наставни 

материјал]; блокови за цртање; блокови 

[канцеларијски материјал]; бочице за мастило; 

брисачи за налив пера; брисачи за табле за писање; 

бројеви [штампарски]; бушилице за папир [зумба]; 

ваљци за кућно фарбање: ваљци за писаће машине; 

ваучери; ваши [јапански папир]; вискозни папир за 

умотавање, украсни папир; восак за калупе, који није 

за зубарску употребу; восак за печаћење; воштани 

папир; вреће за убре [од папира или пластике]; вреће 

за микроталасно кување; врећице [коверте, кесе] од 
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папира или пластике, за паковање; географске мапе; 

глина од полимера за моделирање; глобуси; глутен 

[лепа к] за папир или употребу у домаћинству; 

гравуре; графитне мине за оловке; графичке 

репродукције; графички отисци; грбови [папирни 

печати]; гумиране траке за лепљење папира; 

гумиране траке [канцеларијски материјал]; гумице 

[еластичне траке] за канцеларије; гумице за брисање; 

дијаграм и; дописнице за најаву посебних дога аја; 

дописнице, разгледнице; држачи за креду; држачи за 

оловке; држачи оловака; држачи печата; држачи 

списа, докумената [канцеларијски прибор]; држачи 

страница књига; електрокардиографски папир; 

етикете од папира или картона; жигови [печати]; 

зарезачи за оловке, електронски и не-електронски; 

заставе од папира; игле за копирање за цртачке 

сврхе; игле за урезивање, за линорез и дуборез; 

индексне карте [канцеларијске]; индекс регистри; 

индиго папир за умножаваче; индијско мастило; 

инструменти за гравирање; инструменти за писање; 

инструменти за цртање; испуна од папира или 

картона; јастучићи за мастило; јастучићи за печате; 

јо јо држачи картица са именом [канцеларијски 

прибор]; калеми за траке са мастилом; календари; 

калупи за глину за моделирање [уметнички 

материјал]; канцеларијске машине за затварање 

коверата; канцеларијске машине за печаћење; 

канцеларијски материјал, изузев намештаја; 

канцеларијски материјал и канцеларијски прибор, 

осим намештаја; карбон папир; карте; картон; 

картонске кутије за шешире; каталози; каширани 

папир; клипсе за оловке; клишеи; клишеи за 

галванопластику; књиге; књиге са песмама или 

нотама; књиговезачка платна; књиговезачке корице; 

књиговезачки апарати и машине [канцеларијска 

опрема]; књиговезачки конопци; књиговезачки 

материјал; књиговодствене књиге; књижице; 

коверте; колекционарске сличице, за размену, које 

нису за играње; комплети за цртање; композери за 

слагање; конусне папирне кесе; копче за навлаке за 

картице са именом [канцеларијски прибор]; 

корективна течност [канцеларијски реквизит]; 

корективно мастило [хелиографско]; коректорске 

траке [канцеларијски прибор]; корице за пасоше; 

креда за писање; креда у спреју; креде за маркирање; 

кројачка креда; кројеви и обрасци за копирање; 

куглице за хемијске оловке; кутије за матрице; кутије 

за оловке; кутије за печате; кутије са бојама 

[школски материјал]; лењири за цртање; лепак за 

канцеларијску или кућну употребу; лепак за папир 

или употребу у домаћинству; лепљиве врпце за 

папир или употребу у домаћинству; лепљиве траке за 

папир или употребу у домаћинству; леци, флајери; 

листови папира [канцеларијски]; литографије; 

литографска креда; литографска уметничка дела; 

литографски камен; магазини [периодични]; 

манжетне за држање прибора за писање; марамице 

од папира; марамице од папира за чишћење; маркери 

[писаћи прибор]; мастило; мастиљаве траке; 

мастиљарнице; материјал за обуку [изузев апарата]; 

материјал за паковање направљен од скроба; 

материјали за моделирање; материјали за писање; 

материјали за филтрирање од папира; материјали за 

цртање; материје за печаћење за канцеларијску 

употребу; машине за адресовање; машине за 

биговање папира [канцеларијска опрема]; машине за 

оштрење оловака, електронске или неелектронске; 

машине за франкирање за канцеларијску употребу; 

метални врх за индексне карте; моделарска глина; 

музичке честитке, разгледнице; мустре [шеме за вез]; 

навлаке за картице са именом; надстолњаци од 

папира; налепнице [канцеларијски прибор]; 

наливпера; налив пера и хемијске оловке 

[канцеларијски прибор]; напрсци [канцеларијски 

реквизити]; натписи од папира или картона; 

неелектронски импринтери за кредитне картице; 

неелектронски показивачи графикона; несесери са 

прибором за писање; новине; новчанице; ногаре за 

сликаре [штафелаји]; ножеви за папир [за отварање 

писама]; ножеви за стругање [брисање] за 

канцеларије; носачи лепљивих трака [канцеларијски 

прибор]; обележивачи за књиге; обрасци за 

прецртавање; овлаживачи врхова прстију 

[канцеларијски прибор]; овлаживачи за лепљење 

коверти [канцеларијски реквизити]; огласни панои 

од папира или картона; ознаке за поврат пртљага од 

папира; олеографи; оловке; оловке за цртање; оловке 

од дрвеног угља; оловке са графитном мином 

[техничке оловке]; омотачи за флаше од картона или 

папира; омоти за папир; омоти за чековне књижице; 

омоти [канцеларијски материјал]; палете за сликаре; 

памфлети; пантографи [справе за прецртавање]; 

папир; папир за копирање; папир за лекарске столове 

за прегледе; папир за машине за снимање; папир за 

писање; папир за радиограме; папир за сликање и 

калиграфију; папир за увијање; папирне или 

картонске кутије; папирне кесе за стерилизацију 

медицинских инструмената; папирне копче; папирне 

марамице за уклањање шминке; папирне кутије за 

крем; папирне машне, које нису позамантерија и 

украси за косу; папирне облоге за фиоке, ормане, 

парфимисане или не; папирне траке и картице за 

бележење компјутерских програма; папирне траке, 

које нису позамантерија и украси за косу; папирни и 

картонски материјали за паковање [пуњење, 

облагање]; папирни омоти за саксије; папирни 

подметачи за стоматолошке тацне; папирни филтери 

за кафу; папир од пиринча; папир од пулпе, дрвене 

масе; паста за моделирање; пастел не бојице [креде у 

боји]; паус папир; пелир папир за копије 

[канцеларијски материјал]; пера; пера за туш; пера од 

злата; пергамент; периодичне публикације; 
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перфориране картице за разбоје; печати; печати са 

адресом; писаљке за таблице; писаће машине 

[електричне и неелектричне]; плакати од папира или 

картона; планови, пројекти; пластика за моделирање; 

пластификатори докумената за канцеларијску 

употребу; пластична, мехураста амбалажа за 

паковање или умотавање; пластична танка 

растегљива фолија за обавијање палета; пластичне 

кесе за одлагање животињског измета; пластичне 

фолије за омотавање; плоче за гравуру; плоче за 

матрице; плочице за печаћење; плочице са 

хватаљком за листове папира; подлоге за писање; 

подметачи за сто од папира; подметачи за пивске 

чаше; подметачи за чаше од папира; подметачи од 

папира; подупирач за руке за сликаре; подупирачи за 

књиге; портикле од папира; портикле са рукавима, 

папирне; портрети; постери; постоља за мастило; 

постоља за пера и оловке; постоља за печате; 

постоља за фотографије; посуде за водене боје за 

уметнике; посуде за писма; посуде за сортирање и 

бројање новца; посудице за боје; поштанске марке; 

поштански жигови; прекривачи столова од папира; 

прибор за ручно лепљење налепница; приручници; 

притискачи за папир; пробадачи [канцеларијски 

материјал]; производи за брисање; проспекти; 

рачунске таблице; рибље туткало за употребу у 

канцеларијама или домаћинству; самолепљиве траке 

за папир или употребу у домаћинству; свеске; 

светлећи папир; секачи папира [канцеларијски 

прибор]; скробне пасте [лепила] за папир или 

употребу у домаћинству; сликарске четкице; 

сликарско платно; слике; слике, урамљене или 

неурамљене; слова на писаћим машинама, на 

тастатури; спајалице; спајалице за новац; спојени 

рамови [штампарски]; сребрни папир; средства за 

лепљење за папире или употребу у домаћинству; 

сталци за посуде за штампарска слова; стеатит [к 

реда за кројаче]; столњаци од папира; стоне полице 

за документацију са фиокама [канцеларијски 

прибор]; стоне салвете од папира; стрипови; табаци 

од рецикловане целулозе за умотавање; табле за 

цртање; табле од дрвене пулпе [канцеларијске]; 

таблице за писање; Т-лењири за цртање; тоалет 

папир; траке за бар кодове; траке за везивање 

[књиговезачке]; траке за писаће машине; траке за 

цигаре, за увијање цигарета; транспаренти [банери] 

од папира; тубе од картона; убруси за лице од 

папира; убруси од папира; угаони лењири за цртање; 

угаоници за цртање; украсне папирне заставице; 

улазнице; уложне мапе са прстеновима; улошци са 

мастилом за машине за репродуковање докумената; 

умноживачи; упијајућа хартија; упијајуће фолије од 

папира или пластике за паковање хране; фасцикле за 

списе [канцеларијски прибор]; фасцикле 

[канцеларијски материјал]; фигурине направљене од 

кашираног папира; филтер папир; фолије за 

прецртавање; фолије од папира или пластике за 

одржавање влаге за паковање хране]; фолије, 

слајдови [канцеларијски материјал]; формулари 

[штампа ни]; фото-гравуре; фотографије [штампане]; 

француски лењири кривуљари; хектографи; 

хефталице [канцеларијски реквизит]; хистолошки 

препарати за наставу; хромолитографи; целулоидне 

фолије за цртане филмове; цртежи који се копирају 

на подлогу; цртежи, скице; челична пера; челична 

слова [клишеи]; честитке, разгледнице; четкице за 

писање; четкице за сликаре; чешљеви за урезивање 

код сликаних дела; шаблони за украшавање хране и 

напитака; шаблони, матрице за умножавање; 

шаблони [од папира]; шестари за цртање; школска 

опрема [свеске и прибор за писање]; школске табле; 

шљокице за канцеларијску употребу; шнитови за 

шивење одеће; шпенадле као канцеларијски 

материјал; штамбиљи; штампане музичке партитуре; 

штампане публикације; штампане ствари; штампани 

материјал [висока штампа]; штампарска слова; 

штампарске реглете; штампарски бланкети, који 

нису од текстила; штампарски бројеви и слова; 

штампарски комплети, покретни [канцеларијски 

реквизит]; штитници за брисање; штампани 

роковници.   

Кл. 29:  агар-агар за кување; албумен, беланчевине, 

за кулинарске намене; алгинати за кулинарске 

намене; алое вера за људску исхрану; андулете; 

аранжмани од обрађеног воћа; артичоке, 

конзервиране; бадемово млеко; бадемово млеко за 

кулинарске сврхе; безалкохолни пунч од жуманаца; 

беланце од јаја; беле кобасице; бобичасто воће, 

конзервирано; бодљикави јастог, који није жив; 

бубрежни лој за исхрану; булгоги; виршле; виршле у 

кукурузном тесту на штапићу; воће, конзервисано; 

воће конзервисано у алкохолу; воће, кувано; воће, 

прерађено; воће у конзерви; воћна пулпа; воћни 

желе; воћни чипс; говеђа супа; грашак, 

конзервирани; грицкалице на бази воћа; гуакамол; 

дивљач, која није жива; ђумбир, конзервисани; 

ђумбиров џем; екстра девичанско маслиново уље за 

исхрану; екстракти алги за исхрану; желатин; желе за 

исхрану; желе од меса; живина, која није жива; 

животињска мождина, срж, за исхрану; жуманце од 

јаја; замене за млеко; залеђено воће; замрзнуто-

сушено месо; замрзнуто-сушено поврће; зачињено 

коштуњаво воће; инћуни, неживи; јаја; јаја пужева за 

јело; јаја у праху; јакитори [јапански ражњићи од 

пилетине]; јастози, који нису живи; јестива птичја 

гнезда; јестиве ларве мрава, припремљене; јестиве 

масти; јестиви инсекти, неживи; јестиво цвеће, 

сушено; јетра; јетрена паштета; јогурт; кавијар; какво 

путер за исхрану; кандирана патка; кандирани ораси; 

каселет; квари: кефир; кикирики, припремљен; 

кикирики путер; кимчи; кисели ђумбир; кисели 

краставац; кисели купус; кисело млеко; кнедле на 
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бази кромпира; кобасице; кобасице крвавице; 

кокосова маст; кокосово млеко; кокосово млеко за 

кулинарску употребу; кокосово уље за исхрану; 

кокосов путер; кокос, осушени; компоти; ком пот од 

бруснице; кондензовано млеко; конзервисана 

гомољика, тартуф; конзервисана паприка; 

конзервисана риба; конзервисана соја, за исхрану; 

конзервисан бели лук; конзервисане печурке; 

конзервисано месо; конзервисано поврће; 

конзервисано сочиво; конзервисан пасуљ; 

концентрати за бујон; концентрати на бази воћа за 

кување; концентрати на бази поврћа за кување; кора 

од воћа; коштано уље за исхрану; краставчићи; 

кристализовани ђумбир; крокети; кувано поврће; 

кукурузно уље за исхрану; кукуруз шећерац, 

прерађен; кумис; лецитин за кулинарске намене; 

лешници, припремљени; лимунов сок за употребу у 

кулинарству; лосос, нежив; лук, конзервисан; 

маргарин; љуска ри, који нису живи; маслине, 

конзервисане; маслиново уље за исхрану; масне 

супстанце за производњу јестиве масти; мекушци, 

неживи; мармелада; месни екстракти; месо; месо у 

конзерви; милк шејк; млевени бадем; млеко; млеко 

од кикирикија за кулинарске сврхе; млеко од 

кикирикија; млеко у праху; млечни ферменти за 

кулинарске намене; морске (нори) алге, 

конзервисане; морски краставац, који није жив; 

морски рачићи, који нису живи; мусеви од поврћа; 

мућена павлака, шлаг; намази на бази орашастих 

плодова; намази на бази поврћа; намирнице на бази 

рибе; напици на бази бадемовог млека; напици на 

бази кокосовог млека; напици на бази млека од 

кикирикија; напици од млека, у којима млеко 

преовлађује; напици са бактеријама млечне 

киселине; нискокалорични чипс од кромпира; овсено 

млеко; омлети; остриге, које нису живе; павлака 

[биљна] на бази поврћа; павлака [млечни производ]; 

палми но уље за исхрану; паниране кобасице; 

парадајз пире; паста од плавог патлиџана; паста од 

поврћа; пахуљице од кромпира; пектин за 

кулинарске намене; пире од јабука; пиринчано 

млеко; пиринчано млеко за кулинарску употребу; 

пљескавице од соје; поврће, прерађено; поврће у 

конзерви; полен припремљен као храна; препарати за 

прављење бујона; препарати за супу од поврћа; 

прерађен орах; пресована воћна паста; производи од 

млека; протеинско млеко; прстенови од лука 

[поховани лук]; путер; путер крем; рататули; рак, 

који није жив; рендани пржени кромпир [hash 

bгоwпs]; репино уље за исхрану; риба, која није 

жива; рибани кисели купус; риба у конзерви; рибља 

икра, припремљена; рибље брашно за људску 

исхрану; рибљи желатин за исхрану; рибљи мусеви; 

рибљи филети; ролнице од купуса пуњене месом; 

салате од воћа; салате од поврћа; сардине, неживе; 

састојци за припремање супе; сатај; свеж сир; 

свињетина; свињска маст; семенке, припремљене; 

сир; сириште, сирило; сланина; сметана; смеше које 

садрже маст за кришке хлеба; смрзнуто воће; сојино 

млеко; сојино уље за исхрану; сокови од поврћа за 

кување; сок од парадајза за кување; суво грожђе; 

сунцокретове семенке, припремљене; сунцокретово 

уље за исхрану; супе; сурутка; сусамово уље за 

исхрану; сухомеснати производи; сушено поврће; 

тахини; таџин [готово јело од меса, рибе или 

поврћа]; темпех; тофу; тофу листићи; тофу 

пљескавице; туњевина, нежива; уља за исхрану; уље 

од семена лана за исхрану; уље палминих коштица за 

исхрану; урме; усољена риба; усољен и сушени 

бакалар; усољено месо; уштипци, крофне од 

кромпира; уштипци од свежег сира; фалафел; 

ферментисано млеко; ферментисано печено млеко; 

харинге, неживе; хумус; црева за кобасице, природна 

или вештачка; чауре свилене бубе за људску 

исхрану; чипс од кромпира; џемови; шкампи, 

рачићи, који нису живи; шкембићи; шкољке капице, 

која нису живе; шкољке, које нису живе; шкољке, 

љускари, који нису живи; шунка.   

Кл. 30:  алва; алге [зачин]; арома ваниле за 

кулинарске намене; ароматични додаци за храну; 

ароме за кафу; ароме за колаче, изузев етарских уља; 

ароме за пића, изузев етарских уља; ароме, које нису 

етарска уља; бадемово тесто; баози; безглутенски 

хлеб; бели лук у праху [зачин]; бибер; бибимбап 

[мешавина пиринча са поврћем и јунетином]; 

бикарбона сода за кување; биљни препарати за 

употребу као замена за кафу; брашно; брашно од 

боба; брашно од кромпира; брашно од слачице; 

брашно од хељде; брашно тапиоке; булгур; 

буритоси; ванилин [замена за ванилу]; вафел 

производи; везивни агенси за сладолед; векна са 

месом; векне хлеба; вермићели; високопротеинске 

плочице од житарица; вода поморанџиног цвета за 

кување; воћне посластице; воћни желе [слаткиши]; 

воћни преливи [сосови]; глазуре за колаче; глазуре за 

шунку; глукоза за кулинарску намену; глутен 

припремљен као храна; глутенски додаци за 

кулинарске намене; готови оброци од резанаца; гриз; 

грицкалице на бази житарица; грицкалице на бази 

пиринча; двопек; десерти у облику муса [слаткиши]; 

додаци за згушњавање хране за кување; додаци 

јелима; енглески крем; есенције за исхрану, изузев 

етарских есенција и етарских уља; жвакаћа гума; 

жвакаће гуме за освежавање даха; замене за кафу; 

замрзнута-сушена јела чији је главни састојак 

пиринач; замрзнута-сушена јела чији је главни 

састојак тестенина; зачини; зачинска паприка; 

зачински додаци; златни сируп [шећерни сируп], 

меласа; инстант пиринач; јестиви папир; јестиви 

папир за колаче; јести ви папир од пиринча; јечмено 

брашно; јиаози; какао; какао напици са млеком; 

капра; капсуле кафе, напуњене; карамеле [бомбоне]; 
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каранфилић [зачин]; кари [зачин]; кафа; квасац; кекс; 

кечап [сос]; кимчи палачинке; киноа, прерађена; 

киш; кнедле на бази брашна; кокице; колачи; колачи 

од пиринча; колачићи од ђумбира; кондиторски 

производи за украшавање новогодишње јелке; 

конзервисане баштенске траве [зачини]; корнфлекс; 

коцке леда; коштуњаво воће са чоколадним 

преливом; коштуњаво воће у праху; крекери; крем 

бруле; кристализовани камени шећер; кроасани; 

кроасани са чоколадом; крутони; кукурузни гриз; 

кукурузно брашно; кукуруз, пржени; куркума; кус-

кус; кухињска со; лакса; ланено семе за кулинарску 

употребу [зачин]; ледени чај; лед за освежавање; лед, 

природни или вештачки; мајонез; макарони; 

макарунси; макарунси од кокоса; малтоза; маринаде; 

марципан; материјали за везивање кобасица; 

матични млеч; мед; меласа за исхрану; ментол 

бомбоне за освежавање даха; ментол за посластице; 

мисо; млевени ђумбир; млевени јечам; млевени 

кукуруз; млевени овас; млечни карамел крем; морска 

вода за кување; мусли; намази на бази чоколаде; 

напици на бази камилице; напици од чаја; 

немедицински биљни чајеви; непржена кафа; нугат; 

овсене пахуљице; овсено брашно; ољуштени јечам; 

ољуштени овас; онигири; орашчићи; палачинке; 

палачинке на бази кромпира; палмин шећер; паста од 

ђумбира [зачин]; пастиле [бомбоне]; пељмени; песто; 

пецива; пивско сирће; пикалили; пикантне 

палачинке; пимент; пиринач; пиринчана каша за 

кулинарске намене; пиринчани крекери; пите; пите 

од меса; пића на бази какаоа; пића на бази кафе; пића 

на бази чоколаде; пића од кафе са млеком; пића од 

чоколаде са млеком; пице; плочице од житарица; 

посластице од кикирикија; пралине; прашак за 

колаче; прашак за пециво; прашак за прављење 

сладоледа; прекрупа за људску исхрану; преливи за 

салату; препарати за учвршћивање мућене павлаке, 

шлага; препарати од житарица; прерађено семе за 

употребу као зачин; припремљени пиринач умотан у 

морску траву; природни заслађивачи; пролећне 

ролнице; прополис [пчелињи производ]; 

профитероле; пти-бер кекс; пудинг; пшеничне клице 

за људску исхрану; пшенично брашно; равиоли; 

рамен; резанци; релиш [додатак јелу]; саго; семе 

аниса; семе звездастог аниса; сендвичи; сендвичи са 

сиром [чизбургери]; сендвич са виршлама; сенф; 

сирће; сируп од агаве [природни заслађивач]; ситни 

колачи; скроб за јело; слад за људску исхрану; 

сладни бисквити; сладни екстракти за храну; 

сладолед; сладоледи; сладолед на штапићу; слатке 

земичке, колачићи; слатки корен [слаткиши]; 

слаткиши; слаткиши од бадема; слаткиши од 

пеперминта; смесе за пикантне палачинке; смесе за 

тесто; смрзнити јогурт [посластичарски]; соба 

резанци; сојино брашно; соли за конзервисање 

намирница; сорбеи [ледени]; сосови [додаци храни]; 

сосови за месо [ума ци]; сос од бруснице [зачин]; 

сосови за тестенине; сос од јабука [зачин]; средства 

за омекшавање меса за употребу у домаћинству; 

средства за подизање теста; стаклене глазуре; 

стругани лед са заслађеним црвеним пасуљем; сува 

зрна кукуруза без љуске; сусамово семе [зачин]; 

сутлијаш; суши; табуле, либанска салата; тако; 

тамарин [зачин]; тапиока; тартар крем за кување; 

тарт [слатка пита без горње коре]; тестенина; тесто за 

колаче; тесто за слатка пецива; тесто, полу-прерађен 

производ; тортиље; удон резанци; украсне бомбоне 

за торте; умак од парадајза; умак, сос од соје; 

ферменти за тесто; фондани [слаткиши]; хариса 

[зачин]; хељда, прерађена; хлеб; хлеб без квасца; 

хлебне мрвице; храна на бази овса; цветови или 

лишће као замена за чај; целе рова со; цикорија 

[замена за кафу]; цимет [зачин]; чај; чај од келп алги; 

чатни [додатак јелима]; чау-чау [зачин]; чипс 

[производ од житарица]; чоколада; чоколадни 

мусеви; чоколадни украси за торте; чоколадни 

намази који садрже орашасте плодове; шафран 

[зачин]; шећер; шпагети; штапови од слатког корења 

[посластица].   

Кл. 32:  seltzer вода; але пиво од ђумбира; аперитиви, 

безалкохолни; бадемов сируп; безалкохолна пића; 

безалкохолна пића од алое вера; безалкохолна пића 

од сушеног воћа; безалкохолни воћни екстракти; 

безалкохолни воћни напици; безалкохолни 

концентрати за прављење напитака; безалкохолни 

напици на бази меда; безалкохолни напици са укусом 

кафе; безалкохолни напици са укусом чаја; 

безалкохолни приправци за прављење напитака; воде 

[пића]; воћни нектар [безалкохолни]; воћни сокови; 

газирана вода; екстракти хмеља за производњу пива; 

енергетска пића; изотоници; јечмено вино [пиво]; 

квас; коктели, безалкохолни; коктел и на бази пива; 

лимунаде; литијум вода; минерална вода [пиће]; 

напици за спортисте обогаћени протеинима; напици 

на бази пиринча, који нису замена за млеко; напици 

од соје, осим замена за млеко; освежавајућа 

безалкохолна пића; пиво; пивски слад; пилуле за 

газирање пића; пића од сурутке; прашкови за 

газирање пића; препарати за прављење газиране 

воде; радлер; сарсапарила [безалкохолни напитак]; 

сирупи за лимунаде; сирупи за пића; сладно пиво; 

сладовина; смутис [кашасти напици од воћа или 

поврћа]; сода вода; сокови од поврћа [пића]; сок од 

јабуке, безалкохолни; сок од парадајза [пиће]; стоне 

воде; шербети [пића]; шира; шира (неферментисана).  

Кл. 35:  административна обрада наруџбеница за 

куповину; административна помоћ при одговарању 

на позиве за подношење понуда; административне 

услуге за пресељење пословања предузећа; 

административне услуге у вези са упућивањем на 

лечење; ажурирање и одржавање информација у 

регистрима; ажурирање и одржавање податка у 
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рачунарским базама података; ажурирање огласних 

материјала; анализе цена и трошкова; ангажовање 

спољних фирми за административно управљање 

компанијама; дактилографске услуге; дистрибуција 

рекламног материјала; дистрибуција узорака; 

договарање претплате за услуге телекомуникација за 

трећа лица; економске прогнозе; издавање машина за 

Фотокопирање; изнајмљивање аутомата за продају; 

изнајмљивање билборда [паноа за рекламирање]; 

изнајмљивање времена за рекламирање у средствима 

комуникације; изнајмљивање канцеларијске опреме 

у заједничким радним просторима; изнајмљивање 

канцеларијских машина и опреме; изнајмљивање 

огласних материјала; изнајмљивање огласног 

простора; изнајмљивање продајних штандова; израда 

извода са рачуна; израђивање профила потрошача за 

комерцијалне или маркетиншке сврхе; индексирање 

интернет сајтова за комерцијалне намене или намене 

оглашавања; испитивање јавног мњења; 

истраживање тржишта; комерцијална 

администрација за лиценце роба и услуга трећих 

лица; компјутерско управљање подацима; 

консултације о стратегији комуникације у односима 

са јавношћу; консултације о стратегији комуникације 

у рекламирању; консултације у вези са избором 

особља; консултације у вези са пословним 

организовањем; консултације у пословном 

управљању; манекенске услуге у циљу рекламирања 

или продајних промоција; маркетинг; маркетинг у 

оквиру издавања софтвера; маркетиншка 

истраживања; непосредно оглашавање путем поште; 

обавештења о пословима; обезбеђивање онлајн 

тржишта за купце и продавце роба и услуга; 

објављивање рекламних текстова; обрада текста; 

обрачун пореза; оглашавање; оглашавање на 

отвореном; оглашавање плаћањем по клику [рау рег 

click оглашавање]; онлајн рекламирање на 

рачунарској мрежи; оптимизација претраживача за 

промоцију продаје; оптимизација саобраћаја са 

Интернет странице; организовање изложби за 

привредне или рекламне потребе; организовање 

модних ревија у промотивне сврхе; организовање 

сајмова; писање радних биографија за друге; писање 

рекламних текстова; писање текстова за рекламне 

намене; помоћ у пословном или индустријском 

управљању; помоћ у пословном управљању; 

пословна испитивања; пословна истраживања; 

пословне процене; пословно управљање за независне 

пружаоце услуга; пословно управљање за спортисте; 

пословно управљање за сценске уметнике; пословно 

управљање и организационо саветовање; пословно 

управљање програмима рефундирања за друге; 

пословно управљање хотелима; преговарање и 

закључивање пословних трансакција за трећа лица; 

преговарање о пословним уговорима за друге; 

презентација производа путем средстава 

комуникације, у сврху продаје на мало; презентација 

робе; преписивање кореспонденције [канцеларијске 

услуге]; претраживање података у рачунарским 

датотекама за друге; привремено пословно 

управљање; прикупљање информација у 

компјутерске базе података; прикупљање 

статистичких података; припрема платних листи; 

продукција програма телевизијске продаје; 

производња рекламних филмова; промоција робе и 

услуга кроз спонзорисање спорских догађаја; 

промоција продаје за друге; проналажење особља; 

професионалне пословне консултације; пружање 

комерцијалних и пословних контакт информација; 

пружање комерцијалних савета и информација 

потрошачима при избору роба и услуга; пружање 

корисничких оцена у комерцијалне или рекламне 

сврхе; пружање корисничких прегледа у 

комерцијалне или рекламне сврхе; пружање 

пословних информација; пружање пословних 

информација путем Интернет странице; психолошко 

тестирање за избор запослених; развој концепта 

оглашавања; рачуноводство; ревизија пословања; 

регистровање писане комуникације и података; 

рекламирање на радију; рекламирање преко плаката; 

рекламирање слањем наруџбеница; рекламирање 

преко телевизије; саветодавне услуге у пословном 

управљању; састављање пописа информација за 

комерцијалне и рекламне сврхе; секретарске услуге; 

система ција информација у компјутерским базама 

података; стенографске услуге; стручне услуге о 

пословној ефикасности; тражење спонзорства; 

управљање програмима за путнике који често лете 

авионом; управљање програмима лојалности 

потрошача; уређивање излога; услуге агенција за 

запошљавање; услуге агенција за пружање 

пословних информација; услуге агенција за увоз и 

извоз; услуге велепродаје фармацеутских, 

ветеринарских и хигијенских препарата и 

медицинског материјала; услуге 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]; 
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услуге подуговарања, аутсорсинг [помоћ у 

пословању]; услуге пописивања поклона; услуге 

поређења цена; услуге пословног посредовања које 

се односе на повезивање потенцијалних приватних 

улагача са предузетницима којима су потребна 

финансијска средства; услуге посредовања у 

трговини; услуге праћења конкуренције; услуге 

праћења тржишта; услуге праћења штампе; услуге 

претплате на новине за друге; услуге пријављивања 

пореза; услуге продаје путем лицитације; услуге 

рекламних агенција; услуге телемаркетинга; услуге 

телефонских централа; услуге телефонског 

одговарања за одсутне претплатнике; услуге 

управљања пословним пројектима за грађевинске 

пројекте; услуге фотокопирања; фактурисање; 

финансијска ревизија; циљни маркетинг.   

Кл. 37:  асфалтирање; асфалтирање путева; 

балансирање гума; бојење и поправка натписа; 

бродоградња; бушење бунара; бушење нафтних или 

гасних бушотина; вађење руде; водоинсталатерске 

услуге; вулканизација гума [поправка]; глачање 

каменом пловућцем; грађевински надзор; 

дезинфиковање; закивање; заштита возила од 

корозије; заштита грађевина од влаге; заштита од 

корозије; звучно усаглашавање, штимовање 

музичких инструмената; зидарске услуге; зидарство; 

изградња и одржавање цевовода; изградња лука, 

пристаништа; изградња пристанишних насипа; 

изградња сајамских штандова и продавница; 

изградња фабрика; изнајмљивање булдожера; 

изнајмљивање грађевинске опреме; изнајмљивање 

дизалица [грађевинске опреме]; изнајмљивање 

машина за ископавање [багера]; изнајмљивање 

машина за прање веша; изнајмљивање машина за 

прање судова; изнајмљивање машина за сушење 

судова; изнајмљивање машина за чишћење; 

изнајмљивање машина за чишћење путева; 

изнајмљивање одводних пумпи; изолација грађевина; 

инсталација, одржавање и поправка рачунарске 

опреме; инсталирање и одржавање пећи; 

инсталирање и поправка телефона; инсталирање и 

поправљање расхладне опреме; инсталирање, 

одржавање и поправка машина; конструисање; 

конструисање и поправљање складишта; 

конструисање подводних објеката; консултације о 

грађењу; крпљење котлова; лакирање; малтерисање; 

молерске услуге, спољне и унутрашње; монтирање 

скела; обнављање машина које су истрошене или 

делимично уништене; обнављање одеће; одржавање 

базена за пливање; одржавање возила; одржавање и 

поправка авиона; одржавање и поправка горионика 

[пламеника]; одржавање и поправка моторних 

возила; одржавање и поправка сефова; одржавање и 

поправка трезора; одржавање намештаја; одржавање, 

чишћење и поправка коже; одржавање, чишћење и 

поправка крзна; оправка сунцобрана; отклањање 

сметњи на електричним апаратима; оштрење ножева; 

пеглање веша; пеглање одеће; пескирање [брушење]; 

подводне поправке; подмазивање возила; полагање 

каблова; полирање возила; поновно пуњење 

кертриџа са мастилом; поновно пуњење тонера за 

штампаче; поправка електричних водова; поправка и 

одржавање филмских пројектора; поправка 

кишобрана; поправка обуће; поправка одеће; 

поправка пумпи; поправка сигуроносних брава; 

поправка тапацирунга; поправка фотографских 

апарата; поправка часовника и сатова; постављање и 

поправка апарата за климатизацију; постављање и 

поправка електричних уређаја; постављање и 

поправка лифтова; постављање и поправка опреме за 

наводњавање; постављање и поправљање опреме за 

грејање; постављање и поправљање опреме за 

заштиту од поплава; постављање комуналних 

објеката на градилиштима; постављање кухињске 

опреме; постављање, одржавање и оправљање 

канцеларијских машина и опреме; постављање 

тапета на зидове; прање; прање веша; прање возила; 

прање прозора; прање рубља; протектирање гума; 

пружање информација у вези са изградњом; пружање 

информација у вези са поправкама; пуњење батерија 

за возила; пуњење електричних возила; рестаурација 

машина, мотора који су истрошени или делимично 

уништени; рестаурација намештаја; рестаурација 

[поправка] музичких инструмената; рестаурација 

уметничких дела; рушење грађевина; стерилизација 

медицинских инструмената; столарске услуге; 

тапацирање; уградња и поправка противпожарних 

аларма; уградња и поправка противпровалних 

аларма; уградња прозора и врата; уништавање 

[истребљење] штеточина, осим у пољопривреди, 

аквакултури, хортикултури и шумарству; услуге 

вађења камена, каменолома; услуге електричара; 

услуге одржавања домаћинства [услуге чишћења]; 

услуге поправке возила у квару; услуге поправки 

кровова; услуге прављења вештачког снега; услуге 

пуњења батерија мобилних телефона; услуге 

сервисних станица за возила [бензинских пумпи]; 

услуге сузбијања штеточина, осим у пољопривреди, 

аквакултури, хортикултури и шумарству; услуге 

хидрауличког фрактурисања; хемијско чишћење; 

чишћење возила; чишћење димњака; чишћење зграда 

[спољних површина]; чишћење и поправка котлова; 

чишћење одеће; чишћење пелена; чишћење снега; 

чишћење улица; чишћење унутрашњости зграда.   

Кл. 43:  декорисање колача; декорисање хране; 

изнајмљивање апарата за кување; изнајмљивање 

апарата за осветљење; изнајмљивање аутомата за 

воду за пиће; изнајмљивање покретних грађевинских 

објеката; изнајмљивање привременог смештаја; 

изнајмљивање просторија за састанке; изнајмљивање 

столова, столица, столњака и стакленог посуђа; 

изнајмљивање шатора; информације и савети у вези 
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са припремањем оброка; кетеринг хране и пића; 

обезбеђење услова за камповање; пансион за 

животиње; пансионске услуге; прављење скулптура 

од хране; резервисање пансиона; резервисање 

привременог смештаја; услуге агенција за смештај 

[хотелски, пансионски]; услуге барова; услуге 

вашоку ресторана; услуге дечијих јаслица; услуге 

домова за стара лица; услуге изнајмљивања кућа за 

одмор; услуге кампова за одмор [смештај]; услуге 

кантина; услуге кафеа; услуге кафетерија; услуге 

личног шефа кухиње; услуге мотела; услуге наргила 

барова; услуге пријема за привремени смештај 

[организовање долазака и одлазака]; услуге 

резервисања хотела; услуге ресторана; услуге 

ресторана за самопослуживање; услуге снек барова; 

услуге удон и соба ресторана; услуге хотела.   
 

(111) 79012 (181) 06.02.2030. 

(210) Ж- 2020-151 (220) 06.02.2020. 

 (151) 17.09.2020. 

(732) Public Joint Stock Company Gazprom Neft 

Rusia, Pochtamtskaya, dom 3-5, liter A, ch. pom. 1N, 

kab. 2401, 190000, Saint Petersburg, RU 

(740) Весна Живковић, Македонска 30, 11000, 

Београд 

(540) 

 

(531) 26.01.19; 26.02.05; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.11; 

29.01.01; 29.01.08  

(591) црна, наранџаста.  

(511) Кл. 4:  aлкохол [гориво]; антрацит; бензин; 

бензинско гориво; брикети за сагоревање; брикети од 

тресета [гориво]; брикети угља; восак за 

осветљавање; восак за ремење; восак за скије; восак 

карнауба палме; восак [непрерађен]; вунена маст; гас 

за осветљавање; говеђи лој; горива; горива на бази 

алкохола; гориво за осветљавање; гориво из биомасе; 

графит за подмазивање; дизел уље; додаци, који нису 

хемикалије, за моторна горива; дрвени брикети; 

дрвени опиљци за потпаљивање ватре; дрвени угаљ 

[гориво]; електрична енергија; етанол [гориво]; желе 

од петролеја за индустријску употребу; згуснути гас 

[гориво]; индустријска уља; индустријске масти; 

индустријски восак; керозин; кокс; коштано уље за 

индустријску употребу; ксилен гориво; ланолин за 

употребу у производњи козметике; лигнит; лигроин; 

мазива; мазут; масти за заштиту коже; масти за 

обућу; масти за оружје; масти за подмазивање; масти 

за производе од коже; масти за ремење; материјал за 

паљење ватре; мешавина испарљивих горива; 

минерална горива; мирисне свеће; моторна уља; 

нафта; нафтни етар; нискокалорични плин; ноћна 

расвета [свеће]; огревно дрво; озокерит; олеин; 

папирне траке за потпаљивање ватре; парафин; 

петролеј [прерађен или непрерађен]; плинско гориво; 

плинско уље; погонско гориво; потпаљивачи; 

препарати за везивање прашине за чишћење; 

препарати за уклањање прашине; препарати против 

проклизавања каишева, ремења; препарати сојиног 

уља за одмашћивање кухињског посуђа; пчелињи 

восак; пчелињи восак за употребу у производњи 

козметике; рибље уље, нејестиво; рицинусово уље за 

индустријске сврхе; свеће; свећице за божићне јелке; 

смесе за упијање прашине; смеше за везивање 

прашине; стеарин; сунцокретово уље за 

индустријску примену; течности за сечење; тресет 

[горива]; угаљ; угаљ за наргиле; угљена нафта; 

угљена прашина [гориво]; уља за боје; уља за 

заштиту зидова; уља за конзервацију коже; уља за 

осветљавање; уља за текстил; уља за уклањање 

оплате [грађевинска]; уља од угљеног катрана; уље 

за влажење; уље за ложење; уље за подмазивање; 

уље репе за индустријску употребу; фитиљи за 

лампе; фитиљи за свеће; цересин восак; шпиритус од 

метил алкохола.   

Кл. 9:  зд наочаре; close-up сочива; wah-wah педале; 

аерометри; азбестна одећа за заштиту од ватре; 

азбестне рукавице за заштиту од несреће; 

актинометри; акумулатор, електрични; 

акумулаторске посуде; акустичне мембране; 

акустичне спојнице; акустични аларми; акустични 

цевоводи; акцелерометри; аларми; алармна звона, 

електрична; алкометри; алхидаде [део теодолита, 

геодетског инструмента]; амперметри; аноде; анодне 

батерије; антене; антикатоде; апарат за мерење 

нагиба; апарат за регулисање топлоте; апарат за 

транспирацију кисеоника; апарат за центрирање 

фотографских слајдова; апарати за анализирање 

хране; апарати за анализу ваздуха; апарати за 

балансирање; апарати за бележење времена; апарати 

за гашење ватре; апарати за глачање фотографских 

снимака; апарати за даљинско управљање; апарати за 

демагнетизацију магнетних трака; апарати за 

дестилацију за научне потребе; апарати за дисање за 

подводно пливање; апарати за дисање, изузев за 

вештачко дисање; апарати за замену игала на 

грамофон има; апарати за интерну комуникацију; 

апарати за магнетну резонанцу [MRI], који нису за 

медицинску употребу; апарати за мерење; апарати за 

мерење брзине [фотографски]; апарати за мерење 

дебљине коже; апарати за мерење притиска; апарати 

за мерење раздаљине; апарати за мерење 
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удаљености; апарати за обраду података; апарати за 

обуку; апарати за поморску сигнализацију; апарати 

за праћење, који нису за употребу у медицини; 

апарати за пренос звука; апарати за прецизна 

мерења; апарати за проверу брзине возила; апарати 

за проверу поштанских марака; апарати за 

пројекцију, пројектори; апарати за репродуковање 

звука; апарати за сателитску навигацију; апарати за 

сечење филма; апарати за снимање звука; апарати за 

суфлирање [телепромптери]; апарати за сушење 

фотографских снимака; апарати за тестирање који 

нису за медицинску употребу; апарати за увећавање 

[фотографски]; апарати за ферментацију 

[лабораторијски]; апарати за цртање шема; апарати 

за чишћење дискова са снимљеним звуком; апарати и 

инсталације за производњу рендгенских зрака, не за 

медицинску употребу; апарати и инструменти за 

астрономију; апарати и инструменти за вагање; 

апарати и инструменти за физику; апарати и 

инструменти за хемију; апарати и опрема за 

спашавање живота; апертометри [оптика]; 

апликаци]е за рачунарске софтвере које се могу 

преузимати; арматуре [за струју]; аудиовизуелни 

апарати за обуку; аудио и видео пријем ници; аудио 

интерфејси; аудио миксете; аутоматски индикатори 

ниског притиска у гумама возила; ауто-радио; 

бакарна жица, изолована; банкомати [АТМ]; 

барометри; батерије, електричне; батерије, 

електричне, за возила; батерије за електронске 

цигарете; батерије за осветљавање; бежични 

телефони; бетатрони; биометријске личне карте; 

биометријски пасоши; биочипови; блицеви 

[фотографски]; блиц лампе [фотографске]; браве, 

електричне; бројачи; бројачи корака; бројачи навоја; 

бројачи обртаја; ваге; ваге за бебе; ваге за купатила; 

ваге са анализатором телесне масе; вакум-метри; 

вакумске цеви [радио]; вариометри; ватрогасна 

црева; ватростално стакло [лабораторијско]; ветроказ 

за одређивање правца ветра; ветромери 

[анемометри]; видео екрани; видео касете; видео 

пројектори; видео рекордери; видео телефони; 

видео-траке; видео уређаји за надгледање беба; 

визири за шлемове; вискови; високофреквентни 

апарати; вођице или олово за дубиномере; возачке 

рукавице; воки-токи; вокмен; волтметри; временски 

прекидачи, аутоматски; галванометри; галванске 

батерије; галванске ћелије; гасометри [инструменти 

за мерење]; геодетске справе и инструменти; говорне 

цеви; грамофон и; гранични мерач [столарија]; 

графички елементи за мобилне телефоне који се могу 

преузети са интернета; громобрани; даљинометри; 

датотеке слика које се могу преузимати; ДВД 

плејери; двогледи; дензиметри; дензитометри; 

дестилацијске посуде за лабораторијске 

експерименте; детектори; детектори дима; детектори 

фалсификованог новца; дигиталне метеоролошке 

станице; дигитални знаци; дигитални рамови за 

фотографије; дигитални термостати за контролу 

климатизације; дијагностички апарати, не за 

медицинску употребу; динамометри; диоде које 

емитују светло [ЛЕД]; дисаљке; диск драјвери за 

рачунаре; диско в и за снимање звука; 

дистрибуционе конзоле [за струју]; дифракциони 

апарат у микроскопији за преламање спектра; ДНА 

чипови; дозиметри; дубиномери; дубиномери, 

мерачи дубине мора; еквилајзери [аудио апарати]; 

екрани за фотогравуру; електрифициране ограде; 

електрична звона на вратима; електричне жице; 

електричне инсталације за даљинско управљање 

индустријским процесима; електричне инсталације 

за спречавање провала; електричне спојнице; 

електричне утичнице; електрични адаптери; 

електрични апарати за даљинско паљење; 

електрични апарати за комутацију; електрични 

водови; електрични каблови; електрични колектори; 

електрични претварачи; електрични проводници; 

електрични утикачи; електрични цевоводи; 

електродинамички апарати за даљинско управљање 

сигналима; електродинамички апарати за даљинску 

контролу железничке пруге; електролизатори; 

електромагнетни калемови; електронске етикете за 

производе; електронске интерактивне табле; 

електронске огрлице за дресуру животиња; 

електронске оловке [за видео-дисплеје]; електронске 

партитуре које се могу преузети он-лајн; електронске 

публикације које се могу преузимати; електронске 

табле за обавештења; електронске цеви за 

појачавање; електронски кључеви као даљински 

управљачи; електронски новчаници који се могу 

преузимати; електронски нумерички дисплеји; 

електронски планери; електронски системи контроле 

приступа за блокирање врата; емотикони за мобилне 

телефоне који се могу преузети; епидијаскопи; 

ергометри; железнички сигурносни уређаји; жица за 

осигураче; жмигавци [светлосна сигнализација]; 

затварач бленде [фотографски]; затварачи струјног 

кола; затварачи [фотографски]; заштитна одела за 

авијатичаре; заштитне кациге; заштитне кациге за 

спорт; заштитне маске; заштитне фолије прилагођене 

за екране рачунара; заштитне фолије прилагођене за 

смартфоне: заштитни уређаји за личну употребу у 

случају несреће; заштитни уређаји против 

рендгенског зрачења, не за медицинску употребу; 

звиждаљке за псе; звиждећи аларми; звона 

[упозоравајући уређаји]; звучни апарати и машине; 

звучници; зујалице; игле за геодетске компасе; игле 

за грамофоне; идентификационе облоге за 

електричне каблове; идентификациони конци за 

електричне жице; издавачи карата; инвертори струје; 

индикатори брзине; индикатори губитка струје; 

индикатори за количину; индикатори нивоа воде; 

индикатори притиска; индикатори притиска за 
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вентиле; индикатори температуре; индуктори [за 

струју]; инкубатори за културе бактерија; 

инструменти за геодетско мерење; инструменти за 

испитивање гасова; инструменти за лоцирање звука; 

инструменти за мерење висине; инструменти за 

мерење вискозитета, густине; инструменти за 

нивелацију; инструменти за нивелирање; 

инструменти за одређивање азимута; инструменти за 

осматрање; инструменти и машине за тестирање 

материјала; инструменти који садрже окуларе; 

интегрисана кола; интерактивни терминали са 

екранима осетљивим на додир; интерфејси за 

рачунаре; инфрацрвени детектори; исправљачи 

струје; јастучићи за слушалице; јонизациони 

апарати, не за пречишћавање ваздуха или воде; 

каблови за стартовање мотора; каблови са оптичким 

влакнима; калеми, електрични; калемови за 

пригушивање; калемови [фотографски]; 

калориметри; камере за вожњу уназад; камкордери; 

кантари [пијачне ваге]; капаљке за мерење, осим за 

медицинску и кућну употребу; капиларне цеви; 

капсуле за спасавање у случају природних 

катастрофа; картице са интегрисаним колима 

[паметне картице]; касете за видео игре; касетофони; 

катанци, електронски; катоде; катодни анти-

корозивни апарати; кациге за виртуелну стварност; 

кертриџи за мастило, празни, за штампаче и 

фотокопир апарате; кинематографске камере; 

кинематографски филм, осветљен; клепетуше за 

усмеравање стоке; клизни лењири; клизни шестари; 

коаксијални каблови; кодиране картице за 

откључавање; кодиране магнетне картице; кодиране 

наруквице за идентификацију, магнетне; командне 

ручице [џојстици] за употребу са рачуна ром, осим за 

видео игре; коморе за декомпресију; компакт 

дискови [аудио-видео]; компакт диск плејери; 

компаратор; компаси за одређивање правца; 

компјутерске периферне јединице; компјутерски 

хардвер; комутатори; кондензатори; конектори 

[струјни]; контакти, електрични; контакти за 

електричне линије; контактна сочива; контролне 

табле [за струју]; контролни инструменти за котлове; 

контролни сатови [уређаји за евиденцију времена]; 

космографски инструменти; корективна сочива 

[оптичка]; криптографски кључеви који се могу 

даунлаудовати за примање и трошење крипто-

валуте; кристали галенита [детектори]; кројачки 

метар; кружни логаритмар; купе за саобраћајну 

сигнализацију; кутије за звучнике; кутије за 

контактна сочива; кутије за микроскопска стакла; 

кутије за наочаре; кутије посебно направљене за 

фотографске апарате и инструменте; кућишта за 

акумулаторе; лабораторијске пипете; лабораторијске 

посуде; лабораторијске центрифуге; лабораторијски 

роботи; лактодензиметри; лактометри; лампе за 

мрачне коморе [фотографске]; ланци за премер 

земљишта; ланчићи за наочаре; лаптоп рачуна ри; 

ласери, који нису за медицинску употребу; лењири 

[мерни инструменти]; летве за нивелисање 

[инструменти за мерење земљишта]; либеле 

[инструменти за утврђивање хоризонтале]; 

лимитатори [за струју]; лични дигитални асистенти 

[РОА]; лутка-главе за обуку фризера [опрема за 

обуку]; лутке за испитивање сигурности при судару 

возила; лутке за реанимацију [апарати за наставу]; 

магичне лампе [пројектори нацртаних слика у 

простору]; магнети; магнетне жице; магнетне 

идентификационе картице; магнетне траке за 

рачунаре; магнетне траке; магнетни декодери; 

магнетни дискови; магнетни носиоци података; 

магнетофони; манометри; маркери за обележавање 

ивица; маске за заваривање; математички 

инструменти; материјали за електричне водове 

[жице, каблови]; матрице [мерни инструменти]; 

машине за бројање и сортирање новца; машине за 

гласање; машине за диктирање; машине за мерење 

тежине; машине за рачунање; машине за 

фактурисање; машине са перфорираним картицама 

за канцеларије; мегафони; мелодије за мобилне 

телефоне које се могу преузимати; мембране за 

научне апарате; меморијске картице за машине за 

видео игре; мерачи; мерачи величине прста; мерачи 

величине прстена; мерачи висине; мерачи за 

нарезивање шрафова; мерачи [инструменти за 

мерење]; мерачи јачине алкохола; мерачи 

километраже за возила; мерачи површине, 

сферометри; мерачи потрошње бензина; мерачи 

протока; мерачи салинитета; мерачи сахарина; 

мерачи фреквенције; мерач киселине за батерије; 

мерне кашике; мерне летве [геодетски инструменти]; 

мерне сонде за научне сврхе; мерни инструменти; 

мерни инструменти, електрични; мерни компаси; 

метал детектори за индустријску или војну примену; 

метеоролошки балони; метеоролошки инструменти; 

метри [мерни инструменти]; метрономи; механизми 

за апарате који се покрећу бројачем; механизми за 

апарате који се покрећу кованицама; механички 

знаци; механички или светлећи сигнали; 

микрометарски завртњи за оптичке инструменте; 

микрометри; микропроцесори; микроскопи; 

микротоми; микрофони; мишеви са куглицом за 

управљање [компјутерски периферни уређаји]; миш 

[рачунарска периферна опрема]; млазнице за 

ватрогасна црева; мобилни телефони; модеми; 

монитори [компјутерска опрема]; монитори 

[компјутерски програми]; морнарички компаси; 

мрачне коморе [фотографске]; мреже за заштиту од 

несреће; мрежни трансформатори; музичке датотеке, 

фајлови, које се могу преузимати; музички аутомати 

који се покрећу кованицама [џубокс]; навигациони 

апарати за возила [путни рачунари]; навигациони 

инструменти; навлаке за РОД уређаје [личне 
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дигиталне помоћне уређаје]; навлаке за лаптопове; 

навлаке за паметне телефоне; налепнице индикатори 

температуре, не за медицинске намене; намештај 

посебно прављен за лабораторије; наочаре за сунце; 

наочаре [оптика]; наочаре против заслепљивања; 

наутички апарати и инструменти; неонски знаци; 

нивелатори са живом, либеле; ниско фреквентни 

звучници [сабвуфери]; нишански телескопи за 

ватрена оружја; нонијуси, шублери; носачи за 

електричне калемове; носачи тамних плоча 

[фотографски]; носиви монитори са видео дисплејем; 

носиви рачунари; носиви уређаји за мерење 

активности; носни чепови за пливаче и рониоце; 

ноутбук рачунари; објективи за снимање селфија; 

објективи [сочива] [оптичка]; овоскопи, електрични 

осветљивачи јаја; огледала за инспекцију рада; одећа 

за заштиту од несрећа, радијације и пожара; одећа за 

заштиту од пожара; одећа отпорна на метке; 

озонизатори [озонатори]; оквири за дијапозитиве у 

фотографији; октанти; окулари; оловна лопта виска; 

омметри; омоти за електричне утичнице; оперативни 

рачунарски програми, снимљени; оплате за 

електричне каблове; опрема за телефонирање 

слободних руку [хендс фри]; оптичарски производи; 

оптичка влакна; оптичка огледала; оптичка сочива; 

оптичка стакла; оптичке лампе; оптички апарати и 

инструменти; оптички дискови; оптички компакт 

дискови [ЦД-pом]; оптички кондензатори; оптички 

носиоци података; оптички читачи слова, симбола; 

органске светлеће диоде [OLED]; осигурачи; 

ослонци за ручни зглоб за рад са рачуна рима; 

осцилографи; отпорници, електрични; паметне 

наочаре; паметне наруквице [мерни инструменти]; 

паметни сатови; паметно прстење; панцир прслуци 

за заштиту од метака; паркинг метри; паркинг 

сензори за возила; перископи; петри посуде; пећи за 

лабораторијску употребу; пешчани сатови; 

пиезоелектрични сензори; пирометри; питот цеви; 

планиметри; плотери; плоче за батерије; плутаче за 

означавање; плутаче за спасавање; подлоге за 

"мишеве"; појасеви за спасавање; појасеви за тегове 

за рониоце; појасеви за тело као потпора при 

подизању терета; појачала; поклопци за фотографска 

сочива; покретна пумпа, возило, за гашење пожара; 

покривала за главу као заштитни шлемови; 

полариметри; полупроводници; полупроводничке 

плочице за израду интегрисаних кола; постоља за 

реторте; постоља за фотографске апарате; посуде за 

испирање [фотографске]; предајни уређаји 

[телекомуникациони]; прекидачи, електрични; 

прекидачи струјног кола; преносиви мултимедијални 

читачи, плејери; преносници електронских сигнала; 

прецизне ваге; пригушивачи за осветљење; призме 

[оптичке]; проводне цеви за монтирање рефлектора; 

пројектни екрани; пројектори слајдова; 

противпожарна ћебад; противпожарни аларми; 

противпожарни излази; противпожарни чамци; 

против провални упозоравајући апарати; процесори 

[централна јединица за обраду података]; прслуци за 

спасавање; прстенови за калибрацију; пумпе за 

гашење пожара; пуњачи батерија; пуњачи за 

електричне акумулаторе; пуњачи за електронске 

цигарете; радари; радио апарати; радиолошки 

апарати за индустријску употребу; радиолошки 

екрани за индустријску употребу; радио пејџери; 

радио-телеграфски склопови; радио-телефонски 

склопови; разводна кутија [струјна]; разводна 

кућишта [узидне дозне][струја]; разводне кутије [за 

струју]; разводне табле; разводне табле [за струју]; 

разводни ормани [за струју]; разводни прстенови за 

електричне водове; рамови за наочаре; рафрактори; 

рачунаљке; рачунарска меморија, уређаји; 

рачунарске софтверске платформе, снимљене или 

даунлодоване; рачунарски програми, који се могу 

преузимати; рачунарски програми, снимљени; 

рачунарски софтвер, снимљени; рачунске машине; 

регистар касе; регулатори брзине за грамофоне; 

регулатори јачине светла, електрични; регулатори 

напона за возила; регулатори преоптерећења напона; 

регулатори сценске расвете; регулациони апарати, 

електрични; редуктори, ослабљивачи [за струју]; 

резонатори за откривање подземних вода; релеји, 

електрични; рендгенске фотографије, које нису за 

медицинску употребу; рендгенске цеви, не за 

медицинске намене; рендгенски апарати, не за 

медицинску употребу; рендгенски филмови, 

осветљени; реостати; респиратори за пречишћавање 

ваздуха; респираторне маске, које нису за вештачко 

дисање; реторте; рефлектујуће плоче на одећи, за 

спречавање незгода; рефрактометри; решетке за 

батерије; роботи за наставу; роботи за сигурносни 

надзор; роботи за телепрезентацију; ронилачка 

одела; ронилачке маске; рукавице за виртуелну 

стварност; рукавице за заштиту од несрећа; рукавице 

за заштиту од рендгенског зрачења за индустријску 

употребу; ручице за грамофоне; ручни електронски 

речници; сателити за научне сврхе; светлеће диоде са 

квантним тачкама [QLED]; светлећи знаци; светлећи 

или механички знаци за путеве; светломери; 

светлосна сигнализација; светлосни електронски 

показивачи; секстанти; селфи штапови [ручни 

моноподи]; сигнали за маглу, неексплозивни; 

сигнална звона; сигнална расвета у саобраћају 

[сигнални уређаји]; сигналне бове; сигналне 

звиждаљке; сигналне лампе; сигналне ракете, 

неексплозивне и које нису пиротехничке; сигнални 

панели, светлећи или механички; сигурносне мреже; 

сигурносне цираде; сигурносни појасеви, осим за 

седишта возила и за спортску опрему; сигурносни 

рефлектујући прслуци; сигурносни токени [уређаји 

за кодирање]; симулатори управљања и контроле 

возила; симулатори за обуку оживљавања; сирене; 
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системи за распршивање за противпожарну заштиту; 

скале за мерење величине слова; скеле за спашавање; 

скенери [опрема за обраду података]; слајдови 

[фотографски]; слушалице; слушалице за 

комуникацију на даљину; смартфони [паметни 

телефони]; снопови електричних жица за 

аутомобиле; соларне батерије; соларне плоче за 

производњу електричне енергије; соленоидни 

вентили [електромагнетни прекидачи]; сонари; 

софтвер за чување екрана на рачунару, снимљен или 

даунлодован; софтвери за рачунарске игре, који се 

могу преузети; софтвери за рачунарске игре, 

снимљени; сочива за астрофотографију; спасилачке 

ласерске сигналне ракете; спектроскопи; 

спектографски апарати; специјална одећа за 

лабoраторије; спојнице за жице [за струју]; спојнице 

[опрема за обраду података]; спортске наочаре; 

спортске пиштаљке; спортски штитници за уста; 

справе за гашење ватре; справе за гашење пожара; 

стакла за наочаре; стаклено мерно посуђе; сталци за 

сушење [фотографски]; сталци прилагођени за 

лаптопове; станице за пуњење електричних возила; 

стереоскопи; стереоскопски апарат; столарски 

лењири; стробоскопи; стубови за бежичне антене; 

сушилице за употребу у фотографији; таблет 

рачунари; таксиметри; танки клијент рачунари; 

тастатуре за рачунаре; тастери за звона; тахометри; 

тегови; телевизијски апарати; телевизијски апарати 

који се покрећу кованицама; телеграфске жице; 

телеграфски апарати; телекомуникациони апарати у 

облику накита; телекомуникациони прекидачи; 

телекомуникациони преносници; телепринтери; 

телескопи; телескопски нишани за артиљерију; 

телефонске жице; телефонске секретарице; 

телефонски апарати; телефонски преносници; 

телефонски пријемници; теодолити; теретна вага за 

возила или животиње; термалне камере; терминали, 

електрични; терминали за кредитне картице; 

термионске цеви; термометри, не за медицинску 

употребу; термостати; термостати за возила; термо-

хигрометри; Т лењири за мерење; тонер кертриџи, 

празни, за штампаче и фотокопире; тонски носачи 

звука; торбе за лаптопове; тотализатори [сатови за 

бодове на спортским теренима]; траке за мобилне 

телефоне; траке за снимање звука; траке за чишћење 

глава за снимање; транзистори [електронски]; 

транспондери; трансформатори [за струју]; триоде; 

троношци за камере; ћебад за преживљавање; 

убрзивачи честица; увеличавајуће стакло [оптичко]; 

угаони лењири за мерење; углови за мерење; 

угломери [мерни инструменти]; узице за наочаре; 

украсни магнети; упозоравајући троуглови за возила; 

управљачки апарати, аутоматски, за возила; уређај за 

мерење брзине пловног објекта [мерни инструмент]; 

уређај за мерење таласа; уређаји за анализу величине 

наночестица; уређаји за глобално позиционирајући 

систем [GPS]; уређаји за електричне и електронске 

ефекте за музичке инструменте; уређаји за мерење 

дебљине коже; уређаји за мерење сателитских 

сигнала; уређаји за мерење сулфита; уређаји за 

монтажу кинематографских филмова; уређаји за 

надгледање беба; уређаји за пројектовање 

виртуелних тастатура; уређаји против ометања [за 

струју]; уринометри; УСБ прикључци; факсимил 

машине; филмови, осветљени; филтери за 

респираторне маске; филтери за ултравиолетне 

зраке, за фотографију; филтери за употребу у 

фотографији; флопи дискови; флуоресцентни 

екрани; фотографска камера; фотографске мембране; 

фотографски екрани; фотографски објективи; 

фотокопир апарати [фотографски, електростатички, 

термички]; фотометри; фотонапонске ћелије; 

фототелеграфски апарат; футроле за паметне 

телефоне; футроле за таблет рачуна ре; хелиографски 

апарат; хигрометри; хидромерачи киселости; 

хидрометри; холограми; хорне за звучнике; 

хроматографски апарати за лабораторијску употребу; 

хронографи [апарати за бележење времена]; 

хуманоидни роботи са вештачком интелигенцијом; 

цвикери; цеви за тестирање; цеви са електричним 

пражњењем, које нису за осветљавање; циклотрони; 

ципеле за заштиту од несрећа, радијације и пожара; 

црне кутије [за снимање података]; цртани филмови; 

чамци за спасавање; чепови за уши за рониоце; 

чипови [интегрисана кола]; читачи бар-кодова; 

читачи електронских књига; читачи [опрема за 

обраду података]; џепни електронски преводиоци; 

џепни калкулатори; џубокс за рачунаре; шестар за 

узимање спољашњих и унутрашњих мера; шлемови 

за јахање; шпијунке за врата [увеличавајуће стакло]; 

штампана кола; штампане плоче; штампачи за 

рачунаре; штампачи улазница; штитници од азбеста 

за ватрогасце; штитови за лице за раднике; штитници 

од искри; штитници за колена за раднике; штитници 

за зубе; штитници главе за спорт; рачунaри.   

Кл. 16:  адресне матрице за машине за адресирање; 

акварел боје; албуми; алманаси; амбалажа за флаше 

од папира или картона; апарати за вињете; апарати за 

обележавање бројевима; апарати за развијање 

фотографија; апарати за уништавање папира 

[шредери] за канцеларијску употребу; апарати и 

машине за умножавање докумената; архитектонски 

модели; аташе мапе; атласи; бележнице; беџеви са 

именом [канцеларијски прибор]; билтени; биолошки 

узорци за употребу у микроскопији [наставни 

материјал]; блокови за цртање; блокови 

[канцеларијски материјал]; бочице за мастило; 

брисачи за налив пера; брисачи за табле за писање; 

бројеви [штампарски]; бушилице за папир [зумба]; 

ваљци за кућно фарбање: ваљци за писаће машине; 

ваучери; ваши [јапански папир]; вискозни папир за 

умотавање, украсни папир; восак за калупе, који није 
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за зубарску употребу; восак за печаћење; воштани 

папир; вреће за убре [од папира или пластике]; вреће 

за микроталасно кување; врећице [коверте, кесе] од 

папира или пластике, за паковање; географске мапе; 

глина од полимера за моделирање; глобуси; глутен 

[лепа к] за папир или употребу у домаћинству; 

гравуре; графитне мине за оловке; графичке 

репродукције; графички отисци; грбови [папирни 

печати]; гумиране траке за лепљење папира; 

гумиране траке [канцеларијски материјал]; гумице 

[еластичне траке] за канцеларије; гумице за брисање; 

дијаграм и; дописнице за најаву посебних дога аја; 

дописнице, разгледнице; држачи за креду; држачи за 

оловке; држачи оловака; држачи печата; држачи 

списа, докумената [канцеларијски прибор]; држачи 

страница књига; електрокардиографски папир; 

етикете од папира или картона; жигови [печати]; 

зарезачи за оловке, електронски и не-електронски; 

заставе од папира; игле за копирање за цртачке 

сврхе; игле за урезивање, за линорез и дуборез; 

индексне карте [канцеларијске]; индекс регистри; 

индиго папир за умножаваче; индијско мастило; 

инструменти за гравирање; инструменти за писање; 

инструменти за цртање; испуна од папира или 

картона; јастучићи за мастило; јастучићи за печате; 

јо јо држачи картица са именом [канцеларијски 

прибор]; калеми за траке са мастилом; календари; 

калупи за глину за моделирање [уметнички 

материјал]; канцеларијске машине за затварање 

коверата; канцеларијске машине за печаћење; 

канцеларијски материјал, изузев намештаја; 

канцеларијски материјал и канцеларијски прибор, 

осим намештаја; карбон папир; карте; картон; 

картонске кутије за шешире; каталози; каширани 

папир; клипсе за оловке; клишеи; клишеи за 

галванопластику; књиге; књиге са песмама или 

нотама; књиговезачка платна; књиговезачке корице; 

књиговезачки апарати и машине [канцеларијска 

опрема]; књиговезачки конопци; књиговезачки 

материјал; књиговодствене књиге; књижице; 

коверте; колекционарске сличице, за размену, које 

нису за играње; комплети за цртање; композери за 

слагање; конусне папирне кесе; копче за навлаке за 

картице са именом [канцеларијски прибор]; 

корективна течност [канцеларијски реквизит]; 

корективно мастило [хелиографско]; коректорске 

траке [канцеларијски прибор]; корице за пасоше; 

креда за писање; креда у спреју; креде за маркирање; 

кројачка креда; кројеви и обрасци за копирање; 

куглице за хемијске оловке; кутије за матрице; кутије 

за оловке; кутије за печате; кутије са бојама 

[школски материјал]; лењири за цртање; лепак за 

канцеларијску или кућну употребу; лепак за папир 

или употребу у домаћинству; лепљиве врпце за 

папир или употребу у домаћинству; лепљиве траке за 

папир или употребу у домаћинству; леци, флајери; 

листови папира [канцеларијски]; литографије; 

литографска креда; литографска уметничка дела; 

литографски камен; магазини [периодични]; 

манжетне за држање прибора за писање; марамице 

од папира; марамице од папира за чишћење; маркери 

[писаћи прибор]; мастило; мастиљаве траке; 

мастиљарнице; материјал за обуку [изузев апарата]; 

материјал за паковање направљен од скроба; 

материјали за моделирање; материјали за писање; 

материјали за филтрирање од папира; материјали за 

цртање; материје за печаћење за канцеларијску 

употребу; машине за адресовање; машине за 

биговање папира [канцеларијска опрема]; машине за 

оштрење оловака, електронске или неелектронске; 

машине за франкирање за канцеларијску употребу; 

метални врх за индексне карте; моделарска глина; 

музичке честитке, разгледнице; мустре [шеме за вез]; 

навлаке за картице са именом; надстолњаци од 

папира; налепнице [канцеларијски прибор]; 

наливпера; налив пера и хемијске оловке 

[канцеларијски прибор]; напрсци [канцеларијски 

реквизити]; натписи од папира или картона; 

неелектронски импринтери за кредитне картице; 

неелектронски показивачи графикона; несесери са 

прибором за писање; новине; новчанице; ногаре за 

сликаре [штафелаји]; ножеви за папир [за отварање 

писама]; ножеви за стругање [брисање] за 

канцеларије; носачи лепљивих трака [канцеларијски 

прибор]; обележивачи за књиге; обрасци за 

прецртавање; овлаживачи врхова прстију 

[канцеларијски прибор]; овлаживачи за лепљење 

коверти [канцеларијски реквизити]; огласни панои 

од папира или картона; ознаке за поврат пртљага од 

папира; олеографи; оловке; оловке за цртање; оловке 

од дрвеног угља; оловке са графитном мином 

[техничке оловке]; омотачи за флаше од картона или 

папира; омоти за папир; омоти за чековне књижице; 

омоти [канцеларијски материјал]; палете за сликаре; 

памфлети; пантографи [справе за прецртавање]; 

папир; папир за копирање; папир за лекарске столове 

за прегледе; папир за машине за снимање; папир за 

писање; папир за радиограме; папир за сликање и 

калиграфију; папир за увијање; папирне или 

картонске кутије; папирне кесе за стерилизацију 

медицинских инструмената; папирне копче; папирне 

марамице за уклањање шминке; папирне кутије за 

крем; папирне машне, које нису позамантерија и 

украси за косу; папирне облоге за фиоке, ормане, 

парфимисане или не; папирне траке и картице за 

бележење компјутерских програма; папирне траке, 

које нису позамантерија и украси за косу; папирни и 

картонски материјали за паковање [пуњење, 

облагање]; папирни омоти за саксије; папирни 

подметачи за стоматолошке тацне; папирни филтери 

за кафу; папир од пиринча; папир од пулпе, дрвене 

масе; паста за моделирање; пастел не бојице [креде у 
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боји]; паус папир; пелир папир за копије 

[канцеларијски материјал]; пера; пера за туш; пера од 

злата; пергамент; периодичне публикације; 

перфориране картице за разбоје; печати; печати са 

адресом; писаљке за таблице; писаће машине 

[електричне и неелектричне]; плакати од папира или 

картона; планови, пројекти; пластика за моделирање; 

пластификатори докумената за канцеларијску 

употребу; пластична, мехураста амбалажа за 

паковање или умотавање; пластична танка 

растегљива фолија за обавијање палета; пластичне 

кесе за одлагање животињског измета; пластичне 

фолије за омотавање; плоче за гравуру; плоче за 

матрице; плочице за печаћење; плочице са 

хватаљком за листове папира; подлоге за писање; 

подметачи за сто од папира; подметачи за пивске 

чаше; подметачи за чаше од папира; подметачи од 

папира; подупирач за руке за сликаре; подупирачи за 

књиге; портикле од папира; портикле са рукавима, 

папирне; портрети; постери; постоља за мастило; 

постоља за пера и оловке; постоља за печате; 

постоља за фотографије; посуде за водене боје за 

уметнике; посуде за писма; посуде за сортирање и 

бројање новца; посудице за боје; поштанске марке; 

поштански жигови; прекривачи столова од папира; 

прибор за ручно лепљење налепница; приручници; 

притискачи за папир; пробадачи [канцеларијски 

материјал]; производи за брисање; проспекти; 

рачунске таблице; рибље туткало за употребу у 

канцеларијама или домаћинству; самолепљиве траке 

за папир или употребу у домаћинству; свеске; 

светлећи папир; секачи папира [канцеларијски 

прибор]; скробне пасте [лепила] за папир или 

употребу у домаћинству; сликарске четкице; 

сликарско платно; слике; слике, урамљене или 

неурамљене; слова на писаћим машинама, на 

тастатури; спајалице; спајалице за новац; спојени 

рамови [штампарски]; сребрни папир; средства за 

лепљење за папире или употребу у домаћинству; 

сталци за посуде за штампарска слова; стеатит [к 

реда за кројаче]; столњаци од папира; стоне полице 

за документацију са фиокама [канцеларијски 

прибор]; стоне салвете од папира; стрипови; табаци 

од рецикловане целулозе за умотавање; табле за 

цртање; табле од дрвене пулпе [канцеларијске]; 

таблице за писање; Т-лењири за цртање; тоалет 

папир; траке за бар кодове; траке за везивање 

[књиговезачке]; траке за писаће машине; траке за 

цигаре, за увијање цигарета; транспаренти [банери] 

од папира; тубе од картона; убруси за лице од 

папира; убруси од папира; угаони лењири за цртање; 

угаоници за цртање; украсне папирне заставице; 

улазнице; уложне мапе са прстеновима; улошци са 

мастилом за машине за репродуковање докумената; 

умноживачи; упијајућа хартија; упијајуће фолије од 

папира или пластике за паковање хране; фасцикле за 

списе [канцеларијски прибор]; фасцикле 

[канцеларијски материјал]; фигурине направљене од 

кашираног папира; филтер папир; фолије за 

прецртавање; фолије од папира или пластике за 

одржавање влаге за паковање хране]; фолије, 

слајдови [канцеларијски материјал]; формулари 

[штампа ни]; фото-гравуре; фотографије [штампане]; 

француски лењири кривуљари; хектографи; 

хефталице [канцеларијски реквизит]; хистолошки 

препарати за наставу; хромолитографи; целулоидне 

фолије за цртане филмове; цртежи који се копирају 

на подлогу; цртежи, скице; челична пера; челична 

слова [клишеи]; честитке, разгледнице; четкице за 

писање; четкице за сликаре; чешљеви за урезивање 

код сликаних дела; шаблони за украшавање хране и 

напитака; шаблони, матрице за умножавање; 

шаблони [од папира]; шестари за цртање; школска 

опрема [свеске и прибор за писање]; школске табле; 

шљокице за канцеларијску употребу; шнитови за 

шивење одеће; шпенадле као канцеларијски 

материјал; штамбиљи; штампане музичке партитуре; 

штампане публикације; штампане ствари; штампани 

материјал [висока штампа]; штампарска слова; 

штампарске реглете; штампарски бланкети, који 

нису од текстила; штампарски бројеви и слова; 

штампарски комплети, покретни [канцеларијски 

реквизит]; штитници за брисање; штампани 

роковници.   

Кл. 29:  агар-агар за кување; албумен, беланчевине, 

за кулинарске намене; алгинати за кулинарске 

намене; алое вера за људску исхрану; андулете; 

аранжмани од обрађеног воћа; артичоке, 

конзервиране; бадемово млеко; бадемово млеко за 

кулинарске сврхе; безалкохолни пунч од жуманаца; 

беланце од јаја; беле кобасице; бобичасто воће, 

конзервирано; бодљикави јастог, који није жив; 

бубрежни лој за исхрану; булгоги; виршле; виршле у 

кукурузном тесту на штапићу; воће, конзервисано; 

воће конзервисано у алкохолу; воће, кувано; воће, 

прерађено; воће у конзерви; воћна пулпа; воћни 

желе; воћни чипс; говеђа супа; грашак, 

конзервирани; грицкалице на бази воћа; гуакамол; 

дивљач, која није жива; ђумбир, конзервисани; 

ђумбиров џем; екстра девичанско маслиново уље за 

исхрану; екстракти алги за исхрану; желатин; желе за 

исхрану; желе од меса; живина, која није жива; 

животињска мождина, срж, за исхрану; жуманце од 

јаја; замене за млеко; залеђено воће; замрзнуто-

сушено месо; замрзнуто-сушено поврће; зачињено 

коштуњаво воће; инћуни, неживи; јаја; јаја пужева за 

јело; јаја у праху; јакитори [јапански ражњићи од 

пилетине]; јастози, који нису живи; јестива птичја 

гнезда; јестиве ларве мрава, припремљене; јестиве 

масти; јестиви инсекти, неживи; јестиво цвеће, 

сушено; јетра; јетрена паштета; јогурт; кавијар; какво 

путер за исхрану; кандирана патка; кандирани ораси; 
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каселет; квари: кефир; кикирики, припремљен; 

кикирики путер; кимчи; кисели ђумбир; кисели 

краставац; кисели купус; кисело млеко; кнедле на 

бази кромпира; кобасице; кобасице крвавице; 

кокосова маст; кокосово млеко; кокосово млеко за 

кулинарску употребу; кокосово уље за исхрану; 

кокосов путер; кокос, осушени; компоти; ком пот од 

бруснице; кондензовано млеко; конзервисана 

гомољика, тартуф; конзервисана паприка; 

конзервисана риба; конзервисана соја, за исхрану; 

конзервисан бели лук; конзервисане печурке; 

конзервисано месо; конзервисано поврће; 

конзервисано сочиво; конзервисан пасуљ; 

концентрати за бујон; концентрати на бази воћа за 

кување; концентрати на бази поврћа за кување; кора 

од воћа; коштано уље за исхрану; краставчићи; 

кристализовани ђумбир; крокети; кувано поврће; 

кукурузно уље за исхрану; кукуруз шећерац, 

прерађен; кумис; лецитин за кулинарске намене; 

лешници, припремљени; лимунов сок за употребу у 

кулинарству; лосос, нежив; лук, конзервисан; 

маргарин; љуска ри, који нису живи; маслине, 

конзервисане; маслиново уље за исхрану; масне 

супстанце за производњу јестиве масти; мекушци, 

неживи; мармелада; месни екстракти; месо; месо у 

конзерви; милк шејк; млевени бадем; млеко; млеко 

од кикирикија за кулинарске сврхе; млеко од 

кикирикија; млеко у праху; млечни ферменти за 

кулинарске намене; морске (нори) алге, 

конзервисане; морски краставац, који није жив; 

морски рачићи, који нису живи; мусеви од поврћа; 

мућена павлака, шлаг; намази на бази орашастих 

плодова; намази на бази поврћа; намирнице на бази 

рибе; напици на бази бадемовог млека; напици на 

бази кокосовог млека; напици на бази млека од 

кикирикија; напици од млека, у којима млеко 

преовлађује; напици са бактеријама млечне 

киселине; нискокалорични чипс од кромпира; овсено 

млеко; омлети; остриге, које нису живе; павлака 

[биљна] на бази поврћа; павлака [млечни производ]; 

палми но уље за исхрану; паниране кобасице; 

парадајз пире; паста од плавог патлиџана; паста од 

поврћа; пахуљице од кромпира; пектин за 

кулинарске намене; пире од јабука; пиринчано 

млеко; пиринчано млеко за кулинарску употребу; 

пљескавице од соје; поврће, прерађено; поврће у 

конзерви; полен припремљен као храна; препарати за 

прављење бујона; препарати за супу од поврћа; 

прерађен орах; пресована воћна паста; производи од 

млека; протеинско млеко; прстенови од лука 

[поховани лук]; путер; путер крем; рататули; рак, 

који није жив; рендани пржени кромпир [hash 

bгоwпs]; репино уље за исхрану; риба, која није 

жива; рибани кисели купус; риба у конзерви; рибља 

икра, припремљена; рибље брашно за људску 

исхрану; рибљи желатин за исхрану; рибљи мусеви; 

рибљи филети; ролнице од купуса пуњене месом; 

салате од воћа; салате од поврћа; сардине, неживе; 

састојци за припремање супе; сатај; свеж сир; 

свињетина; свињска маст; семенке, припремљене; 

сир; сириште, сирило; сланина; сметана; смеше које 

садрже маст за кришке хлеба; смрзнуто воће; сојино 

млеко; сојино уље за исхрану; сокови од поврћа за 

кување; сок од парадајза за кување; суво грожђе; 

сунцокретове семенке, припремљене; сунцокретово 

уље за исхрану; супе; сурутка; сусамово уље за 

исхрану; сухомеснати производи; сушено поврће; 

тахини; таџин [готово јело од меса, рибе или 

поврћа]; темпех; тофу; тофу листићи; тофу 

пљескавице; туњевина, нежива; уља за исхрану; уље 

од семена лана за исхрану; уље палминих коштица за 

исхрану; урме; усољена риба; усољен и сушени 

бакалар; усољено месо; уштипци, крофне од 

кромпира; уштипци од свежег сира; фалафел; 

ферментисано млеко; ферментисано печено млеко; 

харинге, неживе; хумус; црева за кобасице, природна 

или вештачка; чауре свилене бубе за људску 

исхрану; чипс од кромпира; џемови; шкампи, 

рачићи, који нису живи; шкембићи; шкољке капице, 

која нису живе; шкољке, које нису живе; шкољке, 

љускари, који нису живи; шунка.   

Кл. 30:  алва; алге [зачин]; арома ваниле за 

кулинарске намене; ароматични додаци за храну; 

ароме за кафу; ароме за колаче, изузев етарских уља; 

ароме за пића, изузев етарских уља; ароме, које нису 

етарска уља; бадемово тесто; баози; безглутенски 

хлеб; бели лук у праху [зачин]; бибер; бибимбап 

[мешавина пиринча са поврћем и јунетином]; 

бикарбона сода за кување; биљни препарати за 

употребу као замена за кафу; брашно; брашно од 

боба; брашно од кромпира; брашно од слачице; 

брашно од хељде; брашно тапиоке; булгур; 

буритоси; ванилин [замена за ванилу]; вафел 

производи; везивни агенси за сладолед; векна са 

месом; векне хлеба; вермићели; високопротеинске 

плочице од житарица; вода поморанџиног цвета за 

кување; воћне посластице; воћни желе [слаткиши]; 

воћни преливи [сосови]; глазуре за колаче; глазуре за 

шунку; глукоза за кулинарску намену; глутен 

припремљен као храна; глутенски додаци за 

кулинарске намене; готови оброци од резанаца; гриз; 

грицкалице на бази житарица; грицкалице на бази 

пиринча; двопек; десерти у облику муса [слаткиши]; 

додаци за згушњавање хране за кување; додаци 

јелима; енглески крем; есенције за исхрану, изузев 

етарских есенција и етарских уља; жвакаћа гума; 

жвакаће гуме за освежавање даха; замене за кафу; 

замрзнута-сушена јела чији је главни састојак 

пиринач; замрзнута-сушена јела чији је главни 

састојак тестенина; зачини; зачинска паприка; 

зачински додаци; златни сируп [шећерни сируп], 

меласа; инстант пиринач; јестиви папир; јестиви 
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папир за колаче; јести ви папир од пиринча; јечмено 

брашно; јиаози; какао; какао напици са млеком; 

капра; капсуле кафе, напуњене; карамеле [бомбоне]; 

каранфилић [зачин]; кари [зачин]; кафа; квасац; кекс; 

кечап [сос]; кимчи палачинке; киноа, прерађена; 

киш; кнедле на бази брашна; кокице; колачи; колачи 

од пиринча; колачићи од ђумбира; кондиторски 

производи за украшавање новогодишње јелке; 

конзервисане баштенске траве [зачини]; корнфлекс; 

коцке леда; коштуњаво воће са чоколадним 

преливом; коштуњаво воће у праху; крекери; крем 

бруле; кристализовани камени шећер; кроасани; 

кроасани са чоколадом; крутони; кукурузни гриз; 

кукурузно брашно; кукуруз, пржени; куркума; кус-

кус; кухињска со; лакса; ланено семе за кулинарску 

употребу [зачин]; ледени чај; лед за освежавање; лед, 

природни или вештачки; мајонез; макарони; 

макарунси; макарунси од кокоса; малтоза; маринаде; 

марципан; материјали за везивање кобасица; 

матични млеч; мед; меласа за исхрану; ментол 

бомбоне за освежавање даха; ментол за посластице; 

мисо; млевени ђумбир; млевени јечам; млевени 

кукуруз; млевени овас; млечни карамел крем; морска 

вода за кување; мусли; намази на бази чоколаде; 

напици на бази камилице; напици од чаја; 

немедицински биљни чајеви; непржена кафа; нугат; 

овсене пахуљице; овсено брашно; ољуштени јечам; 

ољуштени овас; онигири; орашчићи; палачинке; 

палачинке на бази кромпира; палмин шећер; паста од 

ђумбира [зачин]; пастиле [бомбоне]; пељмени; песто; 

пецива; пивско сирће; пикалили; пикантне 

палачинке; пимент; пиринач; пиринчана каша за 

кулинарске намене; пиринчани крекери; пите; пите 

од меса; пића на бази какаоа; пића на бази кафе; пића 

на бази чоколаде; пића од кафе са млеком; пића од 

чоколаде са млеком; пице; плочице од житарица; 

посластице од кикирикија; пралине; прашак за 

колаче; прашак за пециво; прашак за прављење 

сладоледа; прекрупа за људску исхрану; преливи за 

салату; препарати за учвршћивање мућене павлаке, 

шлага; препарати од житарица; прерађено семе за 

употребу као зачин; припремљени пиринач умотан у 

морску траву; природни заслађивачи; пролећне 

ролнице; прополис [пчелињи производ]; 

профитероле; пти-бер кекс; пудинг; пшеничне клице 

за људску исхрану; пшенично брашно; равиоли; 

рамен; резанци; релиш [додатак јелу]; саго; семе 

аниса; семе звездастог аниса; сендвичи; сендвичи са 

сиром [чизбургери]; сендвич са виршлама; сенф; 

сирће; сируп од агаве [природни заслађивач]; ситни 

колачи; скроб за јело; слад за људску исхрану; 

сладни бисквити; сладни екстракти за храну; 

сладолед; сладоледи; сладолед на штапићу; слатке 

земичке, колачићи; слатки корен [слаткиши]; 

слаткиши; слаткиши од бадема; слаткиши од 

пеперминта; смесе за пикантне палачинке; смесе за 

тесто; смрзнити јогурт [посластичарски]; соба 

резанци; сојино брашно; соли за конзервисање 

намирница; сорбеи [ледени]; сосови [додаци храни]; 

сосови за месо [ума ци]; сос од бруснице [зачин]; 

сосови за тестенине; сос од јабука [зачин]; средства 

за омекшавање меса за употребу у домаћинству; 

средства за подизање теста; стаклене глазуре; 

стругани лед са заслађеним црвеним пасуљем; сува 

зрна кукуруза без љуске; сусамово семе [зачин]; 

сутлијаш; суши; табуле, либанска салата; тако; 

тамарин [зачин]; тапиока; тартар крем за кување; 

тарт [слатка пита без горње коре]; тестенина; тесто за 

колаче; тесто за слатка пецива; тесто, полу-прерађен 

производ; тортиље; удон резанци; украсне бомбоне 

за торте; умак од парадајза; умак, сос од соје; 

ферменти за тесто; фондани [слаткиши]; хариса 

[зачин]; хељда, прерађена; хлеб; хлеб без квасца; 

хлебне мрвице; храна на бази овса; цветови или 

лишће као замена за чај; целе рова со; цикорија 

[замена за кафу]; цимет [зачин]; чај; чај од келп алги; 

чатни [додатак јелима]; чау-чау [зачин]; чипс 

[производ од житарица]; чоколада; чоколадни 

мусеви; чоколадни украси за торте; чоколадни 

намази који садрже орашасте плодове; шафран 

[зачин]; шећер; шпагети; штапови од слатког корења 

[посластица].   

Кл. 32:  seltzer вода; але пиво од ђумбира; аперитиви, 

безалкохолни; бадемов сируп; безалкохолна пића; 

безалкохолна пића од алое вера; безалкохолна пића 

од сушеног воћа; безалкохолни воћни екстракти; 

безалкохолни воћни напици; безалкохолни 

концентрати за прављење напитака; безалкохолни 

напици на бази меда; безалкохолни напици са укусом 

кафе; безалкохолни напици са укусом чаја; 

безалкохолни приправци за прављење напитака; воде 

[пића]; воћни нектар [безалкохолни]; воћни сокови; 

газирана вода; екстракти хмеља за производњу пива; 

енергетска пића; изотоници; јечмено вино [пиво]; 

квас; коктели, безалкохолни; коктел и на бази пива; 

лимунаде; литијум вода; минерална вода [пиће]; 

напици за спортисте обогаћени протеинима; напици 

на бази пиринча, који нису замена за млеко; напици 

од соје, осим замена за млеко; освежавајућа 

безалкохолна пића; пиво; пивски слад; пилуле за 

газирање пића; пића од сурутке; прашкови за 

газирање пића; препарати за прављење газиране 

воде; радлер; сарсапарила [безалкохолни напитак]; 

сирупи за лимунаде; сирупи за пића; сладно пиво; 

сладовина; смутис [кашасти напици од воћа или 

поврћа]; сода вода; сокови од поврћа [пића]; сок од 

јабуке, безалкохолни; сок од парадајза [пиће]; стоне 

воде; шербети [пића]; шира; шира (неферментисана).  

Кл. 35:  административна обрада наруџбеница за 

куповину; административна помоћ при одговарању 

на позиве за подношење понуда; административне 

услуге за пресељење пословања предузећа; 
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административне услуге у вези са упућивањем на 

лечење; ажурирање и одржавање информација у 

регистрима; ажурирање и одржавање податка у 

рачунарским базама података; ажурирање огласних 

материјала; анализе цена и трошкова; ангажовање 

спољних фирми за административно управљање 

компанијама; дактилографске услуге; дистрибуција 

рекламног материјала; дистрибуција узорака; 

договарање претплате за услуге телекомуникација за 

трећа лица; економске прогнозе; издавање машина за 

Фотокопирање; изнајмљивање аутомата за продају; 

изнајмљивање билборда [паноа за рекламирање]; 

изнајмљивање времена за рекламирање у средствима 

комуникације; изнајмљивање канцеларијске опреме 

у заједничким радним просторима; изнајмљивање 

канцеларијских машина и опреме; изнајмљивање 

огласних материјала; изнајмљивање огласног 

простора; изнајмљивање продајних штандова; израда 

извода са рачуна; израђивање профила потрошача за 

комерцијалне или маркетиншке сврхе; индексирање 

интернет сајтова за комерцијалне намене или намене 

оглашавања; испитивање јавног мњења; 

истраживање тржишта; комерцијална 

администрација за лиценце роба и услуга трећих 

лица; компјутерско управљање подацима; 

консултације о стратегији комуникације у односима 

са јавношћу; консултације о стратегији комуникације 

у рекламирању; консултације у вези са избором 

особља; консултације у вези са пословним 

организовањем; консултације у пословном 

управљању; манекенске услуге у циљу рекламирања 

или продајних промоција; маркетинг; маркетинг у 

оквиру издавања софтвера; маркетиншка 

истраживања; непосредно оглашавање путем поште; 

обавештења о пословима; обезбеђивање онлајн 

тржишта за купце и продавце роба и услуга; 

објављивање рекламних текстова; обрада текста; 

обрачун пореза; оглашавање; оглашавање на 

отвореном; оглашавање плаћањем по клику [рау рег 

click оглашавање]; онлајн рекламирање на 

рачунарској мрежи; оптимизација претраживача за 

промоцију продаје; оптимизација саобраћаја са 

Интернет странице; организовање изложби за 

привредне или рекламне потребе; организовање 

модних ревија у промотивне сврхе; организовање 

сајмова; писање радних биографија за друге; писање 

рекламних текстова; писање текстова за рекламне 

намене; помоћ у пословном или индустријском 

управљању; помоћ у пословном управљању; 

пословна испитивања; пословна истраживања; 

пословне процене; пословно управљање за независне 

пружаоце услуга; пословно управљање за спортисте; 

пословно управљање за сценске уметнике; пословно 

управљање и организационо саветовање; пословно 

управљање програмима рефундирања за друге; 

пословно управљање хотелима; преговарање и 

закључивање пословних трансакција за трећа лица; 

преговарање о пословним уговорима за друге; 

презентација производа путем средстава 

комуникације, у сврху продаје на мало; презентација 

робе; преписивање кореспонденције [канцеларијске 

услуге]; претраживање података у рачунарским 

датотекама за друге; привремено пословно 

управљање; прикупљање информација у 

компјутерске базе података; прикупљање 

статистичких података; припрема платних листи; 

продукција програма телевизијске продаје; 

производња рекламних филмова; промоција робе и 

услуга кроз спонзорисање спорских догађаја; 

промоција продаје за друге; проналажење особља; 

професионалне пословне консултације; пружање 

комерцијалних и пословних контакт информација; 

пружање комерцијалних савета и информација 

потрошачима при избору роба и услуга; пружање 

корисничких оцена у комерцијалне или рекламне 

сврхе; пружање корисничких прегледа у 

комерцијалне или рекламне сврхе; пружање 

пословних информација; пружање пословних 

информација путем Интернет странице; психолошко 

тестирање за избор запослених; развој концепта 

оглашавања; рачуноводство; ревизија пословања; 

регистровање писане комуникације и података; 

рекламирање на радију; рекламирање преко плаката; 

рекламирање слањем наруџбеница; рекламирање 

преко телевизије; саветодавне услуге у пословном 

управљању; састављање пописа информација за 

комерцијалне и рекламне сврхе; секретарске услуге; 

система ција информација у компјутерским базама 

података; стенографске услуге; стручне услуге о 

пословној ефикасности; тражење спонзорства; 

управљање програмима за путнике који често лете 

авионом; управљање програмима лојалности 

потрошача; уређивање излога; услуге агенција за 

запошљавање; услуге агенција за пружање 

пословних информација; услуге агенција за увоз и 

извоз; услуге велепродаје фармацеутских, 

ветеринарских и хигијенских препарата и 

медицинског материјала; услуге 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 
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малопродаје претходно снимљене музике и филмова 

који се преузимају са интернета; услуге подсећања 

на уговорене састанке [канцеларијски послови]; 

услуге подуговарања, аутсорсинг [помоћ у 

пословању]; услуге пописивања поклона; услуге 

поређења цена; услуге пословног посредовања које 

се односе на повезивање потенцијалних приватних 

улагача са предузетницима којима су потребна 

финансијска средства; услуге посредовања у 

трговини; услуге праћења конкуренције; услуге 

праћења тржишта; услуге праћења штампе; услуге 

претплате на новине за друге; услуге пријављивања 

пореза; услуге продаје путем лицитације; услуге 

рекламних агенција; услуге телемаркетинга; услуге 

телефонских централа; услуге телефонског 

одговарања за одсутне претплатнике; услуге 

управљања пословним пројектима за грађевинске 

пројекте; услуге фотокопирања; фактурисање; 

финансијска ревизија; циљни маркетинг.   

Кл. 37:  асфалтирање; асфалтирање путева; балансирање 

гума; бојење и поправка натписа; бродоградња; бушење 

бунара; бушење нафтних или гасних бушотина; вађење 

руде; водоинсталатерске услуге; вулканизација гума 

[поправка]; глачање каменом пловућцем; грађевински 

надзор; дезинфиковање; закивање; заштита возила од 

корозије; заштита грађевина од влаге; заштита од 

корозије; звучно усаглашавање, штимовање музичких 

инструмената; зидарске услуге; зидарство; изградња и 

одржавање цевовода; изградња лука, пристаништа; 

изградња пристанишних насипа; изградња сајамских 

штандова и продавница; изградња фабрика; 

изнајмљивање булдожера; изнајмљивање грађевинске 

опреме; изнајмљивање дизалица [грађевинске опреме]; 

изнајмљивање машина за ископавање [багера]; 

изнајмљивање машина за прање веша; изнајмљивање 

машина за прање судова; изнајмљивање машина за 

сушење судова; изнајмљивање машина за чишћење; 

изнајмљивање машина за чишћење путева; 

изнајмљивање одводних пумпи; изолација грађевина; 

инсталација, одржавање и поправка рачунарске опреме; 

инсталирање и одржавање пећи; инсталирање и 

поправка телефона; инсталирање и поправљање 

расхладне опреме; инсталирање, одржавање и поправка 

машина; конструисање; конструисање и поправљање 

складишта; конструисање подводних објеката; 

консултације о грађењу; крпљење котлова; лакирање; 

малтерисање; молерске услуге, спољне и унутрашње; 

монтирање скела; обнављање машина које су истрошене 

или делимично уништене; обнављање одеће; одржавање 

базена за пливање; одржавање возила; одржавање и 

поправка авиона; одржавање и поправка горионика 

[пламеника]; одржавање и поправка моторних возила; 

одржавање и поправка сефова; одржавање и поправка 

трезора; одржавање намештаја; одржавање, чишћење и 

поправка коже; одржавање, чишћење и поправка крзна; 

оправка сунцобрана; отклањање сметњи на електричним 

апаратима; оштрење ножева; пеглање веша; пеглање 

одеће; пескирање [брушење]; подводне поправке; 

подмазивање возила; полагање каблова; полирање 

возила; поновно пуњење кертриџа са мастилом; поновно 

пуњење тонера за штампаче; поправка електричних 

водова; поправка и одржавање филмских пројектора; 

поправка кишобрана; поправка обуће; поправка одеће; 

поправка пумпи; поправка сигуроносних брава; 

поправка тапацирунга; поправка фотографских апарата; 

поправка часовника и сатова; постављање и поправка 

апарата за климатизацију; постављање и поправка 

електричних уређаја; постављање и поправка лифтова; 

постављање и поправка опреме за наводњавање; 

постављање и поправљање опреме за грејање; 

постављање и поправљање опреме за заштиту од 

поплава; постављање комуналних објеката на 

градилиштима; постављање кухињске опреме; 

постављање, одржавање и оправљање канцеларијских 

машина и опреме; постављање тапета на зидове; прање; 

прање веша; прање возила; прање прозора; прање рубља; 

протектирање гума; пружање информација у вези са 

изградњом; пружање информација у вези са поправкама; 

пуњење батерија за возила; пуњење електричних возила; 

рестаурација машина, мотора који су истрошени или 

делимично уништени; рестаурација намештаја; 

рестаурација [поправка] музичких инструмената; 

рестаурација уметничких дела; рушење грађевина; 

стерилизација медицинских инструмената; столарске 

услуге; тапацирање; уградња и поправка 

противпожарних аларма; уградња и поправка 

противпровалних аларма; уградња прозора и врата; 

уништавање [истребљење] штеточина, осим у 

пољопривреди, аквакултури, хортикултури и 

шумарству; услуге вађења камена, каменолома; услуге 

електричара; услуге одржавања домаћинства [услуге 

чишћења]; услуге поправке возила у квару; услуге 

поправки кровова; услуге прављења вештачког снега; 

услуге пуњења батерија мобилних телефона; услуге 

сервисних станица за возила [бензинских пумпи]; услуге 

сузбијања штеточина, осим у пољопривреди, 

аквакултури, хортикултури и шумарству; услуге 

хидрауличког фрактурисања; хемијско чишћење; 

чишћење возила; чишћење димњака; чишћење зграда 

[спољних површина]; чишћење и поправка котлова; 

чишћење одеће; чишћење пелена; чишћење снега; 

чишћење улица; чишћење унутрашњости зграда.   

Кл. 43:  декорисање колача; декорисање хране; 

изнајмљивање апарата за кување; изнајмљивање 

апарата за осветљење; изнајмљивање аутомата за 

воду за пиће; изнајмљивање покретних грађевинских 

објеката; изнајмљивање привременог смештаја; 

изнајмљивање просторија за састанке; изнајмљивање 

столова, столица, столњака и стакленог посуђа; 

изнајмљивање шатора; информације и савети у вези 

са припремањем оброка; кетеринг хране и пића; 

обезбеђење услова за камповање; пансион за 
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животиње; пансионске услуге; прављење скулптура 

од хране; резервисање пансиона; резервисање 

привременог смештаја; услуге агенција за смештај 

[хотелски, пансионски]; услуге барова; услуге 

вашоку ресторана; услуге дечијих јаслица; услуге 

домова за стара лица; услуге изнајмљивања кућа за 

одмор; услуге кампова за одмор [смештај]; услуге 

кантина; услуге кафеа; услуге кафетерија; услуге 

личног шефа кухиње; услуге мотела; услуге наргила 

барова; услуге пријема за привремени смештај 

[организовање долазака и одлазака]; услуге 

резервисања хотела; услуге ресторана; услуге 

ресторана за самопослуживање; услуге снек барова; 

услуге удон и соба ресторана; услуге хотела.   
 

(111) 79013 (181) 08.01.2029. 

(210) Ж- 2019-9 (220) 08.01.2019. 

 (151) 17.09.2020. 

(732) MEGA CONCEPT DOO BEOGRAD-NOVI 

BEOGRAD, Омладинских бригада 18/14, Београд, RS 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.04; 27.05.10; 27.05.11; 27.05.21; 

29.01.01; 29.01.06  

(591) сива, црвена.  

(511) Кл. 6:  браварски производи, 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 и картон, штампане ствари, 

канцеларисјки материјал, уметнички материјали, 

штампарска слова, челична слова [клишеи], носачи 

лепљивих трака, огласни панои од папира или 

картона, спајалице, хефталице, клипсе за оловке, 

фасцикле за списе, спајалице за папир, блокови, 

жигови [печати], свеске, папир за машине за 

снимање, бележнице, фасцикле, корице 

[канцеларијски материјал], летци, флајери, натписи 

од папира или картона, лепкови за канцеларијску или 

употребу у домаћинству.  

Кл. 17:  унутрашње прозорске ролетне од ПВЦ-а; 

гарнишне од ПВЦ-а; пластични ситни делови; 

пластични ланчићи; пластични поклопци, савитљива 

црева неметална, цеви од текстилних материјала, 

заптивачи за цеви, спојнице за цеви, цевни 

прикључци, неметални, гумени заустављачи врата, 

гумени граничници за прозоре.  

Кл. 20:  канцеларијски столови; канцеларијски 

намештај; намештај; плочасте унутрашње ролетне; 

шине за завесе (гарнишне); шипке за завесе 

(гарнишне); кукице за завесе; алке за завесе; шнале и 

траке за држање завеса; унутрашње прозорске 

ролетне (намештај); унутрашњи прозорски застори 

(намештај); текстилне ролетне за прозоре 

(унутрашње); држачи завеса који нису од текстил а; 

прекривачи, јоргани, јастуци за кревете, осим 

постељине; декоративни јастучићи; клизачи за 

гарнишне; декоративне завесе од педи; завесе од 

бамбуса; плетене ролетне од дрва (покућство); 

папирне ролетне, застори.   

Кл. 22:  спољне ролетне од текстила; надстрешнице; 

траке за везивање и увијање које нису од метала; цираде.   

Кл. 24:  текстилни материјали; платно, штоф; 

тканине; 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 текстил а 

или пластике; 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 текстил 

а; 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).   
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Кл. 27:  тапете; текстилне тапете; теписи, ћилими; 

прекривачи за подове; неклизајуће простирке; 

подметачи за тепихе; украсне зидне декорације, 

нетекстилне; подне простирке; отирачи.   

Кл. 35:  услуге велепродаје и малопродаје браварских 

производа, малих металних грађевинских производа, 

цевчица и цеви од метала, металних цеви за завесе, 

металних гарнишни, алуминијумских профила, 

алуминијумских ланчића, ситних делова од алуминијум 

а и других метала, алуминијумских поклопаца, 

прозорских ролетни од метала, гарнишни од ПВЦ-а, 

пластичних ситних делова, пластичних ланчића, 

пластичних поклопаца, текстилних ролетни за прозоре, 

држача за завесе од текстила, мебл штофова, 

прекривача за кревете, столњака, постељина, јастука, 

завеса, тапета, тепиха, канцеларијских столова, 

канцеларијског намештаја, намештаја, плочастих 

унутрашњих ролетни, шина за завесе (гарнишни), 

шипки за завесе, кукица за завесе, алки за завесе, шнала 

и трака за држање завеса, унутрашњих прозорских 

ролетни (намештај), унутрашњих прозорских застора 

(намештај), држача завеса који нису од текстила, 

јоргана, декоративних јастучића, клизача за гарнишне, 

декоративних завеса од педи, завеса од бамбуса, 

плетених ролетни од дрва (покућство), папирних 

ролетни, застора, спољних ролетни од текстила, 

надстрешница, трака за везивање и увијање које нису 

од метала, цирада, текстилних материјала, платна, 

штофова, тканина, надстолњака који нису од папира, 

памучних тканина, јаких памучних тканина за завесе, 

прекривача за кревете, простирки за кревете, застирача 

(за кревете), прекривача за столове који нису од папира, 

чаршава (текстилних), штампаних памучних тканина, 

постељина, пешкира, јастучница, завеса од текстила 

или пластике, драперија, мрежастих завеса, тканина за 

текстилну употребу, плетених тканина, свилених 

тканина, подметача од текстил а, салвета од текстил а, 

декоративних платна за постељину, тканина од 

вештачке свиле, текстилних прекривача за намештај 

(непричвршћених), тканина које се лепе топлотом, 

платна, рубља за купатило, изузев одеће, сомота, 

плиша, застора, завеса за врата, зидних таписерија од 

текстил а, материјала за баршунасте ресе, чипке и веза, 

трака (пантљика) и гајтана, реса, баршунастих реса, 

кукица, копчи, кићанки (галантерија), украсних 

кићанки (помпони), набора, украса (чипканих), розета 

(галантерија), еластичних трака, ластиша, узица и 

гајтана за обрубљивање, трака за причвршћивање, 

трака за завесе, апликација, апликација за украшавање 

текстилних производа које се лепе топлотом, 

декоративних привезака (осим за накит, прстенове за 

кључеве или привеске за кључеве), текстилних тапета, 

ћилима, прекривача за подове, неклизајућих простирки, 

подметача за тепихе, украсних зидних декорација, 

нетекстилних, подних простирки, отирача.   

 

Кл. 42:  услуге опремања и дизајна ентеријера, наиме 

услуге опремања и уређења станова, кућа, ресторана, 

кафића, хотела и других објеката.  
 

(111) 79014 (181) 20.12.2029. 

(210) Ж- 2019-2060 (220) 20.12.2019. 

 (151) 18.09.2020. 

(732) Лазар Дамјановић, Источна 8, Мудраковац, 

37000 Крушевац, RS 

(540) 

 

(531) 01.01.05; 02.03.11; 09.03.16; 11.01.02; 26.01.14; 

26.01.20; 26.01.21; 27.05.01; 29.01.01; 29.01.03  

(591) зелена, црвена  

(511) Кл. 29:  конзервисано, замрзнуто, сушено и 

кувано воће и поврће; желеи, џемови, компоти; 

јестива уља.  

Кл. 30:  чај и какао; брашно и производи од 

житарица; хлеб колачи и посластице; сирће, сосови( 

као додаци); зачини.  

Кл. 31:  зрневље и пољопривредни и шумски 

производи ; свеже воће и поврће.  

Кл. 32:  минералне и содне воде и друга 

безалкохолна пића; воћни напици и воћни сокови; 

сирупи и други препарати за проиэводњу пића.  
 

(111) 79015 (181) 27.11.2029. 

(210) Ж- 2019-1883 (220) 27.11.2019. 

 (151) 21.09.2020. 

(732) Дамир Секулић and Дејан Марић, Каће 

Дејановић 21, 21000 Нови Сад, RS i Булевар 

ослобођења 45, 21000 Нови Сад, RS 

(740) Адвокат Шећеров Миомир, Булевар Михајла 

Пупина 6, 21000 Нови Сад 

(540) 

 

(531) 25.01.05; 26.01.15; 26.01.16; 26.01.21; 26.01.24; 

27.05.01; 27.05.24; 29.01.03; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црна, сребрна, бела, зелена.  
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(511) Кл. 3:  есенцијална уља на бази конопље ; 

крема за руке на бази конопље; балзам за усне на 

бази конопље ; балзами на бази конопље ; препарати 

за хидратацију коже на бази конопље ; препарати за 

чишћење лица на бази конопље ; дезодоранси за 

људе на бази конопље ; козметички препарати од 

ЦБД уља на бази конопље; дезодорансни сапуни на 

бази конопље ; препарати за негу косе на бази 

конопље ; препарати за негу коже на бази конопље.   

Кл. 22:  конопља.  
 

(111) 79016 (181) 13.01.2030. 

(210) Ж- 2020-10 (220) 13.01.2020. 

 (151) 21.09.2020. 

(732) Sapphire Energy Recovery Limited, Portland 

House, Bickenhill Lane, Solihull, Birmingham B37 

7BQ, UK 

(740) Aдвокат Милош Митић, Владимира Поповића 

6, 11070 Београд 

(540) 

 

(531) 26.03.07; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.17  

(591) плава, сива, бела  

(511) Кл. 40:  обрада отпада; обрада или конверзија 

отпадних материјала у сврху производња горива; 

обрада или конверзија отпадних гума у сврху 

производња горива; прерада отпада; одлагање отпада 

[обрада отпада]; обрада опасног отпада; услуге 

управљања отпадом [рециклажа]; рециклажа 

отпадних материјала; обрада [рециклажа] отпада.  
 

(111) 79017 (181) 13.01.2030. 

(210) Ж- 2020-11 (220) 13.01.2020. 

 (151) 21.09.2020. 

(732) Sapphire Energy Recovery Limited, Portland 

House, Bickenhill Lane, Solihull, Birmingham B37 

7BQ, UK 

(740) Aдвокат Милош Митић, Владимира Поповића 

6, 11070 Београд 

(540) 

SAPPHIRE 

(511) Кл. 40:  обрада отпада; обрада или конверзија 

отпадних материјала у сврху производња горива; 

обрада или конверзија отпадних гума у сврху 

производња горива; прерада отпада; одлагање отпада 

[обрада отпада]; обрада опасног отпада; услуге 

управљања отпадом [рециклажа]; рециклажа 

отпадних материјала; обрада [рециклажа] отпада.  
 

(111) 79018 (181) 30.04.2030. 

(210) Ж- 2020-596 (220) 30.04.2020. 

 (151) 22.09.2020. 

(732)   Galenika a.d., Батајнички друм б.б., 11080, 

Београд, RS 

(540) 

EURIPIDA    ЕУРИПИДА 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати  
 

(111) 79019 (181) 12.02.2030. 

(210) Ж- 2020-193 (220) 12.02.2020. 

 (151) 22.09.2020. 

(732) Књаз Милош ад Аранђеловац, Јужна 

индустријска зона бб, Аранђеловац, RS 

(540) 

 

(531) 19.07.01; 19.07.10; 19.07.12; 25.01.01; 27.05.01; 

27.05.10; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.03; 29.01.04; 

29.01.06; 29.01.08  

(591) црвена, тамноплава, светлоплава, зелена, бела, 

црна.  

(511) Кл. 5:  медицински и фармацеутски препарати, 

витамински препарати, витамини; витамински 

додаци у таблетама за справљање газираних 

напитака када се помешају са водом; витамински 

препарати; витамински препарати и супстанце; 

витаминско минерални дијететски додаци исхрани; 

витаминско минерални додаци исхрани.  

Кл. 32:  селтзер вода; ароматизована вода; 

ароматизована минерална вода; безалкохолна пића; 

вода за пиће; воде (пића); воћни коктели, 

безалкохолни; воћни концентрати и пиреи који се 

користе за припрему напитака; воћни напици; воћни 

напици и воћни сокови; воћни нектар 

(безалкохолни); воћни пунч, безалкохолни; воћни 

сокови; газирана безалкохолна пића; газирана вода; 

газирана минерална вода; газирани воћни сокови; 

гуарана напици; енергетска пића; изворска вода; 

изотоници; кокосова вода (напитак); коктели, 

безалкохолни; коле (безалкохолна пића); 

концентровани воћни сокови; лимунаде; литијум 
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вода; минерална вода (пиће); минералне и газиране 

воде и остали безалкохолни напици; минералне и 

содне воде; напици за спортисте обогаћени 

протеинима; напици са укусом воћа; негазирана 

безалкохолна пића; освежавајућа безалкохолна пића; 

сода вода; стоне воде; тоник; флаширана вода за 

пиће.  
 

(111) 79020 (181) 12.02.2030. 

(210) Ж- 2020-194 (220) 12.02.2020. 

 (151) 22.09.2020. 

(732) Књаз Милош ад, Јужна индустријска зона б.б., 

Аранђеловац, RS 

(540) 

 

(531) 19.07.01; 19.07.10; 19.07.12; 25.01.01; 27.05.01; 

27.05.10; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.03; 

29.01.04; 29.01.06; 29.01.08  

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

тамноплава.  

(511) Кл. 5:  медицински и фармацеутски препарати, 

витамински препарати, витамини; витамински 

додаци у таблетама за справљање газираних 

напитака када се помешају са водом; витамински 

препарати; витамински препарати и супстанце; 

витаминско минерални дијететски додаци исхрани; 

витаминско минерални додаци исхрани.  

Кл. 32:  селтзер вода; ароматизована вода; 

ароматизована минерална вода; безалкохолна пића; 

вода за пиће; воде (пића); воћни коктели, 

безалкохолни; воћни концентрати и пиреи који се 

користе за припрему напитака; воћни напици; воћни 

напици и воћни сокови; воћни нектар 

(безалкохолни); воћни пунч, безалкохолни; воћни 

сокови; газирана безалкохолна пића; газирана вода; 

газирана минерална вода; газирани воћни сокови; 

гуарана напици; енергетска пића; изворска вода; 

изотоници; кокосова вода (напитак); коктели, 

безалкохолни; коле (безалкохолна пића); 

концентровани воћни сокови; лимунаде; литијум 

вода; минерална вода (пиће); минералне и газиране 

воде и остали безалкохолни напици; минералне и 

содне воде; напици за спортисте обогаћени 

протеинима; напици са укусом воћа; негазирана 

безалкохолна пића; освежавајућа безалкохолна пића; 

сода вода; стоне воде; тоник; флаширана вода за 

пиће.  
 

(111) 79021 (181) 12.02.2030. 

(210) Ж- 2020-195 (220) 12.02.2020. 

 (151) 22.09.2020. 

(732) Књаз Милош ад Аранђеловац, Јужна 

индустријска зона бб, Аранђеловац, RS 

(540) 

 

(531) 19.07.01; 19.07.10; 19.07.12; 25.01.01; 27.05.01; 

27.05.10; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.03; 29.01.04; 

29.01.05; 29.01.06; 29.01.08  

(591) бела, црна, љубичаста, тамноплава, 

светлоплава, црвена, зелена.  

(511) Кл. 5:  медицински и фармацеутски препарати, 

витамински препарати, витамини; витамински 

додаци у таблетама за справљање газираних 

напитака када се помешају са водом; витамински 

препарати; витамински препарати и супстанце; 

витаминско минерални дијететски додаци исхрани; 

витаминско минерални додаци исхрани.  

Кл. 32:  селтзер вода; ароматизована вода; 

ароматизована минерална вода; безалкохолна пића; 

вода за пиће; воде (пића); воћни коктели, 

безалкохолни; воћни концентрати и пиреи који се 

користе за припрему напитака; воћни напици; воћни 

напици и воћни сокови; воћни нектар (безалкохолни); 

воћни пунч, безалкохолни; воћни сокови; газирана 

безалкохолна пића; газирана вода; газирана 

минерална вода; газирани воћни сокови; гуарана 

напици; енергетска пића; изворска вода; изотоници; 

кокосова вода (напитак); коктели, безалкохолни; коле 

(безалкохолна пића); концентровани воћни сокови; 

лимунаде; литијум вода; минерална вода (пиће); 

минералне и газиране воде и остали безалкохолни 

напици; минералне и содне воде; напици за спортисте 

обогаћени протеинима; напици са укусом воћа; 

негазирана безалкохолна пића; освежавајућа 

безалкохолна пића; сода вода; стоне воде; тоник; 

флаширана вода за пиће.  
 



 

 

 

 

Ж 

Гласник интелектуалне својине  2020/10 

Intellectual Property Gazette  2020/10 

164 ЗИС / RS / IPO 

 

(111) 79022 (181) 12.02.2030. 

(210) Ж- 2020-196 (220) 12.02.2020. 

 (151) 22.09.2020. 

(732) Књаз Милош ад Аранђеловац, Јужна 

индустријска зона бб, Аранђеловац, RS 

(540) 

 

(531) 19.07.01; 19.07.10; 19.07.12; 25.01.01; 27.05.01; 

27.05.10; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.03; 29.01.04; 

29.01.06; 29.01.08  

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

светлоплава, црвена.  

(511) Кл. 5:  медицински и фармацеутски препарати, 

витамински препарати, витамини; витамински 

додаци у таблетама за справљање газираних 

напитака када се помешају са водом; витамински 

препарати; витамински препарати и супстанце; 

витаминско минерални дијететски додаци исхрани; 

витаминско минерални додаци исхрани.  

Кл. 32:  селтзер вода; ароматизована вода; 

ароматизована минерална вода; безалкохолна пића; 

вода за пиће; воде (пића); воћни коктели, 

безалкохолни; воћни концентрати и пиреи који се 

користе за припрему напитака; воћни напици; воћни 

напици и воћни сокови; воћни нектар 

(безалкохолни); воћни пунч, безалкохолни; воћни 

сокови; газирана безалкохолна пића; газирана вода; 

газирана минерална вода; газирани воћни сокови; 

гуарана напици; енергетска пића; изворска вода; 

изотоници; кокосова вода (напитак); коктели, 

безалкохолни; коле (безалкохолна пића); 

концентровани воћни сокови; лимунаде; литијум 

вода; минерална вода (пиће); минералне и газиране 

воде и остали безалкохолни напици; минералне и 

содне воде; напици за спортисте обогаћени 

протеинима; напици са укусом воћа; негазирана 

безалкохолна пића; освежавајућа безалкохолна пића; 

сода вода; стоне воде; тоник; флаширана вода за пиће.   
 

(111) 79023 (181) 07.02.2030. 

(210) Ж- 2020-164 (220) 07.02.2020. 

 (151) 22.09.2020. 

 

(732) Brobet Limited, 16 Villa Ichang, triq. Mons. 

Alfredo Mifsud, XBX 1063, Ta'Xbiex, MT 

(740) Адвокат Урош Плавша, Струмичка 51,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.01.04; 27.05.01; 27.05.17  

(511) Кл. 9:  снимљени компјутерски софтвер, који се 

може преузети; компјутерски програми и програми 

за видео игрице (софтвер); електронске публикације; 

кодиране магнетне картице; електронске, 

компјутерске и мрежне публикације; роковници и 

именици, који се могу преузети; компјутерски 

софтвери (снимљени);  софтвер за компјутерске игре 

(снимљени); софтвери за рачунарске игре, који се 

може преузети са интернета; централне процесне 

јединице (процесори); уређаји за снимање резултата 

(електронски) клађења; софтвери за клађење; 

софтверске апликације за клађење у спорту; 

софтвери за рачунарске игре; компјутерски хардвер 

за играње и клађење; рачунарски апликативни 

хардвер за игре и клађење; софтвер за игре који 

генерише или приказује резултате клађења; 

рачунарски софтвер за управљање он-лине играма и 

клађења; апликације за спортско клађење; софтвер за 

уградњу онлине оглашавања на wеб страницама.  

Кл. 16:  папири, картон; штампани материјал; 

канцеларијски материјал и канцеларијски прибор, осим 

намештаја; књиге; публикације, периодичне и 

непериодичне; новине; магазини (периодични); 

именици (штампани материјал); приручници и 

каталози; штампани роковници; брошуре; летци; 

проспекти; алманаси; информативни папири; албуми; 

уложне мапе са прстеновима (канцеларијски); 

туристички водичи (књижице); приручници; планери 

(штампане ствари); разгледнице, честитке и визит 

карте; налепнице од папира или картона; формулари, 

штампани; индексне карте (штампане ствари); купони 

(штампане ствари); улазнице; листови за писање 

писама; календари; плакати, постери, табле за 

оглашавање од папира и картона; прошириве коверте; 

графичке репродукције; водичи (штампане ствари); 

уметничка дела, фигурице и модели од папира или 

картона; уџбеници, документа, фасцикле, формулари, 

дијаграми, столњаци од папира; материјал за паковање 

направљен од папира и картона; заставе од папира; 

слике; печати; лепљиве траке за канцеларијску и кућну 

употребу; обележивачи за књиге.  
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Кл. 28:  рулети за клађење и опрема и прибор за њих; 

карте за играње; картице за гребање за играње игара 

на срећу; апарати за игре на срећу; стоне игре и 

аутомати за игре на срећу.  

Кл. 35:  оглашавање и рекламне агенције; припрема и 

публикација штампаног рекламног материјала; 

припрема рекламних аудио; видео, радио и 

телевизијскиј материјала; онлајн рекламирање на 

компјутерској мрежи; дистрибуција рекламног 

материјала, узорака, рекламирање периодичних, 

електронских, компјутерских и мрежних писаћих 

блокова, роковника и приручника, књига, именика и 

каталога; објављивање рекламних текстова; издавање 

простора за рекламирање; изнајмљивање рекламног 

материјала; промоција продаје за друге; пословно 

управљање; пословно управљање и организационо 

саветовање; услуге агенције за увоз извоз робе; 

маркетиншка истраживања; пословна испитивања; 

јавно мњење и испитивање јавног мњења; пословно 

управљање; консултације у вези са избором особља; 

услуге агенције за пружање пословних информација; 

обавештење о пословима; репродукција докумената; 

презентација робе; прикупљање и системизација 

информација у бази података у рачунару; прикупљање 

статистичких података; услуге односа са јавношћу; 

организовање изложби, трговачких сајмова и 

презентацијеа за рекламне и пословне потребе; услуге 

продаје путем лицитације.  

Кл. 38:  телекомуникације; изнајмљивање 

телекомуникационе опреме и опреме за слање 

порука; новинске или информационе агенције; 

пружање информација у области телекомуникација; 

пренос факсимилом; емитовање радијских и 

телевизијских програма; радио и телевизијски 

пренос; посредовање електронским  информацијама 

користећи локалну и глобалну информациону 

мрежу; комуникација путем компјутерских 

терминала; пренос порука и слика посредством 

рачунара; обезбеђивање телекомуникационих веза са 

глобалном компјутерском мрежом; пренос 

електронске поште; обезбеђење корисничког 

приступа глобалној рачунарској мрежи; 

саопштавање информација путем мобилних 

телефона; емитовање кабловске телевизије.  

Кл. 41:  настава; припремање обуке; услуге разоноде; 

спортске и културне активности; издавачке услуге; 

издавање књига; издавање текстова, осим рекламних 

текстова; публикација образовних и промоцијских 

инфомација и информација за сврхе релаксације и 

одмора, периодичних публикација и папирне 

галантерије; организовање курсева, обука, школовања, 

семинара, конференција, конгреса, колоквијума и 

симпозијума; услуге клубова  у спортске, образовне и 

забавне сврхе; организовање аудиција (образовне 

услуге и забава) и такмичења; изнајмљивање простора 

и опреме за одржавање образовних, рекреацијских, 

спортских и културних активности; организовање 

изложби у културне и образовне сврхе; покретне 

библиотеке; изнајмљивање видео, радио и 

телевизијског материјала; услуге омогућавања 

коришћења електронских публикација, које се не могу 

преузети; вођење лутрије; организовање лутрије на 

телевизији; организовање он-лине клађења; услуге 

репортерског извештавања; пружање услуга у области 

забаве и коцкања; обезбеђивање телевизијских игара и 

он-лине игара на глобалној рачунарској мрежи; 

осигуравање опреме за клађење у казину; пружање 

услуга аутомата за аркадне игрице; услуге забавних 

паркова; коцкање; забавни програми; услуге клађења.  
 

(111) 79024 (181) 06.02.2030. 

(210) Ж- 2020-156 (220) 06.02.2020. 

 (151) 22.09.2020. 

(732) MONESADA DOO SUBOTICA, Сомборски 

пут 60, 24000, Суботица, RS 

(540) 

 

(531) 26.04.09; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.01; 29.01.06; 

29.01.08  

(591) црвена, црна и бела боја.   

(511) Кл. 12:  бицикли; бицикли за децу; бицикли за 

доставу; бицикли за путовање; бицикли са мотором; 

бицикли-таксији; возила на два точка; возила на 

електрични погон; електрична возила; електрични 

бицикли; електрични моноцикли; електрични мотори 

за возила на два точка; електрични скутери [возила]; 

електрични трицикли.   
 

(111) 79025 (181) 05.02.2030. 

(210) Ж- 2020-157 (220) 05.02.2020. 

 (151) 30.09.2020. 

(732) Милан Пуђа, Војнички трг 24/26,  

26300, Вршац, RS 

(540) 

 

(531) 26.01.18; 27.05.01; 27.05.22  

(511) Кл. 30:  мед.  
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(111) 79026 (181) 21.11.2029. 

(210) Ж- 2019-1844 (220) 21.11.2019. 

 (151) 30.09.2020. 

(732) IVAN STOJIĆ PR SNIMANJE I IZDAVANJE 

ZVUČNIH ZAPISA I MUZIKE TIWITI 

PRODUCTION BEOGRAD and Иван Стојић, 

Јурија Гагарина 150, 11070 Нови Београд, RS i 

Брзакова 14, 11000 Београд, RS 

(540) 

 

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

27.05.24; 29.01.01; 29.01.05; 29.01.08  

(591) црна, тамна љубичаста (тонирана боја), 

наранџаста (тонирана боја)  

(511) Кл. 41:  изнајмљивање аудио снимака, 

информације из области забаве и разоноде, услуге 

студија за снимање, изнајмљивање аудио опреме, 

компоновање музике, писање текстова, услуге диск 

џокеја, продукција музике, омогућавања коришћења 

он-лајн музике, која се не може преузимати, 

омогућавање коришћења он-лајн видео записа, који 

се не може преузимати, писање песама.   
 

(111) 79027 (181) 13.11.2029. 

(210) Ж- 2019-1786 (220) 13.11.2019. 

 (151) 30.09.2020. 

(732) Shopen d.o.o. Beograd, Кнеза Михајла 19, 

11000 Београд, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17; 27.05.21; 27.05.24; 29.01.01; 

29.01.06; 29.01.08  

(591) црвена, црна, бела.  

(511) Кл. 9:  рачунарски програми, снимљени; 

оперативни рачунарски програми, снимљени; 

рачунарски софтвер, снимљени; електронске етикете 

за производе; рачунарски програми, који се могу 

преузимати; апликације за рачунарске софтвере које 

се могу преузимати. 

 

Кл. 35:  оглашавање; рекламирање; компјутерско 

управљање подацима; пословне информације; онлајн 

рекламирање на рачунарској мрежи; услуге 

поређења цена; маркетинг; пружање комерцијалних 

и пословних контакт информација; оптимизација 

претраживача за промоцију продаје; оптимизација 

саобраћаја са Интернет и странице; услуге 

посредовања у трговини; обезбеђивање онлајн 

тржишта за купце и продавце роба и услуга; обрада 

плаћања извршених кредитним картицама.   

Кл. 36:  обрада плаћања извршених платним 

картицама; електронски пренос средстава; 

финансијске информације; пружање информација о 

финансијама путем интернет странице; давање 

попуста трећим лицима у објектима кроз употребу 

чланских карти.   

Кл. 38:  обезбеђење корисничког приступа глобалној 

рачунарској мрежи; омогућавање приступа 

рачунарским базама података; пренос дигиталних 

датотека; стриминг (проток) података; пренос видео 

садржаја на захтев.  

Кл. 42:  рачунарско програмирање; дизајнирање 

рачунарског софтвера; ажурирање рачунарског 

софтвера; саветовање у области дизајна и развоја 

рачунарског хардвера; изнајмљивање рачунарског 

софтвера; одржавање рачунарског софтвера, 

дизајнирање рачунарских система, умножавање 

рачунарских програма; израда и одржавање веб 

страница за друге; хостинг рачунарских сајтова (веб 

сајтова); инсталирање рачунарског софтвера; 

изнајмљивање веб сервера; обезбеђивање алата за 

претраживање (претраживача) на интернету; 

праћење рачунарских система даљинским 

приступом; саветовање о изради веб сајтова; софтвер 

у виду сервиса (СааС); сервер хостинг; електронско 

похрањивање података; чување резервне копије 

података ван мреже; пружање информација о 

рачунарским технологијама и програмирању путем 

Интернет странице; рачунарство у облаку; услуге 

спољних фирми у области информационих 

технологија; надгледање рачунарских система ради 

откривања кварова; 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.   
 

(111) 79028 (181) 04.02.2030. 

(210) Ж- 2020-136 (220) 04.02.2020. 

 (151) 30.09.2020. 

(732) SKY CORPORATION doo, Димитрија 

Туцовића 28а, 11050, Београд-Звездара, RS 

(740) Адвокат Владица Станић, Стјепана Љубише бр. 

10, 11000, Београд 
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(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.10  

(511) Кл. 3:  козметичке креме; креме за кожу; 

козметички препарати за кожу; помаде за козметичку 

употребу; препарати за сунчање; препарати за 

туширање и личну хигијену.  

Кл. 5:  фармацеутски препарати за негу коже; 

медицински препарати за купање; мелеми за 

медицинску употребу; фармацеутски препарати.  
 

(111) 79029 (181) 04.02.2030. 

(210) Ж- 2020-134 (220) 04.02.2020. 

 (151) 30.09.2020. 

(732) Јелена Вујић, Славка Ћурувије бр. 45, 11000, 

Београд, RS 

(540) 

 

(531) 26.04.22; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.21; 29.01.12  

(591) Pantone Warm Grey 1C; C:17, M:16, Y:20, K:0; 

Pantone 729C; C:23, M:48, Y:70, K:13.  

(511) Кл. 3:  козметика; козметичка уља за кожу; 

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 и лосиони; козметичке креме и 

лосиони за негу лица и тела; козметички лосиони за 

кожу; козметички лосиони за косу; козметички 

лосиони за лице; козметички лосиони за негу коже; 

козметички препарати; 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 тела; 

козметички сетови; лосиони за козметичку употребу; 

лосиони за лице и негу тела; млеко за лице и тело; 

млеко за скидање шминке; млеко за тело; помаде за 

козметичку употребу; препарати за купање и 

туширање; препарати за негу коже; препарати за 

негу тела и за козметичку негу; средства за чишћење 

лица; средства за чишћење коже; уља за негу лица.   
 

(111) 79030 (181) 24.12.2029. 

(210) Ж- 2019-2038 (220) 24.12.2019. 

 (151) 30.09.2020. 

(732) Merit Medical Systems, Inc., 1600 West Merit 

Parkway, South Jordan UT 84095, US 

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

11040, Београд 

(540) 

FIBROVEIN 

(511) Кл. 5:  фармацеутски препарати и супстанце; 

препарати за лечење венских поремећаја; агенси за 

склерозацију.  
 

(111) 79031 (181) 07.02.2030. 

(210) Ж- 2020-165 (220) 07.02.2020. 

 (151) 30.09.2020. 

(732) MINT PHARM DOO, Новосадски пут 15/2, 

21400, Бачка Паланка, RS 

(540) 

UNFLU 

(511) Кл. 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.  
 

(111) 79032 (181) 18.10.2029. 

(210) Ж- 2019-1652 (220) 18.10.2019. 

 (151) 30.09.2020. 

(732) Књаз Милош а.д., Јужна инд. зона б.б., 34300, 

Аранђеловац , RS 

(740) Адријана Деспотовић , Јужна индустријска 

зона бб, Аранђеловац  

(540) 

 

(531) 02.09.01; 22.01.05; 24.17.02; 25.01.05; 26.04.16; 

26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.10; 27.07.01; 

28.05.00; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.07  

(591) плава, беж, наранџаста  
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(511) Кл. 32:  безалкохoлна пића од наранџе или са 

укусом наранџе, воћни коктели, безалкохолни од 

наранџе или са укусом наранџе; ароматизована 

минерална вода са укусом наранџе воћни 

концентрати и пиреи који се користе за припрему 

напитака од наранџе или са укусом наранџе; воћни 

напици и воћни сокови од наранџе или са укусом 

наранџе; воћни нектар безалкохолни од наранџе; 

воћни пунч, безалкохолни од наранџе или са укусом 

наранџе; воћни сокови од наранџе или са укусом 

наранџе; газирана безалкохолна пића од наранџе или 

са укусом наранџе; газирани воћни сокови од 

наранџе или са укусом наранџе; енергетска пића од 

наранџе или са укусом наранџе; енергетска пића од 

наранџе или са укусом наранџе, коктели, 

безалкохолни од наранџе или са укусом наранџе, 

концентровани воћни сокови од наранџе или са 

укусом наранџе; напици за спортисте обоraћени 

протеинима од наранџе или са укусом наранџе 

напици са укусом воћа од наранџе; неraзирана 

безалкохолна пића од наранџе или са укусом 

наранџе; освежавајућа безалкохолна пића од наранџе 

или са укусом наранџе.   
 

(111) 79033 (181) 19.08.2029. 

(210) Ж- 2019-1269 (220) 19.08.2019. 

 (151) 30.09.2020. 

(732) JLG Industries, Inc., 1 JLG Drive, 

McConnellsburg, Pennsylvania, US 

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

11040, 11000 Београд 

(540) 

ULTRA BOOM 

(511) Кл. 7:  подизне радне платформе; ваздушне 

дизалице.  
 

(111) 79034 (181) 17.10.2029. 

(210) Ж- 2019-1636 (220) 17.10.2019. 

 (151) 30.09.2020. 

(732) Књаз Милош а.д., Јужна инд. зона б.б., 34300, 

Аранђеловац , RS 

(740) Адријана Деспотовић, Јужна индустријска зона 

бб, 34300 Аранђеловац 

(540) 

 

(531) 02.09.01; 22.01.05; 24.17.02; 25.01.05; 26.04.16; 

26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.10; 27.07.01; 

28.05.00; 29.01.01; 29.01.07; 29.01.08  

(591) црвена, беж, црна   

(511) Кл. 32:  пиво; безалкохолни напици; минералне и 

содне воде; воћни напици и воћни сокови; сирупи и 

други безалкохолни препарати за прављење напитака.  
 

(111) 79035 (181) 05.06.2027. 

(210) Ж- 2017-819 (220) 05.06.2017. 

 (151) 07.10.2020. 

(732) Привредно друштво за експлоатацију 

минералне воде и производњу пића "Књаз 

Милош" а.д. , Јужна индустријска зоба бб, 

Аранђеловац, RS 

(540) 

 

(531) 26.04.18; 27.05.17; 27.05.24  

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

Кл. 30:  кафа, чај, какао и замена кафе; пиринач; 

тапиока и саго; брашно и производи од житарица; 

хлеб, колачи и посластице; сладоледи; шећер, мед, 

меласа; квасац, прашак за пециво; со; сенф; сирће, 

сосови (као додаци); зачини; лед.  

Кл. 39:  транспортне услуге; паковање и 

складиштење робе; организовање путовања.   

Кл. 41:  образовне услуге; припремање 

обуке;разонода; спортске и културне активности.  

Кл. 43:  услуге обезбеђивања хране и пића; 

привремени смештај.   
 

(111) 79036 (181) 17.12.2029. 

(210) Ж- 2019-2004 (220) 17.12.2019. 

 (151) 07.10.2020. 

(732) РАДИО ДИФУЗНО ПРЕДУЗЕЋЕ Б92  

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 

ОДГОВОРНОШЋУ, БЕОГРАД (ЗЕМУН), 

Аутопут за Загреб 22 , БЕОГРАД-ЗЕМУН, RS 

(740) Весна Живковић, адвокат, Македонска 30, 

11000 Београд 

(540) 
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(531) 26.04.17; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.17; 27.05.24; 

27.07.17; 27.07.24; 29.01.04; 29.01.06  

(591) плава R 0 G 0 B 200, бела  

(511) Кл. 35:  административна обрада наруџбеница 

за куповину, административна помоћ при 

одговарању на позиве за подношење понуда, 

ажурирање и одржавање информација у регистрима, 

ажурирање и одржавање податка у рачунарским 

базама података, ажурирање огласних материјала, 

анализе цена и трошкова, ангажовање спољних 

фирми за административно управљање компанијама, 

дактилографске услуге, дизајнирање рекламног 

материјала, дистрибуција рекламног материјала, 

дистрибуција узорака, договарање претплате за 

услуге телекомуникација за трећа лица, економске 

прогнозе, издавање машина за фотокопирање, 

изнајмљивање аутомата за продају, изнајмљивање 

билборда [паноа за рекламирање], изнајмљивање 

времена за рекламирање у средствима комуникације, 

изнајмљивање канцеларијске опреме у заједничким 

радним просторима, изнајмљивање канцеларијских 

машина и опреме, изнајмљивање огласних 

материјала, изнајмљивање огласног простора, 

изнајмљивање продајних штандова, израда извода са 

рачуна, индексирање интернет сајтова за 

комерцијалне намене или намене оглашавања, 

испитивање јавног мњења, истраживање тржишта, 

комерцијална администрација за лиценце роба и 

услуга трећих лица, компјутерско управљање 

подацима, консултације о стратегији комуникације у 

односима са јавношћу, консултације о стратегији 

комуникације у рекламирању, консултације у вези са 

избором особља, консултације у вези са пословним 

организовањем, консултације у пословном 

управљању, манекенске услуге у циљу рекламирања 

или продајних промоција, маркетинг, маркетинг у 

оквиру издавања софтвера, маркетиншка 

истраживања, непосредно оглашавање путем поште, 

обавештења о пословима, обезбеђивање онлајн 

тржишта за купце и продавце роба и услуга, 

објављивање рекламних текстова, обрада текста, 

обрачун пореза, оглашавање, оглашавање на 

отвореном, оглашавање плаћањем по клику [рау рег 

click оглашавање], онлајн рекламирање на 

рачунарској мрежи, оптимизација претраживача за 

промоцију продаје, оптимизација саобраћаја са 

Интернет странице, организовање изложби за 

привредне или рекламне потребе, организовање 

модних ревија у промотивне сврхе, организовање 

сајмова у комерцијалне или рекламне сврхе, писање 

радних биографија за друге, писање рекламних 

текстова, писање текстова за рекламне намене, 

помоћ у пословном или индустријском управљању, 

помоћ у пословном управљању, пословна 

испитивања, пословна истраживања, пословне 

информације, пословне процене, пословно 

управљање за независне пружаоце услуга, пословно 

управљање за спортисте, пословно управљање за 

сценске уметнике, пословно управљање и 

организационо саветовање, пословно управљање 

програмима рефундирања за друге, пословно 

управљање хотелима, преговарање и закључивање 

пословних трансакција за трећа лица, преговарање о 

пословним уговорима за друге, презентација 

производа путем средстава комуникације, у сврху 

продаје на мало, презентација робе, преписивање 

кореспонденције [канцеларијске услуге], 

претраживање података у рачунарским датотекама за 

друге, привремено пословно управљање, 

прикупљање информација у компјутерске базе 

података, прикупљање статистичких података, 

припрема платних листи, продукција програма 

телевизијске продаје, производња рекламних 

филмова, промоција продаје за друге, промоција 

робе и услуга кроз спонзорисање спортских догађаја, 

проналажење особља, професионалне пословне 

консултације, пружање комерцијалних и пословних 

контакт информација, пружање комерцијалних 

савета и информација потрошачима при избору роба 

и услуга, пружање пословних информација путем 

Интернет странице, психолошко тестирање за избор 

запослених, рачуноводство, ревизија пословања, 

регистровање писане комуникације и података, 

рекламирање на радију, рекламирање преко плаката, 

рекламирање преко телевизије, рекламирање слањем 

наруџбеница, саветодавне услуге у пословном 

управљању, састављање пописа информација за 

комерцијалне и рекламне сврхе, секретарске услуге, 

системација информација у компјутерским базама 

података, стенографске услуге, стручне услуге о 

пословној ефикасности, тражење спонзорства, 

умножавање докумената, управљање програмима за 

путнике који често лете авионом, управљање 

програмима лојалности потрошача, уређивање 

излога, услуге агенција за запошљавање, услуге 

агенција за пружање пословних информација, услуге 

агенција за увоз и извоз, услуге велепродаје 

фармацеутских, ветеринарских и хигијенских 

препарата и медицинског материјала, услуге 

графичке обраде материјала за рекламне сврхе, 

услуге заказивања састанака [канцеларијске услуге], 

услуге комерцијалног лобирања, услуге 

корпоративне комуникације, услуге малопродаје 

уметничких дела од стране уметничких галерија, 

услуге малопродаје фармацеутских, ветеринарских и 

хигијенских препарата и медицинског материјала, 

услуге набавке за трећа лица [куповина производа и 

услуга за друге пословне субјекте], услуге односа са 

јавношћу, услуге односа са медијима, услуге онлајн 

малопродаје дигиталне музике која се преузима са 

интернета, услуге онлајн малопродаје мелодије звона 

које се преузимају са интернета, услуге онлајн 
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малопродаје претходно снимљене музике и филмова 

који се преузимају са интернета, услуге подсећања 

на уговорене састанке [канцеларијски послови], 

услуге подуговарања, аутсорсинг [помоћ у 

пословању], услуге пописивања поклона, услуге 

поређења цена, услуге пословног посредовања које 

се односе на повезивање потенцијалних приватних 

улагача са предузетницима којима су потребна 

финансијска средства, услуге посредовања у 

трговини, услуге праћења конкуренције, услуге 

праћења тржишта, услуге праћења штампе, услуге 

пресељења пословног седишта, услуге претплате на 

новине за друге, услуге пријављивања пореза, услуге 

продаје путем лицитације, услуге рекламних 

агенција, услуге телемаркетинга, услуге телефонског 

одговарања за одсутне претплатнике, услуге 

управљања пословним пројектима за грађевинске 

пројекте, услуге фотокопирања, фактурисање, 

финансијска ревизија, циљни маркетинг.   

Кл. 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 аудио снимака, 

изнајмљивање видео рекордера, изнајмљивање видео 

трака, изнајмљивање играчака, изнајмљивање 

камкодера, изнајмљивање опреме за играње, 

изнајмљивање опреме за осветљавање позоришних и 

телевизијскох студија, изнајмљивање позоришног 

декора, изнајмљивање радио и телевизијских апарата, 

изнајмљивање синематографских апарата, 

изнајмљивање спортских терена, изнајмљивање 

сценског декора, изнајмљивање уметничких дела, 

изнајмљивање филмова, информације из области 

забаве и разоноде, информације о рекреацији, 

информисање о образовању, испитивање обучености 

корисника за управљање дроновима, испити из области 

образовања, клупске услуге [забавне или образовне], 

компоновање музике, културне, образовне или забавне 

услуге које пружају уметничке галерије, мерење 

времена на спортским догађајима, микрофилмовање, 

монтажа видеотрака, настава, обука, образовање у 

интернатима, образовне услуге које пружају асистенти 

за лица са посебним потребама, обука гимнастике, 

обука [тренирање], омогућавање коришћења онлајн 

видео записа, који се не могу преузимати, омогућавање 

коришћења онлајн музике, која се не може преузимати, 

онлајн издавање електронских књига и часописа, 

организовање балова, организовање и вођење 

колоквијума, организовање и вођење конгреса, 

организовање и вођење конференција, организовање и 

вођење образовних форума 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, 
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професионално усмеравање [саветовање у вези са 

образовањем или обуком], пружање услуга аутомата за 

аркадне игрице, пружање услуга казина [игре на срећу], 

режирање филмова, осим рекламних филмова, 

резервисање седишта за приредбе, свечаности, 

религијско образовање, 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 

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 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) 79037 (181) 05.06.2027. 

(210) Ж- 2017-9819 (220) 05.06.2017. 

 (151) 07.10.2020. 

(732) Привредно друштво за експлоатацију 

минералне воде и производњу пића "Књаз 

Милош" а.д. , Јужна индустријска зоба бб, 

Аранђеловац, RS 

(540) 

 

(531) 26.04.18; 27.05.17; 27.05.24  

(526) нема искључиво права на реч GUARANA  

(511) Кл. 32:  пиво; минералне и содне воде и друга 

безалкохолна пића; воћни напици и воћни сокови; 

сирупи и други препарати за производњу пића.  

Кл. 33:  алкохолна пића (изузев пива).  
 

(111) 79038 (181) 21.06.2029. 

(210) Ж- 2019-945 (220) 21.06.2019. 

 (151) 07.10.2020. 

(732) Бранивоје Лазовић, Жарка Вуковића Пуцара 

43г, Београд, RS 

(740) Адвокат Милош Р. Марковић, Др Александра 

Костића 15а, Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.10; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.17; 

29.01.01; 29.01.04; 29.01.06  

(591) плава, наранџаста, бела.  

(511) Кл. 20:  огледала, огледала на намештају и 

тоалетна огледала, оквири за слике.   

Кл. 21:  кућне, кухињске справе и посуде; даске за 

сечење хлеба, лонци за кување, тигањи, посуде; 

подметачи за посуђе, чешљеви и сунђери, четке, 

порцелан, грнчарија.   

Кл. 24:  текстил и текстилни производи; прекривачи 

за кревете и столове, јастучнице, текстилни 

пешкири; папирна постељина, вреће за спавање, 

унутрашње пресвлаке за вреће за спавање.   
 

(111) 79039 (181) 05.02.2030. 

(210) Ж- 2020-146 (220) 05.02.2020. 

 (151) 12.10.2020. 

(732) Зоран Павловић, Панте Срећковића број 

25,стан бр. 7, 11000, Београд, RS 

(540) 

4-H SWELL (STATES OF 

WELLNESS) LEADER & 

EMPLOYEE DEVELOPMENT 

(511) Кл. 41:  обука на пољу личног развоја; обука и 

усавршавање за развој људских ресурса; обука и 

усавршавање за развој људских ресурса тимова и 

организација; обука (тренирање); вођење радионица 

и семинара на тему самосвесности; вођење 

радионица и семинара на тему личне свести; 

образовне услуге у виду тренинга.  
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(111) 79040 (181) 20.01.2024. 

(210) Ж- 2014-65 (220) 20.01.2014. 

 (151) 12.10.2020. 

(732) BEOSHOES d.o.o., Autoput za Zagreb 20, RS 

(540) 

 

(531) 09.09.01; 26.04.16; 26.04.18; 26.11.13; 27.05.11; 

27.05.13; 29.01.15  

(591) наранџаста, жута, љубичаста, розе, зелена, 

црвена, светлозелена, црна.  

(511) 18: женске ташне; кожни каишеви; торбе за 

плажу; ручне торбице; спортске торбе; торбе. 

25: обућа; чизме; полу чизме; каишеви (одећа); 

метални делови за обућу; папуче; обућа за плажу; 

дрвена обућа, кломпе; сандале; купаће гаће; ципеле; 

спортске ципеле; скијашке чизме. 

26: пертле за ципеле; украси за ципеле, који нису од 

племенитих метала 
 

(111) 79041 (181) 21.02.2030. 

(210) Ж- 2020-263 (220) 21.02.2020. 

 (151) 14.10.2020. 

(732) HEROES S.R.L., Via 2 Giugno, 81, 50019, Sesto 

Fiorentino (FI), IT 

(740) АОД МСА ИП-Милојевић Секулић Адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 24.17.02; 26.02.07; 27.05.01; 29.01.01; 29.01.08  

(591) црвена, црна.  

(511) Кл. 35:  услуге пословног саветовања које се 

односе на маркетинг; саветовање које се односи на 

пословно оглашавање; саветовање које се односи на 

пословно промовисање; помоћ у управљању 

привредним предузећима у области односа са 

јавношћу; услуге комерцијалног лобирања; услуге 

пословне анализе; прикупљање и анализа података и 

информација које се односе на пословно управљање; 

вођење студија пословне изводљивости; услуге 

пословне ревизије; услуге анализе продаје; услуге 

анализе пословних података; истраживање тржишта; 

услуге пружања пословних информација; услуге 

пословног истраживања и информисања; услуге 

пружања пословних информација путем онлајн 

рачунарске базе података или преко интернета; 

привредне информативне услуге у пословне сврхе; 

услуге тржишних информација у вези са нивоом 

индекса; услуге пословне процене; услуге пословне 

евалуације; пословна истраживања; услуге пословног 

истраживања и саветовања; припремање пословних 

извештаја; писање студија о пословним пројектима; 

услуге комерцијалне процене; услуге статистичке 

анализе и извештавања за пословне сврхе; студије 

пословне ефикасности; пројектна истраживања за 

предузећа; извештаји и истраживања везана за 

тржиште; процене које се односе на пословно 

управљање у професионалним предузећима; 

евалуација пословних прилика; услуге свеукупне 

процене пословних прилика; услуге процене у 

области пословних делатности.  
 

(111) 79042 (181) 16.03.2030. 

(210) Ж- 2020-420 (220) 16.03.2020. 

 (151) 14.10.2020. 

(732) Strauss Coffee B.V., Prof. J.H. Bavincklaan 2, 

NL-1183 AT, Amsterdam, NL 

(740) АОД МСА ИП-Милојевић, Секулић Адвокати, 

Карађоршева 65, 11000, Београд 

(540) 

C kafa prva i prava 

(511) Кл. 21:  шоље за кафу.  

Кл. 30:  кафа.  
 

(111) 79043 (181) 12.03.2030. 

(210) Ж- 2020-432 (220) 12.03.2020. 

 (151) 14.10.2020. 

(732) Центар за културу "Вељко Дугошевић" 

Кучево, Трг Вељка Дугошевића 30, 12240,  

Кучево, RS 

(540) 

ХОМОЉСКИ МОТИВИ 

(531) 28.05.00  

(511) Кл. 6:  декоративне кутије од метала; привесци 

за кључеве од неплеменитих метала; подметачи; 

фигурине од обичних метала; статуете од обичних 

метала; статуе од обичних метала; уметничка дела од 

бронзе; уметничка дела од метала; уметничка дела од 

неплеменитих метала; уметничка дела од обичних 

метала; декоративна уметничка дела од кованог 

гвожђа.   
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Кл. 8:  кашике као сувенири; аван и тучак за 

уситњавање [ручни алат].  

Кл. 9:  компакт дискови, ДВД и други дигитални 

носачи података; тонски носачи звука; цртани 

филмови; холограми; кутије за наочаре; украсни 

магнети; подлоге за "мишеве"; рачунарски софтвер; 

апликацијски софтвер и за паметне телефоне; 

слушалице; мелодије за мобилне телефоне које се 

могу преузимати; УСБ прикључци; траке за мобилне 

телефоне; траке за наочаре за вид и наочаре за сунце; 

оловке за уређаје са екранима на додир; електронске 

новине које се могу преузети; аудио књиге; књиге 

снимљене на диску; дигиталне књиге које се могу 

преузети; дигитални стони календари; натписи са 

светлећом позадином; стрипови који се могу 

преузети; сигурносни рефлектујући прслуци; кожне 

футроле за мобилне телефоне; футроле за сунчане 

наочаре и за заштитне наочаре; бар-код етикете, 

енкодиране; електронске етикете за производе; 

електронске партитуре које се могу преузети он-лајн.  

Кл. 11:  упаљачи; поклопци за рингле; грејачи шоље 

са USB напајањем.  

Кл. 14:  наруквице [накит]; ручни часовници; 

каишеви за ручне сатове; привесци [накит]; 

неметални привесци за кључеве; привесци за 

кључеве од метала; бижутерија; беџеви од 

племенитих метала; футроле за одлагање накита; 

фигурине од драгоцених метала; статуете од 

племенитих метала; статуе од племенитих метала; 

уметничка дела од племенитих метала; кутије за 

накит.   

Кл. 16:  цртане приче у новинама [штампани 

материјал]; папирне или картонске кутије; држачи за 

лепљиве траке; торбе [омоти, врећице] од папира или 

пластике, за паковање робе; беџеви од картона; 

беџеви од папира; беџеви са именом [канцеларијски 

прибор]; постери; плакати од папира или картона; 

огласни панои од папира или картона; албуми; 

бележнице, нотеси; роковници; репродукције слика; 

уметничке слике; слике, урамљене или неурамљене; 

штампа у виду слика; билтени [штампани материјал]; 

штампани материјал [висока штампа]; штампани 

материјали за подучавање; штампани промотивни 

материјали; поједностављени џепни водичи 

[штампани материјал]; штампане информативне 

фасцикле; фасцикле са преградама [папирни 

канцеларијски материјал]; оловке; држачи за оловке; 

кутије за оловке; зарезачи за оловке, електронски и 

не електронски; пернице за обичне и хемијске 

оловке; стони сетови за оловке и ситнице; налив пера 

и хемијске оловке [канцеларијски прибор]; новине; 

периодичне публикације; подметачи за чаше од 

папира; улазнице; лепљиви блокови за белешке; 

памфлети; штамбиљи; карте; визит карте; едукативне 

карте [материјал за учење]; тубе од картона; 

каталози; књиге; обележивачи за књиге; подупирачи 

за књиге; држачи спајалица; коверте; кесе од папира 

за паковање; папир за умотавање и паковање; 

материјали за паковање од рециклираног папира; 

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

паковање; грбови [папирни печати]; фотографије; 

формулари [штампани]; канцеларијски материјал и 

канцеларијски прибор, осим намештаја; географске 

мапе; мапе за документе; путне мапе; илустроване 

зидне мапе; графичке уметничке репродукције; 

штампане уметничке репродукције; честитке, 

разгледнице; фотографије штампане; штампане 

брошуре; штампане картице; штампане књижице; 

штампане лекције; штампане награде; штампане 

позивнице; штампане публикације; штампане ствари; 

приручници; папир за писање и коверте [папирна 

галантерија]; притискачи за папир; столњаци од 

папира; књижице; проспекти; магазини 

[периодични]; подметачи од папира или картона; 

подлоге за писање; поштанске марке; алманаси; 

календари; картонска амбалажа; амбалажа за флаше 

од папира или картона; папирна амбалажа и посуде 

за храну и пиће од материјала који су креирани тако 

да имају штетан утицај по околину; заставе и 

троугласте заставице од папира; ножеви за папир [за 

отварање писама]; аташе мапе; пластични омотачи, 

фолије и кесе за умотавање и паковање; вискозни 

папир за умотавање, украсни папир; натписи од 

папира или картона; рекламни натписи од папира 

или картона; налепнице; стрипови; материјал за 

паковање направљен од скроба; корице за пасоше; 

корице [канцеларијски материјал]; папирне посуде; 

биоразградиве посуде од папирне пулпе за храну за 

понети; новчанице; штипаљке за новчанице; 

колекционарске сличице; албуми за самолепљиве 

сличице; леци, флајери; фигурине направљене од 

кашираног папира; литографска уметничка дела; 

уметничка дела од папира или картона; етикете од 

папира или картона; стони држачи визит картица; 

стони сетови; сетови хемијских оловака у боји; 

картонске носиљке за храну и пиће.   

Кл. 18:  кутије за визит карте; вишенаменске торбе 

[ручне торбе]; торбе за куповину; торбе за плажу; 

торбе на раме; платне не торбе за ношење дрва; 

преносне чврсте торбе; торбе за ношење докумената; 

торбе као сувенири; торбе које се носе укосо преко 

рамена; торбе за књиге; конференцијске мапе; 

корице за ознаке на пртљагу; новчаници који садрже 

и корице за картице; кожни новчаници; новчаници за 

картице; држачи за новчанице у виду новчаника; 

кожне торбе, кофери и новчаници; мали новчаници 

за метални новац; новчаници од племенитих метала; 

футроле [етуи] за визиткарте; кишобрани и 

сунцобрани; ранчеви; кожне футроле; футроле за 

кључеве; ознаке за пртљаг; етикете од коже; кутије 

од коже.   
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Кл. 19:  сајамске кућице; фигурине од камена, бетона 

или мермера; статуете од камена, бетона или 

мермера; статуе од камена, бетона или мермера; 

уметничка дела од камена, бетона или мермера.   

Кл. 20:  идентификационе наруквице, неметалне; 

панои за презентацију; подметачи за столице; 

амбалажа од дрвета за флаше; посуде, пластичне за 

амбалажу; натписи од дрвета или пластике; сајамски 

штандови [штандови за излагање]; фигурине од 

дрвета, воска, ги пса или пластике; статуете од 

смоле; фигурице [статуете] од кости или слоноваче; 

статуете од дрвета, воска, гипса или пластике; 

декоративни јастучићи; статуе од кости, слоноваче, 

гипса, пластике, воска или дрвета; статуе 

религијских икона од дрвета, воска, гипса или 

пластике; уметничка дела од дрвета, воска, гипса или 

пластике; уметничка дела од љуске орашастих 

плодова; рекламни предмети на надувавање; сталак 

за убрусе (намештај); кутије од дрвета или пластике.  

Кл. 21:  термоизоловане торбе за храну или пиће, за 

употребу у домаћинству; подметачи [стони прибор]; 

фигурине од порцелана, керамике, печене глине, 

теракоте или стакла; статуете од порцелана, 

керамике, печене глине, теракоте или стакла; 

послужавници; статуе од порцелана, керамике, 

печене глине, теракоте или стакла; уметничка дела 

од порцелана, керамике, печене глине, теракоте или 

стакла; даске за сир са куполастим поклопцем; кутије 

за држање папирних убруса; посуде [чиније]; 

вадичепи, електрични и неелектрични; флаше [боце]; 

термоси; отварачи за флаше, електрични и 

неелектрични; кухињске крпе; порцелански украси; 

стоне украсне вазне; стони држачи ножева; стони 

држачи салвета; сетови за зачине; кухињске даске за 

сецкање; оклагије [кућне]; кашике за обување 

ципела; кашике за сервирање; тацне; украсни 

тањири; прстенови за салвете; вазе; шоље; шољице; 

штедне касице; свећњаци; јеленска кожа за чишћење; 

посуде за кување кафе [џезве], не-електричне; боце и 

чутуре; рукавице за рерну; врчеви и кригле; 

ротирајућа тацна послужавник; варјаче [кухињски 

прибор]; тучак за кухињску употребу; крцкалице за 

орахе; кашике за мед; бокали; бојена стакларија; 

бисте од порцелана, керамике, печене глине, 

теракоте, или стакла; грнчарија; декоративни бокали; 

кутије за хлеб; кухињске посуде; кухињски прибори; 

омоти, навлаке за саксије, који нису од папира; 

пљоске; посуде за бомбоне; посуде за колаче; 

саксије; стаклене посуде; украси од порцелана; 

украсне стаклене кугле; чајници; чаше за пиће; чаше, 

папирне или пластичне; четке; чешљеви; чиније за 

шећер; шерпе.  

Кл. 22:  вишенаменске платнене торбе; цираде; торбе 

[вреће, кесе] од текстила, за паковање.  

Кл. 24:  штампани текстилни материјали; штампане 

памучне тканине; штампане текстилне етикете; 

столњаци од текстила; стони подметачи од текстила; 

стони подметачи за сервирање од пластике као 

замене за текстил; заставе од текстила или пластике; 

надстолњаци, који нису од папира; транспаренти 

[банери] од текстила или пластике; украсне 

заставице од текстила или пластике; етикете од 

текстила; кухињске крпе; плетена или неплетена 

тканина од текстила; салвете од текстила.  

Кл. 25:  рукавице [одећа]; шалови, мараме; ешарпе 

као одећа; одећа; шешири; визир качкети; капе; 

штитници за уши [одећа]; кравате; панталоне; кратке 

панталоне; мајице; мајице са штампом; спољна 

одећа; плетена одећа [одећа]; кецеље[одећа]; 

униформе; аскот кравате; беретке; блузе, кошуље; 

визири, штитници од сунца као покривала за главу; 

јакне [одећа]; кабанице [одећа]; каишеви [одећа]; 

костими за маскембале; кошуље кратких рукава; 

маске за спавање; обућа; одела; папирни шешири 

[одећа]; пончо, одећа; прслуци; радни комбинезон, 

одело; сукње; сукње-панталоне; хаљине; хеланке 

[панталоне]; џемпери; џепне марамице.   

Кл. 26:  траке за медаље; траке за шешире; траке за 

које се закаче идентификационе картице; привесци 

за мобилне телефоне; привесци, осим за накит, 

прстенове за кључеве или привеске за кључеве; 

машне, не од папира, за паковање поклона; траке, не 

од папира, за паковање поклона; апликације за 

украшавање текстилних производа које се лепе 

топлотом [галантерија]; вез; значке за одећу, које 

нису од племенитих метала; такмичарски бројеви; 

шнале.  

Кл. 27:  неклизајуће простирке; отирачи; прекривачи 

за подове; сламне простирке.   

Кл. 28:  балони [за журке]; карте за игру; карте за 

квиз игре; кутије за карте за игру; карте-сличице које 

се размењују, за игру; штампани листићи за лутрију; 

игре и играчке; стаклене кугле са снегом; шах; 

шаховске табле.  

Кл. 29:  воће, конзервисано; смрзнуто воће; сушено 

воће; укисељено воће; дехидрисано поврће; исецкано 

поврће; конзервисано поврће; поврће, прерађено; 

смрзнуто поврће; сушено поврће; укисељено поврће; 

усољено поврће; месо, риба, живина и дивљач; 

компоти; џемови; грицкалице на бази воћа; зачињено 

коштуњаво воће; јаја, млеко и млечни производи; 

мармелада.   

Кл. 30:  коштуњаво воће у праху; колачи; пите; торте 

на парче [пецива]; слаткиши; чај; брашно; кукурузно 

брашно; ситни колачи; пића на бази какаоа; пића на 

бази кафе; мед; вафел производи; воћне посластице; 

воћни желе [слаткиши]; воћни преливи [сосови]; 

грицкалице на бази житарица; зачини; зачински 

додаци; кафа; кекс; кукурузни гриз; матични млеч; 

намази на бази чоколаде; напици од чаја; палачинке; 

пецива; плочице од житарица; пралине; прополис 

[пчелињи производ]; пшеничне клице за људску 
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исхрану; сендвичи; сладолед; тестенина; хлеб; 

хлебне мрвице; чоколада; чоколадни намази који 

садрже орашасте плодове.  

Кл. 31:  свеже поврће; бадем [воће]; биљке; 

бобичасто воће, свеже; винова лоза; воће, свеже; 

дрвеће; жбунови ружа; жбуње; живе животиње; 

зрневље [житарице]; луковице; мекиње; орашасто 

воће, непрерађено; саднице; семе за садњу; цвеће, 

природно.   

Кл. 32:  безалкохолна пића; вода за пиће; воде [пића]; 

енергетска пића; сирупи за пића; газирана 

безалкохолна пића; минерална вода [пиће]; 

негазирана без алкохолна пића; пића на бази пива; 

сокови од поврћа [пића]; флаширана вода за пиће; 

воћни сокови; гази рана вода; пиво; стоне воде.  

Кл. 33:  алкохолна пића; дестилована пића; жестока 

пића; аперитиви; вино.  

Кл. 35:  рекламирање; изнајмљивање билборда 

[паноа за рекламирање]; манекенске услуге у циљу 

рекламирања или продајних промоција; рекламирање 

преко свих јавних средстава комуникације; 

оглашавање; организовање модних приредби у 

комерцијалне сврхе; организовање модних ревија у 

промотивне сврхе; организовање и вођење сајмова и 

изложби за пословне и рекламне потребе; 

организовање изложби и догађаја за комерцијалне 

или рекламне потребе; организовање и спровођење 

уметничких изложби у комерцијалне и рекламне 

сврхе; припремање аудио-визуелних презентација за 

рекламне потребе; вођење, уређивање и 

организовање трговачких приредби и сајмова у 

комерцијалне и рекламне сврхе; дељење рекламних 

материјала и материјала за оглашавање [флајера, 

брошура, летака и узорака планирање и спровођење 

трговачких сајмова, изложби и презентација у 

економске и рекламне сврхе; организовање аукција; 

организовање и вођење бувљака; организовање и 

вођење презентације производа; организовање и 

вођење рекламних догађаја; организовање и 

одржавање комерцијалних изложби; организовање и 

спровођење промотивних догађаја; организовање и 

вођење пословних изложби и сајмова; организовање 

и вођење промотивних и маркетиншких догађаја; 

организовање изложби за привредне или рекламне 

потребе; организовање и одржавање сајмова и 

манифестација за пословне и маркетиншке потребе; 

организовање изложби цвећа и биљака за пословне 

потребе или потребе оглашивања; ажурирање 

огласних материјала; дистрибуција рекламног 

материјала; изнајмљивање времена за рекламирање у 

средствима комуникације; изнајмљивање огласних 

материјала; изнајмљивање огласног простора; 

изнајмљивање продајних штандова; маркетинг; 

непосредно оглашавање путем поште; објављивање 

рекламних текстова; оглашавање на отвореном; 

писање текстова за рекламне намене; презентација 

робе; производња рекламних филмова; тражење 

спонзорства; услуге односа са медијима; услуге 

односа са јавношћу.   

Кл. 36:  давање попуста трећим лицима у објектима 

кроз употребу чланских карти; организовање 

новчаних прикупљања; организовање финансирања 

филмова; организовање финансирања спортских, 

културних и забавних пројеката; најам апартмана.  

Кл. 38:  емитовање радио програма [радиодифузија]; 

емитовање телевизијских програма; пружање услуга 

онлајн форума.  

Кл. 39:  организација услуга превоза; организовање и 

резервисање екскурзија и туристичких разгледања; 

организовање разгледања града и осталих 

туристичких екскурзија користећи превозна 

средства; паковање поклона.   

Кл. 40:  штампање слика на предметима; 

урамљивање слика; штампање књига; репродукција 

фотографија; репродукција музејских уметничких 

дела; штампање имена и логотипа компаније по 

наруџби за промотивне и рекламне потребе на 

производима других; офсет штампање.  

Кл. 41:  услуге тонске технике за манифестације; 

изнајмљивање уметничких слика и калиграфских 

радова; приказивање и изнајмљивање снимака звука 

и слике; изнајмљивање новина и часописа; онлајн 

издавање електронских новина; издавање и 

уређивање штампаног материјала, књига, новина и 

периодичних часописа, осим за рекламне потребе; 

објављивање памфлета; издавање аудио књига; 

уређивање књига и електронских публикација; 

издавање књига, часописа и других текстова, осим 

рекламних текстова; уређивање штампаних 

материјала и текстова; издавање календара; забава у 

виду модних приредби; организација и вођење 

културних и рекреативних активности; припрема, 

реализација и организација радионица за обуку; 

организација и пружање услуга игара и такмичења 

путем интернета; организација и представљање 

приредби, такмичења, игара, концерата и забавних 

догађаја; писање сценарија, изузев за рекламне 

сврхе; режирање филмова, осим рекламних филмова; 

писање и објављивање текстова, осим у рекламне 

сврхе; производња филмова, који нису рекламни 

филмови; услуге графичке обраде, осим у рекламне 

сврхе; електронске публикације текстова и 

штампаног материјала, осим рекламних текстова, на 

интернету; издавање текстова и слика, и у 

електронском формату, осим за рекламне потребе; 

издавање штампаног материјала, и у електронском 

формату, осим у рекламне сврхе; уређивање 

штампаног материјала који садржи слике, осим за 

рекламне потребе; изнајмљивање образовних и 

материјала за обуку; образовање, подучавање и 

обука; омогућавање онлајн семинара обуке; 

практична настава [обука путем демонстрације]; 
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изнајмљивање филмова; изнајмљивање часописа; 

организовање балова; организовање игара; 

организовање концерата; организовање лутрије; 

организовање наступа; организовање такмичења; 

организовање атлетских такмичења; организовање 

догађаја из области културе; организовање и вођење 

конференција; организовање и вођење конгреса; 

организовање и вођење образовних догађаја; 

организовање и вођење радионица и семинара; 

организовање изложби, семинара и конференција; 

организовање и реализација спортских такмичења; 

организовање наступа из области културе; 

организовање наступа уживо; организовање 

разгледања у пратњи водича; организовање сценских 

наступа; организовање такмичења путем интернета; 

организовање филмских пројекција; организовање 

филмских фестивала; организовање форума уживо; 

организовање гала вечери у забавне сврхе; 

организовање забава за потребе прославе 

годишњица; организовање представа, свечаности 

[услуге импресарија]; организовање такмичења и 

свечаности доделе награда; организовање догађаја из 

области културе у добротворне сврхе; организовање 

етно фестивала у забавне или културне сврхе; 

организовање изложби биљака у културне или 

образовне сврхе; организовање изложби животиња за 

културне или образовне намене; организовање 

изложби из области филма у образовне или културне 

сврхе; организовање изложби, конвенција и 

конференција за културне или образовне потребе; 

организовање и реализација забавних, спортских и 

културних активности; организовање и реализација 

конференција и изложби за културне и образовне 

потребе; организовање и реализација конференција, 

конгреса, семинара и радионица за обуку; 

организовање и реализација радионица, туторијала, 

семинара и конференција; организовање конгреса и 

конференција за културне и образовне потребе; 

организовање лутрије и других активности игара на 

срећу; организовање образовних, забавних, 

спортских и културних догађаја; организовање, 

представљање и продукција емисија и наступа 

уживо; организовање резервације карата за приредбе 

и друге забавне догађаје; организовање спортова и 

културних догађаја у оквиру заједнице; 

организовање уметничких изложби у културне или 

образовне сврхе; организовање филмских фестивала 

у забавне или културне сврхе; организовање 

церемоније доделе награда у забавне сврхе; 

консултовање које се односи на организовање и 

вођење радионица за обуку; организовање изложби, 

конгреса, семинара и конференција за културне и 

забавне потребе; организовање и реализација 

конференција, конвенција и изложби за културне или 

образовне потребе; организовање музичких догађаја 

који се изводе уживо у забавне сврхе; организовање, 

продукција и представљање догађаја за образовне, 

културне или забавне потребе; организовање 

такмичења или других спортских и културних 

догађаја у добротворне сврхе; организовање 

филмских догађаја, музичких догађаја уживо и 

културних И спортских догађаја; организовање 

церемонија доделе награда и гала вечери у забавне 

сврхе; уређивање, вођење и организовање 

конференција, конгреса, колоквијума, радионица 

[обука], семинара и симпозијума; организовање и 

реализација конференција, конвенција, образовних 

изложби, час ова, предавања, семинара и радионица 

за обуку; организовање и реализација конференција, 

конгреса, концерата, симпозијума, семинара, курсева 

обуке, часова и предавања; организовање, 

продукција, представљање и вођење музичких 

концерата, фестивала, турнеја и других музичких и 

културних наступа, догађаја и активности; 

организовање филмских догађаја, музичких догађаја, 

културних и спортских догађаја и забавних догађаја 

уживо; позоришна продукција; продукција музике; 

продукција аудио мастер снимака; продукција 

емисија и филмова; продукција звучних и видео 

снимака; продукција звучних снимака; продукција и 

дистрибуција кинематографских филмова; 

продукција и дистрибуција радијских програма; 

продукција и дистрибуција телевизијских програма; 

продукција и објављивање музике; продукција 

мастер снимака; продукција музичких концерата; 

продукција позоришних наступа; продукција радио и 

телевизијских програма; продукција снимљених 

истраживања; продукција сценских представа; 

продукција телевизијских програма; продукција 

телевизијских садржаја; продукција телевизијских 

филмова; продукција филмова у студију; снимање и 

продукција аудио садржаја; услуге позоришне 

продукције; услуге продукције анимација; услуге 

продукције забаве уживо; услуге продукције 

кинематографских филмова; услуге продукције 

радијских програм; продукција звучних, музичких и 

видео снимака; продукција и дистрибуција радијских 

и телевизијских програма; продукција, приказивање 

и изнајмљивање кинематографских филмова; услуге 

продукције забавних садржаја уживо; услуге 

продукције музичких видео спотова; продукција и 

дистрибуција музичких, филмских и видео снимака; 

продукција телевизијских програма за емитовање на 

мобилним телефонима; продукција телевизијских 

програма за емитовање на мобилним уређајима; 

услуге продукције забавних и телевизијских 

садржаја уживо; продукција и презентација аудио и 

видео снимака, и покретних и непокретних слика; 

продукција и режија радијских и музичких догађаја у 

виду радијских и телевизијских програма уживо; 

продукција телевизијских програма, телевизијских 

програма за мобилне телефоне и радијских програма; 
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снимање, продукција и дистрибуција 

кинематографских, видео и аудио снимака, радио и 

телевизијских програма; изнајмљивање аудио и 

видео опреме; писање текстова; писање сценарија; 

фотографске репортаже; фотографисање; 

подучавање фотографисања; фотографисање из 

ваздуха; превођење; издавање мултимедијалног 

материјала он-лајн; пружање он-лајн туторијала; 

услуге он-лајн дигиталног издаваштва; услуге он-

лајн игара; пружање он-лајн информација у вези са 

забавом или образовањем; пружање услуга он-лајн 

забаве у виду забавних игара; пружање услуга он-

лајн забаве у виду турнира игара; пружање 

информација он-лајн у вези са рачунарским играма и 

рачунарским додацима за игре; пружање 

мултимедијских забавних програма путем 

телевизије, широкопојасних, бежичних и он-лајн 

услуга; пружање он-лајн стрипова и романа у 

сликама који се не могу преузети; пружање он-лајн 

часописа са општом тематиком, који нису за 

преузимање; омогућавање приступа он-лајн видео 

садржајима за подучавање музике, који се не могу 

преузети; пружање информација у вези са забавом и 

забавним догађајима путем он-лајн мрежа и 

интернета; пружање услуга он-лајн електронских 

публикација, које се не могу преузети, у области 

музике; изнајмљивање видео игара; изнајмљивање 

аудио и видео записа; изнајмљивање књига и других 

публикација; изнајмљивање компјутерских игара; 

изнајмљивање телевизијских програма; 

изнајмљивање уметничких дела; изнајмљивање 

филмова и видео записа; изнајмљивање 

фонографских и музичких снимака; изнајмљивање 

фонографских снимака; пројектовање и 

изнајмљивање кинематографских филмова; 

дистрибуција филмова; електронско издаваштво; 

забава посредством радија; изнајмљивање аудио 

снимака; клупске услуге [забавне или образовне]; 

компоновање музике; културне, образовне или 

забавне услуге које пружају уметничке галерије; 

мерење времена на спортским догађајима; 

омогућавање коришћења онлајн видео записа, који се 

не могу преузимати; омогућавање коришћења онлајн 

музике, која се не може преузимати; оркестарске 

услуге; планирање забава [забава]; подучавање; 

пренос знања и искуства [обучавање]; продукција 

представа; пружање информација које се односе на 

рекреативне активности; пружање услуга у области 

забаве и разоноде; пружање услуга у области 

образовања; резервисање седишта за приредбе, 

свечаности; снимање видео рекордером; титловање; 

услуге биоскопа; услуге забаве које пружају кампови 

за одмор; услуге забављача; услуге игара пружених 

онлајн са рачунарске мреже; услуге монтаже видео 

записа за манифестације; услуге музеја 

[презентације, изложбе]; услуге омогућавања 

коришћења електронских публикација, које се не 

могу преузимати; услуге преводиоца; услуге 

стављања на располагање телевизијских програма, 

који се не могу преузимати, путем видео записа на 

захтев; услуге стављања на располагање филмова, 

који се не могу преузимати, путем видео записа на 

захтев; услуге технике осветљења за манифестације; 

учење на даљину.  

Кл. 42:  дигитализација звука и слике; услуге дизајна 

које се односе на штампани материјал; дизајн 

уметничких дела; дизајнирање веб сајтова за 

рекламне потребе; дизајнирање и писање 

рачунарског софтвера; изнајмљивање апликативног 

софтвера; веб дизајн; графички дизајн; дизајн 

анимација; дизајн производа; услуге дизајна; 

графички дизајн промотивног материјала; дизајн 

графичке илустрације; дизајн и развој 

мултимедијалних производа; дизајн и развој 

производа; дизајн материјала за паковање и 

умотавање; дизајн софтвера за паметне телефоне; 

дигитализација докумената [скенирање]; 

дизајнирање одеће; дизајнирање рачунарских 

система; научна истраживања; развој софтвера у 

оквиру издавања софтвера.   

Кл. 43:  припрема хране и пића; пружање хране и 

пића; организовање хотелског смештаја; кетеринг 

хране и пића; резервисање пансиона; услуге барова; 

услуге изнајмљивања кућа за одмор; услуге кампова 

за одмор [смештај]; услуге кафеа; услуге кафетерија; 

услуге мотела; услуге пријема за привремени 

смештај [организовање долазака и одлазака]; услуге 

резервисања хотела; услуге ресторана; услуге снек-

барова; услуге хотела.   

Кл. 45:  услуге онлајн друштвених мрежа; друштвене 

услуге које пружају други како би се задовољиле 

људске потребе; регистрација домена за 

идентификацију корисника на глобалној рачунарској 

мрежи [правне услуге]; регистрација имена домена 

[правне услуге]; регистрација назива домена ради 

идентификације корисника на глобалној рачунарској 

мрежи [правне услуге]; услуге онлајн друштвених 

мрежа доступних преко мобилних апликација које се 

могу преузети.   
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(531) 27.05.17; 27.05.25; 28.05.00  

(511) Кл. 6:  декоративне кутије од метала; привесци 

за кључеве од неплеменитих метала; подметачи; 

фигурине од обичних метала; статуете од обичних 

метала; статуе од обичних метала; уметничка дела од 

бронзе; уметничка дела од метала; уметничка дела од 

неплеменитих метала; уметничка дела од обичних 

метала; декоративна уметничка дела од кованог 

гвожђа.  

Кл. 8:  кашике као сувенири; аван и тучак за 

уситњавање [ручни алат].  

Кл. 9:  компакт дискови, ДВД и други дигитални 

носачи података; тонски носачи звука; цртани 

филмови; холограми; кутије за наочаре; украсни 

магнети; подлоге за "мишеве"; рачунарски софтвер; 

апликацијски софтвер и за паметне телефоне; 

слушалице; мелодије за мобилне телефоне које се 

могу преузимати; УСБ прикључци; траке за мобилне 

телефоне; траке за наочаре за вид и наочаре за сунце; 

оловке за уређаје са екранима на додир; електронске 

новине које се могу преузети; аудио књиге; књиге 

снимљене на диску; дигиталне књиге које се могу 

преузети; дигитални стони календари; натписи са 

светлећом позадином; стрипови који се могу 

преузети; сигурносни рефлектујући прслуци; кожне 

футроле за мобилне телефоне; футроле за сунчане 

наочаре и за заштитне наочаре; бар-код етикете, 

енкодиране; електронске етикете за производе; 

електронске партитуре које се могу преузети он-лајн.  

Кл. 11:  упаљачи; поклопци за рингле; грејачи шоље 

са USB напајањем.  

Кл. 14:  наруквице [накит]; ручни часовници; 

каишеви за ручне сатове; привесци [накит]; 

неметални привесци за кључеве; привесци за 

кључеве од метала; бижутерија; беџеви од 

племенитих метала; футроле за одлагање накита; 

фигурине од драгоцених метала; статуете од 

племенитих метала; статуе од племенитих метала; 

уметничка дела од племенитих метала; кутије за 

накит.   

Кл. 16:  цртане приче у новинама [штампани 

материјал]; папирне или картонске кутије; држачи за 

лепљиве траке; торбе [омоти, врећице] од папира или 

пластике, за паковање робе; беџеви од картона; 

беџеви од папира; беџеви са именом [канцеларијски 

прибор]; постери; плакати од папира или картона; 

огласни панои од папира или картона; албуми; 

бележнице, нотеси; роковници; репродукције слика; 

уметничке слике; слике, урамљене или неурамљене; 

штампа у виду слика; билтени [штампани материјал]; 

штампани материјал [висока штампа]; штампани 

материјали за подучавање; штампани промотивни 

материјали; поједностављени џепни водичи 

[штампани материјал]; штампане информативне 

фасцикле; фасцикле са преградама [папирни 

канцеларијски материјал]; оловке; држачи за оловке; 

кутије за оловке; зарезачи за оловке, електронски и 

не електронски; пернице за обичне и хемијске 

оловке; стони сетови за оловке и ситнице; налив пера 

и хемијске оловке [канцеларијски прибор]; новине; 

периодичне публикације; подметачи за чаше од 

папира; улазнице; лепљиви блокови за белешке; 

памфлети; штамбиљи; карте; визит карте; едукативне 

карте [материјал за учење]; тубе од картона; 

каталози; књиге; обележивачи за књиге; подупирачи 

за књиге; држачи спајалица; коверте; кесе од папира 

за паковање; папир за умотавање и паковање; 

материјали за паковање од рециклираног папира; 

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

паковање; грбови [папирни печати]; фотографије; 

формулари [штампани]; канцеларијски материјал и 

канцеларијски прибор, осим намештаја; географске 

мапе; мапе за документе; путне мапе; илустроване 

зидне мапе; графичке уметничке репродукције; 

штампане уметничке репродукције; честитке, 

разгледнице; фотографије штампане; штампане 

брошуре; штампане картице; штампане књижице; 

штампане лекције; штампане награде; штампане 

позивнице; штампане публикације; штампане ствари; 

приручници; папир за писање и коверте [папирна 

галантерија]; притискачи за папир; столњаци од 

папира; књижице; проспекти; магазини 

[периодични]; подметачи од папира или картона; 

подлоге за писање; поштанске марке; алманаси; 

календари; картонска амбалажа; амбалажа за флаше 

од папира или картона; папирна амбалажа и посуде 

за храну и пиће од материјала који су креирани тако 

да имају штетан утицај по околину; заставе и 

троугласте заставице од папира; ножеви за папир [за 

отварање писама]; аташе мапе; пластични омотачи, 

фолије и кесе за умотавање и паковање; вискозни 

папир за умотавање, украсни папир; натписи од 

папира или картона; рекламни натписи од папира 

или картона; налепнице; стрипови; материјал за 

паковање направљен од скроба; корице за пасоше; 

корице [канцеларијски материјал]; папирне посуде; 

биоразградиве посуде од папирне пулпе за храну за 

понети; новчанице; штипаљке за новчанице; 

колекционарске сличице; албуми за самолепљиве 

сличице; леци, флајери; фигурине направљене од 

кашираног папира; литографска уметничка дела; 

уметничка дела од папира или картона; етикете од 

папира или картона; стони држачи визит картица; 

стони сетови; сетови хемијских оловака у боји; 

картонске носиљке за храну и пиће.   

Кл. 18:  кутије за визит карте; вишенаменске торбе 

[ручне торбе]; торбе за куповину; торбе за плажу; 

торбе на раме; платне не торбе за ношење дрва; 

преносне чврсте торбе; торбе за ношење докумената; 

торбе као сувенири; торбе које се носе укосо преко 

рамена; торбе за књиге; конференцијске мапе; 

корице за ознаке на пртљагу; новчаници који садрже 
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и корице за картице; кожни новчаници; новчаници за 

картице; држачи за новчанице у виду новчаника; 

кожне торбе, кофери и новчаници; мали новчаници 

за метални новац; новчаници од племенитих метала; 

футроле [етуи] за визиткарте; кишобрани и 

сунцобрани; ранчеви; кожне футроле; футроле за 

кључеве; ознаке за пртљаг; етикете од коже; кутије 

од коже.   

Кл. 19:  сајамске кућице; фигурине од камена, бетона 

или мермера; статуете од камена, бетона или 

мермера; статуе од камена, бетона или мермера; 

уметничка дела од камена, бетона или мермера.   

Кл. 20:  идентификационе наруквице, неметалне; 

панои за презентацију; подметачи за столице; 

амбалажа од дрвета за флаше; посуде, пластичне за 

амбалажу; натписи од дрвета или пластике; сајамски 

штандови [штандови за излагање]; фигурине од 

дрвета, воска, ги пса или пластике; статуете од 

смоле; фигурице [статуете] од кости или слоноваче; 

статуете од дрвета, воска, гипса или пластике; 

декоративни јастучићи; статуе од кости, слоноваче, 

гипса, пластике, воска или дрвета; статуе 

религијских икона од дрвета, воска, гипса или 

пластике; уметничка дела од дрвета, воска, гипса или 

пластике; уметничка дела од љуске орашастих 

плодова; рекламни предмети на надувавање; сталак 

за убрусе (намештај); кутије од дрвета или пластике.  

Кл. 21:  термоизоловане торбе за храну или пиће, за 

употребу у домаћинству; подметачи [стони прибор]; 

фигурине од порцелана, керамике, печене глине, 

теракоте или стакла; статуете од порцелана, 

керамике, печене глине, теракоте или стакла; 

послужавници; статуе од порцелана, керамике, 

печене глине, теракоте или стакла; уметничка дела 

од порцелана, керамике, печене глине, теракоте или 

стакла; даске за сир са куполастим поклопцем; кутије 

за држање папирних убруса; посуде [чиније]; 

вадичепи, електрични и неелектрични; флаше [боце]; 

термоси; отварачи за флаше, електрични и 

неелектрични; кухињске крпе; порцелански украси; 

стоне украсне вазне; стони држачи ножева; стони 

држачи салвета; сетови за зачине; кухињске даске за 

сецкање; оклагије [кућне]; кашике за обување 

ципела; кашике за сервирање; тацне; украсни 

тањири; прстенови за салвете; вазе; шоље; шољице; 

штедне касице; свећњаци; јеленска кожа за чишћење; 

посуде за кување кафе [џезве], не-електричне; боце и 

чутуре; рукавице за рерну; врчеви и кригле; 

ротирајућа тацна послужавник; варјаче [кухињски 

прибор]; тучак за кухињску употребу; крцкалице за 

орахе; кашике за мед; бокали; бојена стакларија; 

бисте од порцелана, керамике, печене глине, 

теракоте, или стакла; грнчарија; декоративни бокали; 

кутије за хлеб; кухињске посуде; кухињски прибори; 

омоти, навлаке за саксије, који нису од папира; 

пљоске; посуде за бомбоне; посуде за колаче; 

саксије; стаклене посуде; украси од порцелана; 

украсне стаклене кугле; чајници; чаше за пиће; чаше, 

папирне или пластичне; четке; чешљеви; чиније за 

шећер; шерпе.  

Кл. 22:  вишенаменске платнене торбе; цираде; торбе 

[вреће, кесе] од текстила, за паковање.  

Кл. 24:  штампани текстилни материјали; штампане 

памучне тканине; штампане текстилне етикете; 

столњаци од текстила; стони подметачи од текстила; 

стони подметачи за сервирање од пластике као 

замене за текстил; заставе од текстила или пластике; 

надстолњаци, који нису од папира; транспаренти 

[банери] од текстила или пластике; украсне 

заставице од текстила или пластике; етикете од 

текстила; кухињске крпе; плетена или неплетена 

тканина од текстила; салвете од текстила.   

Кл. 25:  рукавице [одећа]; шалови, мараме; ешарпе 

као одећа; одећа; шешири; визир качкети; капе; 

штитници за уши [одећа]; кравате; панталоне; кратке 

панталоне; мајице; мајице са штампом; спољна 

одећа; плетена одећа [одећа]; кецеље[одећа]; 

униформе; аскот кравате; беретке; блузе, кошуље; 

визири, штитници од сунца као покривала за главу; 

јакне [одећа]; кабанице [одећа]; каишеви [одећа]; 

костими за маскембале; кошуље кратких рукава; 

маске за спавање; обућа; одела; папирни шешири 

[одећа]; пончо, одећа; прслуци; радни комбинезон, 

одело; сукње; сукње-панталоне; хаљине; хеланке 

[панталоне]; џемпери; џепне марамице.   

Кл. 26:  траке за медаље; траке за шешире; траке за 

које се закаче идентификационе картице; привесци 

за мобилне телефоне; привесци, осим за накит, 

прстенове за кључеве или привеске за кључеве; 

машне, не од папира, за паковање поклона; траке, не 

од папира, за паковање поклона; апликације за 

украшавање текстилних производа које се лепе 

топлотом [галантерија]; вез; значке за одећу, које 

нису од племенитих метала; такмичарски бројеви; 

шнале.  

Кл. 27:  неклизајуће простирке; отирачи; прекривачи 

за подове; сламне простирке.   

Кл. 28:  балони [за журке]; карте за игру; карте за 

квиз игре; кутије за карте за игру; карте-сличице које 

се размењују, за игру; штампани листићи за лутрију; 

игре и играчке; стаклене кугле са снегом; шах; 

шаховске табле.  

Кл. 29:  воће, конзервисано; смрзнуто воће; сушено 

воће; укисељено воће; дехидрисано поврће; исецкано 

поврће; конзервисано поврће; поврће, прерађено; 

смрзнуто поврће; сушено поврће; укисељено поврће; 

усољено поврће; месо, риба, живина и дивљач; 

компоти; џемови; грицкалице на бази воћа; зачињено 

коштуњаво воће; јаја, млеко и млечни производи; 

мармелада.   

Кл. 30:  коштуњаво воће у праху; колачи; пите; торте 

на парче [пецива]; слаткиши; чај; брашно; кукурузно 
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брашно; ситни колачи; пића на бази какаоа; пића на 

бази кафе; мед; вафел производи; воћне посластице; 

воћни желе [слаткиши]; воћни преливи [сосови]; 

грицкалице на бази житарица; зачини; зачински 

додаци; кафа; кекс; кукурузни гриз; матични млеч; 

намази на бази чоколаде; напици од чаја; палачинке; 

пецива; плочице од житарица; пралине; прополис 

[пчелињи производ]; пшеничне клице за људску 

исхрану; сендвичи; сладолед; тестенина; хлеб; 

хлебне мрвице; чоколада; чоколадни намази који 

садрже орашасте плодове.  

Кл. 31:  свеже поврће; бадем [воће]; биљке; 

бобичасто воће, свеже; винова лоза; воће, свеже; 

дрвеће; жбунови ружа; жбуње; живе животиње; 

зрневље [житарице]; луковице; мекиње; орашасто 

воће, непрерађено; саднице; семе за садњу; цвеће, 

природно.  

Кл. 32:  безалкохолна пића; вода за пиће; воде [пића]; 

енергетска пића; сирупи за пића; газирана 

безалкохолна пића; минерална вода [пиће]; 

негазирана без алкохолна пића; пића на бази пива; 

сокови од поврћа [пића]; флаширана вода за пиће; 

воћни сокови; гази рана вода; пиво; стоне воде.  

Кл. 33:  алкохолна пића; дестилована пића; жестока 

пића; аперитиви; вино.  

Кл. 35:  рекламирање; изнајмљивање билборда 

[паноа за рекламирање]; манекенске услуге у циљу 

рекламирања или продајних промоција; рекламирање 

преко свих јавних средстава комуникације; 

оглашавање; организовање модних приредби у 

комерцијалне сврхе; организовање модних ревија у 

промотивне сврхе; организовање и вођење сајмова и 

изложби за пословне и рекламне потребе; 

организовање изложби и догађаја за комерцијалне 

или рекламне потребе; организовање и спровођење 

уметничких изложби у комерцијалне и рекламне 

сврхе; припремање аудио-визуелних презентација за 

рекламне потребе; вођење, уређивање и 

организовање трговачких приредби и сајмова у 

комерцијалне и рекламне сврхе; дељење рекламних 

материјала и материјала за оглашавање [флајера, 

брошура, летака и узорака планирање и спровођење 

трговачких сајмова, изложби и презентација у 

економске и рекламне сврхе; организовање аукција; 

организовање и вођење бувљака; организовање и 

вођење презентације производа; организовање и 

вођење рекламних догађаја; организовање и 

одржавање комерцијалних изложби; организовање и 

спровођење промотивних догађаја; организовање и 

вођење пословних изложби и сајмова; организовање 

и вођење промотивних и маркетиншких догађаја; 

организовање изложби за привредне или рекламне 

потребе; организовање и одржавање сајмова и 

манифестација за пословне и маркетиншке потребе; 

организовање изложби цвећа и биљака за пословне 

потребе или потребе оглашивања; ажурирање 

огласних материјала; дистрибуција рекламног 

материјала; изнајмљивање времена за рекламирање у 

средствима комуникације; изнајмљивање огласних 

материјала; изнајмљивање огласног простора; 

изнајмљивање продајних штандова; маркетинг; 

непосредно оглашавање путем поште; објављивање 

рекламних текстова; оглашавање на отвореном; 

писање текстова за рекламне намене; презентација 

робе; производња рекламних филмова; тражење 

спонзорства; услуге односа са медијима; услуге 

односа са јавношћу.   

Кл. 36:  давање попуста трећим лицима у објектима 

кроз употребу чланских карти; организовање 

новчаних прикупљања; организовање финансирања 

филмова; организовање финансирања спортских, 

културних и забавних пројеката; најам апартмана.  

Кл. 38:  емитовање радио програма [радиодифузија]; 

емитовање телевизијских програма; пружање услуга 

онлајн форума.   

Кл. 39:  организација услуга превоза; организовање и 

резервисање екскурзија и туристичких разгледања; 

организовање разгледања града и осталих 

туристичких екскурзија користећи превозна 

средства; паковање поклона.   

Кл. 40:  штампање слика на предметима; 

урамљивање слика; штампање књига; репродукција 

фотографија; репродукција музејских уметничких 

дела; штампање имена и логотипа компаније по 

наруџби за промотивне и рекламне потребе на 

производима других; офсет штампање.  

Кл. 41:  услуге тонске технике за манифестације; 

изнајмљивање уметничких слика и калиграфских 

радова; приказивање и изнајмљивање снимака звука 

и слике; изнајмљивање новина и часописа; онлајн 

издавање електронских новина; издавање и 

уређивање штампаног материјала, књига, новина и 

периодичних часописа, осим за рекламне потребе; 

објављивање памфлета; издавање аудио књига; 

уређивање књига и електронских публикација; 

издавање књига, часописа и других текстова, осим 

рекламних текстова; уређивање штампаних 

материјала и текстова; издавање календара; забава у 

виду модних приредби; организација и вођење 

културних и рекреативних активности; припрема, 

реализација и организација радионица за обуку; 

организација и пружање услуга игара и такмичења 

путем интернета; организација и представљање 

приредби, такмичења, игара, концерата и забавних 

догађаја; писање сценарија, изузев за рекламне 

сврхе; режирање филмова, осим рекламних филмова; 

писање и објављивање текстова, осим у рекламне 

сврхе; производња филмова, који нису рекламни 

филмови; услуге графичке обраде, осим у рекламне 

сврхе; електронске публикације текстова и 

штампаног материјала, осим рекламних текстова, на 

интернету; издавање текстова и слика, и у 
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електронском формату, осим за рекламне потребе; 

издавање штампаног материјала, и у електронском 

формату, осим у рекламне сврхе; уређивање 

штампаног материјала који садржи слике, осим за 

рекламне потребе; изнајмљивање образовних и 

материјала за обуку; образовање, подучавање и 

обука; омогућавање онлајн семинара обуке; 

практична настава [обука путем демонстрације]; 

изнајмљивање филмова; изнајмљивање часописа; 

организовање балова; организовање игара; 

организовање концерата; организовање лутрије; 

организовање наступа; организовање такмичења; 

организовање атлетских такмичења; организовање 

догађаја из области културе; организовање и вођење 

конференција; организовање и вођење конгреса; 

организовање и вођење образовних догађаја; 

организовање и вођење радионица и семинара; 

организовање изложби, семинара и конференција; 

организовање и реализација спортских такмичења; 

организовање наступа из области културе; 

организовање наступа уживо; организовање 

разгледања у пратњи водича; организовање сценских 

наступа; организовање такмичења путем интернета; 

организовање филмских пројекција; организовање 

филмских фестивала; организовање форума уживо; 

организовање гала вечери у забавне сврхе; 

организовање забава за потребе прославе 

годишњица; организовање представа, свечаности 

[услуге импресарија]; организовање такмичења и 

свечаности доделе награда; организовање догађаја из 

области културе у добротворне сврхе; организовање 

етно фестивала у забавне или културне сврхе; 

организовање изложби биљака у културне или 

образовне сврхе; организовање изложби животиња за 

културне или образовне намене; организовање 

изложби из области филма у образовне или културне 

сврхе; организовање изложби, конвенција и 

конференција за културне или образовне потребе; 

организовање и реализација забавних, спортских и 

културних активности; организовање и реализација 

конференција и изложби за културне и образовне 

потребе; организовање и реализација конференција, 

конгреса, семинара и радионица за обуку; 

организовање и реализација радионица, туторијала, 

семинара и конференција; организовање конгреса и 

конференција за културне и образовне потребе; 

организовање лутрије и других активности игара на 

срећу; организовање образовних, забавних, 

спортских и културних догађаја; организовање, 

представљање и продукција емисија и наступа 

уживо; организовање резервације карата за приредбе 

и друге забавне догађаје; организовање спортова и 

културних догађаја у оквиру заједнице; 

организовање уметничких изложби у културне или 

образовне сврхе; организовање филмских фестивала 

у забавне или културне сврхе; организовање 

церемоније доделе награда у забавне сврхе; 

консултовање које се односи на организовање и 

вођење радионица за обуку; организовање изложби, 

конгреса, семинара и конференција за културне и 

забавне потребе; организовање и реализација 

конференција, конвенција и изложби за културне или 

образовне потребе; организовање музичких догађаја 

који се изводе уживо у забавне сврхе; организовање, 

продукција и представљање догађаја за образовне, 

културне или забавне потребе; организовање 

такмичења или других спортских и културних 

догађаја у добротворне сврхе; организовање 

филмских догађаја, музичких догађаја уживо и 

културних И спортских догађаја; организовање 

церемонија доделе награда и гала вечери у забавне 

сврхе; уређивање, вођење и организовање 

конференција, конгреса, колоквијума, радионица 

[обука], семинара и симпозијума; организовање и 

реализација конференција, конвенција, образовних 

изложби, час ова, предавања, семинара и радионица 

за обуку; организовање и реализација конференција, 

конгреса, концерата, симпозијума, семинара, курсева 

обуке, часова и предавања; организовање, 

продукција, представљање и вођење музичких 

концерата, фестивала, турнеја и других музичких и 

културних наступа, догађаја и активности; 

организовање филмских догађаја, музичких догађаја, 

културних и спортских догађаја и забавних догађаја 

уживо; позоришна продукција; продукција музике; 

продукција аудио мастер снимака; продукција 

емисија и филмова; продукција звучних и видео 

снимака; продукција звучних снимака; продукција и 

дистрибуција кинематографских филмова; 

продукција и дистрибуција радијских програма; 

продукција и дистрибуција телевизијских програма; 

продукција и објављивање музике; продукција 

мастер снимака; продукција музичких концерата; 

продукција позоришних наступа; продукција радио и 

телевизијских програма; продукција снимљених 

истраживања; продукција сценских представа; 

продукција телевизијских програма; продукција 

телевизијских садржаја; продукција телевизијских 

филмова; продукција филмова у студију; снимање и 

продукција аудио садржаја; услуге позоришне 

продукције; услуге продукције анимација; услуге 

продукције забаве уживо; услуге продукције 

кинематографских филмова; услуге продукције 

радијских програм; продукција звучних, музичких и 

видео снимака; продукција и дистрибуција радијских 

и телевизијских програма; продукција, приказивање 

и изнајмљивање кинематографских филмова; услуге 

продукције забавних садржаја уживо; услуге 

продукције музичких видео спотова; продукција и 

дистрибуција музичких, филмских и видео снимака; 

продукција телевизијских програма за емитовање на 

мобилним телефонима; продукција телевизијских 
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програма за емитовање на мобилним уређајима; 

услуге продукције забавних и телевизијских 

садржаја уживо; продукција и презентација аудио и 

видео снимака, и покретних и непокретних слика; 

продукција и режија радијских и музичких догађаја у 

виду радијских и телевизијских програма уживо; 

продукција телевизијских програма, телевизијских 

програма за мобилне телефоне и радијских програма; 

снимање, продукција и дистрибуција 

кинематографских, видео и аудио снимака, радио и 

телевизијских програма; изнајмљивање аудио и 

видео опреме; писање текстова; писање сценарија; 

фотографске репортаже; фотографисање; 

подучавање фотографисања; фотографисање из 

ваздуха; превођење; издавање мултимедијалног 

материјала он-лајн; пружање он-лајн туторијала; 

услуге он-лајн дигиталног издаваштва; услуге он-

лајн игара; пружање он-лајн информација у вези са 

забавом или образовањем; пружање услуга он-лајн 

забаве у виду забавних игара; пружање услуга он-

лајн забаве у виду турнира игара; пружање 

информација он-лајн у вези са рачунарским играма и 

рачунарским додацима за игре; пружање 

мултимедијских забавних програма путем 

телевизије, широкопојасних, бежичних и он-лајн 

услуга; пружање он-лајн стрипова и романа у 

сликама који се не могу преузети; пружање он-лајн 

часописа са општом тематиком, који нису за 

преузимање; омогућавање приступа он-лајн видео 

садржајима за подучавање музике, који се не могу 

преузети; пружање информација у вези са забавом и 

забавним догађајима путем он-лајн мрежа и 

интернета; пружање услуга он-лајн електронских 

публикација, које се не могу преузети, у области 

музике; изнајмљивање видео игара; изнајмљивање 

аудио и видео записа; изнајмљивање књига и других 

публикација; изнајмљивање компјутерских игара; 

изнајмљивање телевизијских програма; 

изнајмљивање уметничких дела; изнајмљивање 

филмова и видео записа; изнајмљивање 

фонографских и музичких снимака; изнајмљивање 

фонографских снимака; пројектовање и 

изнајмљивање кинематографских филмова; 

дистрибуција филмова; електронско издаваштво; 

забава посредством радија; изнајмљивање аудио 

снимака; клупске услуге [забавне или образовне]; 

компоновање музике; културне, образовне или 

забавне услуге које пружају уметничке галерије; 

мерење времена на спортским догађајима; 

омогућавање коришћења онлајн видео записа, који се 

не могу преузимати; омогућавање коришћења онлајн 

музике, која се не може преузимати; оркестарске 

услуге; планирање забава [забава]; подучавање; 

пренос знања и искуства [обучавање]; продукција 

представа; пружање информација које се односе на 

рекреативне активности; пружање услуга у области 

забаве и разоноде; пружање услуга у области 

образовања; резервисање седишта за приредбе, 

свечаности; снимање видео рекордером; титловање; 

услуге биоскопа; услуге забаве које пружају кампови 

за одмор; услуге забављача; услуге игара пружених 

онлајн са рачунарске мреже; услуге монтаже видео 

записа за манифестације; услуге музеја 

[презентације, изложбе]; услуге омогућавања 

коришћења електронских публикација, које се не 

могу преузимати; услуге преводиоца; услуге 

стављања на располагање телевизијских програма, 

који се не могу преузимати, путем видео записа на 

захтев; услуге стављања на располагање филмова, 

који се не могу преузимати, путем видео записа на 

захтев; услуге технике осветљења за манифестације; 

учење на даљину.   

Кл. 42:  дигитализација звука и слике; услуге дизајна 

које се односе на штампани материјал; дизајн 

уметничких дела; дизајнирање веб сајтова за 

рекламне потребе; дизајнирање и писање 

рачунарског софтвера; изнајмљивање апликативног 

софтвера; веб дизајн; графички дизајн; дизајн 

анимација; дизајн производа; услуге дизајна; 

графички дизајн промотивног материјала; дизајн 

графичке илустрације; дизајн и развој 

мултимедијалних производа; дизајн и развој 

производа; дизајн материјала за паковање и 

умотавање; дизајн софтвера за паметне телефоне; 

дигитализација докумената [скенирање]; 

дизајнирање одеће; дизајнирање рачунарских 

система; научна истраживања; развој софтвера у 

оквиру издавања софтвера.   

Кл. 43:  припрема хране и пића; пружање хране и 

пића; организовање хотелског смештаја; кетеринг 

хране и пића; резервисање пансиона; услуге барова; 

услуге изнајмљивања кућа за одмор; услуге кампова 

за одмор [смештај]; услуге кафеа; услуге кафетерија; 

услуге мотела; услуге пријема за привремени 

смештај [организовање долазака и одлазака]; услуге 

резервисања хотела; услуге ресторана; услуге снек-

барова; услуге хотела.   

Кл. 45:  услуге онлајн друштвених мрежа; друштвене 

услуге које пружају други како би се задовољиле 

људске потребе; регистрација домена за 

идентификацију корисника на глобалној рачунарској 

мрежи [правне услуге]; регистрација имена домена 

[правне услуге]; регистрација назива домена ради 

идентификације корисника на глобалној рачунарској 

мрежи [правне услуге]; услуге онлајн друштвених 

мрежа доступних преко мобилних апликација које се 

могу преузети.   
 

(111) 79045 (181) 11.03.2030. 

(210) Ж- 2020-406 (220) 11.03.2020. 

 (151) 15.10.2020. 
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(732) E. I. du Pont de Nemours and Company, 

Chestnut Run Plaza, 974 Centre Road, Wilmington,  

DE 19805, US 

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

11040, Београд 

(540) 

LUMIFLEX 

(511) Кл. 5:  фунгициди; фунгициди који се користе у 

третирању пољопривредних семена.  
 

(111) 79046 (181) 27.02.2030. 

(210) Ж- 2020-313 (220) 27.02.2020. 

 (151) 15.10.2020. 

(732) Colgate-Palmolive Company, a Delaware 

corporation, 300 Park Avenue, New York, New York 

10022, US 

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

11040, Београд 

(540) 

HERBAL SMOOTHIE 

(511) Кл. 3:  паста за зубе и течност за испирање 

уста.  
 

(111) 79047 (181) 28.02.2030. 

(210) Ж- 2020-314 (220) 28.02.2020. 

 (151) 15.10.2020. 

(732) Tav-Tech Ltd., Haatzmaut Street, Top Rasco 

Building 40, PO Box 1167, Yehud, 56000, IL 

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

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

JETPEEL 

(511) Кл. 10:  хируршки, медицински и зубарски 

апарати и инструменти; апарати за естетску масажу; 

напред наведена роба није у вези са апаратима и 

инструментима за пилинг.  
 

(111) 79048 (181) 26.03.2030. 

(210) Ж- 2020-466 (220) 26.03.2020. 

 (151) 15.10.2020. 

(732) Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores 

Parkway, 94065, Redwood City, California, US 

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

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

ELECTRONIC ARTS 

(511) Кл. 9:  софтвер за рачунарске игре; програми за 

видео игре; програми за електронске игре; софтвер за 

игре за употребу на било којој компјутеризованој 

платформи, укључујући конзоле за игре, терминале 

за игре, ручне електронске уређаје, електронске 

уређаје за забаву, машине за аркадне игре, 

телекомуникационе уређаје, мобилне телефоне и 

уређаје за електронску комуникацију; интерактивни, 

рачунарски, видео и електронски програми за игре 

који се могу преузимати; софтвер за рачунарске игре 

који се може преузимати преко бежичних уређаја; 

рачунарски софтвер за апликације за мобилне 

телефоне; софтвер за рачунарске игре и софтвер за 

забаву, наиме, графичке и дигиталне музичке 

датотеке за употребу на или са мобилним и 

целуларним телефонима, који се могу држати у руци 

или самостално стајати, и другим бежичним 

уређајима; софтвер за рачунарске игре и упутства за 

коришћење истих који се продају заједно као 

јединица и софтвер за рачунарске игре који се може 

преузимати; софтвер за интерактивне игре.  

Кл. 41:  услуге забаве, наиме, пружање онлајн 

рачунарских игара; услуге забаве, наиме, пружање 

рачунарских игара којима се приступа и игра путем 

мобилних и целуларних телефона и других 

бежичних уређаја; пружање информација у вези с 

електронским рачунарским играма које се пружају 

путем интернета; организовање, вођење и управљање 

такмичењима и турнирима у видео играма; услуге 

забаве у виду приређивања такмичења у 

електронским спортовима и видео играма, играма, 

турнирима и надметањима; услуге забаве, наиме, 

обезбеђивање веб странице са видео записима о 

такмичењима у видео играма, које играчи видео 

игара играју уживо, а који се не могу преузимати.  
 

(111) 79049 (181) 13.02.2030. 

(210) Ж- 2020-207 (220) 13.02.2020. 

 (151) 15.10.2020. 

(732) Kraft Foods Sverige Intellectual Property AB, 

c/o Kraft Foods Sverige AB , 194 86  

Upplands Väsby, SE 

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

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 25.03.25; 26.03.04; 27.05.02; 27.05.17; 29.01.01; 

29.01.02; 29.01.04; 29.01.06  

(591) плава, бела, црвена, наранџаста, жута.  
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(511) Кл. 29:  месо, риба, живина и дивљач; месни 

екстракти; конзервисано, сушено и кувано воће и 

поврће; желеи, џемови, мермелада, компоти; јаја; 

млеко и млечни производи, јогурт; јестива уља и 

масти; парадајз пире и сок од парадајза; чипс и 

грицкалице на бази кромпира, поврћа или воћа; 

орашасти плодови печени, сушени, усољени, 

зачињени и са додацима. 

Кл. 30:  кафа, замене за кафу, чај и какао, укључујући 

напитке од њих; шећер и заслађивачи (природни); 

брашно и прехрамбени производи од житарица, 

житарице за доручак, тестенине и остали производи 

од теста, пице, руске пирошке, пите, хлеб, пецива и 

кондиторски производи, укључујући чоколаде и 

слаткише; сладолед, сладолед од јогурта, смрзнути 

јогурт и лед; со, сенф, кечап, сирће, сосови [додаци 

храни], зачини, грицкалице у облику кокица и 

кукурузног чипса, као и грицкалице на бази 

кукуруза, пиринча, јечма, ражи или пецива.  
 

(111) 79050 (181) 14.02.2030. 

(210) Ж- 2020-217 (220) 14.02.2020. 

 (151) 15.10.2020. 

(732) DINZLER Kaffeerösterei AG, Wendling 15, 

83737 Irschenberg, DE 

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

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

DINZLER 

(511) Кл. 11:  електрични кухињски уређаји, наиме 

справе за пржење кафе, апарати за кафу, уређаји за 

филтрирање кафе, апарати за пржење кафе, апарати за 

чај, апарати за припремање чаја, електрични чајници. 

уређаји за филтрирање чаја, уређаји за кување, грејање, 

хлађење и конзервирање хране и пића.  

Кл. 21:  канте за млеко, цедиљке за чај, кутије за чај, 

сервиси за чај [стоно посуђе], посуде за чај, 

комплети за чај.  

Кл. 30:  храна биљног порекла, као и адитиви за 

побољшање укуса хране, наиме замене за кафу, 

замене за кафу биљног порекла, кафа, ароме за кафу, 

напици од кафе, млечна кафа, зелена кафа; чај, чај у 

кесицама, чајни екстракти, чајни напици, чајне 

мешавине, замене за чај, чајне есенције. 

Кл. 43:  пружање услуга и обезбеђивање смештаја 

гостима, наиме кетеринг гостима у кафетеријама, 

кетеринг гостима у кафићима, кетеринг гостима у 

кантинама, кетеринг гостима у ресторанима, 

кетеринг гостима у ресторанима брзе хране [снек 

баровима], кетеринг гостима у амоуслужним 

ресторанима, управљање салонима за чај; услуге 

салона за чај и чајџиница, кетеринг гостима у 

салонима за чај.  

 

(111) 79051 (181) 12.06.2030. 

(210) Ж- 2020-912 (220) 12.06.2020. 

 (151) 15.10.2020. 

(732) AGROINTER DOO BEGEČ, Краља Петра I 

54, 21411, Бегеч, RS 

(740) Данилка Ђаконовић, адвокат, Гундулићева 25, 

21000, Нови Сад 

(540) 

KLODIM 

(511) Кл. 5:  хербициди.  
 

(111) 79052 (181) 13.02.2030. 

(210) Ж- 2020-201 (220) 13.02.2020. 

 (151) 15.10.2020. 

(732) W.Kordes' Söhne Rosenschulen GmbH & CO 

KG, Rosenstr. 54, 25365, Klein Offenseth-Sparrieshoop, DE 

(740) Адвокат Душан Алексић, Проте Матеје 24, 

11000, Београд 

(540) 

Кордес 

(511) Кл. 31:  цвеће, природно; биљке; жбунови 

ружа.  
 

(111) 79053 (181) 13.02.2030. 

(210) Ж- 2020-204 (220) 13.02.2020. 

 (151) 15.10.2020. 

(300) UK00003462930  31.01.2020.  UK. 

(732) British American Tobacco (Brands) Limited, 

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

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

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 24.17.25; 27.05.10; 27.05.25; 29.01.01; 29.01.02; 

29.01.06; 29.01.08  

(591) црна, бела, наранџаста и жута.  

(511) Кл. 34:  цигарете; дуван, сиров или прерађен; 

производи од дувана; замене за дуван (које нису за 

употребу у медицини); цигаре, цигарилоси; упаљачи; 

шибице; производи за пушаче; папир за цигарете; 

тубе за цигарете; филтери за цигарете; џепне 

машинице за мотање цигарета; ручне машинице за 

пуњење папирних туба дуваном; електронске 

цигарете; патрони (кертриџи) за електронске 
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цигарете; течност за електронске цигарете; 

производи од дувана који се загревају; уређаји и 

њихови делови који служе за загревање дувана; 

замене дувана које се удишу; цигарете које садрже 

замене дувана; табакере; кутије за цигарете; снус са 

дуваном; бурмут са дуваном; снус без дувана; 

бурмут без дувана; врећице никотина без дувана за 

оралну употребу (које нису за употребу у медицини).  
 

(111) 79054 (181) 12.12.2029. 

(210) Ж- 2019-1966 (220) 12.12.2019. 

 (151) 15.10.2020. 

(732) Здравко Вулин, Жарка Зрењанина 21, Бач, RS 

(740) Адвокат Шећеров Миомир, Булевар Михајла 

Пупина 6, 21000 Нови Сад 

(540) 

 

(531) 05.07.02; 05.07.05; 07.01.06; 11.03.03; 17.01.02; 

25.01.06; 26.01.04; 26.01.16; 26.01.21; 26.01.22; 

27.05.01; 27.05.02; 27.05.10; 29.01.04; 29.01.06  

(591) CMYK: плава-C:80%, M:44%, Y:42%, K:13%; 

бела-C:0%, M:0%, Y:0%, K:0%.  

(511) 21: чаше за пиво; кригле за пиво; кригле за 

пиво; керамичке кригле за пиво. 

25: одећа; обућа; покривала за главу. 

32: пиво; занатско пиво. 

41: организовање, продукција, представљање и 

вођење фестивала занатског пива; организовање, 

продукција, представљање и вођење музичких 

концерата, фестивала, турнеја и других музичких и 

културних наступа, догађаја и активности; вођење 

забавних догађаја уживо и филмских фестивала; 

академије( образовне) ; издавање текстова; настава; 

обука; образовне услуге ; услуге пружања обуке ; 

организовање и вођење семинара; организовање и 

вођење конференција; организовање и вођење 

радионица (обука); организовање такмичења ; 

клупске услуге; подучавање; организовање и вођење 

образовних форума уживо, организовање изложби за 

културне или образовне потребе. 

 

 

 



 

 

 

 

Ж 

Гласник интелектуалне својине  2020/10 

Intellectual Property Gazette  2020/10 

186 ЗИС / RS / IPO 

 

ПРЕСТАНАК ВАЖНОСТИ РЕГИСТРОВАНИХ ЖИГОВА / Termination of Validity of 

Registered Trademarks 
 

 

Због неплаћања таксе за одражавање права у 

периоду 16.03.2020.-15.04.2020. године: 

 

Жиг рег. бр. 24411 чији је носилац E.I. DU 

PONT DE NEMOURS & COMPANY, Wilmington, 

Delaware, US, престао је да важи дана 21.03.2020. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 34248 чији је носилац British 

American Tobacco  Western Europe Commercial 

Trading Limited, Globe House, 1 Water Street, London 

WC2R 3LA, UK, престао је да важи дана 22.03.2020. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 34250 чији је носилац CONOPCO, 

INC., 390 Park Avenue, New York, N.Y. 10022, US, 

престао је да важи дана 22.03.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 34249 чији је носилац J&J 

CROMBIE LIMITED, 98 Kirkstall Road, Leeds, LS3 

1YN , GB, престао је да важи дана 22.03.2020. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 34304 чији је носилац KOLON 

INDUSTRIES, INC., 1-23, Byulyang-dong, Kwachon-

city, Kyunggi-do, KR, престао је да важи дана 

11.04.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 34268 чији је носилац WWRD 

Ireland IPCO LLC, 2711 Centerville Road, Suite 400, 

Wilmington, Delaware 19808, US, престао је да важи 

дана 05.04.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 34300 чији је носилац CENTRO 

DE INMUNOENSAYO, 134 STREET, 25 AVENUE, 

MIRMAR, HAVANA CITY, CU, престао је да важи 

дана 11.04.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 34221 чији је носилац Philip Morris 

Brands Sàrl, Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchâtel, CH, 

престао је да важи дана 22.03.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 34310 чији је носилац KRKA, 

TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 

ŠMARJEŠKA CESTA 6, SI, престао је да важи дана 

11.04.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 34314 чији је носилац KRKA, 

TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO, 

ŠMARJEŠKA CESTA 6, SI, престао је да важи дана 

11.04.2020. године. 

Жиг рег. бр. 34229 чији је носилац HOUSE OF 

PRINCE A/S, TOBAKSVEJEN 4, DK-2860 S0BORG, 

DK, престао је да важи дана 22.03.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 34281 чији је носилац VINSKA 

KLET GORIŠKA BRDA" zadruga,kmetijstvo,proizvodnja 

vina in trgovine z.o.o.DOBROVO", ZADRUŽNA CESTA 9 

5212 DOBROVO, SI, престао је да важи дана 05.04.2020. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 34254 чији је носилац BELINKA 

HOLDING, D.D., ZASAVSKA 95, 61231 

LJUBLJANA, SI, престао је да важи дана 28.03.2030. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 34257 чији је носилац BELINKA 

HOLDING, D.D., ZASAVSKA 95, 61231 

LJUBLJANA, SI, престао је да важи дана 28.03.2030. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 35181 чији је носилац NISSAN 

JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (NISSAN MOTOR 

CO., LTD.), NO. 2 TAKARACHO, KANAGAWA-KU, 

YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA-KEN, JP, престао 

је да важи дана 17.03.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 35196 чији је носилац NISSAN 

JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (NISSAN MOTOR 

CO., LTD.), NO. 2 TAKARACHO, KANAGAWA-KU, 

YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA-KEN, JP, престао 

је да важи дана 17.03.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 35182 чији је носилац NISSAN 

JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (NISSAN MOTOR 

CO., LTD.), NO. 2 TAKARACHO, KANAGAWA-KU, 

YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA-KEN, JP, престао 

је да важи дана 17.03.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 35198 чији је носилац NISSAN 

JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (NISSAN MOTOR 

CO., LTD.), NO. 2 TAKARACHO, KANAGAWA-KU, 

YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA-KEN, JP, престао 

је да важи дана 17.03.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 35389 чији је носилац NOVO 

NORDISK A/S, NOVO ALLE, 2880 BAGSVAERD, 

DK, престао је да важи дана 21.03.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 37507 чији је носилац INTERVET 

INC., 2 Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, US, 

престао је да важи дана 22.03.2020. године. 
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Жиг рег. бр. 35200 чији је носилац HOLMEN 

AB, Strandvagen 1, Box 5407, SE-114 84 Stockholm, 

SE, престао је да важи дана 31.03.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 37798 чији је носилац FIRST 

INTERNATIONAL COMPUTER, INC., 6F, NO. 201-

24, TUNG HWA N. ROAD, TAIPEI, TW, престао је да 

важи дана 03.04.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 35315 чији је носилац E.I. DU 

PONT DE NEMOURS AND COMPANY, 1007 Market 

Street, Wilmington, Delaware 19898, US, престао је да 

важи дана 03.04.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 38091 чији је носилац E.R. 

SQUIBB & SONS, L.L.C.  a Delaware Limited Liability 

Company, Lawrenceville-Princeton Road, Princeton, 

New Jersey 08540 , US, престао је да важи дана 

06.04.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 35561 чији је носилац Pedigree 

Dolls and Toys Limited, Beech Hill House, Walnut 

Gardens, Exeter, Devon, EX4 4DH, UK, престао је да 

важи дана 07.04.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 35485 чији је носилац Gray Line 

Corporation, P.O.Box 18267, Denver, Colorado 80218-

0267, US, престао је да важи дана 10.04.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 35488 чији је носилац Glaxo 

Group Limited, a British company, 980 Great West 

Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, England, GB, 

престао је да важи дана 14.04.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 40821 чији је носилац SVILANIT 

SVILA  D.O.O., 1241 KAMNIK, KOVINARSKA 4, SI, 

престао је да важи дана 18.03.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 45457 чији је носилац BENSON & 

HEDGES (OVERSEAS) LIMITED, Globe House, 4 

Temple Place, London, WC2R 2PG, Engleska, GB, 

престао је да важи дана 17.03.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 47115 чији је носилац TYCO 

International Services GmbH, Freier Platz 10, CH-8200 

Schaffhausen, CH, престао је да важи дана 18.03.2020. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 46299 чији је носилац ALTA, 

D.O.O. ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU, 

29 novembra 81, Beograd, YU, престао је да важи дана 

23.03.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 43271 чији је носилац 

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I 

PROMET LEKOVA PHARMAS DOO, Вилине воде 

бб, 11000 Београд-Палилула, RS, престао је да важи 

дана 25.03.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 45771 чији је носилац Bayer 

Intellectual Property GmbH, Alfred-Nobel-Straße 10, 

40789 Monheim am Rhein, DE, престао је да важи 

дана 08.04.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 45880 чији је носилац AgroFresh 

Inc., 100 Independence Mall West, Philadelphia, PA 

19106-2399, US, престао је да важи дана 12.04.2020. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 43366 чији је носилац 

HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija 

Vršac, Beogradski put bb, 26300 Vršac, RS, престао је 

да важи дана 13.04.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 43367 чији је носилац 

HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija 

Vršac, Beogradski put bb, 26300 Vršac, RS, престао је 

да важи дана 13.04.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 43368 чији је носилац 

HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija 

Vršac, Beogradski put bb, 26300 Vršac, RS, престао је 

да важи дана 13.04.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 43369 чији је носилац Hemofarm 

Koncern "Zorka-Pharma" a.d. Šabac , Hajduk Veljkova 

b.b., Šabac, RS, престао је да важи дана 13.04.2020. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 61513 чији је носилац BG PAKET 

d.o.o., Veljka Dugoševića 27v, 11000 Beograd, RS, 

престао је да важи дана 17.03.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62540 чији је носилац BAMBI 

A.D., Đure Đakovića bb, Požarevac, RS, престао је да 

важи дана 17.03.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61681 чији је носилац DELTA 

HUMANITARNI FOND, 11070 Novi Beograd, 

Milentija Popovića 7b, RS, престао је да важи дана 

17.03.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61682 чији је носилац DELTA 

HUMANITARNI FOND, 11070 Novi Beograd, 

Milentija Popovića 7b, RS, престао је да важи дана 

17.03.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62460 чији је носилац Strauss 

Coffee B.V., Prof. J. H. Bavincklaan 2, NL-1183 AT   

Amsterdam, Holandija, NL, престао је да важи дана 

18.03.2020. године. 
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Жиг рег. бр. 61917 чији је носилац 

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, 

SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU, TURIZAM I 

USLUGE, INVEJ BEOGRAD, Александра Дубчека 

14, 11080 Земун, RS, престао је да важи дана 

18.03.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61263 чији је носилац 

"BioGenesis" d.o.o. za prodaju i proizvodnju bioloških 

preparata-Bačka Topola, Spasenije Cane Babović - 17, 

Ogranak "BioGenesis" Beograd, Dubrovačka 3/7, 

Beograd, RS, престао је да важи дана 19.03.2020. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 61440 чији је носилац 

"BioGenesis" d.o.o. za prodaju i proizvodnju bioloških 

preparata, Bačka Topola, Spasenije Cane Babović 17, 

RS, престао је да важи дана 19.03.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61627 чији је носилац Zdravje 

Radovo d.o.o., Ivana Milutinovića b.b., 18000 Niš, RS, 

престао је да важи дана 19.03.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61551 чији је носилац Trgovinsko 

preduzeće "VEKTRA M" d.o.o. Beograd, Dubrovačka 

3/7, 11000 Beograd, RS, престао је да важи дана 

19.03.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62063 чији је носилац GENERAL 

MOTORS LLC, 300 Renaissance Center, City of 

Detroit, State of Michigan 48265-3000, US, престао је 

да важи дана 20.03.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62335 чији је носилац COLGATE-

PALMOLIVE COMPANY , 300 Park Avenue, New 

York, N.Y. 10022, US, престао је да важи дана 

20.03.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61573 чији је носилац Dr 

Branislav Popović, Kraljice Marije 10, stan 37, 11000 

Beograd, RS, престао је да важи дана 20.03.2020. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 61371 чији је носилац DIN 

"Fabrika duvana" Niš a.d., u sastavu Philip Morris 

International, 12. februara 74, Niš, RS, престао је да 

важи дана 20.03.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61544 чији је носилац Société des 

Produits Nestlé S.A., , 1800 Vevey, CH, престао је да 

важи дана 20.03.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61543 чији је носилац Société des 

Produits Nestlé S.A., , 1800 Vevey, CH, престао је да 

важи дана 20.03.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61872 чији је носилац Preduzeće 

za proizvodnju, trgovinu i usluge DR. OETKER d.o.o. , 

Vladimira Popovića 40, Beograd, RS, престао је да 

важи дана 20.03.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61438 чији је носилац Preduzeće 

za proizvodnju, trgovinu i usluge DR. OETKER d.o.o., 

Vladimira Popovića 40, Beograd , RS, престао је да 

важи дана 20.03.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61373 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 20.03.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62461 чији је носилац WEDDING 

HOUSE d.o.o., Nemanjina 4, 11000 Beograd, RS, 

престао је да важи дана 20.03.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61718 чији је носилац SKY CAR 

DOO, Bulevar Mihaјla Pupina 10/E, 11070 Novi 

Beograd, RS, престао је да важи дана 20.03.2020. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 62843 чији је носилац Institut za 

standardizaciju Srbije, Stevana Brakusa 2, 11030 

Beograd, RS, престао је да важи дана 24.03.2020. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 62018 чији је носилац Preduzeće 

za marketing, brendiranje i konsalting "B.C.A. 

MOSAIC" Beograd, Vučedolska 4, 11000 Beograd, RS, 

престао је да важи дана 25.03.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61538 чији је носилац Branislav 

Knežević, Jug Bogdana 52а, 22320 Inđija, RS, престао 

је да важи дана 25.03.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61885 чији је носилац HUA WEI 

ZHEN DA d.o.o., Jurija Gagarina 91/71, 11070 Novi 

Beograd, RS, престао је да важи дана 25.03.2020. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 61918 чији је носилац Urošević 

Žarko, Božidara Kolovića 7, Kruševac, RS, престао је 

да важи дана 25.03.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61799 чији је носилац "FIBULA 

Air Travel", Bulevar kralja Aleksandra 221, 11000 

Beograd, RS, престао је да важи дана 25.03.2020. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 61558 чији је носилац KKTR 

"CORONA", Solunskih ratnika 44, 18000 Niš, RS, 

престао је да важи дана 26.03.2020. године. 
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Жиг рег. бр. 61552 чији је носилац Atlantic 

Grand doo Београд, Сурчинска 6а, 11000 Београд, RS, 

престао је да важи дана 26.03.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61425 чији је носилац OBUĆA 

METRO d.o.o. , Laze Kostića bb, 21460 Vrbas, RS, 

престао је да важи дана 26.03.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61542 чији је носилац AROMA 

1990 d.o.o., Jasički put bb., 37000 Kruševac, RS, 

престао је да важи дана 27.03.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62541 чији је носилац SZR SIGRAF 

Plus d.o.o., Ćirila i Metodija bb., 37000 Kruševac, RS, 

престао је да важи дана 27.03.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61828 чији је носилац AROMA 

1990 d.o.o., Jasički put bb., 37000 Kruševac, RS, 

престао је да важи дана 27.03.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61829 чији је носилац Limundo 

doo, Jurija Gagarina 32a, 11070 Novi Beograd, RS, 

престао је да важи дана 27.03.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61830 чији је носилац Limundo 

doo, Jurija Gagarina 32a, 11070 Novi Beograd, RS, 

престао је да важи дана 27.03.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 65412 чији је носилац Fabrika za 

preradu voća i povrća NECTAR D.O.O. Bačka Palanka, 

Novosadski put 9, Bačka Palanka, RS, престао је да 

важи дана 27.03.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 65410 чији је носилац Fabrika za 

preradu voća i povrća NECTAR D.O.O. Bačka Palanka, 

Novosadski put 9, Bačka Palanka, RS, престао је да 

важи дана 27.03.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61379 чији је носилац Radnja za klanje 

stoke, obradu mesa i promet robe na veliko i malo "BIFTEK", 

Miloš Radojević, preduzetnik, Đuke Dinić bb, 18000 Niš, RS, 

престао је да важи дана 27.03.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61564 чији је носилац AUTO GLASS 

SYSTEM D.O.O., Rajka Ružića 64, 11000 Beograd, RS, 

престао је да важи дана 27.03.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61534 чији је носилац Avon 

International Operations, Inc., 1345 Avenue of the 

Americas, New York, New York 10105-0196, US, 

престао је да важи дана 30.03.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62312 чији је носилац Društvo za 

proizvodnju, inženjering i usluge "BUCK" d.o.o., 

Milorada Jovanovića 9, 11000 Beograd, RS, престао је 

да важи дана 31.03.2020. године. 

Жиг рег. бр. 62261 чији је носилац HUA WEI 

ZHEN DA d.o.o., Jurija Gagarina 91/71, 11070 Novi 

Beograd, RS, престао је да важи дана 31.03.2020. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 62438 чији је носилац Radojević 

Dejan, Jurija Gagarina 141-21, 11000 Beograd, RS, 

престао је да важи дана 31.03.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62266 чији је носилац "BONES 

GROUP" d.o.o., Kumodraška 260, 11010 Beograd, RS, 

престао је да важи дана 31.03.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62265 чији је носилац "BONES 

GROUP" d.o.o., Kumodraška 260, 11010 Beograd, RS, 

престао је да важи дана 31.03.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61208 чији је носилац Paštrić doo, 

Cara Uroša 30, 11000 Beograd, RS, престао је да важи 

дана 31.03.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62172 чији је носилац Privredno 

društvo za trgovinu i usluge "CORNER SHOP" doo, 

Beograd, Dobanovci, Maršala Tita br. 206, RS, престао 

је да важи дана 31.03.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61189 чији је носилац THE 

COCA-COLA COMPANY One Coca-Cola Plaza, 

Atlanta, Georgia 30313, US, престао је да важи дана 

01.04.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61725 чији је носилац Strauss 

Coffee B.V., Prof. J. H. Bavincklaan 2, NL-1183 AT   

Amsterdam, Holandija, NL, престао је да важи дана 

01.04.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61586 чији је носилац Strauss 

Coffee B.V., Prof. J. H. Bavincklaan 2, NL-1183 AT   

Amsterdam, Holandija, NL, престао је да важи дана 

01.04.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61587 чији је носилац Strauss 

Coffee B.V., Prof. J. H. Bavincklaan 2, NL-1183 AT   

Amsterdam, Holandija, NL, престао је да важи дана 

01.04.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61590 чији је носилац Strauss 

Coffee B.V., Prof. J. H. Bavincklaan 2, NL-1183 AT   

Amsterdam, Holandija, NL, престао је да важи дана 

01.04.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61591 чији је носилац Strauss 

Coffee B.V., Prof. J. H. Bavincklaan 2, NL-1183 AT   

Amsterdam, Holandija, NL, престао је да важи дана 

01.04.2020. године. 
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Жиг рег. бр. 61497 чији је носилац Strauss 

Coffee B.V., Prof. J.H. Bavincklaan 2, NL-1183 AT 

Amsterdam, NL, престао је да важи дана 01.04.2020. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 61498 чији је носилац Strauss 

Coffee B.V., Prof. J.H. Bavincklaan 2, NL-1183 AT 

Amsterdam, NL, престао је да важи дана 01.04.2020. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 61596 чији је носилац Strauss 

Coffee B.V.   , Prof. J.H. Bavincklaan 2, NL-1183 AT 

Amsterdam, NL, престао је да важи дана 01.04.2020. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 61597 чији је носилац Strauss 

Coffee B.V., Prof. J.H. Bavincklaan 2, NL-1183 AT 

Amsterdam, NL, престао је да важи дана 01.04.2020. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 61598 чији је носилац Strauss 

Coffee B.V.    , Prof. J.H. Bavincklaan 2, NL-1183 AT 

Amsterdam, NL, престао је да важи дана 01.04.2020. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 61600 чији је носилац Strauss Coffee 

B.V.    , Prof. J.H. Bavincklaan 2, NL-1183 AT Amsterdam, 

NL, престао је да важи дана 01.04.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61592 чији је носилац Strauss 

Coffee B.V.    , Prof. J.H. Bavincklaan 2, NL-1183 AT 

Amsterdam, NL, престао је да важи дана 01.04.2020. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 61593 чији је носилац Strauss 

Coffee B.V.     , Prof. J.H. Bavincklaan 2, NL-1183 AT 

Amsterdam, NL, престао је да важи дана 01.04.2020. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 61594 чији је носилац Strauss Coffee 

B.V.    , Prof. J.H. Bavincklaan 2, NL-1183 AT Amsterdam, 

NL, престао је да важи дана 01.04.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61595 чији је носилац Strauss 

Coffee B.V.    , Prof. J.H. Bavincklaan 2, NL-1183 AT 

Amsterdam, NL, престао је да важи дана 01.04.2020. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 61499 чији је носилац Strauss Coffee 

B.V.    , Prof. J.H. Bavincklaan 2, NL-1183 AT Amsterdam, 

NL, престао је да важи дана 01.04.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61500 чији је носилац Strauss 

Coffee B.V.   , Prof. J.H. Bavincklaan 2, NL-1183 AT 

Amsterdam, NL, престао је да важи дана 01.04.2020. 

године. 

Жиг рег. бр. 61259 чији је носилац KONCERN 

ZA PROIZVODNJU I PROMET KONDITORSKIH 

PROIZVODA "BAMBI" A.D., Đure Đakovića bb, 

Požarevac, RS, престао је да важи дана 02.04.2020. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 61709 чији је носилац SALEX 

d.o.o., Sinja Gorica 3, 1360 Vrhnika, SI, престао је да 

важи дана 07.04.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61708 чији је носилац SALEX 

d.o.o., Sinja Gorica 3, 1360 Vrhnika, SI, престао је да 

важи дана 07.04.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61963 чији је носилац Atlantic 

Grand doo Београд, Сурчинска 6а, 11000 Београд, RS, 

престао је да важи дана 08.04.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61297 чији је носилац Zdravko 

Rajačić, 11000 Beograd, Dalmatinska 46, RS, престао је 

да важи дана 08.04.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61318 чији је носилац Société des 

Produits Nestlé S.A., , 1800 Vevey, CH, престао је да 

важи дана 08.04.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61320 чији је носилац Société des 

Produits Nestlé S.A. , , 1800 Vevey, CH, престао је да 

важи дана 08.04.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61321 чији је носилац Preduzeće 

za proizvodnju, trgovinu i usluge DR. OETKER d.o.o. , 

Beograd, Vladimira Popovića 40, RS, престао је да 

важи дана 08.04.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61319 чији је носилац Preduzeće 

za proizvodnju, trgovinu i usluge DR. OETKER d.o.o., 

Vladimira Popovića 40, Beograd, RS, престао је да 

важи дана 08.04.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61323 чији је носилац Société des 

Produits Nestlé S.A.  , , 1800 Vevey, CH, престао је да 

важи дана 08.04.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61322 чији је носилац Société des 

Produits Nestlé S.A., , 1800 Vevey, CH, престао је да 

важи дана 08.04.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61326 чији је носилац Centro-

fantastico d.o.o. Beograd, Maršala Tolbuhina br. 155, 

Beograd, RS, престао је да важи дана 08.04.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61327 чији је носилац Centro-

fantastico d.o.o. Beograd, Maršala Tolbuhina br.155, 

Beograd, RS, престао је да важи дана 08.04.2020. 

године. 
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Жиг рег. бр. 61328 чији је носилац Preduzeće 

za proizvodnju, trgovinu i usluge DR. OETKER d.o.o., 

Vladimira Popovića 40, Beograd, RS, престао је да 

важи дана 08.04.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61906 чији је носилац Dr.Oetker 

d.o.o. 

, Вука Караџића 13, 22310 Шимановци, RS, престао 

је да важи дана 08.04.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61831 чији је носилац Aleksandar 

Diklić, Beograd - Borča, Popova bara nova 1402 002, 

RS i Stefan Diklić, Beograd, Omorika br. 5, RS, престао 

је да важи дана 09.04.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61519 чији је носилац SOCIETE 

GENERALE BANKA SRBIJA a.d. Beograd, Bulevar 

Zorana Đinđića 50 а/b, 11070 Novi Beograd, RS, 

престао је да важи дана 09.04.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61832 чији је носилац NEXE d.d. 

za proizvodnju građevinskih materijala, Tajnovac 1, 

Našice, HR, престао је да важи дана 09.04.2030. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 61833 чији је носилац NEXE d.d. 

za proizvodnju građevinskih materijala, Tajnovac 1, 

Našice, HR, престао је да важи дана 09.04.2030. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 61834 чији је носилац NEXE d.d. 

za proizvodnju građevinskih materijala, Tajnovac 1, 

Našice, HR, престао је да важи дана 09.04.2030. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 61689 чији је носилац DTD 

RIBARSTVO DOO, Bački Jarak, Cara Lazara bb., RS, 

престао је да важи дана 09.04.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62313 чији је носилац Technoland, 

d.o.o., Bulevar Mihaila Pupina 10v/207, 11000 Beograd, 

RS, престао је да важи дана 10.04.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62327 чији је носилац Technoland, 

d.o.o., Bulevar Mihaila Pupina 10v/207, 11000 Beograd, 

RS, престао је да важи дана 10.04.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62081 чији је носилац Technoland, 

d.o.o., Bulevar Mihaila Pupina 10v/207, 11000 Beograd, 

RS, престао је да важи дана 10.04.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61702 чији је носилац Sazerac 

Brands, LLC, a Delaware limited liability company    , 

10400 Linn Station Road, Suite 300  , Louisville, 

Kentucky 40223, US, престао је да важи дана 

10.04.2020. године. 

Жиг рег. бр. 61475 чији је носилац Privredno 

društvo za trgovinu ribolovačkim priborom i hranama za 

primamljivanje ribe na veliko ENERGOTEAM d.o.o., 

Bul. Svetog cara Konstantina 80-86, 18000 Niš, RS, 

престао је да важи дана 10.04.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61765 чији је носилац 

Univerexport export-import d.o.o., 21000 Novi Sad, 

Sentandrejski put 165, RS, престао је да важи дана 

13.04.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61277 чији је носилац 

CARLSBERG SRBIJA DOO, 21413 Čelarevo, 

Proleterska 17, RS, престао је да важи дана 

13.04.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62048 чији је носилац 

PHARMANOVA DOO Društvo za proizvodnju 

farmaceutskih proizvoda, Obrenovac, Industrijska 8, RS, 

престао је да важи дана 13.04.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62759 чији је носилац Privredno 

društvo za proizvodnju farmaceutskih preparata LOTOS 

DOO, Banatski Karlovac, dr Mijatovića 3, RS, престао 

је да важи дана 13.04.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61567 чији је носилац Samsung 

Electronics Co., Ltd. (a Korean corporation), 416 

Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 

KR, престао је да важи дана 14.04.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61491 чији је носилац Preduzeće 

za telekomunikacije Digi Sat doo , 11000 Beograd, 

Bulevar Franša Deperea 88, RS, престао је да важи 

дана 14.04.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61492 чији је носилац Preduzeće za 

telekomunikacije Digi Sat doo , 11000 Beograd, Bulevar 

Franša Deperea 88, RS, престао је да важи дана 

14.04.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61787 чији је носилац Preduzeće 

za telekomunikacije Digi Sat doo, 11000 Beograd, 

Bulevar Franša Deperea 88, RS, престао је да важи 

дана 14.04.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61716 чији је носилац Preduzeće 

za telekomunikacije Digi Sat doo, 11000 Beograd, 

Bulevar Franša Deperea 88, RS, престао је да важи 

дана 14.04.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62745 чији је носилац Preduzeće 

za telekomunikacije Digi Sat doo, 11000 Beograd, 

Bulevar Franša Deperea 88, RS, престао је да важи 

дана 14.04.2020. године. 
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Жиг рег. бр. 62742 чији је носилац Preduzeće 

za telekomunikacije Digi Sat doo, 11000 Beograd, 

Bulevar Franša Deperea 88, RS, престао је да важи 

дана 14.04.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62743 чији је носилац Preduzeće 

za telekomunikacije Digi Sat doo, 11000 Beograd, 

Bulevar Franša Deperea 88, RS, престао је да важи 

дана 14.04.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62082 чији је носилац Preduzeće 

za telekomunikacije Digi Sat doo , 11000 Beograd, 

Bulevar Franša Deperea 88, RS, престао је да важи 

дана 14.04.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62744 чији је носилац Preduzeće 

za telekomunikacije Digi Sat doo , 11000 Beograd, 

Bulevar Franša Deperea 88, RS, престао је да важи 

дана 14.04.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62748 чији је носилац Saucony 

UK, Inc., 191 Spring Street, Lexington, MA 02421, US, 

престао је да важи дана 15.04.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61698 чији је носилац Deutsche 

Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, 

DE, престао је да важи дана 15.04.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61703 чији је носилац Deutsche 

Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, 

DE, престао је да важи дана 15.04.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62043 чији је носилац GENERAL 

MOTORS LLC, kompanija sa ograničenom 

odgovornošću organizovana po propisima države 

Delaware, 300 Renaissance Center, Detroit, Michigan 

48265-3000, US, престао је да важи дана 15.04.2020. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 62813 чији је носилац "FAMILIJA 

TEATAR" d.о.о. Beograd, Avijatičarski trg br. 10, 

11080 Zemun, RS, престао је да важи дана 15.04.2020. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 61717 чији је носилац "FAMILIJA 

TEATAR" d.о.о. Beograd, Avijatičarski trg br. 10, 

11080 Zemun, RS, престао је да важи дана 15.04.2020. 

године. 

Жиг рег. бр. 62747 чији је носилац Intervet 

International B.V., Wim de Körverstraat 35, 5831 AN 

Boxmeer, NL, престао је да важи дана 15.04.2020. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 61835 чији је носилац A.D. 

Prehrambena industrija "ALEVA", Svetozara Miletića 

15, 23330 Novi Kneževac, RS, престао је да важи дана 

15.04.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62871 чији је носилац Unisoap 

System doo Beograd, 11000 Beograd, Valjevska 5, RS, 

престао је да важи дана 16.04.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61775 чији је носилац Aciko 

Komerc doo, Beranova 17a, 36103 Kraljevo, RS, 

престао је да важи дана 16.04.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 64715 чији је носилац Društvo za 

telekomunikacije "HD-Win" d.o.o., Visokog Stevana 38, 

11000 Beograd, RS, престао је да важи дана 

16.04.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 61307 чији је носилац CCA 

INDUSTRIES, INC., 200 Murray Hill Parkway, East 

Rutherford, New Jersey 07073, US, престао је да важи 

дана 16.04.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62059 чији је носилац Dušan 

Marić, 21000 Novi Sad, Bulevar Cara Lazara 83, RS, 

престао је да важи дана 17.03.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 62474 чији је носилац MILICA 

GURUNG, Narodnog fronta 89, Novi Sad, RS, престао 

је да важи дана 16.04.2020. године. 

 

Жиг рег. бр. 68115 чији је носилац Imperial 

Tobacco Yaroslavl CJSC, 22, oulitsa Pobedy, 150040 

Yaroslavl, RU, престао је да важи дана 04.04.2020. 

године. 

 

Жиг рег. бр. 68113 чији је носилац Imperial 

Tobacco Yaroslavl CJSC, 22, oulitsa Pobedy, 150040 

Yaroslavl, RU, престао је да важи дана 04.04.2020. 

године. 
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ОБЈАВА УПИСАНИХ ПРОМЕНА РЕГИСТРОВАНИХ ЖИГОВА\Publications of 

Entered Changes of Registered Trademarks 
16.09.2020.-15.10.2020. године 

 

 

Промена имена/адресе 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 2184 

промењена је у International Truck Intellectual Property 

Company, LLC, 2701 Navistar Dr., Lisle IL 60532, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 11878 

промењена је у BRISTOL-MYERS SQUIBB 

COMPANY a Delaware Corporation, 430 East 29th 

Street, 14 Floor, New York, New York 10016 , US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 14948 

промењена је у Robertshaw US Holding Corp., 1222 

Hamilton Parkway, Itasca, Illinois 60143, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 18514 

промењена је у YANMAR POWER TECHNOLOGY 

CO., LTD., 1-32, Chayamachi, Kita-ku, Osaka, JP; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 24980 

промењена је у ROWENTA-WERKE, GMBH, Carl-

Benz-Straße 14-18, 64711 Erbach, DE; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 24998 

промењена је у CNA Holdings LLC, 222 W. Las 

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

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 25021 

промењена је у GGB, Inc. , 700 Mid Atlantic Parkway, 

Thorofare, New Jersey 08086, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 34730 

промењена је у THE RITZ HOTEL LIMITED, THIRD 

FLOOR 20 OLD BAILEY , London, EC4M 7 AN , UK; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 36744 

промењена је у MAGNETEK, INC., N49 W13650 

Campbell Drive, Menomonee Falls, Wisconsin 53051, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 36987 

промењена је у MASTER LOCK COMPANY LLC, 

6744 South Howell Avenue, Oak Creek, Wisconsin 

53154, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 37044 

промењена је у Otis Elevator Company, One Carrier 

Place, Connecticut, 06032, Farmington, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 37519 

промењена је у TEVA PHARMACEUTICAL 

INDUSTRIES LTD., Science Based Industries Campus, 

Har Hotzvim, P.O. Box 1142, Jerusalem 91010, IL; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 39726 

промењена је у Victoria's Secret Stores Brand 

Management, LLC., Four Limited Parkway, 

Reynoldsburg, OHIO 43068, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 43014 

промењена је у PRUDENTIAL IP SERVICES 

LIMITED, 1 Angel Court, London, EC2R 7AG, UK; 

  

Име или адреса носиоца жига рег. број 44374 

промењена је у PRUDENTIAL IP SERVICES 

LIMITED, 1 Angel Court, London, EC2R 7AG, UK; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 51676 

промењена је у Prehrambena industrija Aleva doo Novi 

Kneževac, Svetozara Miletića 15, 23330 Novi Kneževac, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 53627 

промењена је у Prehrambena industrija Aleva doo Novi 

Kneževac, Светозара Милетића 15, 23330 Нови 

Кнежевац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 53827 

промењена је у Victoria's Secret Stores Brand 

Management, LLC., Four Limited Parkway, 

Reynoldsburg, OHIO 43068, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 54469 

промењена је у Prehrambena industrija Aleva doo Novi 

Kneževac, Светозара Милетића 15, 23330 Нови 

Кнежевац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 54470 

промењена је у Prehrambena industrija Aleva doo Novi 

Kneževac, Svetozara Miletića 15, 23330 Novi Kneževac, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 54839 

промењена је у Prehrambena industrija Aleva doo Novi 

Kneževac, Светозара Милетића 15, 23330 Нови 

Кнежевац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 54841 

промењена је у Prehrambena industrija Aleva doo Novi 

Kneževac, Светозара Милетића 15, 23330 Нови 

Кнежевац, RS; 
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Име или адреса носиоца жига рег. број 54842 

промењена је у Prehrambena industrija Aleva doo Novi 

Kneževac, Светозара Милетића 15, 23330 Нови 

Кнежевац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 54953 

промењена је у Prehrambena industrija Aleva doo Novi 

Kneževac, Svetozara Miletića 15, 23330 Novi Kneževac, 

RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 55277 

промењена је у Prehrambena industrija Aleva doo Novi 

Kneževac, Светозара Милетића 15, 23330 Нови 

Кнежевац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 55278 

промењена је у Prehrambena industrija Aleva doo Novi 

Kneževac, Светозара Милетића 15, 23330 Нови 

Кнежевац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 55280 

промењена је у Prehrambena industrija Aleva doo Novi 

Kneževac, Светозара Милетића 15, 23330 Нови 

Кнежевац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 57762 

промењена је у Mondadori Media Spa, Via Bianca di 

Savoia, 12, 20100 Milano, IT; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 57763 

промењена је у Mondadori Media Spa, Via Bianca di 

Savoia, 12, 20100 Milano, IT; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 59115 

промењена је у Mondadori Media Spa, Via Bianca di 

Savoia, 12, 20100 Milano, IT; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 59287 

промењена је у Prehrambena industrija Aleva doo Novi 

Kneževac, Светозара Милетића 15, 23330 Нови 

Кнежевац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 59288 

промењена је у Prehrambena industrija Aleva doo Novi 

Kneževac, Светозара Милетића 15, 23330 Нови 

Кнежевац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 59291 

промењена је у Prehrambena industrija Aleva doo Novi 

Kneževac, Светозара Милетића 15, 23330 Нови 

Кнежевац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 60172 

промењена је у NEVENA COLOR DOO LESKOVAC, 

Ђорђа Стаменковића бб, 16000 Лесковац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 61129 

промењена је у NEVENA COLOR DOO LESKOVAC, 

Ђорђа Стаменковића бб, 16000 Лесковац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 61154 

промењена је у Verdesian Life Sciences, LLC, 1001 

Winstead Drive, Suite 480, Cary, North Carolina 27513, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 61157 

промењена је у Verdesian Life Sciences, LLC, 1001 

Winstead Drive, Suite 480, Cary, North Carolina 27513, 

US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 61426 

промењена је у NEVENA COLOR DOO LESKOVAC, 

Ђорђа Стаменковића бб, 16000 Лесковац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 61823 

промењена је у Mondadori Media Spa, Via Bianca di 

Savoia, 12, 20100 Milano, IT; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 61832 

промењена је у NEXE d.d. za proizvodnju građevinskih 

materijala, Tajnovac 1, Našice, HR; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 61833 

промењена је у NEXE d.d. za proizvodnju građevinskih 

materijala, Tajnovac 1, Našice, HR; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 61834 

промењена је у NEXE d.d. za proizvodnju građevinskih 

materijala, Tajnovac 1, Našice, HR; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 62138 

промењена је у ENEOS Corporation, 1-2 Otemachi 1-

chome, Chiyodaku, Tokyo , JP; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 62140 

промењена је у ENEOS Corporation, 1-2 Otemachi 1-

chome, Chiyodaku, Tokyo , JP; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 62310 

промењена је у Deckers Outdoor Corporation, 250 

Coromar Drive, Goleta, California, U.S. 93117, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 62377 

промењена је у Verdesian Life Sciences, LLC, 1001 

Winstead Drive, Suite 480, Cary, North Carolina 27513, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 62427 

промењена је у UPL Limited, Uniphos House, Madhu 

Park, 11th Road, Khar (w), Mumbai 400 052, IN; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 62623 

промењена је у ENEOS Corporation, 1-2 Otemachi 1-

chome, Chiyodaku, Tokyo , JP; 
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Име или адреса носиоца жига рег. број 62726 

промењена је у PRIVREDNO DRUŠTVO ZA 

PROIZVODNJU I USLUGE "GRAND SLOT" D.O.O. 

BEOGRAD, Првомајска 36 О, Београд-Земун, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 64659 

промењена је у YANMAR POWER TECHNOLOGY 

CO., LTD., 1-32, Chayamachi, Kita-ku, Osaka, JP; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 65100 

промењена је у Prehrambena industrija Aleva doo Novi 

Kneževac, Светозара Милетића 15, 23330 Нови 

Кнежевац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 65721 

промењена је у Victoria's Secret Stores Brand 

Management, LLC., Four Limited Parkway, 

Reynoldsburg, OHIO 43068, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 65809 

промењена је у Victoria's Secret Stores Brand 

Management, LLC., Four Limited Parkway, 

Reynoldsburg, OHIO 43068, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 65815 

промењена је у Victoria's Secret Stores Brand 

Management, LLC., Four Limited Parkway, 

Reynoldsburg, OHIO 43068, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 66156 

промењена је у NEVENA COLOR DOO LESKOVAC, 

Ђорђа Стаменковића бб, 16000 Лесковац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 66157 

промењена је у NEVENA COLOR DOO LESKOVAC, 

Ђорђа Стаменковића бб, 16000 Лесковац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 66298 

промењена је у Victoria's Secret Stores Brand 

Management, LLC., Four Limited Parkway, 

Reynoldsburg, OHIO 43068, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 66369 

промењена је у Victoria's Secret Stores Brand 

Management, LLC., Four Limited Parkway, 

Reynoldsburg, OHIO 43068, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 70946 

промењена је у Victoria's Secret Stores Brand 

Management, LLC., Four Limited Parkway, 

Reynoldsburg, OHIO 43068, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 71402 

промењена је у YANMAR POWER TECHNOLOGY 

CO., LTD., 1-32, Chayamachi, Kita-ku, Osaka, JP; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 71417 

промењена је у Victoria's Secret Stores Brand 

Management, LLC., Four Limited Parkway, 

Reynoldsburg, OHIO 43068, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 71467 

промењена је у Victoria's Secret Stores Brand 

Management, LLC., Four Limited Parkway, 

Reynoldsburg, OHIO 43068, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 71548 

промењена је у Victoria's Secret Stores Brand 

Management, LLC., Four Limited Parkway, 

Reynoldsburg, OHIO 43068, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 71785 

промењена је у Victoria's Secret Stores Brand 

Management, LLC., Four Limited Parkway, 

Reynoldsburg, OHIO 43068, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 71855 

промењена је у Victoria's Secret Stores Brand 

Management, LLC., Four Limited Parkway, 

Reynoldsburg, OHIO 43068, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 71864 

промењена је у YANMAR POWER TECHNOLOGY 

CO., LTD., 1-32, Chayamachi, Kita-ku, Osaka, JP; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 71890 

промењена је у Victoria's Secret Stores Brand 

Management, LLC., Four Limited Parkway, 

Reynoldsburg, OHIO 43068, US; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 72959 

промењена је у Mondadori Media Spa, Via Bianca di 

Savoia, 12, 20100 Milano, IT; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 74058 

промењена је у MPC Advisory doo, Булевар Михајла 

Пупина бр.6, Нови Београд, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 75694 

промењена је у City Views Limited, Kingsway House, 

Havilland Street , St Peter Port, Guernsey GY1 2QE, GG; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 77313 

промењена је у Prehrambena industrija Aleva doo Novi 

Kneževac, Светозара Милетића 15, 23330 Нови 

Кнежевац, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 77331 

промењена је у Privredno društvo za računarsko 

programiranje TWO DESPERADOS DOO BEOGRAD, 

Булевар Војводе Бојовића 6-8, 11000 Београд, RS; 
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Име или адреса носиоца жига рег. број 77332 

промењена је у Privredno društvo za računarsko 

programiranje TWO DESPERADOS DOO BEOGRAD, 

БулеварВојводе Бојовића 6-8, 11000 Београд, RS; 

 

Име или адреса носиоца жига рег. број 77333 

промењена је у Privredno društvo za računarsko 

programiranje TWO DESPERADOS DOO BEOGRAD, 

Булевар Војводе Бојовића 6-8, 11000 Београд, RS; 

 

 

Промена пренос права 

 

За жиг бр. 18582 извршен је пренос на INEOS 

Oligomers USA LLC, 2600 South Shore Boulevard, 

League City, Texas 77573, US; 

 

За жиг бр. 18681 извршен је пренос на 

Performance Materials NA, Inc., 2211 H.H. Dow Way, 

Midland, MI 48674, US; 

 

За жиг бр. 24980 извршен је пренос на 

Rowenta Deutschland Gmbh, Herrnrainweg 5, 63067 

Offenbach am Main, DE; 

 

За жиг бр. 35928 извршен је пренос на STADA 

Arzneimittel AG, Stradastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, DE; 

 

За жиг бр. 37790 извршен је пренос на C&C IP 

UK LIMITED, c/o Matthew Clark, Whitchurch Lane, 

Whitchurch, Bristol, BS14 0JZ, UK; 

 

За жиг бр. 41044 извршен је пренос на 

SOREMARTEC S.A., 16 Route de Tréves , L-2633 

Senningerberg, LU; 

 

За жиг бр. 41574 извршен је пренос на 

SOREMARTEC S.A., 16 Route de Tréves , L-2633 

Senningerberg, LU; 

 

За жиг бр. 43302 извршен је пренос на STADA 

Arzneimittel AG, Stradastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, DE; 

 

За жиг бр. 43333 извршен је пренос на STADA 

Arzneimittel AG, Stradastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, DE; 

 

За жиг бр. 43597 извршен је пренос на STADA 

Arzneimittel AG, Stradastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, DE; 

 

За жиг бр. 44357 извршен је пренос на STADA 

Arzneimittel AG, Stradastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, DE; 

 

За жиг бр. 45876 извршен је пренос на STADA 

Arzneimittel AG, Stradastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, DE; 

 

 

За жиг бр. 45888 извршен је пренос на STADA 

Arzneimittel AG, Stradastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, DE; 

 

За жиг бр. 45889 извршен је пренос на STADA 

Arzneimittel AG, Stradastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, DE; 

 

За жиг бр. 45952 извршен је пренос на STADA 

Arzneimittel AG, Stradastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, DE; 

 

За жиг бр. 47268 извршен је пренос на Pfizer 

PFE US Holdings 4 LLC, 235 East 42nd Street, New 

York, N.Y. 10017, US; 

 

За жиг бр. 47998 извршен је пренос на STADA  

Arzneimittel AG, Stradastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, DE; 

 

За жиг бр. 59102 извршен је пренос на 

Angelini S.p.A., Viale Amelia, 70 - 00181 Rome, IT; 

 

За жиг бр. 59102 извршен је пренос на PF 

Consumer Healthcare 1 LLC, 1209 Orange Street, 

Corporation Trust Center , Wilmington, Delaware 

19801, US; 

 

За жиг бр. 61154 извршен је пренос на 

Verdesian Life Sciences, LLC, 501 Cascade Pointe 

Lane, Suite 103, Cary, North Carolina 27513, US; 

 

За жиг бр. 61154 извршен је пренос на 

Verdesian Life Sciences U.S., LLC, 1001 Winstead 

Drive, Suite 480, Cary, North Carolina 27513, US; 

 

За жиг бр. 61157 извршен је пренос на 

Verdesian Life Sciences U.S., LLC, 1001 Winstead 

Drive, Suite 480, Cary, North Carolina 27513, US; 

 

За жиг бр. 61157 извршен је пренос на 

Verdesian Life Sciences, LLC, 501 Cascade Pointe 

Lane, Suite 103, Cary, North Carolina 27513, US; 

 

За жиг бр. 61495 извршен је пренос на MEDIA 

INFO PLANET DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD, 

Шпанских бораца 14, 11070 Нови Београд, RS; 

 

За жиг бр. 62377 извршен је пренос на 

Verdesian Life Sciences, LLC, 501 Cascade Pointe 

Lane, Suite 103, Cary, North Carolina 27513, US; 

 

За жиг бр. 62377 извршен је пренос на 

Verdesian Life Sciences U.S., LLC, 1001 Winstead 

Drive, Suite 480, Cary, North Carolina 27513, US; 

 

За жиг бр. 62795 извршен је пренос на Kaane 

American International Tobacco FZE, PO Box No. 

61021, Jebel Ali Free Zone, Dubai, AE; 

 



 

 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2020/10 

Intellectual Property Gazette  2020/10 Ж 

ЗИС / RS / IPO 

 

197 

За жиг бр. 63626 извршен је пренос на Kaane 

American International Tobacco FZE, PO Box No. 

61021, Jebel Ali Free Zone, Dubai, AE; 

 

За жиг бр. 69611 извршен је пренос на KORY 

Konfitueren GmbH, IM Gestockert 68 a, 1220 Beč, AT; 

 

За жиг бр. 76699 извршен је пренос на Prime 

spirits d.o.o., Владимира Поповића 6, а203, 11070 

Нови Београд, RS; 
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ОБЈАВА ИНФОРМАЦИЈА О МЕЂУНАРОДНИМ ЖИГОВИМА 

ЗА КОЈЕ ЈЕ ЗАТРАЖЕНО ПРИЗНАЊЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ /  

Gazzete OMPI des marques internationales 

WIPO Gazette of International Marks 

 
Број  38/2020 – 41/2020  (01.10.2020. – 22.10.2020.)  

 

ПРИЈАВЉЕНИ МЕЂУНАРОДНИ ЖИГОВИ 

Filed International Trademarks 

 

(111) 1552491 

(151) 26.06.2020 

(540) 

 

(732) Toruńskie Zakłady 

Materiałów 

Opatrunkowych, Spółka 

Akcyjna 

(511)  05 

(111) 1552492 

(151) 17.07.2020 

(540) 

 

(732) Z.P.H.U. "Feba" 

Janusz Fajferek 

(511)  25 

(111) 1552499 

(151) 25.05.2020 

(540) 

 

(732) Petrol d.d., 

Ljubljana 

(511)  11  21  30  32  35  

43 

(111) 1552529 

(151) 20.07.2020 

(540) 

3D cut 

(732) FAST 

RETAILING CO., LTD. 

(511)  25 

(111) 1552535 

(151) 16.07.2020 

(540) 

 

(732) NOVARTIS AG 

(511)  05 

(111) 1552537 

(151) 29.05.2020 

(540) 

 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

(111) 1552568 

(151) 02.06.2020 

(540) 

 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

(111) 1552575 

(151) 18.08.2020 

(540) 

PEGATEC 

(732) Pegatec Abrasives 

Co., Ltd. 

(511)  07 

(111) 1552647 

(151) 07.08.2020 

(540) 

 

(732) WATERWIPES 

UNLIMITED 

COMPANY 

(511)  03  05  16 

(111) 1552656 

(151) 07.08.2020 

(540) 

 

(732) WATERWIPES 

UNLIMITED 

COMPANY 

(511)  03  05  16 

(111) 1552659 

(151) 20.07.2020 

(540) 

Perfect Black 

(732) FAST 

RETAILING CO., LTD. 

(511)  25 

(111) 1552663 

(151) 20.07.2020 

(540) 

Smart Pants 

(732) FAST 

RETAILING CO., LTD. 

(511)  25 

(111) 1552672 

(151) 24.04.2020 

(540) 

VISIOCELL 

(732) RECTICEL S.A. 

(511)  42 

(111) 1552678 

(151) 16.07.2020 

(540) 

NIZOCARE 

(732) Dipl.Ing. Dr.techn. 

Peter Israiloff 

(511)  03  05 

(111) 1552693 

(151) 21.07.2020 

(540) 

 

(732) Shenzhen Renqing 

Excellent Technology 

Co., Ltd. 

(511)  09 

(111) 1552695 

(151) 21.07.2020 
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(540) 

 

(732) Shenzhen Renqing 

Excellent Technology 

Co., Ltd. 

(511)  07 

(111) 1552711 

(151) 01.07.2020 

(540) 

 

(732) SHENZHEN KTC 

TECHNOLOGY CO., 

LTD. 

(511)  09 

(111) 1552713 

(151) 17.07.2020 

(540) 

 

(732) Shandong Freda 

Pharmaceutical Group 

Co., Ltd. 

(511)  05 

(111) 1552723 

(151) 28.07.2020 

(540) 

 

(732) AGRANA 

Beteiligungs- 

Aktiengesellschaft 

(511)  29  30  32 

(111) 1552732 

(151) 05.06.2020 

(540) 

 

(732) Lysoform Pharma 

GmbH & Co. 

Verwaltungs KG 

(511)  03  05  10  44 

(111) 1552740 

(151) 05.06.2020 

(540) 

 

(732) Lysoform Pharma 

GmbH & Co. 

Verwaltungs KG 

(511)  03  05  10  44 

(111) 1552744 

(151) 07.05.2020 

(540) 

CAFFO 

(732) DISTILLERIA 

F.LLI CAFFO S.R.L. 

(511)  32  33 

(111) 1552754 

(151) 18.08.2020 

(540) 

 

(732) Alcon Inc. 

(511)  10 

(111) 1552763 

(151) 10.08.2020 

(540) 

SAF'IR 

(732) Alcohol 

Countermeasure Systems 

(International) Inc. 

(511)  09 

(111) 1552777 

(151) 01.07.2020 

(540) 

 

(732) Fujian Quanzhou 

Quanshun 

Communication 

Technology Co., Ltd 

(511)  09 

(111) 1552783 

(151) 14.07.2020 

(540) 

SUNFULL 

(732) Shandong 

Hengfeng  Rubber & 

Plastic Co., Ltd. 

(511)  12 

(111) 1552787 

(151) 28.05.2020 

(540) 

Comair 

(732) Comair Germany 

GmbH 

(511)  03  08  11  16  18  

20  21  24  25  26  35  39 

(111) 1552827 

(151) 14.07.2020 

(540) 

 

(732) Strauss Lizenz 

GmbH 

(511)  07  08  09  18  25 

(111) 1552842 

(151) 14.07.2020 

(540) 

 

(732) Strauss Lizenz 

GmbH 

(511)  07  08  09  16  18  

25  28 

(111) 1552845 

(151) 01.11.2019 

(540) 

AWAY 

(732) JRSK, Inc. 

(511)  03  05  20  21  28 

(111) 1552865 

(151) 29.05.2020 

(540) 

THE STORY OF 

ALEXANDER 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

(111) 1552867 

(151) 23.07.2020 

(540) 

Testarossa 

(732) Rotkäppchen-

Mumm Sektkellereien 

GmbH 

(511)  32  33 

(111) 1552909 

(151) 18.06.2020 

(540) 

 

(732) Optimum 

Maschinen Germany 

GmbH 

(511)  07  08  09 

(111) 1552925 

(151) 27.05.2020 

(540) 

 

(732) Lidl Stiftung & Co. 

KG 

(511)  29  30  31  32  33 

(111) 1552932 

(151) 23.04.2020 

(540) 

 

(732) DKV EURO 

SERVICE GmbH + Co. 

KG 



 

 

 

 

Ж 

Гласник интелектуалне својине  2020/10 

Intellectual Property Gazette  2020/10 

200 ЗИС / RS / IPO 

 

(511)  09  12  35  36  37  

38  39  41  42  43  45 

(111) 1552973 

(151) 18.08.2020 

(540) 

 

(732) Alcon Inc. 

(511)  10 

(111) 1553011 

(151) 22.05.2020 

(540) 

 

(732) Ally Financial Inc. 

(511)  36 

(111) 1553033 

(151) 28.07.2020 

(540) 

X-WAVE 

(732) Alcon Inc. 

(511)  10 

(111) 1553045 

(151) 27.03.2020 

(540) 

 

(732) NORDGLASS Sp. 

z o.o. 

(511)  12  19  21  35  37 

(111) 1553080 

(151) 08.09.2020 

(540) 

 

(732) Shenzhen Mooer 

Audio CO.,LTD. 

(511)  15 

(111) 1553089 

(151) 24.07.2020 

(540) 

 

(732) Shandong BOLIN 

environmental protection  

Technology 

Development Co Ltd. 

(511)  01 

(111) 1553203 

(151) 29.05.2020 

(540) 

 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

(111) 1553254 

(151) 24.07.2020 

(540) 

ABSOLUTE 

(732) ABSOLUTE 

S.P.A. 

(511)  12 

(111) 1553298 

(151) 27.07.2020 

(540) 

mytheresa.com 

(732) mytheresa.com 

GmbH 

(511)  25  35 

(111) 1553307 

(151) 30.05.2020 

(540) 

CORENGTH 

(732) DECATHLON, SE 

(511)  05  10  18  21  25  

28  30  32 

(111) 1553321 

(151) 22.05.2020 

(540) 

ALLY 

(732) Ally Financial Inc. 

(511)  36 

(111) 1553337 

(151) 21.05.2020 

(540) 

ELSE 

(732) Else Nutrition GH 

Ltd. 

(511)  05  29  30 

(111) 1553391 

(151) 03.06.2020 

(540) 

 

(732) HYUNDAI 

MOTOR COMPANY 

(511)  28 

(111) 1553435 

(151) 27.07.2020 

(540) 

mytheresa 

(732) mytheresa.com 

GmbH 

(511)  25  35 

(111) 1553443 

(151) 16.07.2020 

(540) 

 

(732) OMEGA 

PHARMA 

INNOVATION & 

DEVELOPMENT NV 

(511)  03  05 

(111) 1553447 

(151) 29.07.2020 

(540) 

GIAMARO 

(732) GIMAX S.R.L. 

CON UNICO SOCIO 

(511)  12 

(111) 1553452 

(151) 23.07.2020 

(540) 

 

(732) Diego 5 Studios 

Branded  Entertainment 

GmbH 

(511)  09  16  18  25  30  

35  36  41  42 

(111) 1553454 

(151) 02.03.2020 

(540) 

 

(732) Obshchestvo s 

ogranichennoj 

otvetstvennost'yu 

"Levrana" 

(511)  03  05  35 

(111) 1553470 

(151) 20.02.2020 

(540) 

FERRARI 

(732) FERRARI S.P.A. 

(511)  35  37 

(111) 1553487 

(151) 17.08.2020 

(540) 

 

(732) DAFRA 

KONTAKT 

TEHNOLOGIJA, 

razvojno proizvodni 

inženiring, d.o.o. 

(511)  06  09  40  42 

(111) 1553496 

(151) 24.07.2020 

(540) 

PURALID 

(732) Santen 

Pharmaceutical Co., Ltd. 

(511)  03  05 

(111) 1553548 

(151) 22.07.2020 
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(540) 

 

(732) Stafford-Miller 

(Ireland) Limited 

(511)  03  05  10  21 

(111) 1553561 

(151) 10.07.2020 

(540) 

True Spirits 

(732) Michael 

Mattersberger 

(511)  33  35 

(111) 1553562 

(151) 22.07.2020 

(540) 

 

(732) Stafford-Miller 

(Ireland) Limited 

(511)  03  05  10  21 

(111) 1553586 

(151) 26.08.2020 

(540) 

Air pulse 

(732) Samsung 

Electronics Co., Ltd. 

(511)  07 

(111) 1553590 

(151) 09.09.2020 

(540) 

 

(732) Shenzhen  Century 

Digital Technology Co., Ltd. 

(511)  09 

(111) 1553605 

(151) 13.05.2020 

(540) 

 

(732) Vanity Club, s.r.o. 

(511)  41 

(111) 1553627 

(151) 02.06.2020 

(540) 

 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

(111) 1553639 

(151) 02.06.2020 

(540) 

 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

(111) 1553701 

(151) 09.09.2020 

(540) 

 

(732) Shenzhen Flamma 

Innonation Co.,Ltd 

(511)  09  15 

(111) 1553708 

(151) 05.08.2020 

(540) 

 

(732) Huizhou TCL 

Mobile Communication 

Co., Ltd. 

(511)  09 

(111) 1553711 

(151) 09.09.2020 

(540) 

 

(732) Shenzhen  Century 

Digital Technology Co., 

Ltd. 

(511)  09 

(111) 1553761 

(151) 27.07.2020 

(540) 

 

(732) AIWA CO., LTD. 

(511)  07 

(111) 1553767 

(151) 27.08.2020 

(540) 

TOCIMIUS 

(732) Fresenius Kabi 

Deutschland GmbH 

(511)  05 

(111) 1553784 

(151) 29.07.2020 

(540) 

 

(732) Weleda Trademark 

AG 

(511)  03 

(111) 1553802 

(151) 08.04.2020 

(540) 

 

(732) Groundfloor 24 

LTD 

(511)  36 

(111) 1553821 

(151) 24.04.2020 

(540) 

 

(732) Intervet 

International B.V. 

(511)  05 

(111) 1553832 

(151) 28.07.2020 

(540) 

JTI 

(732) JT International SA 

(511)  34  35  40 

(111) 1553839 

(151) 24.06.2020 

(540) 

LATEXCO 

(732) LATEXCO N.V. 

(511)  06  17  20  24  35 

(111) 1553851 

(151) 17.07.2020 

(540) 

 

(732) TCL Technology 

Group Corporation 

(511)  09  35  41 

(111) 1553858 

(151) 20.05.2020 

(540) 

EVOLON 

(732) Carl Freudenberg 

KG 

(511)  03  09  11  12  16  

17  18  20  21  22  24  25 

(111) 1553867 

(151) 25.06.2020 

(540) 

VOXELDRAG 

(732) Control 

Components Inc. 

(511)  07  09  40 

(111) 1553877 

(151) 05.06.2020 

(540) 

KARMAPOINT 

(732) SWAPPOINT AG 

(511)  09  35  36  38  39  

41  42  43  45 

(111) 1553878 

(151) 18.06.2020 

(540) 
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(732) DYWIDAG-

Systems International 

GmbH 

(511)  06  07  08  09  17  

19  35  37  40  42 

(111) 1553879 

(151) 27.08.2020 

(540) 

 

(732) Schuller Eh'klar 

GmbH 

(511)  07  09  10  22  25 

(111) 1553975 

(151) 12.06.2020 

(540) 

SENSIPLAST 

(732) Lidl Stiftung & Co. 

KG 

(511)  03  05  08  09  10  

11  16  18  24  25  30  32 

(111) 1554005 

(151) 01.07.2020 

(540) 

 

(732) CLEMENTONI 

S.P.A. 

(511)  09  16  28  35 

 

(111) 1554019 

(151) 14.07.2020 

(540) 

 

(732) Strauss Lizenz 

GmbH 

(511)  07  08  09  16  18  

25  28  35  40 

(111) 1554057 

(151) 09.06.2020 

(540) 

MOL EVOTECH 

(732) MOL Magyar Olaj- 

és Gázipari Nyilványosan 

Müködö 

Részvénytársaság 

(511)  01  04 

(111) 1554076 

(151) 15.09.2020 

(540) 

 

(732) HUAWEI 

TECHNOLOGIES CO., 

LTD. 

(511)  09 

(111) 1554124 

(151) 27.05.2020 

(540) 

 

(732) Morozov Denis 

Sergeyevich 

(511)  36  37 

(111) 1554142 

(151) 21.07.2020 

(540) 

DEICO GAMES 

(732) S.C. TIPOGRAFIA 

DEICO S.R.L. 

(511)  28  35 

(111) 1554209 

(151) 13.08.2020 

(540) 

 

(732) Guangzhou Weini  

Technology 

Development Co., Ltd. 

(511)  09  10 

(111) 1554210 

(151) 02.06.2020 

(540) 

 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

(111) 1554221 

(151) 19.08.2020 

(540) 

Apecx 

(732) Apecx Swiss AG 

(511)  01  03  05  29  30  

35 

(111) 1554287 

(151) 13.08.2020 

(540) 

 

(732) ONESENSE 

INTERNATIONAL 

LIMITED 

(511)  03  05  35 

(111) 1554296 

(151) 11.09.2020 

(540) 

 

(732) Selena Marketing 

International Sp. z o. o. 

(511)  01  02  17 

(111) 1554324 

(151) 15.09.2020 

(540) 

 

(732) HUAWEI 

TECHNOLOGIES CO., 

LTD. 

(511)  09 

(111) 1554369 

(151) 27.07.2020 

(540) 

 

(732) mytheresa.com 

GmbH 

(511)  09  16  18  25  35 

(111) 1554431 

(151) 09.06.2020 

(540) 

 

(732) DAIMLER AG 

(511)  03  06  09  11  12  

14  16  18  20  21  24  25  

27  28  35  36  37  39  41  

43 

(111) 1554462 

(151) 08.09.2020 

(540) 

 

(732) DuoLife 

(511)  03  05 

(111) 1554468 

(151) 09.06.2020 

(540) 

 

(732) DAIMLER AG 

(511)  03  06  07  09  11  

12  14  16  18  20  21  24  

25  27  28  35  36  37  39  

41  43 
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(111) 1554469 

(151) 08.06.2020 

(540) 

 

(732) ACTIVENT 365 

s.r.o. 

(511)  18 

(111) 1554559 

(151) 13.07.2020 

(540) 

 

(732) Great Wall Motor 

Company Limited 

(511)  12  35  37 

(111) 1554560 

(151) 06.05.2020 

(540) 

LESIV 

(732) ThermoElectrika 

Limited Liability 

Company 

(511)  01  09  37 

(111) 1554561 

(151) 22.04.2020 

(540) 

 

(732) ERS NAKIŞ 

GİYİM SANAYİ İÇ VE 

DIŞ TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ 

(511)  25  35 

(111) 1554611 

(151) 09.07.2020 

(540) 

 

(732) VIRO TVORNICA 

ŠEĆERA dioničko 

društvo za proizvodnju i 

trgovinu 

(511)  16  30  31  35  39  

40 

(111) 1554616 

(151) 14.08.2020 

(540) 

 

(732) Top Learning 

(Beijing) Education 

Technology Co., Ltd. 

(511)  09  41 

(111) 1554642 

(151) 16.07.2020 

(540) 

 

(732) Hygiene Industry 

of Georgia LLC 

(511)  05 

(111) 1554644 

(151) 09.07.2020 

(540) 

 

(732) VIRO TVORNICA 

ŠEĆERA dioničko 

društvo za proizvodnju i 

trgovinu 

(511)  16  30  31  35  39  40 

(111) 1554651 

(151) 20.08.2020 

(540) 

ARISTODERM 

(732) Aristo Pharma 

GmbH 

(511)  03  05  35 

(111) 1554671 

(151) 09.07.2020 

(540) 

 

(732) VIRO TVORNICA 

ŠEĆERA dioničko 

društvo za proizvodnju i 

trgovinu 

(511)  16  30  31  35  39  

40 

(111) 1554681 

(151) 13.07.2020 

(540) 

 

(732) Pivovarna Laško 

Union d.o.o. 

(511)  32  35  39  43 

(111) 1554700 

(151) 10.07.2020 

(540) 

Connolly's RED 

MILLS Leader 

(732) William Connolly 

& Sons 

(511)  05  31 

(111) 1554789 

(151) 31.07.2020 

(540) 

APP CLIPS 

(732) Apple Inc. 

(511)  09 

(111) 1554799 

(151) 27.08.2020 

(540) 

 

(732) Aerzener 

Maschinenfabrik GmbH 

(511)  07  11  37 

(111) 1554826 

(151) 02.06.2020 

(540) 

 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

(111) 1554854 

(151) 01.09.2020 

(540) 

MARCO TOZZI 

EARTH EDITION 

(732) MARCO TOZZI 

Shoes GmbH & Co. KG 

(511)  25 

(111) 1554871 

(151) 26.08.2020 

(540) 

BODYLASTICS 

(732) KASSEL, BLAKE 

(511)  28 

(111) 1554884 

(151) 19.08.2020 

(540) 

EXOTIX 

(732) Rigo Trading S.A. 

(511)  30 

(111) 1554885 

(151) 07.05.2020 

(540) 

 

(732) Zhuhai YASI Cell 

Medical Technology 

Co.,Ltd. 

(511)  03  10 

(111) 1554887 

(151) 10.08.2020 

(540) 
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(732) Fujian Baofeng 

Electronics Co., Ltd. 

(511)  09 

(111) 1554888 

(151) 03.08.2020 

(540) 

 

(732) Henan Suda 

Electric Vehicle 

Technology Co., Ltd. 

(511)  12 

(111) 1554898 

(151) 29.07.2020 

(540) 

 

(732) SEPHORA 

(511)  03 

(111) 1554933 

(151) 03.09.2020 

(540) 

EFA-ProfiNetSafe 

(732) EFAFLEX Tor - 

und Sicherheitssysteme 

GmbH & Co. KG 

(511)  06  09  37 

(111) 1554980 

(151) 31.01.2020 

(540) 

PETER COOK 

(732) PEPCO Poland Sp. 

z o.o. 

(511)  08  21 

(111) 1554987 

(151) 27.08.2020 

(540) 

DCTAPER 

(732) SS White Burs, 

Inc. 

(511)  10 

(111) 1554993 

(151) 21.08.2020 

(540) 

 

(732) MEDENA 

IMPORT-EXPORT SL 

(511)  31 

(111) 1555026 

(151) 18.09.2020 

(540) 

 

(732) Jiangxi Longzheng 

Technology 

Development Co., Ltd 

(511)  02 

(111) 1555035 

(151) 20.08.2020 

(540) 

 

(732) FAST 

RETAILING CO., LTD. 

(511)  25 

(111) 1555080 

(151) 15.07.2020 

(540) 

 

(732) CAYAGO TEC 

GmbH 

(511)  07  09  12  18  25 

(111) 1555093 

(151) 11.08.2020 

(540) 

SERVICETALK 

(732) Apple Inc. 

(511)  09 

(111) 1555132 

(151) 02.06.2020 

(540) 

 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

(111) 1555144 

(151) 21.07.2020 

(540) 

 

(732) FAE GROUP 

S.P.A. 

(511)  07  12  42 

(111) 1555148 

(151) 20.08.2020 

(540) 

 

(732) FAST 

RETAILING CO., LTD. 

(511)  25 

(111) 1555245 

(151) 12.02.2020 

(540) 

 

(732) Volkswagen 

Aktiengesellschaft 

(511)  01  02  03  04  05  

06  07  08  09  10  11  12  

13  14  15  16  17  18  19  

20  21  22  23  24  25  26  

27  28  29  30  31  32  33  

34  35  36  37  38  39  40  

41  42  43  44  45 

(111) 1555279 

(151) 28.07.2020 

(540) 

 

(732) INFOTEL 

(511)  09  35  38  39  41  

42  45 

(111) 1555351 

(151) 31.07.2020 

(540) 

 

(732) Nicton Limited 

Liability Company 

(511)  01  05  34 

(111) 1555367 

(151) 08.06.2020 

(540) 

 

(732) NIPD Genetics 

Public Company Limited 

(511)  01  42  44 

(111) 1555375 

(151) 04.08.2020 

(540) 

CLICKSTARTER 

(732) LEKI Lenhart 

GmbH 

(511)  18  25  28 

(111) 1555414 

(151) 01.07.2020 
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(540) 

 

(732) E.S.H.R.E. i.v.z.w. 

(511)  41  42 

(111) 1555422 

(151) 14.04.2020 

(540) 

 

(732) HERMED 

Technische Beratungs 

GmbH 

(511)  08  09  10  16  20  

35  36  37  39  41  42  44 

(111) 1555434 

(151) 09.07.2020 

(540) 

 

(732) "Ekopet" Joint-

stock company 

(511)  01  35 

(111) 1555470 

(151) 31.07.2020 

(540) 

3D Wave Motor 

(732) Triple A Finance 

GmbH & Co. KG 

(511)  07  10 

(111) 1555490 

(151) 07.08.2020 

(540) 

UNA 

(732) FDS d.o.o. 

Sarajevo 

(511)  34 

(111) 1555501 

(151) 13.07.2020 

(540) 

 

(732) MONTANA PLUS 

d.o.o. 

(511)  29  30 

(111) 1555502 

(151) 02.09.2020 

(540) 

TECARTUS 

(732) Kite Pharma, Inc. 

(511)  05 

(111) 1555564 

(151) 31.07.2020 

(540) 

4D Wave Motor 

(732) Triple A Finance 

GmbH & Co. KG 

(511)  07  10 

(111) 1555612 

(151) 07.08.2020 

(540) 

 

(732) FDS d.o.o. 

Sarajevo 

(511)  34 

(111) 1555629 

(151) 06.08.2020 

(540) 

 

(732) KIRALON GmbH 

(511)  25 

(111) 1555641 

(151) 07.08.2020 

(540) 

HECARNIN 

(732) Europe - Asia 

Import Export G.m.b.H. 

(511)  05 

(111) 1555644 

(151) 23.09.2020 

(540) 

 

(732) Jiangsu DAYI 

Power Tools CO., LTD 

(511)  07  09  11 

(111) 1555645 

(151) 16.09.2020 

(540) 

MOMENT OF 

ZEN 

(732) S.C. Johnson & 

Son, Inc. 

(511)  03  04 

(111) 1555646 

(151) 07.08.2020 

(540) 

 

(732) FDS d.o.o. 

Sarajevo 

(511)  34 

(111) 1555651 

(151) 04.09.2020 

(540) 

WINSTON SHAKE 

MIX 

(732) Japan Tobacco Inc. 

(511)  34 

(111) 1555653 

(151) 04.09.2020 

(540) 

WINSTON 

DREAM MIX 

(732) Japan Tobacco Inc. 

(511)  34 

(111) 1555685 

(151) 02.06.2020 

(540) 

 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

(111) 1555705 

(151) 01.09.2020 

(540) 

LEX MUNDI 

EQUISPHERE 

(732) Lex Mundi, Ltd. 

(511)  42  45 

(111) 1555722 

(151) 26.06.2020 

(540) 

 

(732) JUSTUS  Spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością 

(511)  20 

(111) 1555729 

(151) 12.08.2020 

(540) 

 

(732) Guangzhou 

Guansuge  Technology 

Co.,Ltd. 

(511)  09 

(111) 1555737 

(151) 25.08.2020 

(540) 

 

(732) TransnetBW 

SuedLink GmbH & Co. 

KG and TenneT TSO 

GmbH 

(511)  01  04  06  07  09  

11  16  19  35  36  37  38  

39  40  41  42 

(111) 1555748 

(151) 05.08.2020 

(540) 
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(732) Ganzhou Lianghua 

Feierxue Food Co., Ltd. 

(511)  30 

(111) 1555772 

(151) 22.07.2020 

(540) 

JIMMY 

FANTASTIC 

(732) ATLANTIC 

GRUPA d.d. 

(511)  29  30  32 

(111) 1555781 

(151) 07.07.2020 

(540) 

 

(732) Allmobil GmbH 

(511)  12  37  39  42 

(111) 1555787 

(151) 23.07.2020 

(540) 

Nytron 

(732) Opacc Laboratory 

AG 

(511)  09  16  42 

(111) 1555799 

(151) 27.08.2020 

(540) 

 

(732) Jinfeng Lu 

(511)  30 

(111) 1555805 

(151) 16.09.2020 

(540) 

O.W.N 

(732) Beiersdorf AG 

(511)  03 

(111) 1555819 

(151) 23.06.2020 

(540) 

 

(732) Shandong Qingran 

Biological Technology 

Co., Ltd. 

(511)  05 

(111) 1555851 

(151) 11.06.2020 

(540) 

 

(732) LIMITED 

LIABILITY COMPANY  

"PREMIORI" 

(511)  12 

(111) 1555879 

(151) 27.05.2020 

(540) 

SPECTRAL 

(732) VEKA 

Aktiengesellschaft 

(511)  17  19 

(111) 1555916 

(151) 11.08.2020 

(540) 

 

(732) China State 

Construction  

Engineering Corporation 

Ltd. 

(511)  37 

(111) 1556004 

(151) 02.06.2020 

(540) 

 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

(111) 1556030 

(151) 23.07.2020 

(540) 

 

(732) Amadeus 

Acoustics OG 

(511)  09  42 

(111) 1556041 

(151) 29.07.2020 

(540) 

 

(732) OPULENT 

CONSULTANTS 

LIMITED 

(511)  05 

(111) 1556048 

(151) 23.09.2020 

(540) 

 

(732) Shenzhen Wintact 

Electronics Co., Ltd. 

(511)  09 

(111) 1556072 

(151) 10.08.2020 

(540) 

 

(732) Li Heng bo 

(511)  12 

(111) 1556088 

(151) 02.09.2020 

(540) 

 

(732) Limited liability 

company "Autoplastic" 

(511)  17  19 

(111) 1556092 

(151) 21.08.2020 

(540) 

 

(732) BR Holding GmbH 

(511)  35  36  39 

(111) 1556096 

(151) 14.08.2019 

(540) 

 

(732) Lana Jurčević 

(511)  03  05  35 

(111) 1556097 

(151) 06.08.2020 

(540) 

 

(732) Sucafina SA 

(511)  22  30  35 

(111) 1556099 

(151) 21.09.2020 

(540) 

 

(732) JANNIS 

ANONIMI EMPORIKI 

VIOMICHANIKI 

ETAIRIA - 

ZACHARODI 

PROIONTA 

(511)  29  30 

(111) 1556102 

(151) 06.08.2020 

(540) 

 

(732) Sucafina SA 

(511)  22  30  35 
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(111) 1556115 

(151) 24.03.2020 

(540) 

 

(732) SIMONAS 

CARDS 

(511)  09  35  36  38  41  

42  44 

(111) 1556126 

(151) 08.07.2020 

(540) 

 

(732) AROMA 

COSMETICS AD 

(511)  03  05 

(111) 1556131 

(151) 06.08.2020 

(540) 

Sucafina Specialty 

(732) Sucafina SA 

(511)  22  30  35 

(111) 1556134 

(151) 18.03.2020 

(540) 

LOMOCO 

(732) XXXLutz Marken 

GmbH 

(511)  20  21  24  35 

(111) 1556144 

(151) 14.08.2019 

(540) 

 

(732) Lana Jurčević 

(511)  03  05  35 

(111) 1556155 

(151) 23.06.2020 

(540) 

 

(732) NINGBO RUNTAI 

SANITARY 

TECHNOLOGY 

CO.,LTD. 

(511)  06  11 

(111) 1556165 

(151) 15.09.2020 

(540) 

 

(732) FESTINA LOTUS, 

S.A. 

(511)  09  16  18 

(111) 1556172 

(151) 04.09.2020 

(540) 

KOGTHERO 

(732) Takeda 

Pharmaceuticals 

International AG 

(511)  05 

(111) 1556177 

(151) 14.08.2019 

(540) 

 

(732) Lana Jurčević 

(511)  03  05  35 

(111) 1556191 

(151) 04.09.2020 

(540) 

THEXYA 

(732) Takeda 

Pharmaceuticals 

International AG 

(511)  05 

(111) 1556218 

(151) 18.08.2020 

(540) 

 

(732) Loncin Motor Co., 

Ltd. 

(511)  07  12 

(111) 1556223 

(151) 17.07.2020 

(540) 

MEN EXPERT 

UNLIMITED 

(732) L'OREAL 

(511)  03 

(111) 1556229 

(151) 01.07.2020 

(540) 

 

(732) Shijiazhuang 

Yiling Pharmaceutical  

Co., Ltd 

(511)  05 

(111) 1556236 

(151) 12.08.2020 

(540) 

 

(732) Fujian Baofeng 

Electronics Co., Ltd. 

(511)  09 

(111) 1556242 

(151) 13.08.2020 

(540) 

 

(732) QUANZHOU 

CITY QUANHANG  

CONSTRUCTION 

MACHINERY CO,.LTD 

(511)  07 

(111) 1556272 

(151) 04.09.2020 

(540) 

Surrender 

(732) GLOBACHEM 

(511)  05 

(111) 1556284 

(151) 02.06.2020 

(540) 

Flix 

(732) FlixMobility 

GmbH 

(511)  09  12  35  36  38  

39  42  43 

(111) 1556289 

(151) 28.07.2020 

(540) 

 

(732) BKS Bank AG 

(511)  09  35  36  42 

(111) 1556321 

(151) 23.09.2020 

(540) 

LIFT & BLEND 

(732) Henkel AG & Co. 

KGaA 

(511)  03 

(111) 1556361 

(151) 06.08.2020 

(540) 

 

(732) Lovro Jurgec 

(511)  43 

(111) 1556392 

(151) 11.09.2020 

(540) 

LA SASTRERIA 

(732) MIP METRO 

Group  Intellectual 

Property GmbH & Co. 

KG 

(511)  33 

(111) 1556492 

(151) 18.06.2020 

(540) 
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(732) Steinbeis Holding 

GmbH 

(511)  16  17  20  35  40  

42 

(111) 1556524 

(151) 02.06.2020 

(540) 

 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

(111) 1556542 

(151) 19.08.2020 

(540) 

DVB 

(732) DVB Project 

(511)  09  35  38  41  42  

45 

(111) 1556549 

(151) 14.09.2020 

(540) 

 

(732) Beiersdorf AG 

(511)  03 

(111) 1556560 

(151) 27.12.2019 

(540) 

JULEP 

(732) International Fruit 

Genetics, LLC 

(511)  29  30  31  32  33 

(111) 1556562 

(151) 22.04.2020 

(540) 

ARESEPT 

(732) Blaženka Hladnik 

(511)  03  05  44 

(111) 1556576 

(151) 29.07.2020 

(540) 

QATAR 

AIRWAYS 

(732) Qatar Airways 

Group (Q.C.S.C.) 

(511)  09  16  18  25  28  

35  36  39  41  43 

(111) 1556591 

(151) 27.12.2019 

(540) 

COTTON CANDY 

(732) International Fruit 

Genetics, LLC 

(511)  29  30  31  32  33 

(111) 1556605 

(151) 10.09.2020 

(540) 

Openmove 

(732) AFTERSHOKZ, 

LLC 

(511)  09 

(111) 1556647 

(151) 03.08.2020 

(540) 

 

(732) De Ree Holding 

B.V. 

(511)  31  35 

(111) 1556693 

(151) 27.12.2019 

(540) 

CANDY HEARTS 

(732) International Fruit 

Genetics, LLC 

(511)  29  30  31  32  33 

(111) 1556834 

(151) 23.09.2020 

(540) 

MILKA MINI 

STARS 

(732) Kraft Foods 

Schweiz Holding GmbH 

(511)  30 

(111) 1556847 

(151) 29.07.2020 

(540) 

 

(732) De Ree Holding 

B.V. 

(511)  31  35 

(111) 1556858 

(151) 07.09.2020 

(540) 

Cleverfiliate 

(732) CleverReach 

GmbH & Co. KG 

(511)  35 

(111) 1556863 

(151) 14.08.2020 

(540) 

ONWARD 

THERAPEUTICS 

(732) Onward 

Therapeutics SA 

(511)  05  42 

(111) 1556866 

(151) 02.06.2020 

(540) 

 

(732) Euro Games 

Technology Ltd. 

(511)  09  28  41 

(111) 1556883 

(151) 11.06.2020 

(540) 

 

(732) TWINSET S.p.A. 

(511)  45 

(111) 1556932 

(151) 22.07.2020 

(540) 

 

(732) ATLANTIC 

GRUPA d.d. 

(511)  29  30  32 

(111) 1556933 

(151) 23.09.2020 

(540) 

 

(732) LOGOCOS 

Naturkosmetik AG 

(511)  03 

(111) 1556966 

(151) 14.09.2020 

(540) 

 

(732) Deichmann SE 

(511)  25 

(111) 1557001 

(151) 03.07.2020 

(540) 

CRUSHLAB 

(732) CHANEL 

(511)  03  09  20  21  35  

41  42  44 

(111) 1557004 

(151) 22.06.2020 

(540) 

ORIFLAME SKIN 

EXPERT PRO 

(732) Oriflame 

Cosmetics AG 

(511)  09 

(111) 1557033 

(151) 19.08.2020 
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(540) 

 

(732) SHENZHEN 

CHUANG XIN WEI 

BICYCLE CO., LTD 

(511)  12 

(111) 1557037 

(151) 07.09.2020 

(540) 

AUGUSTINUS 

BADER 

(732) ASC REGENITY 

LIMITED 

(511)  03  05  10  41  44 

(111) 1557062 

(151) 08.09.2020 

(540) 

 

(732) X6 Innovations 

(511)  09  10  28  35  42  

44 

(111) 1557068 

(151) 12.06.2020 

(540) 

ORIFLAME 

WELLOSOPHY 

(732) Oriflame 

Cosmetics AG 

(511)  03  05  29  30  32 

(111) 1557097 

(151) 28.02.2020 

(540) 

pickwings 

(732) Pickwings AG 

(511)  09  36  38  39  42 

(111) 1557102 

(151) 01.09.2020 

(540) 

CARLUCCI 

(732) JAB JOSEF 

ANSTOETZ KG 

(511)  24  27 

(111) 1557106 

(151) 29.04.2020 

(540) 

 

(732) Nikitchuk 

Alexandr Anatolievich 

(511)  25  35 

(111) 1557122 

(151) 22.09.2020 

(540) 

 

(732) Intersnack Group 

GmbH & Co. KG 

(511)  29  30  31 

(111) 1557126 

(151) 07.07.2020 

(540) 

 

(732) Tovarystvo z 

obmezhenoiu 

vidpovidalnistiu "I3 

INZHYNIRYNH" 

(511)  09  42 

(111) 1557142 

(151) 11.06.2020 

(540) 

 

(732) BLUFIN S.p.A. 

(511)  20  35  38 

(111) 1557160 

(151) 15.07.2020 

(540) 

 

(732) Shandong 

Changfeng Tire Co., Ltd. 

(511)  12 

(111) 1557164 

(151) 30.09.2020 

(540) 

 

(732) JINLANG 

SCIENCE AND 

TECHNOLOGY CO., 

LTD. 

(511)  12 

(111) 1557193 

(151) 14.07.2020 

(540) 

 

(732) GLORIA MED 

S.p.A. 

(511)  03  05  10  25  35 
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НАКНАДНА НАЗНАЧЕЊА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ 

 / Subsequant designations for Republic of Serbia   

 

 

(111) 1430868 

(540) 

 

(732) YIWU SUNMETA 

DIGITAL GRAPHIC 

CO., LTD 

(511)  07  09  21 

(111) 1469412 

(540) 

 

(732) TECNIFIBRE 

(511)  25  28 

(111) 1472941 

(540) 

 

(732) KANO GROUP 

CO., LTD. 

(511)  20 

(111) 1473041 

(540) 

Lukky 

(732) Joint Stock 

Company  "International 

Trade Company 

"ALISA" 

(511)  03  14  18  28  44 

(111) 1476383 

(540) 

ZERCEPAC 

(732) Accord Healthcare 

Limited 

(511)  05 

(111) 1496741 

(540) 

Sécra 

(732) ARCH SUPPORT 

FOOTWEAR IP 2 PTY 

LTD as trustee for the 

Seihcra Shoes IP Unit 

Trust 

(511)  10  25  35 

(111) 1511186 

(540) 

UMIKI 

(732) Kamiki Drinks 

LLP 

(511)  32  33 

(111) 1513011 

(540) 

 

(732) NGUYEN TAN 

HUNG 

(511)  30 

(111) 1513976 

(540) 

ITALWAX 

(732) FILO BIANCO 

SRL 

(511)  03 

(111) 1521721 

(540) 

ReAct 

(732) Responsive 

Acoustics GmbH 

(511)  09  35  42 

(111) 1525120 

(540) 

MEZEAST 

(732) Société des 

Produits Nestlé S.A. 

(511)  29  30 

(111) 1529052 

(540) 

SKIFIDOL 

(732) OFFICINA 

COMUNICAZIONE S.R.L. 

(511)  16  28 

(111) 1529191 

(540) 

BOTANICA 

(732) JAMNICA plus 

d.o.o. 

(511)  32 

(111) 1529229 

(540) 

JAMNICA 

BOTANICA 

(732) JAMNICA plus 

d.o.o. 

(511)  32 

(111) 1533066 

(540) 

KYDUITY 

(732) F. Hoffmann-La 

Roche AG 

(511)  05 

(111) 1534064 

(540) 

 

(732) Oatly AB 

(511)  05  08  09  14  16  

18  21  25  28  29  30  32  

35  39  41  43  44 

(111) 1540330 

(540) 

PURELAN 

(732) Medela Holding AG 

(511)  03  04 

(111) 1542847 

(540) 

alba Festival 

(732) Time Event AG 

(511)  09  16  35  41  43  

45 

(111) 1543650 

(540) 

BIOCOMP 

(732) MICROTEC 

S.R.L. 

(511)  01  16  17 

(111) 1544833 

(540) 

KOVIMERNA 

(732) BioNTech SE 

(511)  05 

(111) 578129 

(540) 

 

(732) I.C.E.L. - 

INDUSTRIA 

CONDUTTORI 

ELETTRICI LUGO - 

SOCIETA' 

COOPERATIVA PER 

AZIONI 

(511)  09 

(111) 697320 

(540) 

 

(732) Mammut Sports 

Group AG 

(511)  06  09  18  20  22  

25  28 
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(111) 923957 

(540) 

LANOLIPS 

(732) Lanolips Pty 

Limited 

(511)  03 

(111) 927613 

(540) 

ETHNICRAFT 

(732) ETHNICRAFT, 

naamloze vennootschap 

(511)  20  24  42 

(111) 940393 

(540) 

PENOPLEX 

(732) PENOPLEX Spb 

Ltd. 

(511)  01  19  27  37 

(111) 967714 

(540) 

 

(732) OLIMP 

LABORATORIES Sp. z 

o.o. 

(511)  05  29  30  32 

(111) 982467 

(540) 

 

(732) FOSHAN WANG 

SHI AVIATION 

OPTICS 

TECHNOLOGY CO., 

LTD. 

(511)  09 

(111) 1001518 

(540) 

DELLA 

(732) ANDRIIY 

SNIGURSKI 

(511)  35  39 

(111) 1066612 

(540) 

Anna Field 

(732) Zalando SE 

(511)  18  25  35 

(111) 1097040 

(540) 

 

(732) Obshchestvo s 

ogranichennoy 

otvetstvennostyu 

Kompaniya "Gardian" 

(511)  06  19  20  37  39  

40  42  45 

(111) 1099405 

(540) 

 

(732) Obshchestvo s 

ogranichennoy 

otvetstvennostyu 

Kompaniya "Gardian" 

(511)  06  19  20  37  39  

40  42  45 

(111) 1116205 

(540) 

even & odd 

(732) Zalando SE 

(511)  09  14  18  24  25  

35 

(111) 1138467 

(540) 

PENOPLEX 

(732) PENOPLEX Spb 

Ltd. 

(511)  17 

(111) 1141450 

(540) 

LIZALÚ 

(732) MULINO ROSSO 

S.P.A. 

(511)  25  35 

(111) 1149668 

(540) 

 

(732) WORLD 

MEDIÇINE İLAÇLARI 

LİMİTED ŞİRKETİ 

(511)  05 

(111) 1239554 

(540) 

SOLIME' 

(732) SOLIME' S.R.L. 

(511)  03  05  29  30  31  

32 

(111) 1240139 

(540) 

Friboo 

(732) Zalando SE 

(511)  09  14  18  24  25  35 

(111) 1267221 

(540) 

Phylgreen 

(732) TRADE 

CORPORATION 

INTERNATIONAL, 

S.A. Unipersonal 

(511)  01 

(111) 1289171 

(540) 

 

(732) Lanolips Pty 

Limited 

(511)  03 

(111) 1301463 

(540) 

 

(732) LİDER PETFOOD 

YEM SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ 

(511)  31 

(111) 1351311 

(540) 

your turn 

(732) Zalando SE 

(511)  09  14  18  24  25  

35 

(111) 1365210 

(540) 

 

(732) Red Bull GmbH 

(511)  25  28  32  41  43 

(111) 1369842 

(540) 

DIFURE 

(732) GLOBACHEM 

(511)  05 

(111) 1370445 

(540) 

PHAGO 

(732) CHRISTEYNS 

LUXEMBOURG S.A. 

(511)  01  03  05 

(111) 1387234 

(540) 

SYNEO 

(732) SHS International 

Ltd. 

(511)  05  29 

(111) 1394351 

(540) 

 

(732) AFHER 

EUROBELT, S.A. 

(511)  07  37 

(111) 1395098 

(540) 

EMZELBI 

(732) NOVARTIS AG 

(511)  05 

(111) 1404897 

(540) 

PROSYNEO 
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(732) N.V. Nutricia 

(511)  05  29 

(111) 1471941 

(540) 

 

(732) QITELE GROUP 

CO., LTD. 

(511)  28 
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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) 11465  (51) 20-03  

(21) Д-27/ 2020 

(22) 24.3.2020. 

(15) 17.7.2020.  

 

(30) Д-27/ 2020  24.3.2020.  RS 

(28) 1 

(54) IMPULSIVNI STALAK 

(73) DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE SALVEO 

DOO BEOGRAD, Tošin bunar 272, 11070 Beograd-

Novi Beograd, RS 

(72) RADOŠEVIĆ Mirna, Zavrtnica 17, 10000 Zagreb, HR 

(74) ŽIVKOVIĆ Vesna, Makedonska 30, 11000, 

Beograd, RS 

  

 
 

 

(11) 11466  (51) 07-03  

(21) Д-92/ 2019 

(22) 5.12.2019. 

(15) 17.7.2020.  

 

(30) Д-92/ 2019  5.12.2019. RS 

(28) 1 

(54) KAŠIČICA 

(73) MEDENA KRALJICA DOO BEOGRAD, Ruđera 

Boškovića 12/6, 11050 Beograd, RS 

(72) RADIVOJEVIĆ Branislav, Bulevar Kralja 

Aleksandra 418, RS i STEFANOVIĆ Nikodin, Knez 

Mihailova 10, 15300 Loznica, RS. 

  

 
 

(11) 11467  (51) 21-02  

(21) Д-93/ 2019 

(22) 6.12.2019. 

(15) 22.7.2020.  

 

(30) Д-93/ 2019  6.12.2019.  RS 

(28) 1 

(54) RONILAČKI APARAT ZATVORENOG 

KRUGA  

(73) JOVANOVIĆ Milan, Maršala Birjuzova 22,  

11000 Beograd, RS 

(72) JOVANOVIĆ Milan, Maršala Birjuzova 22,  

11000 Beograd, RS 

 

 
 

 

(11) 11468  (51) 07-01  

(21) Д-49/ 2020 

(22) 11.6.2020. 

(15) 22.7.2020.  

 

(30) Д-49/ 2020  11.6.2020.  RS 
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(28) 1 

(54) ČINIJA 

(73) DRINA PLASTIKA-86 DOO, Četvrta industrijska 

7, 22330 Nova Pazova, RS 

 

 
 

 

 

(11) 11469  (51) 30-03  

(21) Д-29/ 2020 

(22) 14.4.2020. 

(15) 27.7.2020.  

 

(30) Д-29/ 2020  14.4.2020.  RS 

(28) 3 

(54) 1. HRANILICA ZA KUĆNE LJUBIMCE 

2. HRANILICA ZA KUĆNE LJUBIMCE 

3.POSUDA ZA TRANSPORT RIBICA 

(73) "POBEDA COMPANI" D.O.O., Četvrta 

Industrijska 11, 22330 Nova Pazova, RS 
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СВЕТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ (WIPO) 

61. ЗАСЕДАЊE СКУПШТИНA СВЕТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ  

ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ (WIPO), 

Женева, 21-25.9.2020. године 

ИЗВ ЕШТА Ј  

Владимир Марић, директор Завода за интелектуалну својину Републике Србије 

Андреј Стефановић, аташе у Сталној мисији Републике Србије при Уједињеним нацијама и другим 

међународним организацијама у Женеви 

 

Увод 

У Женеви се у периоду од 21-25. септембра 

2020. године одржавало 61. заседање скупштина 

Светске организације за интелектуалну својину 

(WIPO) (у даљем тексту: Генерална скупштина 

WIPO), којем су присуствовали и представници 

Републике Србије: Дејан Златановић, амбасадор у 

Сталној мисији Републике Србије при Уједињеним 

нацијама и другим међународним организацијама у 

Женеви, Владимир Марић, директор Завода за 

интелектуалну својину Републике Србије и Андреј 

Стефановић, аташе у Сталној мисији у Женеви. 

Овогодишње заседање одржано је под 

отежаним околностима због ширења пандемије 

Корона вируса. Из тог разлога, Светска организација 

је предузела бројне мере превенције од ширења 

заразе од којих је једна ограничавање броја делегата 

који могу физички да присуствују заседању. 

Овогодишње заседање организовано је тако да само 

један делегат из државе чланице и један из мисије у 

Женеви могу да буду, у једном тренутку, у згради 

WIPO-а за време док заседање траје, док у главној 

сали може да борави само један делегат по земљи 

чланици. Свим делегатима који су се ове године 

одлучили да заседање Генералне скупштине прате 

онлајн, то је и омогућено. Одређени број делегација 

је своје изјаве давао онлајн. Упркос комплексним 

околностима, све је добро функционисало и заседање 

је прошло без икаквих проблема. 

Описане околности и лимитирани број учесника 

на заседању учинили су да овогодишња Скупштина 

буде ограничена и у погледу тема о којима се 

дискутовало. Није било дискусије о нормативним 

питањима, речју, о питањима која се тичу 

међународних уговора из области заштите 

индустријског дизајна, ауторског и сродних права. О 

тим питањима расправљаће се на ванредном заседању 

Генералне скупштине WIPO чије је одржавање 

планирано за прву половину наредне, 2021. године. 

У наставку овог извештаја, навешћемо оно 

најважније са овогодишњег заседања Генералне 

скупштине WIPO. 

Тачка 1. Отварање заседања 

Овогодишње, 61. заседање скупштина Светске 

организације за интелектуалну својину отворио је 

председавајући, амбасадор Исламске Републике 

Мароко, његова екселенција, Омар Знибар. Већи део 

његовог уводног излагања био је посвећен мерама 

које је WIPO предузео у циљу заштите здравља 

присутних у условима ширења заразе вирусом Ковид 

19. На крају уводног излагања амбасадор Знибар се 

осврнуо на предстојећу промену на врху 

организације, речју на одлазак дугогодишњег 

генералног директора WIPO-а, господина Франсиса 

Гарија у пензију, и ступање на рад господина Дарена 

Танга, новоизабраног генаралног директора Светске 

организације. Читаво 61. заседање генералне 

скупштине WIPO протекло је у духу захвалности 

одлазећем директору уз давање ретроспективе 

његовог рада и његових успеха током дванаест 

година колико је био на челу ове важне институције. 

Мандат Франсиса Гарија окончан је 30.9.2020. 

године. 

Тачка 2. Усвајање агенде 

Агенда је усвојена без противљења земаља 

чланица. 

Тачка 3. Избор председавајућих 

Одмах након усвајања агенде, приступило се 

избору председавајућих. Главни правни саветник 

WIPO-а подсетио je присутне делегације на 

кандидатуре које су поднете за руководећа места у 

телима Светске организације за интелектуалну 

својину (WIPO) и то: Координациони комитет 

(CoCo), Извршни комитет Париске уније, Извршни 

комитет Бернске уније и Скупштина Пекиншког 

уговора о аудиовизуелним извођењима. 

Председавајући је позвао на одобравање 

кандидатура, будући да су оне већ добиле подршку 

својих регионалних група. За председавајућу 

Координационог комитета Светске организације за 

интелектуалну својину је изабрана стална 

представница Мађарске, амбасадорка З. Хорват, 

испред Групе источно-европских и балтичких 

држава (ЦЕБС). 
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Тачка 4. Извештај генералног директора 

У оквиру 4. тачке дневног реда, традиционално 

као и сваке године, генерални директор Светске 

организације, господин Франсис Гари, представио је 

годишњи извештај о раду Светске организације за 

интелектуалну својину. Његово излагање било је 

осврт не само на резултате које је организација 

остварила у току претходне године, већ је 

представљало и својеврсну ретроспективу његовог 

рада у протекла два мандата, односно 12 година 

колико је провео на челу Светске организације за 

интелектуалну својину. (Укупно, у Светској 

организацији Франсис Гари је провео 35 година). 

Уводни део последњег обраћања Генералној 

скупштини у својству генералног директора Светске 

организације, господин Франсис Гари је посветио 

утицају кризе изазване ширењем Ковида 19 на рад 

Светске организације. Навео је да ће се негативни 

ефекти кризе тек осетити, али да је у овом тренутку 

финансијска ситуација у WIPO-у добра. 

Честитао је Дарену Тангу, доскорашњем 

директору Националног завода Сингапура, на избору 

за место генералног директора WIPO-a и пожелео му 

све најбоље у будућем раду. Господин Дарен Танг је 

на кратко узео реч и одговорио генералном 

директору на исти такав начин, указујући на 

„звездане резултате“ које је генерални директор Гари 

постигао током трајања своја два мандата. 

Изванредна репутација коју WIPO ужива резултат је 

преданог рада Франсиса Гарија, њега и његових 

сарадника, како је нагласио новоизабрани генерални 

директор Танг. 

Потом се генерални директор Гари осврнуо на 

најважније успехе Светске организације остварене у 

последњих 12 година, од како је он на њеном челу. 

Један од таквих примера је и велики број приступа 

земаља међународним уговорима које администрира 

Светска организација, а којих је у последњих 12 

година било чак 400. Посебно се осврнуо на 

последња два међународна уговора: Пекиншки 

уговор и Маракешки споразум. Само напомене ради, 

у последњем интервју који је дао у „WIPO 

магазину“, на питање новинара шта сматра својим 

највећим успехом, Франсис Гари је рекао да то 

оставља другима да суде, али да што се њега лично 

тиче, то је Маракешки уговор и „Конзорцијум 

приступа књигама“ (Accesible Books Consortium) 

који је направљен са намером да се остваре циљеви 

Маракешког уговора. Према извештајима Светске 

организације слепих, мање од 10% светских издања 

књига штампа се у форматима који су прилагођени 

потребама слепих и слабовидих лица. „Конзорцијум 

приступа књигама“ је основан са циљем да се тај 

проценат повећа, у интересу слепих и слабовидих 

лица, а у свему томе, највећу заслугу има WIPO. 

Финансијска ситуација Светске организације је 

јако добра, како је нагласио генерални директор, 

далеко боља од онога што је као циљ било зацртано 

од стране држава чланица. Захваљујући приходима 

који су стабилни и захваљући добром и одговорном 

руковођењу, Светска организација нема никаква 

дуговања, већ вишак у буџету од 364 милиона 

швајцарских франака. Приходи од такси који долазе 

од глобалних систем (PCT, Мадрид, Хаг) су 

стабилни, упркос кризи. 

Огроман прогрес је начињен у технолошком 

развоју организације. У току претходних 12 година, 

бројне ИТ платформе и базе података су покренуте, 

развијен је и „Глобални индекс иновација“, учињено 

је много на пружању техничке помоћи земљама 

чланицама, пре свега земљама у развоју и најмање 

развијеним земљама. У том контексту, генерални 

директор Франсис Гари је навео да су због ширења 

кризе изазване Ковидом „све административне и 

руководеће процедуре дигитализоване“ што је 

омогућило да организација на лак и елегантан начин 

пређе на рад „на даљину“ односно, на рад од куће. 

По његовим речима, рад од куће се показао као 

ефикасан у многим случајевима. Запослени у 

организацији, од 5 радних дана, два дана раде у 

канцеларији, а три дана од куће. Генерални директор 

изразио је уверење да ако криза потраје, можда ће 

бити потребно да се учине додатна улагања у развој 

ИТ технологија као и да се размотри измена 

одређених процедура. 

Тачка 5. Изјаве земаља чланица (General 

Statements). 

У оквиру ове тачке дневног реда, државе 

чланице су давале изјаве у којима су се у највећој 

мери освртале на рад у условима ширења заразе, али 

и на опроштај са одлазећим директором, Франсисом 

Гаријем. Србија је учестовала у писању изјаве коју је 

у име централно европских и балтичких земаља дала 

Латвија, али је и у свом, националном капацитету, 

такође дала изјаву. Та изјава гласи: 

„Поштовани председавајући, поштовани 

директоре Гари, ваше екселенције амбасадори, 

уважени представници држава чланица Светске 

организације за интелектуалну својину, даме и 

господо, 

Дозволите ми да вас у име Републике Србије 

све поздравим на 61. заседању Скупштина држава 

чланица Светске организације за интелектуалну 

својину, да вам пожелим здравље и успешан рад. 

 



 

 

 

 

Подлистак ГИС 2020/10 

Supplement 2020/10  

ЗИС / RS / IPO 

 

219 

На самом почетку свог излагања дозволите ми 

да се љубазно захвалим председавајућем, амбасадору 

Зниберу и његовим копредседавајућим, као и 

секретаријату Светске организације за 

интелектуалну својину на изузетној организацији 

овог важног догађаја која је у сваком погледу 

беспрекорна. Показали сте да један овако велики 

систем, са бројним и комплексним надлежностима, 

може да обавља своје активности успешно и у корист 

заштите интелектуалне својине, чак и у овако 

тешким околностима пандемије Ковида-19. 

Претходна година била је по свему изузетна за 

Светску организацију, о чему говоре сјајни резултати 

– дошло је до значајног пораста броја PCT пријава и 

пријава поднетих по основу Мадридског и 

Лисабонског аранжмана, забележено је приступање 

великог броја земаља уговорима којима 

администрира WIPO, ступили су на снагу Пекиншки 

уговор и Женевски акт Лисабонског уговора. Сви 

WIPO сервиси су успешно радили, а забележено је и 

повећање коришћења WIPO глобалних база 

података. Постигнути су резултати и по питању 

заједничког нормативног рада у оквиру WIPO 

комитета и њихових радних група. За Републику 

Србију је од посебног значаја била сарадња са WIPO-

ом на развоју политикe заштите интелектуалне 

својине на универзитетима и институтима за 

истраживање и развој, сарадња на развоју пословних 

облика заштите интелектуалне својине, као и 

сарадња у погледу медијације у споровима из 

интелектуалне својине. Делегација Републике Србије 

овом приликом честита директору Франсису Гарију 

и његовом тиму на постигнутим успесима и 

захваљује се на подршци пруженој Републици 

Србији у протеклом периоду. 

Нове околности без преседана у новијој 

историји света утицале су на све нас да у извесној 

мери мењамо своје навике, па чак и свој однос према 

животу и раду. Када је реч о мојој земљи, пандемија 

Ковида 19 захтевала је државну акцију Републике 

Србије како би се сачували животи и здравље људи. 

Захваљујући врло строгим мерама које је Влада 

Републике Србије увела средином марта ове године - 

строги карантин наших грађана и стална, 

свеприсутна кампања о неопходности поштовања 

мера физичког дистанцирања и ношења заштитних 

маски, Србија је успела да прође кроз најтежи 

период кризе са релативно ниским бројем жртава. 

Као и свуда у свету, тако и у Србији, највећи хероји 

ове кризе су наши здравствени радници. Сви ми 

много дугујемо тим људима и мислим да ће време 

тек показати колико је њихова стручност и 

пожртвованост била пресудна да размере ове 

трагедије не буду много веће. 

Али, човек је биће које се на све навикава, како 

је писао Достојевски. Завод за интелектуалну 

својину Србије, као централни орган надлежан за 

заштиту интелектуалне својине у земљи наставио је 

да обавља своје дужности у измењеном режиму рада, 

али готово једнако ефикасно као и пре наступања 

кризе. Ако постоји нешто добро у вези са овом 

кризом, то је да су нас околности приморале да се 

више посветимо развоју дигиталних технологија и 

њиховој ефикасној примени у нашем послу. ИТ 

стручњаци Завода за интелектуалну својину, за 

релативно кратко време, успели су да оспособе да 

огромна већина запослених без икаквих тешкоћа 

решава предмете патената, жигова, индустријског 

дизајна и других права интелектуалне својине из 

својих домова. И у овом тренутку, половина 

запослених ради од својих кућа. Интензивно смо 

радили на промоцији наших ИТ услуга. У овом 

тренутку, скоро 70% свих пријава индустријске 

својине долази нам онлајн, а када је реч о 

поднесцима, половина у Завод долази преко 

интернета. Заједно са Владином канцеларијом за ИТ 

радимо на развоју услуге е доставе и верујем да ћемо 

до Нове године већину наших поднесака слати преко 

интернета. Посете странака у Заводу још увек нису 

дозвољене, а састанке одржавамо искључиво преко 

интернета. 

У овим несвакидашњим, тешким и за свет 

трагичним околностима, Завод за интелектуалну 

својину Србије припрема се за један важан јубилеј: 

прославу стогодишњице свог рада. Основан 

непосредно по завршетку Првог светског рата, Завод 

је прошао кроз бројна искушења, промене 

друштвено политичких система и идеологија, али 

никада није изгубио свој идентитет и никада није 

престајао да ради, осим у кратком периоду током 

Другог светског рата. Прослава стогодишњице 

Завода биће добра прилика да се рекапитулира 

његова занимљива историја. Тим поводом, поред 

осталог, биће штампана, по први пут, монографија о 

Заводу, што је учињено уз помоћ и подршку Светске 

организације, на чему се овом приликом од срца 

захваљујемо. 

Прославу дочекујемо са добром вешћу о 

напретку Србије на листи „Глобалног индекса 

иновација“ за 4 места у односу на претходну годину. 

Сада смо 53. и ја се надам да ћемо у годинама које 

долазе, још напредовати. Претходну годину Србија 

је посветила модернизацији свог правног система, 

донела низ закона усклађених са европском 

регулативом и интензивирала своју борбу против 

пиратерије и кривотворења. Све су то резултати 

вредни пажње. 
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Искористио бих ову прилику да у име 

Републике Србије честитам новом генералном 

директору, господину Дарену Тангу, на његовом 

избору и да му пожелим сваку срећу и успех у раду. 

Уверен сам да ће под његовим руководством Светска 

организација наставити да се развија и напредује. 

Али дозволите ми да се захвалим и господину 

Франсису Гарију, дугогодишњем директору Светске 

организације, на преданом раду и успешном 

руковођењу Светском организацијом које је трајало 

читаву деценију. Његов рад представља вредно 

наслеђе које инспирише свакога од нас који се 

бавимо овим послом, то је време просперитета и 

узлета светске интелектуалне својине. 

За Републику Србију тај периоду биће упамћен 

као нарочито плодан и успешан, бар када је реч о 

међународној димензији нашег рада у области 

интелектуалне својине. Не постоје речи којима бих 

изразио захвалност господину Франсису Гарију и 

његовим сарадницима на свој подршци коју су нам 

пружали свих ових година. Његова посета Србији и 

Заводу за интелектуалну својину 26.10.2010. године 

живи и даље као једна изузетна част и успомена коју 

ми у Србији никада нећемо заборавити.“ 

И друге земље, у оквиру својих радних група 

или у свом националном капацитету, такође су 

давале изјаве. Као доминатна тема издвојила се криза 

изазвана ширењем вируса Ковид 19 и рад у условима 

такве кризе. Такође, све земље су изразиле 

захвалност Франсису Гарију за његов рад у 

протеклих 12 година и честитале новом генералном 

директору, господину Дарену Тангу, на његовом 

избору. У име Групе Б (САД, Велика Британија, 

Немачка, Швајцарска, итд), изјаву је дала Велика 

Британија. У име Групе централно-азијских земаља 

изјаву је дала Руска Федерација. Директор Завода за 

интелектуалну својину Народне Републике Кине 

обратио се присутнима преко снимљене видео 

поруке. У име Групе афричких земаља присутнима 

се обратио представник Зимбабвеа. Представник 

Сингапура говорио је у име Групе азијско пацифичка 

земаља. У име Групе централно европских и 

балтичких земаља говорио је представник Латвије. 

Панама је говорила у име Групе латиноамеричких и 

карипских земаља. 

Током ове тачке дневног реда, регионални 

координатори су такође истакли значај доброг 

финансијског стања организације у датим 

околностима. Похвалили су брзо прелажење 

пословања на дигиталне платформе. Такође је 

истакнута спремност на сарадњу са новим 

генералним директором и пренето је очекивање да ће 

брзо иступити са предлогом новог састава Вишег 

управљачког тима (Senior Management Team). 

Похваљен је рад Франсиса Гарија током претходних 

12 година, што се пре свега види у реализацији 

предвидљивих и одрживих извора прихода 

организације. 

Стални представник Руске Федерације, у 

својству координатора Групе источноевропских, 

централно-азијских и земаља Кавказа (CACEEC) се 

осврнуо на пријаву Евроазијске патентне 

организације за добијање статуса међународног 

органа за претраживање и за прелиминарно 

испитивање. 

Делегација Кине је подсетила на ступање на 

снагу Пекиншког уговора, док је Афричка група 

похвалила рад надзорног система и механизма 

ревизије у WIPO-у. Азијско-пацифичка група (APG) 

је похвалила рад Светске организације и њену добру 

финансијску ситуацију која ће омогућити да се 

економске тешкоће и рецесија адекватно превазиђу. 

CEBS група је указала на значај подршке 

Департмана за транзицију и развијене државе WIPO-

а, са којом многе државе CEBS групе активно 

сарађују. 

Делегација Немачка је иступила у име ЕУ. 

Позвали су на повратак преговорима у оквиру 

„нормативне агенде“, али и других важних питања, 

чим епидемиолошка ситуација то дозволи. Немачка 

делегација указала је на значај интелектуалне 

својине у контексту економског опоравка након 

окончања епидемије. Подсетили су присутне да је 

ЕУ приступила Женевском акту Лисабонске уније. 

Поред регионалних координатора и представника 

регионалних организација, на састанку су иступали и 

поједини министри (Индонезија, Белорусија и Сан 

Марино). 

У иступањима националних делегација и 

делегација организација посматрача истакнута је 

потреба унапређења сарадње и мултилатерализма 

ради превазилажења кризне ситуације. Такође је 

наглашен значај одлучивања консензусом. Осврнули 

су се на начине превазилажења кризе, попут 

коришћења дигиталних алатки. Упућена је подршка 

господину Дарену Тангу, пре свега око 

успостављања новог управљачког тима, што би 

требало урадити у складу са праведном географском 

расподелом чланица. Поједине делегације су се 

осврнуле на отварање нових спољашњих завода. 

Представник Украјине је најавио да ће украјинска 

страна затражити промену регионалне групе, 

односно пребацивање из CACEEC у CEBS, која 

„боље рефлектује аспирације и интересе Украјине“ 

(подсећамо да је 2017. године Грузија успешно 

затражила премештање у CEBS из CACEEC). 
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Тачка 6. Приступање посматрача 

Тачка 6. била је посвећена пријему нових 

посматрача у Светској организацији за 

интелектуалну својину (WIPO). Посматрачки статус 

је намењен међународним владиним и невладиним 

организацијама, као и другим заинтересованим 

странама (stakeholders) и омогућава присуство и 

учешће на заседањима Скупштина WIPO, али и 

другим састанцима организације. Посматрачки 

статус одобрава Скупштина Светске организације 

консензусом, на основу пријава заинтересованих 

посматрача. Уз пријаву, неопходно је поднети и 

друге документе, попут копије оснивачких 

докумената, информација о месту и датуму 

оснивања, седишту, списку званичника организације 

итд. (сви критеријуми су доступни на интернет 

страници: https://www.WIPO.int/about-

WIPO/en/observers/). До сада питање пријема 

посматрача није доводило до контроверзи, али овог 

пута се појавило неразумевање између Народне 

Републике Кине и Сједињених Америчких Држава. 

О пријему нових посматрача одлучивало се 

током трећег дана заседања Скупштина (23.09.2020. 

године). Главни правни саветник WIPO-а је 

обавестио присутне делегате о организацијама које 

су поднеле пријаве за признање статуса посматрача у 

WIPO-у, наводећи да су све оне проследиле потребна 

документа и информације. Делегација Кине је 

поднела захтев да се одлучивање о пријему 

организације Wikimedia одложи за следеће заседање 

Скупштина, истичући да, наводно, поменута 

организација није пријавила да је једна од њених 

придружених организација (кинеска страна је 

истовремено користила термине affiliated 

organization и geographical chapter) има седиште на 

Тајвану. То с једне стране значи да Wikimedia није 

проследила све неопходне информације и с друге 

стране, представља кршење „политике једне Кине“. 

Кинеска делегација је иначе већ првог дана заседања 

(21.9.2020. године), током састанка регионалних 

координатора, који је одржан након окончања 

формалних састанака тог дана, изнела примедбе на 

рачун поменуте организације, замоливши за потпуно 

одлагање расправе о овој тачки дневног реда, чему 

су противила Група Б (САД, Велика Британија, 

Француска, итд). 

Током наставка расправе, представник Групе Б 

је истакао да су све организације поднеле пријаве у 

складу са већ утврђеним критеријумима за пријем 

посматрача, указујући да у супротном Секретаријат 

WIPO-а не би објавио њихове пријаве. Подсетили су 

на значај и корисност учешћа невладиних 

организација на састанцима WIPO у циљу 

унапређења заштите интелектуалне својине. Стални 

представник САД је подржао став Групе Б, 

подсетивши да већ постоји велики број организација 

којима је одобрен статус посматрача, а које имају 

развијене односе са Тајваном. Истакао је да пријем 

организација треба да буде процењен према њиховом 

потенцијалном доприносу WIPO, а не на основу 

поштовања „политике једне Кине“. Пакистан је 

подржао резерве Кине у погледу нејасноћа око 

пријаве организације Wikimedia, као и делегација 

Руске Федерације која је навела да би за убудуће 

требало детаљније размотрити критеријуме пријема 

посматрача, како се овакве ситуације не би поновиле. 

Након окончања расправе, донета је одлука да 

све пријаве буду одобрене, осим пријаве Wikimedia. 

Делегације САД је истакла жаљење овим поводом, 

напомињући да су пријаве објављене на интернет 

страници WIPO-а пре неколико месеци, те је било 

довољно времена за консултације држава чланица. 

Пренео је наду да ће се ово питање поново 

разматрати на дневном реду наредног заседања 

Скупштина. 

Тачка 7. Потврђивање уговора 

У оквиру ове тачке дневног реда разматрана је, 

поред осталог, могућност одржавања ванредног 

заседања Генералне скупштине WIPO–а до средине 

наредне, 2021. године. Ове године, како је у уводу 

овог извештаја наведено, није било могуће 

разматрати нормативна питања, па је то разлог за 

одржавање ванредне седнице на којој би та питања 

била дискутована. 

Представник Уједињеног Краљевства, у име 

групе Б (западне земље), навео је да подржавају 

одржавање нове скупштине наредне године. 

ГРУЛАК је такође подржао такву идеју и навео да је 

потребно да се одрже консултације са државама 

чланицама тим поводом, а то исто је сматрао и Чиле. 

Јужна Кореја и Иран подржали су одржавање 

ванредне скупштине. 

Поводом одређених недоумица које је изнео 

представник Уједињеног Краљевства, који је иступао 

у име Групе Б, секретаријат WIPO-a је навео да се 

поводом тог питања морају поштовати WIPO 

правила. Потребно је да захтев за одржавање 

ванредне скупштине поднесе генерални директор 

Светске организације, Координациони комитет 

(CoCo) или једна четвртина држава чланица. 

Скупштина је подржала предлог секретаријата 

Светске организације да се у првој половини наредне 

године одржи ванредна седница. 

 

 

https://www.wipo.int/about-wipo/en/observers/
https://www.wipo.int/about-wipo/en/observers/
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Тачке 13, 14, 16. и 17. (Мадридски уговор, 

Хашки уговор, Маракешки споразум, Пекиншки 

уговор) 

Скупштина WIPO-a је усвојила предложене 

измене Мадридског уговора и Хашког споразума 

које се односе на обавезу достављања информација о 

адресама електронске поште корисника. 

Криза коју је изазвало ширење Ковида 19, 

довела је до бројних проблема у комуникацији 

између Светске организације и њених клијената. 

Један од тих проблема била је немогућност слања и 

примања папирних (регуларних) пошиљака зато што 

је Швајцарска прекинула ту врсту комуникације са 

великим бројем земаља. Остало је да се дописи 

Међународног бироа шаљу електронским путем у 

форми мејла. Светска организација је заиста и 

послала велики број мејлова, али с друге стране, 

велики број дописа такође није могла да пошаље зато 

што странке у својим пријавама за заштиту жига 

нису навеле своју електронску адресу. Из тог 

разлога, дошло се на идеју да се навођење 

електронске адресе у пријави, кроз измену 

Правилника, учини обавезним. Скупштини су такође 

предложене истоветне измене Хашког аранжмана, 

тако да изабрани заступник мора у својој пријави 

индустријског дизајна обавезно да наведе и 

електронску адресу преко које би се одвијала његова 

комуникација са Међународним бироом. 

Председавајући скупштином Маракешког 

споразума обавестио је присутне да су споразуму 

приступиле нове државе, међу њима и Република 

Србија. У том смислу, представник Републике 

Србије, Владимир Марић, обавестио је присутне 

делегације да је Народна скупштина Републике 

Србије 24. јануара ове године донела закон којим је 

ратификовала Маракешки споразум чиме је он 

постао део нашег правног система. У том процесу, 

Завод за интелектуалну својину чврсто је радио са 

Савезом слепих који је био витално заинтересован за 

доношење споменутог прописа. 

Поводом ове тачке дневног реда и генерални 

директор Франсис Гари узео је реч образлажући 

какве је успехе организација постигла у вези са овим 

споразумом. Посебно је подсетио на више него 

успешан и плодоносан рад „Конзорцијума приступа 

књигама“. 

Одржана је и прва Скупштина Пекиншког 

уговора, који је ступио на снагу априла 2020. године, 

након што је 30 држава приступила споразуму. 

Наглашено је да ће овај уговор да ојача економски 

положај глумаца широм света. 

 

Тачка 12. Алтернативно решавање спорова 

Поводом ове тачке дневног реда, за изјаву јавио 

се већи број делегација које су пре свега истицале 

значај WIPO центра за арбитражу и медијацију за 

брзо и ефикасно решавање спорова из области 

интелектуалне својине. Ова WIPO-ва организациона 

јединица пружа стручну и административну 

подршку решавању спорова у области права 

интелектуалне својине на основу утврђених 

процедура која гарантују ефикасно и релативно 

јефтино остварење права за учеснике. У оквиру 

Центра до сада је решено на хиљаде спорова из свих 

области интелектуалне својине, поред осталог из 

области патената и жигова, лиценцирања софтвера, 

колективног остваривања ауторског и сродних права 

и тако даље. Корисници услуга Центра су и велике 

корпорације и мала и средња предузећа. До сада су 

привредни субјекти из 46 земаља водили поступак 

пред Центром. У претходном периоду, много је 

уложено у осавремењивање центра, све са циљем да 

се уклоне баријере за потенцијалне кориснике. Поред 

осталог, уведена је и могућност одржавања видео 

конференција. До сада је неких 30% странка 

користило могућности електронских конференција и 

електронског складиштења докумената чиме је 

поступак у оквиру Центра значајно олакшан и 

убрзан. 

Још једна значајна активност Центра је све 

интензивнија сарадња са националним заводима који 

желе да успоставе сличне институције у својим 

националним оквирима. До сада је Центар тим 

поводом потписао уговоре о сарадњи са осам 

националних завода. Активности центра усмерене су 

пре свега на ширење свести о предностима 

вансудског решавања спорова у области 

интелектуалне својине. У том погледу, Центар 

подстиче и оснивање сличних центара у 

институцијама држава чланица. 

Једна од земаља која је хвалила рад Центра био 

је Сингапур. Сингапур је обавестио присутне о томе 

колико је та земља уложила у развој свог Центра за 

решавање спорова у области интелектуалну својине, 

инспирисана решењима из Центра. Кина и Група Б 

такође су изнеле низ комплимената на рад Центра. 

Истакнуто је, поред осталог, да су трошкови 

поступак пред Центром врло ниски (у релативном 

смислу истина, у поређењу са трошковима судских 

спорова) и да је време решавања спорова врло 

кратко. Истакнута је потреба да се спроведе 

истраживање како би се видело која врста спорова је 

претежна. 
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Већина говорника је поздравила то што Центар 

врло интензивно сарађује са националним заводима. 

Иран и Јужна Кореја су се такође афирмативно 

јавили за реч, истакли су поред осталог, да је Центар 

јако важан када је реч о решавању спорова из 

области интернет домена. 

Генерална скупштина је усвојила документ о 

раду Центра. 

Билатерални састанци 

Директор Завода за интелектуалну својину, 

Владимир Марић, 21.9.2020. године, одржао је 

састанак са Вираг Холанд и Ришаром Фрелеком из 

Сектора за међународну сарадњу WIPO-а, поводом 

израде плана рада између Завода за интелектуалну 

својину и Светске организације за интелектуалну 

својину за период 2020-2021. Договорено је да се 

организује студијска посета WIPO медијатора 

Београду у току 2020. године, а ако то не буде 

могуће, да се та посета одложи за прву половину 

2021. године То је у овом тренутку већ извесно 

имајући у виду ситуацију са ширењем заразе као и 

чињеницу да WIPO запослени не путују на службена 

путовања ван Швајцарске већ више од 7 месеци. 

Такође, договорено је да се у Србији организује 

WIPO семинар који се односи на „право препродаје“ 

(resale right), како би се домаћим носиоцима 

ауторског права у Србији, ликовним уметницима пре 

свега, помогло да оснују организацију за колективно 

остваривање њихових ауторских права. 

Светска организација неће ове године моћи да 

помогне одржавање „Тесла феста“ како је то чинила 

свих ових година пре. Разлог за то су финансијска 

ограничења којима је WIPO изложен због кризе са 

Ковидом 19. WIPO ће међутим наставити да 

подржава доделу награда Светске организације у 

Србији и наредне 2021. године. 

Када је реч о посети колега из црногорског 

Завода Београду, договорено је да се експерти из обе 

земље у наредном периоду чују и договоре 

модалитет посете. Питање које је постављено је да 

ли ће онлине састанак бити делотворан и да ли ће 

бити од помоћи колегама из Подгорице. 

Помоћ Светске организације Републици Србији 

која се односи на недавно успостављен систем 

медијације у области интелектуалне својине у 

Србији наставља се према раније договореном плану. 

Дана 22.9.2020. године, директор Завода имао је 

билатерални састанак са представницима WIPO-a, y 

господином Ришаром Фрелеком и господином 

Сашом-Вунш Винсентом. Саша Вунш Винсент је 

начелник Одсека за економију и статистику и један 

од уредника публикације „Глобални индекс 

иновација“. 

Република Србија је ове године напредовала на 

листи Глобалног индекса иновација и сада заузима 

53. позицију. На састанку су размењена мишљења о 

томе шта у будућности треба предузимати у погледу 

даљег напретка Србије на листи Глобалног индекса 

иновација. Директор Владимир Марић је обавестио 

Сашу Вунша о корацима које је у том смеру 

предузео Завод за интелектуалну својину и 

предложио му да се у најскорије време направи 

онлине састанак на којем би учествовали он и колеге 

из Србије које имају потребне компетенције у 

погледу Глобалног индекса иновација. Владимир 

Марић је такође навео да је стратешко опредељење 

наше земље да се у будућности томе више посвети те 

да смо од WIPO-a, у оквиру годишњег плана 

сарадње, већ затражили ангажовање националног 

експерта који би помогао Србији да квалитетније 

ради на унапређењу своје позиције на листи 

Глобалног индекса иновација. 

Дана 23.9.2020. године, Владимир Марић је 

одржао састанак са Вираг Холанд а тема је била 

подршка Светске организације за интелектуалну 

својину прослави јубилеја, тачније 100. годишњице 

Завода за интелектуалну својину. Разговор се 

односио на детаље те помоћи будући да су главне 

ствари договорене у претходнм периоду. 

Дана 23.9.2020. године, Владимир Марић 

учествовао је на састанаку на високом нивоу са 

представницима Завода за интелектуалну својину 

Европске уније (EUIPO), на којем су такође били и 

представници земаља западног Балкана, тачније, 

директори националних завода за интелектуалну 

својину следећих земаља: Албаније, Босне и 

Херцеговине, Северне Македоније и Црне Горе. Због 

тренутне ситуације око пандемије Ковида 19, 

овогодишњи састанак одржан је онлине. У име 

Завода за интелектуалну својину Европске уније 

говорио је господин Кристијан Аршамбо, извршни 

директор те институције. 

Господин Аршамбо је упознао директоре 

националних завода о актуелностима у раду Завода 

за интелектуалну својину ЕУ, а посебно се осврнуо 

на рад запослених у новим околностима ширења 

пандемије Ковида 19. Као најважнија мера, и у 

Заводу ЕУ и у националним заводима западног 

Балкана, доминира рад од куће. 

Директор Владимир Марић упознао је 

господина Аршамбоа и директоре националних 

завода са актуелностима у Републици Србији које се 

тичу заштите жигова и генерално, рада Завода за 

интелектуалну својину. 
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Владимир Марић је обавестио учеснике 

састанка да је Република Србија у јануару 2020. 

године донела нови Закон о жиговима који је у 

потпуности усклађен са европском Директивом о 

жиговима као и Директивом о спровођењу права 

интелектуалне својине. Укратко је изложио 

најважнија решења и указао на новине које ће се од 

сада примењивати у поступку заштите жигова пред 

Заводом Републике Србије. 

Владимир Марић говорио је и о 

трансформацији Завода за интелектуалну својину у 

условима ширења заразе Ковид 19. У складу са 

политиком Владе Републике Србије, Завод је 

предузео све мере превентивне заштите од ширења 

заразе, са циљем да заштити здравље странка и 

својих запослених. Успешно је организован рад од 

куће за одређени број запослених, а поступање 

запослених правно је уређено новим правилником о 

раду. 

Оно што је посебно истакнуто јесте значајан 

напредак у развоју услуге електронског подношења 

пријава права индустријске својине. Стручњаци 

Завода задужени за развој ИТ-ја успешно су развили 

одговарајуће алгоритме за унапређење електронског 

подношења пријава патената, жигова и електронског 

дизајна, али и електронских поднесака. Захваљујући 

томе, у 2020. години Завод је имао дуплиран број 

електронских поднесака у односу на прошлу годину 

(у овом тренутку 50,16%), док је број електронских 

пријава са прошлогодишњих 48% порастао на 69%. 

Највећи скок остварен је баш у односу на 

електронске пријаве жигова, чији је број, већ у овом 

тренутку, скоро дуплиран у односу на прошлу 

годину. Такав тренд делом је узрокован и кризом 

пандемије Ковида 19 и нових навика људи да своје 

активности у већој мери него раније, обављају 

онлине. Владимир Марић обавестио је учеснике 

састанка да је у протеклом периоду много радне 

енергије потрошено са циљем да се наша 

институција прилагоди тим тешким околностима, а 

да ништа не изгуби од своје ефикасности и квалитета 

свог рада. 

На састанку је поновљена захвалност директору 

Аршамбоу за подршку коју је Завод за 

интелектуалну својину Европске уније пружио 

Заводу за интелектуалну својину Србије у погледу 

одржавања стогодишњице Завода за интелектуалну 

својину Србије. Такође, директор Завода за 

интелектуалну својину Србије обавестио је 

директора Аршамбоа и све пристуне да Завод 

успешно партиципира у „Програму приближавања 

ЦП5“. Реч је о усаглашавању праксе Завода за 

интелектуалну својину Србије са праксом Европске 

уније у погледу испитивања сличности жигова. Завод 

ЕУ понудио је нашем Заводу превод ЦП5 на српски 

језик, ради уврштавања тих одредби у нашу 

методологију испитивања жигова и обавештавања 

наших странака. Тај посао је тренутно у току. 

На крају, Владимир Марић се захвалио 

европском Заводу на томе што је наша колегиница, 

Биљана Ремовић-Димић, примљена на праксу у ЕУ 

ИПО, будући да таква врста обуке наших 

службеника представља велику корист за рад Завода 

за интелектуалну својину Србије. 
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