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КОДОВИ ЗЕМАЉА И МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА / Codes of countries and 

international organisations 

КОДОВИ ЗЕМАЉА (WIPO standard ST.3) 

AD    Андора 

AE Уједињени Арапски 

емирати 

AF Авганистан 
AG Антигва и Барбуда 

AI Ангила 

AL Албанија 
AM Јерменија 

AN Холандски  Антили 

АО Ангола 
AR Аргентина 

AТ Аустрија 

AU Аустралија 
АW Аруба 

AZ Азербејџан 

BA Босна и Херцеговина 
BB Барбадос 

BD Бангладеш 

BE Белгија 
BF Горња Волта 

BG Бугарска 

BH Бахреин 
BI Бурунди 

BJ Бенин 
BM Бермуди 

BN Брунеј Даресалам 

BO Боливија 
BR Бразил 

BS Бахами 

BT Бутан 
BV Буве Острва 

BW Боцвана 

БY Белорусија 
BZ Белизе 

CA Канада 

CD ДР Конго 
CF Централноафричка 

Република 

CG Конго 
CH Швајцарска 

CI Обала Слоноваче 

CK Кук Острва 
CL Чиле 

CM Камерун 

CN Кина 
CО Колумбија 

CR Костарика 

CU Куба 
CV Зеленортска Острва 

CY Кипар 

CZ Чешка Република 
DE Немачка 

DJ Џибути 

DK Данска 

DM Доминика 

DO Доминиканска Pепублика 

DZ Алжир 

EC Еквадор 
ЕE Естонија 

EG Египат 

ЕH Западна Сахара 
ЕR Еритреја 

ЕS Шпанија 

ЕТ Етиопија 
FI Финска 

FJ Фиџи 

FK Фокландска Острва 
FO Фарска Острва 

FR Француска 

GA Габон 
GB Велика Британија 

GD Гренада 

GЕ Грузија 
GH Гана 

GI Гибралтар 

GL Гренланд 
GM Гамбија 

GN Гвинеја 
GQ Екваторијална Гвинеја 

GR Грчка 

GS Јужна Џорџија и Јужна 
Сендвичка Острва 

GT Гватемала 

GW Гвинеја-Бисау 
GY Гвајана 

HK Хонг Конг 

HN Хондурас 
HR Хрватска 

HT Хаити 

HU Мађарска 
ID Индонезија 

IE Ирска 

IL Израел 
IN Индија 

IQ Ирак 

IR Иран 
IS Исланд 

IT Италија 

JM Јамајка 
JO Јордан 

JP Јапан 

KE Кенија 
KG Киргизија 

KH Камбоџа 

KI Кирибати 
KM Коморска Острва 

KN Сент Киц и Невис 

KP ДНР Кореја 

KR Република Кореја  

КW Кувајт 

КY Кајманска Острва 

KZ Казахстан 
LA Лаос 

LB Либан 

LC Сент Лусија 
LI Лихтенштајн 

LK Шри Ланка 

LR Либерија 
LS Лесото 

LT Литванија 

LU Луксембург 
LV Летонија 

LY Либија 

МА Мароко 
МC Монако 

ME Црна Гора 

МD Молдавија 
МG Мадагаскар 

МК Северна Македонија 

МL Мали 
ММ Мијанмар 

MN Монголија 
МО Макао 

МP Северна Маријанска Острва 

МR Мауританија 
МS Монтсерат 

МТ Малта 

МU Маурицијус 
МV Малдиви 

МW Малави 

МX Мексико 
МY Малезија 

MZ Мозамбик 

NA Намибија 
NЕ Нигер 

NG Нигерија 

NI Никарагва 
NL Холандија 

NO Норвешка 

NP Непал 
NR Науру 

NZ Нови Зеланд 

ОМ Оман 
PA Панама 

PE Перу 

PG Папуа Нова Гвинеја 
PH Филипини 

PK Пакистан 

PL Пољска 
PT Португалија 

PW Палау Острва 

PY   Парагвај 

QA Катар 

RS Србија 

RO Румунија 

RU Руска Федерација 
RW Руанда 

SA Саудијска Арабија 

SB Соломонска Острва 
SC Сејшели 

SD Судан 

SE Шведска 
SG Сингапур 

SH Света Јелена 

SI Словенија 
SK Словачка 

SL Сиера Леоне 

SM Сан Марино 
SN Сенегал 

SO Сомалија 

SR Суринам 
ST Сао Томе и Принсипе 

SV Салвадор 

SY Сирија 
SZ Свазиленд 

TC Турска и Каикоска Острва 
TD Чад 

TG Того 

TH Тајланд 
ТЈ Таџикистан 

ТМ Туркменистан 

ТN Тунис 
ТО Тонга 

ТP Источни Тимор 

ТR Турска 
ТТ Тринидад и Тобаго 

ТV Тувалу 

ТW Тајван 
ТZ Танзанија 

UА Украјина 

UG Уганда 
US САД 

UY Уругвај 

UZ Узбекистан 
VA Ватикан 

VC Сент Винсент и  Гренадини 

VЕ Венецуела 
VG Британска Девичанска 

Острва 

VN Вијетнам 
VU Вануату 

WS Самоа 

YЕ Јемен 
ZА Јужноафричка Република 

ZМ Замбија 

ZW   Зимбабв 

КОДОВИ МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

WО 

IB    

EP   
BX   

EA   

OA   
AP   

GC   

  Светска организација за интелектуалну својину (WIPO) 

  Међународни биро (у својству пријемног бироа за PCT) 

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

  Евроазијска патентна организација (EAPO) 

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

  Патентни завод Савета за сарадњу арапских земаља у Заливу (GCG) 
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ЖИГОВИ / Trademarks 
 

Међународни кодови за идентификацију 

библиографских података о жиговима 

према - WIPO St. 60 
 

 
Recommendation concerning 

bibliographic data 

relating to trademarks - WIPO St. 60 
 

Регистарски број (111) Number of the registration 

Датум регистрације (151) Date of the registration 

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

Број пријаве (210) Number of the application 

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

Подаци о изложбеном праву првенства (230) Data concerning exhibitions 

Подаци о праву првенства на основу Париске 

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

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

regarding the examined application 

Списак роба и услуга према Ничанској 

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

Classification of Goods and Service 

Изјава подносиоца пријаве да не тражи ексклузивно 

право за поједине нединстиктивне елементе знака 
(526) Disclaimer 

Опис фигуративних елеменатa жига 

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

according to the Vienna Classification 

Изглед знака (540) Reproduction of the mark 

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

Назначење да се ради о пријави колективног или жига 

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

mark, a certification mark or a guarantee mark 

Тродимензионални знак (554) Three-dimensional mark 

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

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

registration 

Име и адреса пријавиоца (731) Name and address of the applicant 

 

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

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

 

(210) Ж- 2020-302 (220) 26.02.2020. 

(442) 15.10.2020. 

(731) SMARTY KIDS GLOBAL CONCEPT S.R.L., 

Bucuresti, Gheorghe Moceanu Street no.7, Мansarda, 

room no.7, sector 1, RO 

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

(540) 

 

(531) 24.17.03; 26.01.16; 26.01.20; 26.01.24; 27.05.01; 

27.05.17; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.06  

(591) црвена, бела.  

(511) 41  услуге образовања, наставе и обуке; услуге 

образовања и подучавања; пружање образовних 

курсева; консултантске услуге у вези са 

образовањем; услуге образовних организација које 

пружају наставне курсеве; омогућавање коришћења 

простора и опреме за наставну обуку; организовање 

такмичења за образовање или забаву; испити из 

области образовања; услуге дечијих забавишта за 

образовање или забаву; услуге дечијих обданишта 

(вртића); пружање услуга едукативне забаве за децу 

у центрима за ваншколске активности; пружање 

услуга едукативне забаве за децу у центрима за 

предшколске активности; пружање образовних 

услуга за децу кроз групе за игру; образовне услуге 

које се односе на развој дјечијих менталних и 

интелектуалних способности; курсеви обуке из 

области математике; издавање образовних 

материјала; саветодавне услуге које се односе на 

образовање; он-лајн образовни курсеви; пружање 

образовних информација и наставних услуга путем 

глобалне комуникационе мреже; консултантске 

услуге које се односе на образовање; креирање 

образовних курсева; производња и изнајмљивање 

образовних и наставних материјала.  
 

(210) Ж- 2020-304 (220) 26.02.2020. 

(442) 15.10.2020. 

(731) Kent Gida Maddeleri Sanayii ve Ticaret 

Anonim Sirketi, Cumhuriyet Mahallesi 2253, Sokak. 

No. 11, Gebze/Kocaeli, Istanbul 41400, TR 

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

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

BONIBON  

(511) 30  немедицински кондиторски производи; 

чоколада; чоколадни кондиторски производи; 

слаткиши од шећера, укључујући слаткише од 

слатког корена (сладића), карамеле, желеа; смрзнути 

кондиторски производи; охлађени кондиторски 

производи; сладолед; лед; десерти; колачи, бисквити 

и наполитанке; жвакаће гуме и жвакаће гуме за 

прављење балона.  
 

(210) Ж- 2020-464 (220) 25.03.2020. 

(442) 15.10.2020. 

(731) Ненад Крстић, Војислава Вучковића 24,  

11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 04.03.09; 27.05.01; 27.07.01  

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

драго и полудраго камење; часовничарски и 

хронометријски инструменти.   
 

(210) Ж- 2020-552 (220) 22.04.2020. 

(442) 15.10.2020. 

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

Road, Plymouth, Michigan 48170, US 

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

11000, Београд 

(540) 

RIVIAN 

(511) 35  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови; управљање 

системима електричних батерија који се састоје од 

бежично повезаних електричних батеријских уређаја 

са уграђеним софтвером и фирмвером који се 

даљински ажурирају и пратећим софтвером за 
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складиштење и пражњење ускладиштене електричне 

енергије за друге, у пословне сврхе и услуге 

пословног саветовања које су с тим у вези; 

заступништва у области копнених возила и возила; 

малопродајне радње, оутлет продавнице и 

привремене, ”поп-уп” продавнице у области 

копнених возила и возила; услуге пословног 

саветовања, наиме, пружање помоћи у изради 

пословних стратегија; консултације у области 

енергетске ефикасности у погледу соларне и 

обновљиве енергије; пружање саветодавних услуга у 

вези са куповином и консалтинг услуга купцима у 

вези са куповином копнених возила; онлајн пружање 

услуга именика у вези са информацијама о возилима 

и станицама за пуњење.  

37  грађевинске услуге; вађење руда, бушење нафте и 

гаса; уградња, одржавање, поправка и надоградња 

бежично повезаних система електричних батерија и 

саветовање у вези са тим, за складиштење и 

пражњење ускладиштене електричне енергије за 

стабилизацију и испуњавање потреба за електричном 

енергијом и циљева њеног коришћења; пружање 

услуга одржавања и поправки возила; консултације о 

поправци возила; консултације о одржавању возила; 

услуге пуњења батерија возила; услуге 

прилагођавања возила, наиме, израда возила према 

жељама купца; услуге станице за пуњење возила; 

поправка и одржавање возила; детаљно чишћење 

возила; сервисне станице за возила; фарбање возила.  
 

(210) Ж- 2020-580 (220) 27.04.2020. 

(442) 15.10.2020. 

(731) Abela Pharm d.o.o., Вилине воде бб, Слободна 

зона Београд, 11000 Београд, RS 

(540) 

 

(531) 03.13.05; 24.15.02; 24.15.13; 26.01.05; 26.01.16; 

26.01.19; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.01; 

29.01.02; 29.01.03; 29.01.04; 29.01.06  

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

(526) Disklejmer na "PretPrehlada"  

(511) 3  козметика.  

5  фармацеутски и ветеринарски препарати, 

санитарни препарати за медицинску употребу, 

дијететска храна и супстанце прилагођене за 

употребу у медицини, дијететски додаци (додаци 

исхрани) за људе и животиње, спрејеви за 

медицинску употребу, додаци за минералну храну, 

лекови за медицинску и ветеринарску употребу, 

масти за медицинску и ветеринарску употребу, 

лосиони за медицинску употребу, витамински 

препарати, додаци за минералну храну.  
 

(210) Ж- 2020-638 (220) 08.05.2020. 

(442) 15.10.2020. 

(731) Zlatni Standard d.o.o. Beograd, Кнеза Михаила 

30, 11000, Београд, RS 

(740) Јована Томић, Маршала Бирјузова 29/3, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.04; 27.05.21; 29.01.02; 29.01.08  

(591) златна, црна.  

(526) Дисклејмер на вербалне елементе "ЗЛАТНИ 

СТАНДАРД".  

(511) 14  племенити метали и њихове легуре и 

производи од племенитих метала; инвестиционо 

злато (златни новчићи и златне плочице).  

35  управљање комерцијалним пословима; заступање 

и услуге посредника у трговини производима; 

увозно-извозним услугама; оглашавањем; 

комерцијалним  консултацијама.  

36  финансијски послови; новчани/монетарни послови.  
 

(210) Ж- 2020-715 (220) 21.05.2020. 

(442) 15.10.2020. 

(731) Bristol-Myers Squibb Company a Delaware 

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

New York 10016, US 

(740) Гордана Павловић, адвокат; Миливоје Павловић, 

адвокат, Мајке Јевросиме 53, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 02.09.14; 02.09.15; 27.05.01  

(511) 5  фармацеутски препарати за људску 

употребу.  

42  услуге фармацеутског истраживања и развоја.  

44  медицинске услуге.  
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(210) Ж- 2020-839 (220) 04.06.2020. 

(442) 15.10.2020. 

(731) Биљана Турањанин Пујо, Булевар Михаила 

Пупина 157, 11070, Београд, RS 

(540) 

Pujo Architects & Designers 

(511) 35  услуге малопродаје уметничких дела; 

услуге малопродаје уметничких дела од стране 

уметничких галерија;   

42  анализа дизајна производа; анализа и оцењивање 

дизајна производа; анализа и оцењивање производа и 

услуга у вези са могућим будућим применама; анализа и 

оцењивање развоја производа; анализа развоја 

производа; архитектонска истраживања; архитектонске и 

инжењерске услуге; архитектонске услуге; 

архитектонске услуге пројектовања зграда; 

архитектонске услуге пројектовања зграда са 

канцеларијским просторима; архитектонске услуге 

пројектовања индустријских зграда; архитектонске 

услуге пројектовања малопродајних простора; 

архитектонске услуге пројектовања пословних зграда; 

архитектонске услуге пројектовања трговачких центара; 

архитектонске услуге у вези с уређењем земљишта; 

архитектонски дизајн; архитектонски дизајн луксузних 

кондоминијума; архитектонски дизајн породичних кућа; 

архитектонско планирање; вођење студија техничког 

пројектовања; графички дизајн; графички дизајн 

посредством рачунара; дизајн анимација; дизајн 

графичке илустрације; дизајн ентеријера за трговине; 

дизајн ентеријера и екстеријера зграда; дизајн ентеријера 

[уређење унутрашњег простора]; дизајн индустријских 

производа; дизајн инжењерских производа; дизајн и 

развој индустријских производа; дизајн и развој 

инжењерских производа; дизајн и развој нових 

производа; дизајн и развој производа; дизајнирање 

играчака; дизајнирање и испитивање за развој нових 

производа; дизајнирање и испитивање нових производа; 

дизајн посредством рачунара; дизајн потрошачких 

производа; дизајн производа; дизајн расвете; дизајн 

уметничких дела; индустријски и графички дизајн; 

инжењерски дизајн; комерцијални уметнички дизајн; 

консултантске услуге у вези са уређењем ентеријера; 

консултантске услуге у области архитектуре и 

грађевинских нацрта; планирање и дизајн кухиња; 

планирање и дизајн туристичких агенција; планирање и 

пројектовање малопродајних простора; планирање и 

пројектовање спортских објеката; планирање и 

пројектовање стамбених четврти; припрема извештаја у 

вези са дизајнирањем графичких уметничких дела; 

припрема извештаја у вези са индустријским дизајном; 

припрема извештаја у вези са планирањем некретнина; 

припремање архитектонских извештаја; припремање 

архитектонских планова; пројектовање екстеријера 

зграда; пројектовање ентеријера зграда; пројектовање 

индустријског дизајна; пружање информација које се 

односе на индустријски дизајн; пружање информација у 

области архитектонског дизајна путем инернет странице; 

пружање информација у области дизајна производа; 

развој потрошачких производа; развој производа; 

саветовање из области архитектуре; саветовање у вези са 

архитектонским планирањем; саветовање у вези са 

дизајном; саветовање у области архитектонског дизајна; 

саветодавне услуге које се односе на дизајн ентеријера; 

саветодавне услуге које се односе на пројектовање 

Ј17630нутрашњег декора; стилизација [индустријски 

дизајн]; унутрашњи дизајн; управљање архитектонским 

пројектима; урбанистичко планирање; услуге 

архитектонског планирања и консултантске услуге; 

услуге бренд дизајна; услуге графичког дизајна; услуге 

дизајна; услуге дизајна које се односе на штампани 

материјал; услуге дизајна у малопродаји; услуге 

дизајнирања паковања; услуге индустријског дизајна; 

услуге индустријског дизајна уз помоћ рачунара; услуге 

истраживања и дизајна; услуге пројектовања у вези са 

архитектуром уз помоћ рачунара;   

44  пејзажна архитектура;   
 

(210) Ж- 2020-926 (220) 16.06.2020. 

(442) 15.10.2020. 

(731) Galenika a.d., Батајнички друм б.б., 11080, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 26.04.22; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.01; 29.01.06  

(591) наранџасто-црвена, бела.  

(511) 5  фармацеутски препарати.  
 

(210) Ж- 2020-929 (220) 16.06.2020. 

(442) 15.10.2020. 

(731) Galenika a.d., Батајнички друм б.б., 11080, Београд, RS 

(540) 
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(531) 26.04.22; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.01; 29.01.06  

(591) розе,  бела.  

(511) 5  фармацеутски препарати.  
 

(210) Ж- 2020-930 (220) 16.06.2020. 

(442) 15.10.2020. 

(731) Strauss Coffee B.V. , Prof. J.H. Bavincklaan 2, 

NL-1183 AT Amsterdam, NL 

(740) АОД МСА ИП-Милојевић Секулић Адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 11.01.10; 11.03.04; 24.17.02; 26.04.16; 26.04.22; 

26.11.03; 29.01.02; 29.01.06; 29.01.07; 29.01.08  

(591) црна, бела, беж, златна, светло браон, браон, 

тамно браон.  

(511) 30  кафа, напици од кафе.  
 

(210) Ж- 2020-1041 (220) 25.06.2020. 

(442) 15.10.2020. 

(731) Formaxstore d.o.o., Цара Душана 47, 

 21000, Нови Сад, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.09; 27.05.10; 27.05.13; 27.05.17  

(511) 28  прибор за пецање.  
 

(210) Ж- 2020-1087 (220) 02.07.2020. 

(442) 15.10.2020. 

(731) MERCATA VT DOO NOVI SAD , Темеринска 

102, 21000 Нови Сад, RS 

(540) 

 

(531) 26.03.04; 27.05.01; 29.01.02; 29.01.04  

(591) светло плава: C-70%, M-0%, Y-25%, K-0%, 

тамно плава C-100%, M-40%, Y-30%, K-10% , окер  

C-20%, M-35%, Y-60%, K-0%  

(511) 35  услуге увоза и велепродаје цигарета, цигара, 

цигарилоса, резаног дувана, дувана за жвакање, дувана 

за луле, бурмута, папира за цигарете, филтери за 

цигарете, џепне машинице за увијање цигарета, кутије 

за цигарете, табакере, хјумидоре за чување цигара, 

упаљача за пушаче, прехрамбених производа биљног и 

животињског порекла, кафе, чајева, какаоа и замене за 

кафе, енергетских напитака, воћних напитака и воћних 

сокова, безалкохолних пића и пива, алкохолних пића, 

немедицинске козметике, детерџенти који нису за 

употребу у производним процесима и за медицинску 

употребу, кућне или кухињске справе и посуде, 

препарата за чишћење, полирање, рибање и абразивних 

препарата, немедицинских лосиона за косу, 

немедицинских средстава за чишћење зуба, 

немедицинских сапуна, хигијенских производа од 

хартије, хигијенских производа за личну употребу, 

плинских патрона, додатака за исхрану, слаткиша, 

фенова за косу, клима уређаја, тостера, тостера за хлеб, 

филтера за кафу електричних, електричних фенова за 

личну употребу; пословне информације; услуге 

агенције за увоз и извоз; услуге посредовања у 

трговини; рекламирање; рекламирање преко плаката; 

рекламирање на радију; објављивање рекламних 

текстова; писање текстова за рекламне намене; 

изнајмљивање билборда (паноа за рекламирање); 

рекламирање преко телевизије; рекламирање слањем 

наруџбеница; онлајн рекламирање на рачунарској 

мрежи; уређивање излога; маркетиншка истраживања; 

презентација робе; дистрибуција узорака; истраживање 

тржишта; преговарање и закључивање пословних 

трансакција за трећа лица; дистрибуција рекламног 

материјала; непосредно оглашавање путем поште; 

изнајмљивање огласних материјала; оглашавање; 

изнајмљивање времена за рекламирање у средствима 

комуникације; изнајмљивање огласног простора; 

маркетинг; услуге телемаркетинга; пружање пословних 

информација путем Интернет странице; обезбеђивање 

онлајн тржишта за купце и продавце роба и услуга; 

услуге поређења цена; индексирање интернет сајтова за 

комерцијалне намене или намене оглашавања; 

пружање комерцијалних савета и информација 

потрошачима при избору роба и услуга; управљање 

програмима лојалности потрошача; административна 

обрада наруџбеница за куповину; фактурисање; 

промоција продаје за друге; услуге набавке за трећа 

лица (куповина производа и услуга за друге пословне 

субјекте); презентација производа путем средстава 

комуникације, у сврху продаје на мало; консултације о 

стратегији комуникације у рекламирању; услуге 

праћења конкуренције; услуге праћења тржишта; 

циљни маркетинг.   
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39  испорука робе; испорука пошиљки; паковање 

робе; складиштење; складиштење робе; 

изнајмљивање контејнера за складиштење; 

изнајмљивање аутомобила; превоз аутомобилом; 

превоз камионом; паркирање возила; услуге ношења 

терета од стране носача; изнајмљивање складишта; 

изнајмљивање гаража; изнајмљивање простора за 

паркирање; изнајмљивање возила; шпедиција; 

посредовање у услугама шпедиције; посредовање у 

превозу робе; посредовање у транспорту; услуге 

комерцијалног превоза; услуге возача; курирске 

услуге (достава пошиљки или робе); пружање 

информација у вези са услугама складиштења; 

пружање информација о транспорту; достава робе 

наручене поштом; изнајмљивање контејнера за 

скалдиштење; логистичке услуге у вези превоза 

(транспортна логистика); транспортне услуге; 

умотавање, амбалажирање робе; услуге заједничког 

коришћења аутомобила (кар шеринг).   
 

(210) Ж- 2020-1153 (220) 10.07.2020. 

(442) 15.10.2020. 

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

Dolní Měcholupy, CZ 

(740) Владан Малешевић, Цара Лазара 7,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 02.05.06; 02.05.17; 02.09.15; 26.01.06; 26.01.14; 

26.04.09; 26.04.10; 26.04.22; 27.05.01; 29.01.15  

(591) бела, плава, црвена, наранџаста, љубичаста, 

зелена, розе, црна, светло браон.  

(511) 5  фармацеутски препарати; хомеопатски 

фармацеутски препарати; природни лекови; додаци 

исхрани; минерални додаци исхрани; медицинирани 

додаци исхрани; антиоксидансни додаци исхрани.  
 

(210) Ж- 2020-1154 (220) 09.07.2020. 

(442) 15.10.2020. 

(731) SCIRENT CLINICAL RESEARCH AND 

SCIENCE DOO BEOGRAD-VRAČAR, Алексе 

Ненадовића 31/10, Чачак, RS 

(740) Адвокат Ивана М. Марковић, Алексе 

Ненадовића 31/10, Београд 

(540) 

 

(531) 26.01.04; 27.05.01; 27.05.07; 27.05.10; 29.01.03; 

29.01.04; 29.01.08  

(591) бела, црна, плава, зелена.  

(511) 42  услyге медицинског и научног истраживања 

и анализе података; спровођење и анализа клиничких 

испитивања из области лекова, медицинских 

средстава, биотехнологије и природних наука; развој 

протокола, научно саветовање, писање медицинских 

текстова, управљање центрима истраживања, 

регулативни послови, управљање подацима, локално 

и глобално управљање пројектима за клиничка 

испитивања; услуге развоја фармацеутских лекова, 

развој методологија клиничких испитивања; 

консултантске услуге у области фармацеутских 

клиничких испитивања; проширене услуге 

клиничких истраживања за друга лица, 

компјутеризовано управљање подацима клиничких 

испитивања, биостатичка анализа, услуге у заштити 

животне средине, претклиничко истраживање и 

процена развоја, исправка клиничких испитивања и 

досијеа са недостатком, стратешко управљање 

портфељом клиничких истраживања и праћење 

биолошког надзора; пружање информација о области 

природних наука и научним истраживањима 

лекарима и другим здравственим радницима, 

пацијентима и медицинским, фармацеутским и 

биотехнолошким компанијама; пружање услуга 

техничког писања регулаторних жалби/приговора у 

области медицинских истраживања и клиничких 

студија; консултантске услуге у обласги клиничких 

истраживања према уговору и развоја уговорних 

производа; интернет развој, дизајн и консултантске 

услуге за друге, израда веб страница са блоговима о 

медицинским и фармацеутским информацијама 

везаним за хронична обољења и болести, стварање 

интернет- заједнице за пацијенте и пружаоце неге 

ради комуникације о здравству и дизајн и развој 

интерактивног софтвера за употребу у комуникацији 

и ширењу медицинских и фармацеутских 

информација.   
 

(210) Ж- 2020-1156 (220) 10.07.2020. 

(442) 15.10.2020. 

(731) Милован Новићевић, Глибовац б.б.,  

11420, Смедеревска Паланка, RS 
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(740) ПЛАВША & ПЛАВША д.о.о. , Струмичка 51, 

11050 Београд 

(540) 

 

(531) 26.02.08; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.14; 27.05.22  

(511) 11  апарати за грејање на чврста, течна или гасна 

горива; аутоматски регулатори температуре 

[термостатски вентили] за радијаторе централног 

грејања; бојлери за инсталације грејања; вентили за 

дозирање [делови инсталација за грејање и гас]; гасни 

горионици; гасни грејачи за воду; горионици; грејачи 

ваздуха; грејачи воде; грејна тела; грејне плоче; 

електричне грејалице; електрични камини; електрични 

радијатори за грејање зграда; инсталације за грејање; 

инсталације за подно грејање; инфрацрвене грејне плоче; 

котлови за грејање; котлови централног грејања; пећи 

[апарати за грејање]; поклопци за радијаторе; преносиве 

електричне грејалице; пумпе за грејање; радијатори, 

[грејни]; радијатори, електрични; радијатори за пешкире; 

радијатори за централно грејање; регенератори топлоте; 

резервоари за топлу воду; термостатски вентили [делови 

инсталација за грејање]; уређаји за грејање пода; цеви за 

котлове за инсталације за грејање.  

35  оглашавање; вођење послова; пословно управљање; 

канцеларијски послови; услуге велепродаје опреме за 

грејање; услуге малопродаје опреме за грејање; услуге 

малопродаје уређаја за грејање.  

37  грађевинско конструисање; поправљање; услуге 

инсталирања [постављања]; постављање и поправљање 

опреме за грејање; редовно сервисирање апарата за 

грејање; уградња система за грејање; модернизација 

инсталација грејања у зградама; одржавање и поправка 

инсталација за грејање; поправка апарата за грејање; 

поправка и одржавање апарата за грејање.  
 

(210) Ж- 2020-1158 (220) 10.07.2020. 

(442) 15.10.2020. 

(731) Ања Папан ПР Трговина на мало посредством 

поште или интернета "TECH TRADE", , Прибој, RS 

(540) 

 

(531) 26.04.18; 26.04.24; 27.05.14; 27.05.17; 27.05.22; 

29.01.01; 29.01.08  

(591) црна, црвена.  

(511) 9  3Д наочаре; апарати за пренос звука; апарати 

за пројекцију, пројектори; апарати за репродуковање 

звука; апарати за сателитску навигацију; апарати за 

снимање звука; аудио и видео пријемници; ауто-

радио; блиц лампе [фотографске]; блицеви 

[фотографски]; бројачи корака; видео екрани; ДВД 

плејери; диск драјвери за рачунаре; заштитне фолије 

прилагођене за екране рачунара; заштитне фолије 

прилагођене за смартфоне; звучници; јастучићи за 

слушалице; камере за вожњу уназад; касете за видео 

игре; кациге за виртуелну стварност; командне 

ручице [џојстици] за употребу са рачунаром, осим за 

видео игре; компакт диск плејери; компјутерске 

периферне јединице; компјутерски хардвер; кутије за 

звучнике; лаптоп рачунари; меморијске картице за 

машине за видео игре; микрофони; мишеви са 

куглицом за управљање [компјутерски периферни 

уређаји]; миш [рачунарска периферна опрема]; 

мобилни телефони; модеми; монитор и 

[компјутерска опрема]; монитори [компјутерски 

програми]; навлаке за лаптопове; навлаке за паметне 

телефоне; носиви рачунари; носиви монитори са 

видео дисплејем; ноутбук рачунари; објективи за 

снимање селфија; опрема за телефонирање 

слободних руку [хендс фри]; ослонци за ручни зглоб 

за рад са рачунарима; паметне наочаре; паметне 

наруквице [мерни инструменти]; паметни сатови; 

паметно прстење; паркинг сензори за возила; 

рачунари; рачунарска меморија, уређаји; рукавице за 

виртуелну стварност; селфи штапови [ручни 

моноподи]; слушалице; слушалице за комуникацију 

на даљину; смартфони [паметни телефони]; таблет 

рачунари; танки клијент рачунари; торбе за 

лаптопове; траке за мобилне телефоне; УСБ 

прикључци; футроле за таблет рачунаре; футроле за 

паметне телефоне; џубокс за рачунаре.   

28  апарати за аркадне видео игре; дронови [играчке]; 

заштитне фолије прилагођене за екране преносних 

игара; командне ручице [џојстици] за видео игре; 

конзоле за видео игре; контролери за конзоле за игру; 

преносиве видео игре са дисплејем од течних кристала; 

преносне игре и играчке са телекомуникационим 

функцијама; роботи играчке; ручне конзоле за играње 

видео игара; управљачи за играчке.   

35  дистрибуција рекламног материјала; 

изнајмљивање огласних материјала; изнајмљивање 

огласног  простора; индексирање интернет сајтова за 

комерцијалне намене или намене оглашавања; 

комерцијална администрација за лиценце роба и 

услуга трећих лица; консултације о стратегији 

комуникације у рекламирању; маркетинг; 

обезбеђивање онлајн тржишта за купце и продавце 

роба и услуга; објављивање рекламних текстова; 
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онлајн рекламирање на рачунарској мрежи; 

презентација производа путем средстава 

комуникације, у сврху продаје на мало; презентација 

робе; промоција продаје за друге; 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; развој концепта оглашавања; услуге 

посредовања у трговини; оглашавање; оглашавање 

плаћањем по клику [рау per click оглашавање].   
 

(210) Ж- 2020-1159 (220) 10.07.2020. 

(442) 15.10.2020. 

(731) BT Winery DOO, Кнеза Милоша б.б.,  

22324, Бешка, RS 

(740) Милан Настић, Ресавска 25, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.13.01; 27.01.25; 27.05.21  

(511) 33  алкохолна пића, изузев пива.   
 

(210) Ж- 2020-1160 (220) 13.07.2020. 

(442) 15.10.2020. 

(731) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., 

1800 Vevey, CH 

(740) АОД МСА ИП-Милојевић, Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000 Београд 

(540) 

STALDEN 

(511) 29  млеко, павлака, путер, сир и други 

прехрамбени производи који су на бази млека; 

производи од млека; замене за млеко; напици на бази 

млека; млеко у праху; дехидрирано млеко; 

кондензовано млеко; десерти на бази млека и 

десерти на бази павлаке; јогурти; сојино млеко 

(замена за млеко), производи на бази соје; 

протеински препарати за употребу у људској 

исхрани; немлечне замене за млеко; препарати за 

припрему сладоледа на бази млечних производа.  
 

(210) Ж- 2020-1161 (220) 10.07.2020. 

(442) 15.10.2020. 

(731) SANDŽAKPROM DOO NOVI PAZAR, 

Врановина б.б., Нови Пазар, RS 

(540) 

 

(531) 26.11.09; 27.05.01; 27.05.07; 29.01.02; 29.01.04  

(591) тегет, наранџаста.  

(511) 25  чарапе; панталоне; кошуље; сукње; јакне; 

кравате; сакои; одела; джемпери; дуксеви.  
 

(210) Ж- 2020-1162 (220) 10.07.2020. 

(442) 15.10.2020. 

(731) SANDŽAKPROM DOO NOVI PAZAR, 

Врановина б.б., Нови Пазар, RS 

(540) 

 

(531) 24.01.03; 26.11.09; 27.05.01; 27.05.04; 29.01.02; 

29.01.04  

(591) тегет, наранџаста.  

(511) 25  чарапе; панталоне; кошуље; сукње; јакне; 

кравате; сакои; одела; джемпери; дуксеви.  
 

(210) Ж- 2020-1163 (220) 13.07.2020. 

(442) 15.10.2020. 

(731) DRUŠTVO SA OGRANIČENOM 

ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, 

TRGOVINU I USLUGE AGRIKOL KRUŠEVAC, 

Стефана Дечанског 5, Крушевац, RS 

(740) Адвокат Владимир Вукмировић, Краља 

Милана 20/18, Београд 

(540) 

 

(531) 05.03.11; 05.03.13; 07.03.11; 26.03.23; 27.05.01; 

27.05.07; 29.01.01; 29.01.03  

(591) црвена, зелена.  

(511) 3  ароматерапијска уља; ароматерапијске 

креме; ароматерапијски лосиони; ароматерапијски 

препарати; ароматична етарска уља; ароматична уља; 

ароматична уља [етарска уља]; ароматична уља за 

купке; ароматичне траве за купање, нису за 
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медицинске потребе; ароматични мириси и мирисни 

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

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

ароме за храну од етарских уља; бадемово уље; 

бадемов сапун; базе за цветне парфеме; базе за 

шминку; балзами за бријање; балзами за косу; 

балзами за усне; балзами након бријања; балзами, 

осим за медицинске сврхе; басма [козметичка боја]; 

ББ креме; бергамот уље; биљне креме за локалну 

примену за учвршћивање и повећање груди; биљни 

екстракти за козметичке намене; боје за  браду; боје 

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

облику оловака и праха; боје за тело за козметичке 

намене; боје за тоалетну употребу; бриљантин; 

бронзери за кожу; бронзери за кожу у облику креме; 

влажне козметичке марамице; влажни козметички 

убруси; влажни или импрегнирани јастучићи, убруси 

или марамице; влажне тоалетне марамице натопљене 

детерџентом за чишћење; водоотпорна средства за 

заштиту од сунца; водоотпорна средства за заштиту 

од сунца; восак за бркове; восак за депилацију; восак 

за косу; восак за паркет; воскови за масажу, осим за 

медицинску примену; гел јастучићи за очи за 

козметичке намене; гелови за бријање; гелови за 

кожу за убрзавање, побољшавање и продужавање 

боје добијене сунчањем; гелови за козметичку 

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

косу; гелови за купање; гелови за купање и 

туширање; гелови за купање и туширање, нису за 

медицинске потребе; гелови за масажу, који нису за 

медицинску употребу; гелови за обликовање; гелови 

за обликовање косе; гелови за обликовање обрва; 

гелови за очи; гелови за очи за козметичке потребе; 

гелови за скидање шминке; гелови за сунчање 

[козметика]; гелови за тамњење коже; гелови за 

туширање; гелови за успоравање старења; гелови за 

успоравање старења за козметичке потребе; гелови 

за фарбање обрва; гелови за чишћење зуба; гелови и 

соли за купање и туширање, није за медицинске 

потребе; гелови који се наносе пре бријања; гелови, 

креме и уља за туширање; гелови након бријања; 

гелови након сунчања; гелови након сунчања за 

козметичке потребе; гелови након сунчања 

[козметички]; гелови, спрејеви, пене и балзами за 

обликовање и негу косе; дезодоранси за личну 

употребу; дезодоранси за људе или животиње; 

дезодоранси за људску употребу; дезодоранси за 

негу тела; дезодоранси за стопала у спреју; 

дезодоранси за тело; дезодоранси за тело 

[парфимеријски производи]; дезодоранси и 

антиперспиранти за личну употребу; дезодоранси у 

спреју за жене; дезодорантни сапун; декоративна 

козметика; дневне креме; допуна за мирисне 

дифузоре са штапићима; екстракти цвећа [парфеми]; 

емолијенти за кожу за козметичке потребе; емулзије, 

гелови и лосиони за негу коже; емулзије за лице; 

емулзије за лице за козметичке потребе; емулзије за 

тело; емулзије за тело за козметичке потребе; 

емулзије након бријања; етарска уља; етарска уља за 

индустријску употребу; етарска уља за козметичке 

потребе; етарска уља за личну употребу; етарска уља 

за употребу у, ароматерапији; етарска уља за 

употребу у домаћинству; етарска уља за употребу у 

производњи мирисних производа; етарска уља за 

употребу у процесима производње; етарска  

уља као ароме за храну; етарска уља као мириси за 

прање веша; етерична уља биљног порекла; етерична 

уља за додавање ароме пићима; женске хигијенске 

марамице за чишћење; козметика; козметика за децу; 

козметика за животиње; козметика за обрве; 

козметичка млека; козметичка млека, гелови и уља за 

потамњивање и употребу након сунчања; козметичка 

паковања за лице; козметичка средства за заштиту 

коже од сунца; козметичка средства за сушење лака 

за нокте; козметичка уља; 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 за учвршћивање коже око очију; 

козметичке креме и гелови за лице, руке и тело; 

козметичке креме и лосиони; козметичке креме и 

лосиони за негу лица и тела; козметичке креме, 

лосиони и други препарати за сунчање; козметичке 

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

и тело; козметичке крпице или марамице натопљене 

средствима за чишћење коже; козметичке маске; 

козметичке маске за лице; козметички гелови; 

козметички и препарати за лепоту; козметички и 

тоалетни производи; козметички јастучићи; 

козметички лосиони; козметички лосиони за кожу; 

козметички лосиони за косу; козметички лосиони за 

лице; козметички лосиони за негу коже; козметички 

лосиони за смањење појаве старачких пега и флека; 

козметички лосиони за сунчање; козметички 

освеживачи за кожу; козметички пилинзи за тело; 

козметички препарати; козметички препарати за 

заштиту од опекотина од сунца; козметички 

препарати за заштиту од сунца; козметички 

препарати за косу и теме; козметички препарати за 

купање; козметички препарати за купке и туширање; 

козметички препарати за лице; козметички 

препарати за лице и тело; козметички препарати за 

негу и третирање коже; козметички препарати за 

негу коже; козметички препарати за негу лица; 

козметички препарати за негу ноктију; козметички 

препарати за негу тела; козметички препарати 

мршављење; козметички производи за личну 

употребу; козметички производи за негу косе; 

козметички производи за употребу на кожи; 

козметички производи за хидратацију лица; 

козметички производи и козметички препарати; 
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козметички производи и препарати за личну негу; 

козметички производи и шминка; козметички 

производи У облику лосиона; козметички производи 

у облику млека, лосиона и емулзија; козметички 

сапуни; козметички сетови; креме за кожне 

производе; креме за кажу; креме за кожу за 

козметичке потребе; креме за кожу у течном и 

чврстом облику; креме за косу; креме за купање; 

креме за лице; креме за лице за козметичке потребе; 

креме за лице и тело; креме за лице и тело за 

козметичке потребе; креме за масажу, осим за 

медицинску примену; креме за негу коже и скидање 

шминке; креме за негу коже и скидање шминке за 

козметичке потребе; креме за негу косе; креме за 

негу косе за козметичке потребе; креме за негу тела; 

креме за нокте; креме за нокте за козметичке 

потребе; креме за очи; креме за очи за козметичке 

потребе; креме за пилинг; креме за пилинг за 

козметичке потребе; креме за руке; креме за руке за 

козметичке потребе; креме за смањење целулита; 

креме за смањење целулита за козметичке потребе; 

креме за сунчање; креме за сунчање за козметичке 

потребе; креме за тело за козметичку примену; креме 

за тело (козметика]; креме за туширање; креме за 

употребу пре бријања; креме за усне; креме за усне 

за козметичке потребе; креме након бријања; креме 

након сунчања; креме након сунчања за козметичке 

потребе; креме против бора; креме против бора за 

козметичке потребе; креме против пега; креме 

против пега за козметичке потребе; креме против 

старачких пега; креме против старачких пега за 

козметичке потребе; креме против старења; креме 

против старења за козметичке потребе; креме, уља, 

лосиони и препарати за чишћење и хидратацију; 

креме, уља, лосиони, спрејеви, оловке и балзами за 

козметичке потребе; крем-сапуни; крем сапуни за 

тело; кристали за купање; кристали за купање за 

козметичке потребе; лосиони за бебе (тоалетни 

производи]; лосиони за браду; лосиони за бријање; 

лосиони за заштиту од сунца; лосиони за заштиту од 

сунца за козметичке потребе; лосиони за јачање косе; 

лосиони за јачање ноктију; лосиони за коврџе; 

лосиони за козметичку употребу; лосиони за косу; 

лосиони за косу за козметичке потребе; лосиони за 

купање; лосиони за купање за козметичке потребе; 

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

тела за козметичке потребе; лосиони за лице и тело 

за козметичке потребе; лосиони за негу косе; 

лосиони за негу косе за козметичке потребе; лосиони 

за нијансирање тена, за лице, тело и руке за 

козметичке потребе; лосиони за обликовање косе; 

лосиони за очи; лосиони за очи за козметичке 

потребе; лосиони за руке; лосиони за 

самопотамњивање (козметика]; лосиони за руке за 

козметичке потребе; лосиони за скидање шминке; 

лосиони за смањење целулита; лосиони за смањење 

целулита за козметичке потребе; лосиони за 

сунчање; лосиони за сунчање за козметичке потребе; 

лосиони за тело; лосиони за тело за козметичке 

потребе; лосиони за трајну ондулацију; лосиони за 

увијање косе; лосиони за успоравање старења; 

лосиони за успоравање старења за козметичке 

потребе; лосиони за хидратацију коже (козметички]; 

лосиони за хидратацију тела (козметички]; лосиони 

за чишћење зуба; лосиони за чишћење коже; 

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

главе, ноктију и косе; лосиони након сунчања; 

лосиони након сунчања за козметичке потребе; 

лосиони после бријања; марамице за бебе; марамице 

за бебе натопљене препаратима за чишћење; 

марамице за једнократну употребу натопљене 

средствима за чишћење лица; марамице натопљене 

са козметичким лосионима; маске за кожу за 

козметичке потребе; маске за очи у облику гела; 

масти за козметичку употребу; мирисна мента 

(етарско уље]; мирисна уља; мирисна уља из којих 

испарава мирис када се загреју; мирисне врећице; 

мирисне врећице за јастучиће за очи; мирисне креме 

за тело; мирисне соли за купање; мирисни лосиони за 

тело; мирисни лосиони и креме за тело; мирисни 

штапићи; мирисно пуњење за не-електричне собне 

распршиваче мириса; немедицинска козметика и 

тоалетни препарати; немедицинска средства за 

испирање; немедицинска средства за испирање уста; 

немедицинска средства за испирање уста и гргљање; 

немедицинска средства за испирање уста кућних 

љубимаца; немедицинска средства за натапање 

стопала; немедицинска средства за негу и испирање 

уста; немедицинска средства за праље руку; 

немедицинска средства за чишћење зуба; 

немедицинске зубне пасте; немедицинске креме за 

кожу; немедицинске креме за стопала; немедицинске 

креме за третман коже главе; немедицинске креме 

против оједа од пелена; немедицинске купке за тело; 

немедицинске масти за спречавање и третман 

опекотина од сунца; немедицинске масти и лосиони 

против осипа од пелена; немедицинске пене за 

купање; немедицинске соли за купање; 

немедицински антиперспиранти; немедицински 

балзами за косу; немедицински балзами за усне; 

немедицински лосиони за косу; немедицински 

лосиони за обнављање косе; немедицински лосиони 

за стимулацију коже; немедицински лосиони за 

стопала; немедицински пилинзи за лице и тело; 

немедицински прашкови за купање; немедицински 

прашкови за стопала; немедицински препарати за 

купање; немедицински препарати за личну хигијену; 

немедицински препарати за масажу; немедицински 

препарати за негу зуба и за испирање уста; 

немедицински препарати за негу коже; 

немедицински препарати за негу коже, косе и коже 

главе; немедицински препарати за негу косе; 
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немедицински препарати за негу стопала; 

немедицински препарати за негу тела; немедицински 

препарати за негу усана; немедицински препарати за 

третман косе за козметичке потребе; немедицински 

препарати за ублажавање опекотина од сунца; 

немедицински препарати за чишћење коже; 

немедицински производи за заштиту усана; 

немедицински сапуни; немедицински серуми за 

кожу; немедицински тоалетни производи; 

немедицински тоници за косу; немедицински 

хигијенски препарати као тоалетна средства; 

немедицински шампони; немедицински шампони за 

кућне љубимце; немедицински шампони против 

перути; не пенећи козметички производи; 

парфимерија, етерична уља, немедицинска 

козметика, немедицински лосиони за косу; 

парфимеријски производи, етарска уља; 

парфимисана уља за производњу козметичких 

препарата; помаде за козметичку употребу; помаде 

за косу; помаде за косу за козметичке потребе; 

помаде у стику; помаде у стику за козметичке 

потребе; помандери [ароматичне материје]; 

препарати за заштиту коже[полирање]; препарати за 

заштиту косе од сунца; препарати за заштиту од 

сунца; препарати за заштиту од сунца за козметичке 

потребе; препарати за избељивање коже; препарати 

за избељивање кожни х производа; препарати за негу 

тела и за козметичку негу; препарати за негу тела и 

лепоту; препарати за негу усана; препарати за 

обликовање косе; препарати за обнављање ноктију; 

препарати за сунчање; препарати за туширање за 

личну хигијену и дезодорисање [тоалетни 

производи]; природна етарска уља; производи за 

негу тела и козметичку негу; производи за негу тела 

и лепоту за козметичку примену; средства за 

заштиту од сунца; средства за заштиту од сунца за 

козметичке потребе; средства за заштиту од сунца за 

усне; средства за заштиту од сунца за усне 

[козметика]; средства за испирање боје за косу; 

средства за испирање косе; средства за испирање 

косе за козметичке потребе; средства за испирање 

косе шампони-регенератори]; средства за испирање 

очију, не за медицинске намене; тоалетна уља; уља 

за бебе [тоалетни производи]; уља за заштиту од 

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

козметичку употребу; уља за косу; уља за купање; 

уља за купање за козметичке потребе; уља за купање 

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

нису за медицинске потребе; уља за купке, за 

немедицинску примену; уља за масажу; уља за 

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

и мирисе; уља за регенерацију косе; уља за сунчање 

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

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

за козметичке потребе; уља за чишћење; уља и 

лосиони за масажу; уља и лосиони за тамњење коже; 

уља након сунчања; уља након сунчања за 

козметичке потребе; уља након сунчања 

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

за негу косе за козметичке потребе; уље лаванде за 

козметичке потребе; уље од лаванде; 

фитокозметички препарати.  

5  агенси за давање лека; агенси за давање лека који 

садрже материје које олакшавају примену широког 

спектра фармацеутских производа; агенси за давање 

лека у капсулама који омогућавају контролисано 

отпуштање активних састојака за широк спектар 

фармацеутских производа; аналгетске креме за 

локалну примену; аналгетици; анестетици; антациди; 

антибактеријска средства за прање руку; 

антиаритмици; антибактеријске супстанце за 

употребу у медицини; антибактеријски гелови; 

антибактеријски фармацеутски препарати; 

антиинфламаторне масти; антиинфламаторни 

аналгетски фластери; антиинфламаторни гелови; 

антиинфламаторни и антипиретички препарати; 

антиинфламаторни лекови; антиинфламаторни 

мелеми; антиинфламаторни препарати; 

антиинфламаторни спрејеви; антипиретички 

аналгетици; антипиретички лекови са седативним 

дејством; антисептици; антитоксични серуми; 

антитела за медицинску примену; антитоксини; анти 

тела за ветеринарску примену; балзами за 

медицинске сврхе; балзами за медицинску примену; 

балзами против болова; беланчевине као дијететски 

додаци; биљна влакна, дијететска; биљна паковања 

блата за терапеутску употребу; биљне капсуле за 

повећање потенције код мушкараца; биљне креме за 

медицинске потребе; биљне масти за кожне упале 

код кућних љубимаца; биљне масти против свраба за 

кућне љубимце; биљне таблете за лечење дијабетеса; 

биљни додаци исхрани; биљни додаци исхрани у 

течном облику; биљни екстракти за медицинске 

намене; биљни екстракти за медицинске потребе; 

биљни екстракти за фармацеутске намене; биљни 

лекови; биљни препарати; биљни препарати за 

медицинске потребе; биљни спрејеви за медицинске 

потребе; биљни суплементи; биљни чајеви за 

медицинске сврхе; биолошки препарати за 

медицинску или ветеринарску употребу; биолошки 

препарати за употребу у ветерини; биолошки 

препарати за употребу у медицини; биолошки 

производи за лечење рака; биолошки реагенси за 

ветеринарску употребу; биолошки реагенси за 

медицинску употребу; биофармацеутски производи 

за лечење рака; биохемијски препарати за 

ветеринарску употребу; биохемијски препарати за 

медицинску или ветеринарску употребу; 

биохемијски препарати за медицинску употребу; 

бомбоне за освежавање даха за употребу у 

фармацији; брашно за фармацеутску употребу; 

витаминске капи; витамини; витамини за бебе; 



 

 

 

 

Ж 

Гласник интелектуалне својине  2020/10a 

Intellectual Property Gazette  2020/10a 

16 ЗИС / RS / IPO 

 

витамини за децу; витамини за животиње; витамини 

за кућне љубимце; витамини за одрасле; витамини У 

облику гумених бомбона; витаминске таблете; 

витаминске шумеће таблете; витамински додаци 

исхрани; витамински додаци исхрани за животиње; 

витамински додаци У таблетама за справљање 

газираних напитака када се помешају са водом; 

витамински препарати; витамински препарати и 

супстанце; витаминско минералне плочице за 

медицинске потребе; витаминско минерални 

дијететски додаци исхрани; витаминско минерални 

додаци исхрани; витаминско минерални додаци 

исхрани за кућне љубимце; витаминско минерални 

препарати; витаминско минерални препарати за 

медицинске потребе; вишенаменске медицинске 

антибиотске креме; вода обогаћена витаминима за 

медицинске потребе; вода матичњака за 

фармацеутску употребу; гелови за масажу за 

медицинску употребу; гвајакол за фармацеутску 

употребу; гелови, креме и раствори за дерматолошку 

употребу; дијететска влакна за употребу као састојци 

у производњи додатака исхрани; дијететска пића за 

бебе прилагођена за медицинску примену; дијететска 

пића прилагођена ветеринарској употреби; 

дијететска храна за животиње за медицинске 

потребе; дијететска храна и пића прилагођена за 

ветеринарску примену; дијететска храна и пића 

прилагођена за медицинску и ветеринарску примену; 

дијететска храна и пића прилагођена за медицинску 

примену; дијететска храна и супстанце прилагођене 

за медицинску или ветеринарску употребу; 

дијететска храна и супстанце прилагођене за 

употребу у медицини или ветеринарску употребу, 

храна за бебе; дијететска храна прилагођена 

ветеринарској употреби; дијететска храна 

прилагођена за медицинске намене; дијететске 

замене за шећер за медицинску употребу; дијететске 

мешавине за напитке као замена за оброк за 

медицинску примену; дијететске супстанце које 

садрже витамине, минерале, амино-киселине и 

елементе У траговима; дијететске супстанце које 

садрже витамине, минерале и елементе У траговима, 

појединачно или У комбинацији; дијететске 

супстанце прилагођене ветеринарској употреби; 

дијететске супстанце прилагођене за медицинску 

употребу; дијететски додаци за животиње; 

дијететски додаци за одојчад; дијететски додаци 

исхрани; дијететски додаци исхрани за људе и 

животиње; дијететски додаци од пшеничне траве; 

дијететски и хранљиви додаци; дијететски и 

хранљиво обогаћени прехрамбени производи 

прилагођени за медицинске потребе; дијететски 

напици прилагођени за медицинску употребу; 

дијететски препарати прилагођени за медицинске 

потребе; дијететски препарати у исхрани 

прилагођени за медицинске потребе; дијететски 

шећери за медицинске потребе; додаци исхрани; 

додаци исхрани за ветеринарске потребе; додаци 

исхрани за контролу холестерола; додаци исхрани за 

кућне љубимце; додаци исхрани за кућне љубимце 

као мешавина у праху за справљање пића; додаци 

исхрани за кућне љубимце у виду посластица; 

додаци исхрани за људску употребу; додаци исхрани 

који садрже амино-киселине; додаци исхрани који 

садрже амино-киселине, минерале и елементе У 

траговима; додаци исхрани који садрже витамине; 

додаци исхрани који садрже екстракте гљива; додаци 

исхрани који садрже елементе У траговима; додаци 

исхрани који садрже минерале; додаци исхрани који 

садрже цинк; додаци исхрани који се првенствено 

састоје од гвожђа; додаци исхрани који се 

првенствено састоје од калцијума; додаци исхрани 

који се првенствено састоје од магнезијума; додаци 

исхрани на бази спирулине; додаци исхрани 

намењени као додатак редовној исхрани или у 

корист здравља; додаци исхрани са козметичким 

дејством; додаци исхрани са хранљивим материјама 

за животиње; додаци исхрани са хранљивим 

материјама за људска бића; додаци исхрани са 

хранљивим материјама за људска бића и животиње; 

додаци исхрани са хранљивим материјама који се 

првенствено састоје од гвожђа; додаци исхрани са 

хранљивим материјама који се првенствено састоје 

од калцијума; додаци исхрани са хранљивим 

материјама који се првенствено састоје од 

магнезијума; додаци исхрани са хранљивим 

материјама који се првенствено састоје од цинка; 

додаци у виду пастила које садрже цинк; додаци 

храни за животиње за ветеринарске потребе; додаци 

храни за животиње за употребу у ветерини; додаци 

храни за кућне љубимце у облику витамина и 

минерала; драгоцени метали и легуре драгоцених 

метала за употребу у стоматологији; екстракти 

биљака и лековитог биља за медицинске потребе; 

екстракти лековитог биља; екстракти лековитог биља 

за медицинске потребе; еликсири [фармацеутски 

препарати]; ензими за медицинску употребу; ензими 

као додатак исхрани; ензимски препарати за 

ветеринарску употребу; ензимски препарати за 

медицинску употребу; жвакаћа гума за употребу у 

медицини; желатин за медицинску употребу; 

желатинске капсуле за фармацеутске производе; 

желатинске капсуле, празне, за фармацеутске 

препарате; замене за оброке и додаци исхрани у виду 

мешавине за пиће за медицинске потребе; замене за 

оброке као мешавине пића за медицинске потребе; 

замене за оброке у облику плочица за медицинске 

потребе; замене за оброке у форми грицка лица за 

медицинске потребе; замене за оброке у форми пића 

за медицинске потребе; замене за оброке у форми 

прашка за медицинске потребе; замене за оброке у 

форми шејка за медицинску употребу; замене за 
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оброк прилагођене за ветеринарску примену; замене 

за оброк прилагођене за медицинску и ветеринарску 

примену; замене за оброк прилагођене за 

медицинску примену; замене за шећер за медицинске 

или терапеутске потребе; замрзнута-сушена храна 

прилагођена за медицинске сврхе; имитације 

цигарета за медицинску примену; имитације 

цигарета које се користе као помоћ за одвикавање од 

пушења; канабис за медицинске намене; капи за нос 

за медицинске потребе; капи за уши; капи уља јетре 

бакалара; капсуле жен шена за медицинску примену; 

капсуле за јединичну дозу, празне, за фармацеутске 

потребе; капсуле за лекове; капсуле за мршављење; 

капсуле за фармацеутску употребу; капсуле уља 

јетре бакалара; капсуле против алергије; капсуле, 

празне, за фармацеутску употребу; кокаин; кора 

дрвета за фармацеутску употребу; креме 

антипруритици; креме за дерматолошку употребу; 

креме за курије очи и жуљеве; креме против гљивица 

за медицинску употребу; лекови за ветеринарску 

употребу; лекови; лекови за кардиоваскуларна 

обољења; лекови за курје очи; лекови за лечење 

болести дигестивног тракта; лекови за лечење 

цревних поремећаја; лекови за људску употребу; 

лекови за медицинску употребу; лекови за нерве; 

лекови за опекотине; лекови за реуглисање 

менструалног циклуса; лекови за ублажавање 

симптома алергије; лекови за ублажавање стомачног 

затвора; лекови за употребу у стоматологији; лекови 

који делују на аутономни нервни систем за 

медицинску употребу; лекови који се издају без 

рецепта; лекови против акни; лекови против 

алергије; лекови против болова; лекови против 

болова за ветеринарску употребу; лекови против 

гљивица; лекови против грознице; лекови против 

дијареје; лекови против знојења; лекови против 

знојења ногу; лекови против туберкулозе; лекови 

против тумора; лекови против хипогликемије; 

лековито биље; лековити препарати за употребу у 

онкологији; локални аналгетици; локални гелови за 

медицинску и терапеутску употребу; лосиони за 

фармацеутске намене; масти за медицинску или 

ветеринарску употребу; масти за медицинску 

употребу; масти против опекотина од сунца; масти 

против хемороида; медицинска пића; медицинска 

пића у облику ароматизованих окрепљујућих 

напитака; медицинска пића у облику окрепљујућих 

напитака; медицинска средстава за испирање уста са 

ефектом против каријеса; медицинска средства за 

испирање за интимну хигијену; медицинска средства 

за испирање уста; медицинска средства за хигијену; 

медицинска уља; медицинска уља за бебе; 

медицинска уља за масажу; медицинска храна за 

животиње; медицинске бомбоне; медицинске гуме за 

жвакање; медицинске дијагностичке траке за 

испитивање; медицинске инфузије од лековитог 

биља; медицинске креме; медицинске креме за кожу; 

медицинске креме за лечење дерматолошких 

проблема; медицинске креме за негу коже; 

медицинске креме за стопала; медицинске креме за 

усне; медицинске креме против оједа од пелена; 

медицинске масти за лечење дерматолошких 

проблема; медицинске масти за осип изазван 

пеленама; медицинске пасте за зубе; медицинске 

течности за електричне цигарете; медицински 

балзами за стопала; медицински балзами за усне; 

медицински ватени штапићи; медицински гелови за 

зубну негу који се наносе четкицом; медицински 

дијагностички реагенси и тестови за испитивање 

телесних течности; медицински додаци исхрани за 

људску потрошњу; медицински додаци храни за 

животиње; медицински и ветеринарски препарати; 

медицински лосиони за кожу; медицински лосиони 

за косу; медицински лосиони за лечење 

дерматолошких проблема; медицински лосиони за 

лице; медицински лосиони за опекотине од сунца; 

медицински лосиони за осип изазван пеленама; 

медицински лосиони за после бријања; медицински 

лосиони за тело; медицински лосиони и креме за 

тело, кожу, лице и руке; медицински лубриканти; 

медицински мелеми за усне; медицински напици; 

медицински препарати; медицински препарати за 

бријање; медицински препарати за здравствену негу; 

медицински препарати за испирање очију; 

медицински препарати за купање; медицински 

препарати за купање за терапеутску употребу; 

медицински препарати за лечење инфективних 

болести; медицински препарати за лечење коже; 

медицински препарати за мршављење; медицински 

препарати за негу животиња; медицински препарати 

за негу и лечење уста; медицински препарати за негу 

коже; медицински препарати за негу косе; 

медицински препарати за негу усана; медицински 

препарати за раст косе; медицински препарати за 

уклаљање брадавица; медицински препарати за уста 

у облику пастила, капсула, таблета или 

компримованих таблета; медицински пре пара ти и 

супстанце; медицински препарати лечење халитозе; 

медицински препарати у виду назалног спреја; 

медицински производи за лечење уста; медицински 

производи за негу уста; медицински производи за 

оралну употребу у облику таблета; медицински 

производи за оралну употребу у форми капсула; 

медицински производи за оралну употребу у форми 

компресованих таблета; медицински производи за 

оралну употребу у форму капи; медицински сапуни; 

медицински спрејеви од лековитог биља и креме од 

лековитог биља за тело за спољашњу употребу; 

медицински тоници; медицински шампони; мелеми 

за медицинску употребу; мешавине за напитке као 

додаци исхрани; мешавине пића у праху са воћном 

аромом као додаци исхрани; мешавине са 
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хранљивим материјама за напитке као замена за 

оброк за медицинску примену; мешани витамински 

препарати; мешани антибиотски препарати; 

минерали као додатак исхрани за животиње; 

минералне воде за медицинску употребу; минерални 

додаци исхрани; минерални препарати за 

медицинску примену; минерални препарати и 

супстанце за медицинске потребе; минерални 

хранљиви додаци исхрани; мултивитамински 

препарати; намирнице без глутена прилагођене за 

медицинске потребе; напици за надокнаду 

електролита за медицинску примену; напици 

обогаћени витаминима за медицинске потребе; 

напици прилагођени за медицинску употребу; 

напици са воћним соком за дијабетичаре 

прилагођени за медицинску употребу; наркотици; 

непрерађени лекови; немедицински хранљиви 

додаци исхрани за животиње; никотинске жваке као 

помоћ у одвикавању од пушења; никотински 

инхалатори за медицинску примену; никотински 

фластери за медицинску примену; нутрацеутски 

препарати за терапеутске или медицинске намене; 

нутрицеутици за терапеутске намене; нутрицеутици 

као додаци исхрани; орални аналгетици; 

парафармацеутски препарати за дерматолошку 

употребу; пастиле за фармацеутску употребу; 

пастиле које садрже никотин за медицинску 

употребу; пилуле за фармацеутске потребе; пића као 

додаци исхрани; помаде за медицинску употребу; 

помаде за фармацеутску употребу; препарати за 

кађење за медицинску употребу; препарати за 

лечење астме; препарати за лечеље атлетског 

стопала; препарати за лечење гљивица на ноктима; 

препарати за лечење грознице; препарати за лечење 

дисменореје; препарати за лечење ардиоваскуларних 

болести; препарати за лечење кашља; препарати за 

лечење мигрене; препарати за лечење мучнине; 

препарати за лечење опекотина; препарати за лечење 

прехладе; препарати за лечење хемороида; препарати 

за назалну употребу у облику спреј ева; препарати за 

негу коже за медицинске потребе; препарати за негу 

ноктију за медицинске потребе; препарати за негу 

стопала за медицинске потребе; препарати који 

садрже елементе у траговима за људску употребу; 

препарати који садрже тироидне и паратироидне 

хормоне; препарати од кофеина за медицинску 

употребу; препарати од кофеина као стимуланси; 

препарати против болова; препарати против 

гљивица; препарати против дијабетеса; препарати 

против жуљева; препарати против тумора; препарати 

у виду назалног и оралног спреја за стимулацију 

централног нервног система; прехрамбена влакна за 

лечење констипације; прехрамбена влакна за помоћ 

при варељу; природни додаци исхрани за лечење 

клаустрофобије; пробиотички додаци; пробиотички 

додаци исхрани; пробиотске бактеријске 

формулације за ветеринарску употребу; пробиотске 

бактеријске формулације за медицинску употребу; 

пробиотски препарати за медицинску употребу који 

помажу у одржавању природне равнотеже флоре у 

систему органа за варење; рибље уље за медицинске 

потребе; рицинусово уље за медицинску употребу; 

седативи; семе лана као додатак исхрани; семе лана 

за медицинску употребу; синтетички наркотици; 

синтетички наркотици који се издају на рецепт; 

сирупи за фармацеутску употребу; сирупи против 

кашља; скроб за дијететске или фармацеутске 

потребе; скроб за дијететску употребу; скроб за 

фармацеутску употребу; скроб и производи од 

скроба за дијететску и фармацеутску употребу; слад 

за фармацеутску употребу; сладић за фармацеутску 

употребу; слачица за фармацеутску употребу; сода 

бикарбона за фармацеутску употребу; средства за 

кађење; средства за омекшавање столице; средства за 

опуштање мишића; средства за примену лека који 

олакшавају унос фармацеутских препарата; средства 

за снижавање холестерола; средства за стабилизацију 

капилара за медицинску употребу; средства за 

стимулисање животиња на узимање хране; средства 

за сузбијање тумора; средства за чишћење црева; 

средства против кожних инфекција; средства против 

хипогликемије; стикови за ублажавање главобоље; 

стимуланси за централни нервни систем; таблете за 

мршављење; таблете за смањење апетита; таблете за 

лечење тинитуса; терапеутски препарати за купање; 

терапеутско ¬медицински производи за купке; течни 

витамински додаци исхрани; тинктуре за употребу у 

медицини; тоници за медицинске потребе; тоници за 

ветеринарску примену; трава за пушење за 

медицинску употребу; улошци од конопље посебно 

направљени за вишекратне пелене за бебе; 

успављујући седативи; успављујућа средства; 

фармацеутске супстанце; фармацеутски агенси који 

утичу на периферни нервни систем; фармацеутски 

агенси који утичу на органе за варење; фармацеутски 

агенси који утичу на метаболизам; фармацеутски 

агенси који утичу на чулне органе; фармацеутски 

антиалергијски препарати и супстанце; 

фармацеутски лекови; фармацеутски лосиони за 

кожу; фармацеутски препарати; фармацеутски 

препарати за активирање ћелијске функције; 

фармацеутски препарати за бригу о кожи животиња; 

фармацеутски препарати за животиње; фармацеутски 

препарати за здравствену негу; фармацеутски 

препарати за зубарске потребе; фармацеутски 

препарати за инхалаторе; фармацеутски препарати за 

инхалацију у лечењу плућне хипертензије; 

фармацеутски препарати за лечење алергија; 

фармацеутски препарати за лечење алергијског 

ринитиса; фармацеутски препарати за лечење 

алергијског ринитиса и астме; фармацеутски 

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

препарати за лечење болести дисајних путева; 

фармацеутски препарати за лечење болести и 

поремећаја имуног система; фармацеутски препарати 

за лечење болести костију; фармацеутски препарати 

за лечење болести мишићно-коштаног система; 

фармацеутски препарати за лечење болести система 

за варење; фармацеутски препарати за лечење 

болести централног нервног система [цнс]; 

фармацеутски препарати за лечење вирусних 

болести; фармацеутски препарати за лечење 

вирусних обољења; фармацеутски препарати за 

лечење гастроинтестиналних поремећаја; 

фармацеутски препарати за лечење гихта; ихта; 

фармацеутски препарати за лечење дијабетеса; 

фармацеутски препарати за лечење епидермалних 

проблема; фармацеутски препарати за лечење 

епилепсије; фармацеутски препарати за лечење 

еректилне дисфункције; фармацеутски препарати за 

лечење заразних болести; фармацеутски препарати 

за лечење инфективних болести; фармацеутски 

препарати за лечење и превенцију болести коже и 

нокта; фармацеутски препарати за лечење канцера; 

фармацеутски препарати за лечење 

кардиоваскуларних болести; фармацеутски 

препарати за лечење клоазме; фармацеутски 

препарати за лечење кућних љубимаца од глиста; 

фармацеутски препарати за лечење лезија насталих 

физичким путем; фармацеутски препарати за лечење 

малигних тумора; фармацеутски препарати за лечење 

мултипле склерозе; фармацеутски препарати за 

лечење опекотина од сунца; фармацеутски препарати 

за лечење остеопорозе; фармацеутски препарати за 

лечење очних болести и стања; фармацеутски 

препарати за лечеље паркинсонове болести; 

фармацеутски препарати за лечење перути; 

фармацеутски препарати за лечење поремећаја коже; 

фармацеутски препарати за лечење поремећаја 

метаболизма; фармацеутски препарати за лечење 

поремећаја органа за варење; фармацеутски 

препарати за лечење поремећаја периферног нервног 

система; фармацеутски препарати за лечење 

поремећаја сензорних органа; фармацеутски 

препарати за лечење поремећаја срчаног ритма; 

фармацеутски препарати за лечење прелома костију; 

фармацеутски препарати за лечење рака; 

фармацеутски препарати за лечеље респираторних 

болести; фармацеутски препарати за лечење 

симптома мучнине изазваних зрачењем; 

фармацеутски препарати за лечење симптома 

радијационе болести; фармацеутски препарати за 

лечење спортских повреда; фармацеутски препарати 

за лечење срчаног удара; фармацеутски препарати за 

лечење суве коже проузроковане трудноћом; 

фармацеутски препарати за лечење халитозе; 

фармацеутски препарати за лечење хемијске 

неравнотеже организма; фармацеутски препарати за 

лечење хиперлипидемије; фармацеутски препарати 

за лечење хипертензије; фармацеутски препарати за 

лечење хиперхолестеролемије; фармацеутски 

препарати за лечење хипогликемије; фармацеутски 

препарати за лечење хормоналних поремећаја; 

фармацеутски препарати за лечење хормоналних 

поремећаја и за превенцију остеопорозе; 

фармацеутски препарати за људску употребу; 

фармацеутски препарати за негу животињске коже; 

фармацеутски препарати за негу коже; фармацеутски 

препарати за одвикавање од пушења; фармацеутски 

препарати за периферни нервни систем; 

фармацеутски препарати за постизање ерекције; 

фармацеутски препарати за превенцију и лечење 

канцера; фармацеутски препарати за превенцију 

остеопорозе; фармацеутски препарати за регулацију 

имунитета; фармацеутски препарати за регулацију 

имунолошког система; фармацеутски препарати за 

спречавање и лечење рака; фармацеутски препарати 

за сузбијање тумора; фармацеутски препарати за 

употребу у дерматологији; фармацеутски препарати 

за употребу у онкологији, фармацеутски препарати 

за употребу у хемотерапији; фармацеутски 

препарати за централни нервни систем; 

фармацеутски препарати и смеше за лечење и 

превенцију канцера; фармацеутски препарати и 

супстанце; фармацеутски препарати и супстанце за 

лечење канцера; фармацеутски преепарати и 

супстанце за лечење оштећене коже и ткива; 

фармацеутски препарати и супстанце за превенцију 

канцера; фармацеутски препарати и супстанце за 

употребу на пољу анестезије; фармацеутски 

препарати и супстанце за употребу у онкологији; 

фармацеутски препарати и супстанце са 

противупалним својствима; фармацеутски препарати 

који се удишу за лечење плућних болести и 

поремећаја; фармацеутски производи против 

дијабетеса; фитотерапеутски препарати за 

медицинске намене; хемијски препарати за 

медицинске потребе; хемијски препарати за 

медицинску употребу; хемијско-фармацеутски 

препарати; храна прилагођена дијабетичарима; 

хранљиве плочице као замена за оброк направљене 

за медицинску примену за особе које пролазе кроз 

медицинско лечење; хранљиви додаци за 

ветеринарску употребу; хранљиви додаци исхрани за 

прехрамбене производе за животиње, за медицинску 

примену; хранљиви додаци од скроба прилагођени за 

медицинске потребе; хранљиви додаци храни за 

животиње; хранљиво обогаћена вода за медицинске 

потребе; хранљиво обогаћени напици за медицинске 

потребе; цигарете без дувана за медицинску 

употребу.  

31  аранжмани од природног цвећа; аранжмани од 

сушеног цвећа; биљке; биљке, свеже; биљке, сушене, 
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за декорацију; биљке цветњаче, природне; јестиво 

цвеће, свеже; канабис биљке; канабис, непрерађен; 

луковице; луковице биљака; луковице биљака за 

пољопривредне потребе; младице стабала; 

непрерађено семе; непрерађено семе за 

пољопривредне сврхе; непрерађено уљано семе; 

органске свеже биљке; органско свеже воће; 

органско свеже воће и поврће; органско свеже 

поврће; прекривач од конопље за лежајеве за 

животиње; природне биљке и цвеће; природно цвеће 

за ревере; резано цвеће; саднице; свеже воће и 

поврће; свеже воће и поврће, свеже зачинско биље; 

свеже поврће; свеже поврће, непрерађено; семе; семе 

за пољопривредне потребе; семе за потребе 

хортикултуре; семе за садњу; семе за сејање; семе за 

узгој биљака; семе за узгој воћа и поврћа; семе за 

узгој цвећа; семенке за узгајање биљака; семенке за 

узгајање поврћа; сирови и непрерађени 

пољопривредни, аквакултурни, хортикултурни и 

шумарски производи; сирово и непрерађено зрневље 

и семе; сирово и непрерађено семе; сирово семе; 

сушено цвеће; сушено цвеће за ревере; цветне 

луковице, саднице и семе за садњу; цвеће, за 

декорацију, осушено; цвеће, природно.   
 

(210) Ж- 2020-1164 (220) 10.07.2020. 

(442) 15.10.2020. 

(731) Рајко Убипарип, Сусеградска 6А, Београд, RS 

(740) Александар Ковачевић, адвокат, Булевар 

Михајла Пупина 16в, Београд 

(540) 

 

(531) 05.07.15; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.13; 29.01.02; 

29.01.03; 29.01.06  

(591) зелена, сива, црна.  

(511) 10  хируршки, медицински, зубарски и 

ветеринарски апарати и инструменти вештачки 

удови очи и зуби; ортопедски артикли; хируршки 

материјали за зашивање; терапеутски и помоћни 

уређаји за хендикепиране особе; апарати за масажу; 

апарати, уређаји и производи за одојчад; апарати за 

ДНК и РНК тестове за употребу у медицини. 

42  научне и технолошке услуге, као и услуге 

истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге 

индустријских анализа и истраживања; пројектовање 

и развој рачунарског хардвера и софтвера.   

44  медицинске услуге; услуге медицинских клиника; 

болничке услуге; здравствена нега; медицинска 

помоћ; услуге кућне неге; услуге банке крви; 

фармацеутски савети; услуге психолога; услуге 

вештачке оплодње; услуге вештачке оплодње ин 

витро; услуге телемедицине; фармацеутске услуге 

припремања лекова према рецепту; терапеутске 

услуге; изнајмљивање медицинске опреме; услуге 

здравствених центара; услуге алтернативне 

медицине; услуге саветовања о здрављу; услуге 

центара за опоравак.  
 

(210) Ж- 2020-1165 (220) 13.07.2020. 

(442) 15.10.2020. 

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

2030,, New York, NY 10176,, US 

(740) Ристић & Малешевић ДОО, Македонска 32, 

11000, Београд 

(540) 

BOM DIA BELEZA 

(511) 3  крема, средство за прање, пилинг и маска за 

лице, тело и руке; средства за негу коже; мириси и 

мирисни спрејеви за личну употребу; шминка; и 

козметика.  
 

(210) Ж- 2020-1166 (220) 13.07.2020. 

(442) 15.10.2020. 

(731) EXELTIS ILAÇ SANAYII VE TICARET A.S., 

Kültür Mah. Nisbetiye Cad. No:56 Akmerkez B Blok 

K:6 D:574; Etiler, Besiktas/,  Istanbul,, TR 

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

11070, Београд 

(540) 

GYNOMAX 

(511) 5  фармацеутски, ветеринарски и санитарни 

препарати; креме, гелови и фармацеутски препарати 

за гинеколошке третмане.  
 

(210) Ж- 2020-1173 (220) 14.07.2020. 

(442) 15.10.2020. 

(731) HAHN+KOLB Werkzeuge GmbH, 

Schlieffenstraße 40, 71636 Ludwigsburg, DE 

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

11000, Београд 

(540) 

ATORN 

(511) 1  хемијска роба за индустријске сврхе; 

хемијска средства за чишћење (течни облик) за 

ултразвучно чишћење; хемикалије за откривање 

пукотина; хемијска средства за чишћење у 

необрађеној синтетичкој смоли, синтетички 

материјали необрађени; средства за гашење пожара; 

средства за стврдњавање и лемљење метала; лепкови 

за индустријске намене.   
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3  средства за чишћење, средства за полирање, 

средства за уклањање масти, абразивна средства; 

брусно камење и дискови; сапуни.   

4  индустријска уља и масти; течна и лепљива 

мазива; уља и течности за подмазивање и 

расхлађивање резног алата; апсорбери прашине, 

средства за влажење прашине и везива за прашину; 

адитиви за гориво и адитиви за моторна уља.   

6  метални вијци; металне матице; метални 

подметачи; металне подлошке; укрaсне металне 

лајсне за употребу у грађевинарству; металне лајсне; 

метални сандуци за алат, празни; уобичајени метали 

и њихове легуре; празне кутије за алат и торбе 

направљене од метала; каблови и жице израђени од 

уобичајеног метала (није за електричне сврхе); ситна 

метална роба, ситни предмети од метала; футроле од 

круте пене за производе од метала, који нису 

обухваћени другим класама, посебно метална роба и 

ситна метална роба; кутије за производе од круте 

пене за робу од метала, која није обухваћена другим 

класама, посебно метална роба и ситна метална роба.   

7  машине и машински алати; машине за алате; 

машине за обраду и прераду метала, дрвета, 

пластике, камена и стакла за монтирање цирада; 

мотори (осим за копнена возила); променљиви 

држачи за обележавање, угаоне плоче, ваљкасте 

чеоне глодалице, сврдла за бушење, аксијални 

држачи, бушилице, сврдла, носачи за бушилице, 

стеге за бушилице, стезачи машина за бушење, 

секачи за бушење утора, носачи осовине за бушење, 

оловке за урезивање, дијамантне брусне посуде, 

оловке за брушење дијаманата, радне решетке, 

стругови, ротирајућа сечива, длета за стругове, 

глодалице са правоугаоним главама, призме умеци, 

патроне за уметање, алати за глодање са једним 

зубом, конусне глодалице, брусне ламеле, брусни 

тањири, глодалице за центрирање, резни дискови, 

секачи који мељу, стезне главе за глодалице, машине 

за нарезивање навоја, држачи за машине за 

нарезивање навоја, главе за нарезивање навоја, длета, 

вођице, алати за обраду ивица, машински развртачи, 

конусне осовине, конусно прогресивна сврдла за 

бушилице, конусне глодалице, полуге за клизање, 

ножеви за кружне/циркуларне тестере, сферни 

секачи, сетови за подешавање димензија, глодалице 

за израду продужених жлебова, магнетне хватаљке, 

машински насадни развртачи, ножеви за тестере, 

вишестепене бушилице, бушилице за ступњевито 

бушење, центри са ротирајућим струговима, 

монтажни блокови, вишенаменски алати за бушење, 

развртачи, апарати за нулто постављање, избацивачи 

уља, паралелни наслони, глодала за обраду и глодала 

за обликовање, главе глодалица, глодалице са 

двоструко једнаким углом, глодалице са попречним 

уторима, радијусни носачи, радијусни резачи, 

редукцијске чауре, млазнице за чишћење, прстенови; 

резачи, резачи цеви, носачи струга за цилиндричне 

брусилице, држачи ножа за тестеру, глодалице, 

брусилице за гуљење, бочне глодалице, брусни 

дискови, дискови са брусним листићима, брусни 

дискови, резачи за уторе, умеци за брзо отпуштање, 

штапови за урезивање, дискови (плоче) за стругање, 

вертикалне стезаљке за брзо отпуштање, сигурносне 

подлошке, брусни листићи за обележавање, стезне 

матице, стезни елементи, стезни елементи са 

механизмом за увлачење, вретенасте бушилице, 

држачи алата, држачи алата за резање, камене 

бушилице, фронталне бруснице, брусни лонци, 

брусне плоче, продужне облоге, ваљкасте чеоне 

глодалице, променљиви држачи, умеци за сечење 

који се могу индексирати, заустављачи радних 

комада, угаоне плоче, једноугаоне глодалице, 

брисачи, стеге са вертикалним стезним чељустима, 

централне бушилице, центри за стругове; сва горе 

наведена роба су машине или делови машина; 

прскалице под притиском као део компресора.   

8  ручни алати и справе (ручне); ручни алати за 

изградњу машина, конструисање апарата, 

конструкцију возила и за грађевинарство; ручни 

алати за обраду метала, дрвета и пластике, ручни 

алати за кућне технике; ручни алати за индустрију; 

ручни алати, укључени у ову класу; механички 

погоњени алати, кљешта за скидање изолације, 

тесани камен, кљешта за слепе закивке, маркице за 

слова, пробијачи за закивке, пумпе за пражњење 

бачви, тешки ковачки чекићи, опружне ваге, турпије, 

затезници, пиштољи за подмазивање, пљосната 

кљешта, навојне матрице, ваљци са навојима, ручне 

глодалице, алати за ручно скидање оштрих ивица, 

ручна длета, ручни развртачи, ручни набијачи, 

реверзибилне рачве са помичном полугом, маљеви, 

ножеви за скидање каблова, универзална клешта, 

компактни маркери, ручни алати за обележавање 

центра, ручне полуге, шиљати алати, магнетне 

дизалице, длета, алати за обраду ивица, паралелне 

стеге, комплети насадних кључева, стежачи, алати за 

означавање, резачи за цеви, маказе за цеви, клешта за 

цеви, ручне тестере, маказе, инжењерски котларски 

чекићи, нарезнице, држачи нарезница, чекићи са 

меким крајевима, одвијачи, кључеви за завртање, 

бушилице са длетом, бочна клешта, игле за 

пробијање, насадни кључеви, разделна длета, 

кљешта за водене пумпе, држачи алата, кутије за 

алате које садрже ручни алат, носачи нарезника, 

напуњене кутије за алате, сва наведена роба је ручни 

алат; маркице за нумерисање (ручни алат који није за 

канцеларијски прибор и употребу у домаћинству); 

прибор за јело; четке (челичне) [ручни алати].   

9  научни, наутички, геодетски, фотографски, 

кинематографски, оптички уређаји и инструменти, 

уређаји и инструменти за вагање, за мерење, за 

сигнализацију, за проверу (надзор), за надгледање, за 
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спашавање живота и наставни уређаји и 

инструменти; физички, електронски уређаји за 

контролу и мерења; научни инструменти, 

навигациони инструменти, геодетски инструменти, 

апарати електричних инструмената, фотооптички 

инструменти,спасилачки инструменти, инструменти 

за обуку и инструменти за провођење, пребацивање, 

трансформисање, акумулирање, регулисање или 

контролу електричне енергије; апарати и 

инструменти за електроенергетику, наиме за водове, 

трансмутацију, складиштење, регулацију и надзор; 

електрични апарати и инструменти (укључени у ову 

класу); апарати за снимање, пренос и репродукцију 

звука и слике; магнетни медијуми за снимање, 

фонографски записи; аутомати за продају и 

механизми за машине са папириним новцем или 

кованицама; регистар касе, рачунарске машине, 

машине за обраду података и рачунари; апарати за 

гашење пожара, писачи, мерни уређаји на тачкарна, 

мерни уређаји прикључног прстена, мерни уређаји 

НО ГО прстена, прстенови НО ГО, мерне траке, 

спољашњи микрометри, мерни уређаји за 

подешавања прстена, електрични писачи и прибор, 

мерни блокови, шестари са косим ивицама за 

узимање спољашњих и унутрашњих мера, опружне 

ваге, микрометри за мерење са кружном скалом 

,равни мерачи, мерни листићи, мерни иснтрументи за 

контролу корака навоја, индикатори, мерни 

инструменти за брзу контролу осовина (мерне 

рачве), мерни уређаји за ГО утикаче, ручни бројачи, 

уређаји за испитивање тврдоће, мерни уређаји за 

висину, блокови за писање, контролни сетови, мерни 

уређаји за конусни чеп, мерни уређаји за конусни 

прстен, мали мерни сталци, увеличавајућа стакла, 

увеличавајуће лампе, мерачи јачине светлости у 

луксима, магнети са кукама, магнетна мерна 

постоља, лењири, мерачи за означавање рубова, 

клизни мерачи са челичним куглицама, држачи 

опреме за мерење, сетови мерних куглица, помична 

кљунаста мерила, микрометри, сетови мерних сонди, 

мерне таблице, мерни уређаји са бројчаником, 

мерачи нагиба, организациони магнети, плоче од 

стакла, глодала са конусном дршком, сечива за 

тестирање, мерне рачве за мерење дужине, мерне 

рачве за мерење радијуса, рефрактометри, апарати за 

испитивање исправности тестирања, апарати за 

мерење нивоа звука, гриндометри, квадратни 

пресеци, угломери, заштитне рукавице, подешивачи 

димензија, стезни елементи за обележавање ивица, 

разделници, уређаји за обележавање, апарати за 

мерење струје, тахометри, сензорски штапови, 

телескопи, инспекцијска огледала, записивачи 

података за температуру / влагу, температурни 

сензори, апарати за мерење температуре, 

заустављачи приликом мерења дубине, микрометри 

са сатом, стандарди за мерење угла, микрометри са 

прецизионим шестаром; либеле; заштитна радна 

одећа, заштитна одела, заштитне кациге, 

респираторне маске, заштитне рукавице, заштитне 

наочаре, кецеље као заштитна одећа, варилачке 

рукавице, штитници за лице; рачунари, периферна 

рачунарска опрема; софтвер сачуван на носачима 

података; апарати за заштиту слуха; софтвери за 

инжењерски дизајн.  

11  уређаји за расвету, осветљење, грејање, хлађење, 

сушење, климатизацију и снабдевање водом, као и 

санитарне инсталације; сијалице.  

12  возила; апарати за кретање по земљи, ваздуху или 

води; делови возила за кретање по земљи, ваздуху и 

води; колица за алат.  

14  племенити метали и њихове легуре, као и 

производи произведени и превучени њима, укључени 

у ову класу; накит, драго камење, драгуљи; 

хоролошки и хронометарски инструменти; сатови и 

инструменти за мерење времена; штоперице.  

16  папир, чвршћи папир, картон и производи 

направљени од ових материјала, укључени у ову 

класу; производи за штампање; штампане ствари; 

материјал за увезивање књига; производи за 

увезивање књига; фотографије, канцеларијски 

материјал,лепак за папир и канцеларијски материјал 

и за домаћинство, уметнички материјал, сликарске 

четкице, писаће машине и канцеларијска опрема 

(осим намештаја); наставни материјал (осим у ређаја) 

, синтетички материјали за паковање обухваћени 

овом класом; штампарска слова; знакови; клишеи; 

игле за копирање за цртачке сврхе; шестари за 

цртање; пластични материјал за паковање, који није 

обухваћен другим класама.  

17  каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун и 

производи направљени од њега, укључени у ову 

класу; роба израђена од синтетике (полупроизводи); 

заптивни, амбалажни и изолациони материјал; црева 

(која нису од метала).  

18  кожне торбе за алат, празне.  

19  грађевински материјали (који нису направљени 

од метала); црева (која нису направљена од метала) 

за изградњу; круте цеви, неметалне, за грађевине; 

асфалт, смола и битумен; уклоњиви објекти (не од 

метала); споменици (који нису израђени од метала); 

спомен-обележја (која нису израђена од метала).  

 20  намештај, огледала, оквири; фабричка опрема, 

односно радне површине, ормарићи за алате, 

челични ормарићи; столице, мердевине (обухваћене 

овом класом), столови, сталаци за одлагање и кутије 

за одлагање и њихови делови, од дрвета или 

пластике, укључујући енергетске платформе за 

снабдевање гасом, компримованим ваздухом и 

електричном енергијом, постоља, полице, преграде, 

преградни зидови, навлаке, табле за столове, предње 

плоче, затварачи; моталице за црева, посебно за 

гумене и пластичне цеви; пластични умеци (улошци) 
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за кутије за алате; улошци од чврсте пене за алате; 

умеци од пластике за транспортне кутије, прибор и 

кутије за излагање, кутије за алат од пластике; 

пластичне кутије за складиштење алата; футроле од 

круте пене за производе од пластике, које нису 

обухваћене другим класама; кутије за производе од 

круте пене за производе од пластике, које нису 

обухваћене другим класама; роба укључена у ову 

класу израђена од дрвета, плуте, трске, ратана, врбе, 

рога, костију, слоноваче, китове кости, оклопа 

корњаче, ћилибара, седефа, сепиолита и замене за 

све ове материјале или синтетички материјали.  

21  посуђе и прибор за домаћинство или кухињу 

(који нису од племенитих метала или обложени 

истим); флашице за уље; чешљеви и сунђери, четке 

(изузев четки за сликање), материјали за израду 

четки, производи за потребе чишћења, инструменти 

за чишћење, крпе за чишћење; челична вуна; 

необрађено или полу-обрађено стакло (изузев стакла 

које се користи у грађевинарству); стаклено посуђе, 

порцелан и грнчарија (укључени у ову класу); 

распршивачи (боце са распршивачима); четке, четке 

за стругање, четке за руке, четкице за свећице од 

мотора; лопатице за смеће.   
 

(210) Ж- 2020-1174 (220) 14.07.2020. 

(442) 15.10.2020. 

(731) Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 64293 

Darmstadt, DE 

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

(540) 

SUPROVIA 

(511) 5  фармацеутски препарати за третирање 

дијабетеса.  
 

(210) Ж- 2020-1178 (220) 14.07.2020. 

(442) 15.10.2020. 

(300) 88785897  05.02.2020.  US. 

(731) Amgen Inc.,, One Amgen Center Drive, Thousand 

Oaks,, 91320-1799, California,, US 

(740) Адвокат Драгољуб Ћосовић, Андре Николића 

3, 11040, Београд 

(540) 

TEZVAYO 

(511) 5  фармацеутски препарати; фармацеутски 

препарати за третман респираторних болести и 

поремећаја, плућних болести и поремећаја, 

кардиоваскуларних болести и поремећаја, упала, 

запаљенских болести и поремећаја, аутоимуних 

болести и поремећаја, рака, онколошких болести и 

поремећаја, хематолошких болести и поремећаја, 

туморских болести, неуролошких болести и 

поремећаја и метаболичких болести и поремећаја.  

(210) Ж- 2020-1179 (220) 15.07.2020. 

(442) 15.10.2020. 

(731) Zhuhai Ninestar Management Co., Ltd., Room 

105-67604 (Centralized Office Area), No.6 Baohua 

Road, Hengqin New District, Zhuhai, , Guangdong, , CN 

(740) Адвокат Драгољуб Ћосовић, Андре Николића 

3, 11040, Београд 

(540) 

 

(531) 26.11.12; 27.05.01; 27.05.11; 27.07.01  

(511) 2  тонери за штампаче и фотокопир апарате; 

штампарско мастило; патроне (кертриџи) са тонером, 

напуњени, за штампаче и фотокопир апарате; 

патроне (кертриџи) напуњене мастилом, за штампаче 

и фотокопир апарате; пигменти.  
 

(210) Ж- 2020-1189 (220) 16.07.2020. 

(442) 15.10.2020. 

(731) Public Joint Stock Company Gazprom Neft, Ul. 

Pochtamtskaya, dom 3-5, litr A, ch. pom 1N, kab.2401, 

190000, Saint Petersburg, RU 

(740) Весна Живковић, Македонска 30, Београд 

(540) 

 

(531) 05.05.20; 05.05.21; 26.01.03; 26.01.15; 29.01.02; 

29.01.06  

(591) жута, бела.  

(511) 3  абразиви; абразивне тканине; абразивни 

папир; антистатичке марамице за машине за сушење 

веша; антистатички препарати за кућну употребу; 

ароматична уља [етарска уља]; ароме за колаче 

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

храну [етарска уља]; астрингентна средства; 

бадемово млеко за козметичку употребу; бадемово 

уље; бадемов сапун; базе за цветне парфеме; балзами 

за косу; балзами, осим за медицинске сврхе; басма 

[козметичка боја]; бела креда; белила за веш; биљни 

екстракти за козметичке намене; бергамот уље; боје 
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за браду; боје за косу; боје за тело за козметичке 

намене; боје за тоалетну употребу; брусни папир; 

ваздух конзервиран под притиском, за чишћење и 

уклањање прашине; ватирани штапићи за козметичке 

сврхе; вештачке трепавице; вештачки нокти; вода од 

лаванде; восак за бркове; восак за депилацију; восак 

за паркет; восак за подове; восак за полирање; восак 

за ципеле; вулкански пепео за чишћење; 

гвалтеријино уље; гел јастучићи за очи за козметичке 

намене; гелови за избељивање зуба; гелови за 

масажу, који нису за медицинску употребу; 

гераниол; глазуре за перионице; дезодоранси за 

кућне љубимце; дезодоранси за људе или животиње; 

дезодорантни сапун; декоративне налепнице за 

козметичку употребу; декоративне налепнице за 

нокте; депилатори; детерџенти, који нису за 

употребу у производним процесима и за медицинску 

употребу; дијамантин, боракс [арбазив]; екстракти 

цвећа [парфеми]; етарска уља; етарска уља кедровог 

дрвета; етарска уља лимуна; етарске есенције; 

етарско уље аниса; етарско уље лимуна; желе од 

петролеја за козметичку употребу; испарљиви алкали 

[амонијака] [детерџент]; јасминово уље; јонон 

[парфимеријски]; јувелирска црвена [прах за 

полирање метала]; калијум хипохлорид; камен за 

бријање [антисептички]; камен за глачање; камен за 

полирање; камен пловућац; кана [козметичка боја]; 

карбиди метала [абразиви]; каустична сода; кесице 

са мирисом за рубље; козметика; козметика за децу; 

козметика за животиње; козметика за обрве; 

козметичке боје; козметичке креме; козметичке 

маске; козметичке оловке; козметички препарати за 

купање; козметички препарати за негу коже; 

козметички препарати за трепавице; козметички 

препарати мршављење; козметички сетови; колоњска 

вода; комади тоалетног сапуна; кора квилајле за 

прање; корунд [абразив]; креда за чишћење; креме за 

бељење коже; креме за кожне производе; креме за 

полирање; креме за ципеле; кројачки восак; крпе 

намочене детерџентом за чишћење; лак за нокте; 

лакови за косу; лепак за причвршћивање вештачких 

трепавица; лепак за причвршћивање перике; лосиони 

за козметичку употребу; лосиони за косу; лосиони 

после бријања; марамице за бебе натопљене 

препаратима за чишћење; марамице за спречавање 

бојења веша; марамице натопљене препаратима за 

скидање шминке; марамице натопљене са 

козметичким лосионима; маскаре; масти за 

козметичку употребу; мента за парфимеријске 

производе; мирисна мента [етарско уље]; мирисни 

штапићи; миришљаве воде; миришљаво дрво; 

мицеларна вода; млеко за чишћење за тоалетну 

употребу; мошус [парфимерија]; не клизајуће 

течности за подове; не клизајући восак за подове; 

неутрализатори за трајно коврџање косе; обућарски 

восак; одстрањивачи воска са пода [средства за 

одстрањивање]; одстрањивачи лака; оловке за 

извлачење обрва; оплемењивачи рубља за употребу у 

перионицама; памучна вуна за козметичку употребу; 

памучни јастучићи натопљени препаратима за 

уклањање шминке; папир за полирање; парфеми; 

парфимерија; пасте за бријање; пасте за зубе; 

плавило за веш; помаде за козметичку употребу; 

потпури [мириси]; препарати за бељење [скидање 

боје] за козметичку употребу; препарати за бељење 

[уклањање боја] за употребу у домаћинству; 

препарати за бријање; препарати за брушење; 

препарати за заштиту коже[полирање]; препарати за 

избељивање кожних производа; препарати за 

испирање уста, који нису медицински; препарати за 

коврџање косе; препарати за купање, не за 

медицинске сврхе; препарати за натапање у 

перионицама; препарати за негу ноктију; препарати 

за освежавање даха за личну хигијену; препарати за 

отчепљивање одводних цеви; препарати за 

парфимисање ваздуха; препарати за полирање; 

препарати за полирање протеза; препарати за прање; 

препарати за сјај лишћа биљака; препарати за сјај 

[полири]; препарати за сунчање; препарати за 

сунчање [козметички]; препарати за туширање за 

личну хигијену и дезодорисање [тоалетни 

производи]; препарати за уклањање боја; препарати 

за уклањање боје; препарати за уклањање каменца за 

употребу у домаћинству; препарати за уклањање 

лака; препарати за уклањање мрља; препарати за 

уклањање рђе; препарати за уклањање шминке; 

препарати за хемијско чишћење; препарати за 

чишћење; препарати за чишћење протеза; препарати 

за чишћење тапета; препарати за шминкање; 

препарати за штиркање; препарати колагена за 

козметичке сврхе; препарати од алое вере за 

козметичке намене; препарати против знојења; 

производи за исправљање косе; производи за 

одмашћивање, који нису за употребу у процесу 

производње; пудер за шминкање; распршивачи од 

трске за освежавање ваздуха; раствори за чишћење; 

ружеви за усне; ружино уље; сапун; сапун за 

бријање; сапун против знојења; сапун за избељивање 

текстила; сапун против знојења ногу; сафрол; свеће 

за масажу за козметичку употребу; силикон карбид 

[абразив]; сјајеви за усне; сода за избељивање; сода 

за прање, чишћење; соли за избељивање; соли за 

купање које нису за медицинску употребу; спрејеви 

за освежавање даха; средства за вагинално испирање 

за личну хигијену или дезодорисање; средства за 

испирање очију, не за медицинске намене; средства 

за лепљење за козметичку употребу; средства за 

полирање намештаја и подова; средства за сушење 

судова у машинама за судове; средства за уклањање 

лака за нокте; средства за чишћење за интимну 

личну хигијену, немедицинска; средства за чишћење 

зуба [пасте, гелови, течности]; средства за чишћење 
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обуће; стаклено платно [абразивно платно]; стипса, 

алаум [астрингенти]; талк пудер, за тоалетну 

употребу; тамјан; терпен [етарско уље]; терпентин за 

одмашћивање; терпентинскq уље за одмашћивање; 

течни латекс за бојење тела за козметичке намене; 

течности за чишћење ветробрана; тоалетна уља; 

тоалетне воде; тоалетни производи [средства за 

личну хигијену]; траке за избељивање зуба; траке за 

освежавање даха; триполи камен за полирање; 

ћилибар [парфем]; уља за козметичку употребу; уља 

за парфеме и мирисе; уља за чишћење; уље од 

лаванде; Фитокозметички препарати; фумигацијска 

средства [парфеми]; футроле за ружеве за усне; 

хелиотропин; хемијски препарати за чишћење за 

употребу у домаћинству; хемикалије за освежавање 

боја за употребу у домаћинству [прање веша]; 

хидроген пероксид за козметичку употребу; 

шампони; шампони за животиње [немедицински 

препарати за негу]; шампони за кућне љубимце 

[немедицински препарати за негу]; шампони за суво 

прање; шминка; шљокице за нокте; шмиргла; 

шмиргл папир; шустерски восак; штирак за сјај 

веша; штирак за прање веша; шмиргл платно.   

16  папирне марамице за уклањање шминке; 

марамице од папира за чишћење; папирни подметачи 

за стоматолошке тацне; убруси за лице од папира; 

подметачи од папира; подметачи за сто од папира.  

35  административна обрада наруџбеница за 

куповину; административна помоћ при одговарању 

на позиве за подношење понуда; административне 

услуге за пресељење пословања предузећа; 

административне услуге у вези са упућивањем на 

лечење; ажурирање и одржавање информација у 

регистрима; ажурирање и одржавање податка у 

рачунарским базама података; ажурирање огласних 

материјала; анализе цена и трошкова; ангажовање 

спољних фирми за административно управљање 

компанијама; дактилографске услуге; дистрибуција 

рекламног материјала; дистрибуција узорака; 

договарање претплате за услуге телекомуникација за 

трећа лица; економске прогнозе; издавање машина за 

Фотокопирање; изнајмљивање аутомата за продају; 

изнајмљивање билборда [паноа за рекламирање]; 

изнајмљивање времена за рекламирање у средствима 

комуникације; изнајмљивање канцеларијске опреме 

у заједничким радним просторима; изнајмљивање 

канцеларијских машина и опреме; изнајмљивање 

огласних материјала; изнајмљивање огласног 

простора; изнајмљивање продајних штандова; израда 

извода са рачуна; израђивање профила потрошача за 

комерцијалне или маркетиншке сврхе; индексирање 

интернет сајтова за комерцијалне намене или намене 

оглашавања; испитивање јавног мњења; 

истраживање тржишта; комерцијална 

администрација за лиценце роба и услуга трећих 

лица; компјутерско управљање подацима; 

консултације о стратегији комуникације у односима 

са јавношћу; консултације о стратегији комуникације 

у рекламирању; консултације у вези са избором 

особља; консултације у вези са пословним 

организовањем; консултације у пословном 

управљању; манекенске услуге у циљу рекламирања 

или продајних промоција; маркетинг; маркетинг у 

оквиру издавања софтвера; маркетиншка 

истраживања; непосредно оглашавање путем поште; 

обавештења о пословима; обезбеђивање онлајн 

тржишта за купце и продавце роба и услуга; 

објављивање рекламних текстова; обрада текста; 

обрачун пореза; оглашавање; оглашавање на 

отвореном; оглашавање плаћањем по клику [рау рег 

click оглашавање]; онлајн рекламирање на 

рачунарској мрежи; оптимизација претраживача за 

промоцију продаје; оптимизација саобраћаја са 

Интернет странице; организовање изложби за 

привредне или рекламне потребе; организовање 

модних ревија у промотивне сврхе; организовање 

сајмова; писање радних биографија за друге; писање 

рекламних текстова; писање текстова за рекламне 

намене; помоћ у пословном или индустријском 

управљању; помоћ у пословном управљању; 

пословна испитивања; пословна истраживања; 

пословне процене; пословно управљање за независне 

пружаоце услуга; пословно управљање за спортисте; 

пословно управљање за сценске уметнике; пословно 

управљање и организационо саветовање; пословно 

управљање програмима рефундирања за друге; 

пословно управљање хотелима; преговарање и 

закључивање пословних трансакција за трећа лица; 

преговарање о пословним уговорима за друге; 

презентација производа путем средстава 

комуникације, у сврху продаје на мало; презентација 

робе; преписивање кореспонденције [канцеларијске 

услуге]; претраживање података у рачунарским 

датотекама за друге; привремено пословно 

управљање; прикупљање информација у 

компјутерске базе података; прикупљање 

статистичких података; припрема платних листи; 

продукција програма телевизијске продаје; 

производња рекламних филмова; промоција робе и 

услуга кроз спонзорисање спорских догађаја; 

промоција продаје за друге; проналажење особља; 

професионалне пословне консултације; пружање 

комерцијалних и пословних контакт информација; 

пружање комерцијалних савета и информација 

потрошачима при избору роба и услуга; пружање 

корисничких оцена у комерцијалне или рекламне 

сврхе; пружање корисничких прегледа у 

комерцијалне или рекламне сврхе; пружање 

пословних информација; пружање пословних 

информација путем Интернет странице; психолошко 

тестирање за избор запослених; развој концепта 

оглашавања; рачуноводство; ревизија пословања; 
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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; 

системација информација у компјутерским базама 

података; стенографске услуге; стручне услуге о 

пословној ефикасности; тражење спонзорства; 

управљање програмима за путнике који често лете 

авионом; управљање програмима лојалности 

потрошача; уређивање излога; услуге агенција за 

запошљавање; услуге агенција за пружање 

пословних информација; услуге агенција за увоз и 

извоз; услуге велепродаје фармацеутских, 

ветеринарских и хигијенских препарата и 

медицинског материјала; услуге графичке обраде 

материјала за рекламне сврхе; услуге заказивања 

састанака [канцеларијске услуге]; услуге 

комерцијалног лобирања; услуге корпоративне 

комуникације; услуге малопродаје у вези са 

пекарским производима; услуге малопродаје 

уметничких дела од стране уметничких галерија; 

услуге малопродаје фармацеутских, ветеринарских и 

хигијенских препарата и медицинског материјала; 

услуге набавке за трећа лица [куповина производа и 

услуга за друге пословне субјекте]; услуге односа са 

јавношћу; услуге односа са медијима; услуге онлајн 

малопродаје дигиталне музике која се преузима са 

интернета; услуге онлајн малопродаје мелодије звона 

које се преузимају са интернета; услуге онлајн 

малопродаје претходно снимљене музике и филмова 

који се преузимају са интернета; услуге подсећања 

на уговорене састанке [канцеларијски послови]; 

услуге подуговарања, аутсорсинг [помоћ у 

пословању]; услуге пописивања поклона; услуге 

поређења цена; услуге пословног посредовања које 

се односе на повезивање потенцијалних приватних 

улагача са предузетницима којима су потребна 

финансијска средства; услуге посредовања у 

трговини; услуге праћења конкуренције; услуге 

праћења тржишта; услуге праћења штампе; услуге 

претплате на новине за друге; услуге пријављивања 

пореза; услуге продаје путем лицитације; услуге 

рекламних агенција; услуге телемаркетинга; услуге 

телефонских централа; услуге телефонског 

одговарања за одсутне претплатнике; услуге 

управљања пословним пројектима за грађевинске 

пројекте; услуге фотокопирања: фактурисање; 

финансијска ревизија; циљни маркетинг.   
 

(210) Ж- 2020-1190 (220) 16.07.2020. 

(442) 15.10.2020. 

(731) Public Joint Stock Company Gazprom Neft, Ul. 

Pochtamtskaya, dom 3-5, litr A, ch. pom 1N, kab.2401, 

190000, Saint Petersburg, RU 

(740) Весна Живковић, Македонска 30, Београд 

(540) 

 

(531) 05.05.20; 05.05.21; 26.01.03; 26.01.12; 26.01.15; 

26.01.24; 26.07.25  

(511) 3  абразиви; абразивне тканине; абразивни 

папир; антистатичке марамице за машине за сушење 

веша; антистатички препарати за кућну употребу; 

ароматична уља [етарска уља]; ароме за колаче 

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

храну [етарска уља]; астрингентна средства; 

бадемово млеко за козметичку употребу; бадемово 

уље; бадемов сапун; базе за цветне парфеме; балзами 

за косу; балзами, осим за медицинске сврхе; басма 

[козметичка боја]; бела креда; белила за веш; биљни 

екстракти за козметичке намене; бергамот уље; боје 

за браду; боје за косу; боје за тело за козметичке 

намене; боје за тоалетну употребу; брусни папир; 

ваздух конзервиран под притиском, за чишћење и 

уклањање прашине; ватирани штапићи за козметичке 

сврхе; вештачке трепавице; вештачки нокти; вода од 

лаванде; восак за бркове; восак за депилацију; восак 

за паркет; восак за подове; восак за полирање; восак 

за ципеле; вулкански пепео за чишћење; 

гвалтеријино уље; гел јастучићи за очи за козметичке 

намене; гелови за избељивање зуба; гелови за 

масажу, који нису за медицинску употребу; 

гераниол; глазуре за перионице; дезодоранси за 

кућне љубимце; дезодоранси за људе или животиње; 

дезодорантни сапун; декоративне налепнице за 

козметичку употребу; декоративне налепнице за 

нокте; депилатори; детерџенти, који нису за 

употребу у производним процесима и за медицинску 

употребу; дијамантин, боракс [арбазив]; екстракти 

цвећа [парфеми]; етарска уља; етарска уља кедровог 

дрвета; етарска уља лимуна; етарске есенције; 

етарско уље аниса; етарско уље лимуна; желе од 

петролеја за козметичку употребу; испарљиви алкали 

[амонијака] [детерџент]; јасминово уље; јонон 

[парфимеријски]; јувелирска црвена [прах за 

полирање метала]; калијум хипохлорид; камен за 

бријање [антисептички]; камен за глачање; камен за 

полирање; камен пловућац; кана [козметичка боја]; 

карбиди метала [абразиви]; каустична сода; кесице 

са мирисом за рубље; козметика; козметика за децу; 



 

 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2020/10a 

Intellectual Property Gazette  2020/10a Ж 

ЗИС / RS / IPO 

 

27 

козметика за животиње; козметика за обрве; 

козметичке боје; козметичке креме; козметичке 

маске; козметичке оловке; козметички препарати за 

купање; козметички препарати за негу коже; 

козметички препарати за трепавице; козметички 

препарати мршављење; козметички сетови; колоњска 

вода; комади тоалетног сапуна; кора квилајле за 

прање; корунд [абразив]; креда за чишћење; креме за 

бељење коже; креме за кожне производе; креме за 

полирање; креме за ципеле; кројачки восак; крпе 

намочене детерџентом за чишћење; лак за нокте; 

лакови за косу; лепак за причвршћивање вештачких 

трепавица; лепак за причвршћивање перике; лосиони 

за козметичку употребу; лосиони за косу; лосиони 

после бријања; марамице за бебе натопљене 

препаратима за чишћење; марамице за спречавање 

бојења веша; марамице натопљене препаратима за 

скидање шминке; марамице натопљене са 

козметичким лосионима; маскаре; масти за 

козметичку употребу; мента за парфимеријске 

производе; мирисна мента [етарско уље]; мирисни 

штапићи; миришљаве воде; миришљаво дрво; 

мицеларна вода; млеко за чишћење за тоалетну 

употребу; мошус [парфимерија]; не клизајуће 

течности за подове; не клизајући восак за подове; 

неутрализатори за трајно коврџање косе; обућарски 

восак; одстрањивачи воска са пода [средства за 

одстрањивање]; одстрањивачи лака; оловке за 

извлачење обрва; оплемењивачи рубља за употребу у 

перионицама; памучна вуна за козметичку употребу; 

памучни јастучићи натопљени препаратима за 

уклањање шминке; папир за полирање; парфеми; 

парфимерија; пасте за бријање; пасте за зубе; 

плавило за веш; помаде за козметичку употребу; 

потпури [мириси]; препарати за бељење [скидање 

боје] за козметичку употребу; препарати за бељење 

[уклањање боја] за употребу у домаћинству; 

препарати за бријање; препарати за брушење; 

препарати за заштиту коже[полирање]; препарати за 

избељивање кожних производа; препарати за 

испирање уста, који нису медицински; препарати за 

коврџање косе; препарати за купање, не за 

медицинске сврхе; препарати за натапање у 

перионицама; препарати за негу ноктију; препарати 

за освежавање даха за личну хигијену; препарати за 

отчепљивање одводних цеви; препарати за 

парфимисање ваздуха; препарати за полирање; 

препарати за полирање протеза; препарати за прање; 

препарати за сјај лишћа биљака; препарати за сјај 

[полири]; препарати за сунчање; препарати за 

сунчање [козметички]; препарати за туширање за 

личну хигијену и дезодорисање [тоалетни 

производи]; препарати за уклањање боја; препарати 

за уклањање боје; препарати за уклањање каменца за 

употребу у домаћинству; препарати за уклањање 

лака; препарати за уклањање мрља; препарати за 

уклањање рђе; препарати за уклањање шминке; 

препарати за хемијско чишћење; препарати за 

чишћење; препарати за чишћење протеза; препарати 

за чишћење тапета; препарати за шминкање; 

препарати за штиркање; препарати колагена за 

козметичке сврхе; препарати од алое вере за 

козметичке намене; препарати против знојења; 

производи за исправљање косе; производи за 

одмашћивање, који нису за употребу у процесу 

производње; пудер за шминкање; распршивачи од 

трске за освежавање ваздуха; раствори за чишћење; 

ружеви за усне; ружино уље; сапун; сапун за 

бријање; сапун против знојења; сапун за избељивање 

текстила; сапун против знојења ногу; сафрол; свеће 

за масажу за козметичку употребу; силикон карбид 

[абразив]; сјајеви за усне; сода за избељивање; сода 

за прање, чишћење; соли за избељивање; соли за 

купање које нису за медицинску употребу; спрејеви 

за освежавање даха; средства за вагинално испирање 

за личну хигијену или дезодорисање; средства за 

испирање очију, не за медицинске намене; средства 

за лепљење за козметичку употребу; средства за 

полирање намештаја и подова; средства за сушење 

судова у машинама за судове; средства за уклањање 

лака за нокте; средства за чишћење за интимну 

личну хигијену, немедицинска; средства за чишћење 

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

обуће; стаклено платно [абразивно платно]; стипса, 

алаум [астрингенти]; талк пудер, за тоалетну 

употребу; тамјан; терпен [етарско уље]; терпентин за 

одмашћивање; терпентинскq уље за одмашћивање; 

течни латекс за бојење тела за козметичке намене; 

течности за чишћење ветробрана; тоалетна уља; 

тоалетне воде; тоалетни производи [средства за 

личну хигијену]; траке за избељивање зуба; траке за 

освежавање даха; триполи камен за полирање; 

ћилибар [парфем]; уља за козметичку употребу; уља 

за парфеме и мирисе; уља за чишћење; уље од 

лаванде; Фитокозметички препарати; фумигацијска 

средства [парфеми]; футроле за ружеве за усне; 

хелиотропин; хемијски препарати за чишћење за 

употребу у домаћинству; хемикалије за освежавање 

боја за употребу у домаћинству [прање веша]; 

хидроген пероксид за козметичку употребу; 

шампони; шампони за животиње [немедицински 

препарати за негу]; шампони за кућне љубимце 

[немедицински препарати за негу]; шампони за суво 

прање; шминка; шљокице за нокте; шмиргла; 

шмиргл папир; шустерски восак; штирак за сјај 

веша; штирак за прање веша; шмиргл платно.   

16  папирне марамице за уклањање шминке; 

марамице од папира за чишћење; папирни подметачи 

за стоматолошке тацне; убруси за лице од папира; 

подметачи од папира; подметачи за сто од папира.  

35  административна обрада наруџбеница за 

куповину; административна помоћ при одговарању 
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на позиве за подношење понуда; административне 

услуге за пресељење пословања предузећа; 

административне услуге у вези са упућивањем на 

лечење; ажурирање и одржавање информација у 

регистрима; ажурирање и одржавање податка у 

рачунарским базама података; ажурирање огласних 

материјала; анализе цена и трошкова; ангажовање 

спољних фирми за административно управљање 

компанијама; дактилографске услуге; дистрибуција 

рекламног материјала; дистрибуција узорака; 

договарање претплате за услуге телекомуникација за 

трећа лица; економске прогнозе; издавање машина за 

Фотокопирање; изнајмљивање аутомата за продају; 

изнајмљивање билборда [паноа за рекламирање]; 

изнајмљивање времена за рекламирање у средствима 

комуникације; изнајмљивање канцеларијске опреме 

у заједничким радним просторима; изнајмљивање 

канцеларијских машина и опреме; изнајмљивање 

огласних материјала; изнајмљивање огласног 

простора; изнајмљивање продајних штандова; израда 

извода са рачуна; израђивање профила потрошача за 

комерцијалне или маркетиншке сврхе; индексирање 

интернет сајтова за комерцијалне намене или намене 

оглашавања; испитивање јавног мњења; 

истраживање тржишта; комерцијална 

администрација за лиценце роба и услуга трећих 

лица; компјутерско управљање подацима; 

консултације о стратегији комуникације у односима 

са јавношћу; консултације о стратегији комуникације 

у рекламирању; консултације у вези са избором 

особља; консултације у вези са пословним 

организовањем; консултације у пословном 

управљању; манекенске услуге у циљу рекламирања 

или продајних промоција; маркетинг; маркетинг у 

оквиру издавања софтвера; маркетиншка 

истраживања; непосредно оглашавање путем поште; 

обавештења о пословима; обезбеђивање онлајн 

тржишта за купце и продавце роба и услуга; 

објављивање рекламних текстова; обрада текста; 

обрачун пореза; оглашавање; оглашавање на 

отвореном; оглашавање плаћањем по клику [рау рег 

click оглашавање]; онлајн рекламирање на 

рачунарској мрежи; оптимизација претраживача за 

промоцију продаје; оптимизација саобраћаја са 

Интернет странице; организовање изложби за 

привредне или рекламне потребе; организовање 

модних ревија у промотивне сврхе; организовање 

сајмова; писање радних биографија за друге; писање 

рекламних текстова; писање текстова за рекламне 

намене; помоћ у пословном или индустријском 

управљању; помоћ у пословном управљању; 

пословна испитивања; пословна истраживања; 

пословне процене; пословно управљање за независне 

пружаоце услуга; пословно управљање за спортисте; 

пословно управљање за сценске уметнике; пословно 

управљање и организационо саветовање; пословно 

управљање програмима рефундирања за друге; 

пословно управљање хотелима; преговарање и 

закључивање пословних трансакција за трећа лица; 

преговарање о пословним уговорима за друге; 

презентација производа путем средстава 

комуникације, у сврху продаје на мало; презентација 

робе; преписивање кореспонденције [канцеларијске 

услуге]; претраживање података у рачунарским 

датотекама за друге; привремено пословно 

управљање; прикупљање информација у 

компјутерске базе података; прикупљање 

статистичких података; припрема платних листи; 

продукција програма телевизијске продаје; 

производња рекламних филмова; промоција робе и 

услуга кроз спонзорисање спорских догађаја; 

промоција продаје за друге; проналажење особља; 

професионалне пословне консултације; пружање 

комерцијалних и пословних контакт информација; 

пружање комерцијалних савета и информација 

потрошачима при избору роба и услуга; пружање 

корисничких оцена у комерцијалне или рекламне 

сврхе; пружање корисничких прегледа у 

комерцијалне или рекламне сврхе; пружање 

пословних информација; пружање пословних 

информација путем Интернет странице; психолошко 

тестирање за избор запослених; развој концепта 

оглашавања; рачуноводство; ревизија пословања; 

регистровање писане комуникације и података; 

рекламирање на радију; рекламирање преко плаката; 

рекламирање слањем наруџбеница; рекламирање 

преко телевизије; саветодавне услуге у пословном 

управљању; састављање пописа информација за 

комерцијалне и рекламне сврхе; секретарске услуге; 

системација информација у компјутерским базама 

података; стенографске услуге; стручне услуге о 

пословној ефикасности; тражење спонзорства; 

управљање програмима за путнике који често лете 

авионом; управљање програмима лојалности 

потрошача; уређивање излога; услуге агенција за 

запошљавање; услуге агенција за пружање 

пословних информација; услуге агенција за увоз и 

извоз; услуге 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 
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интернета; услуге онлајн малопродаје мелодије звона 

које се преузимају са интернета; услуге онлајн 

малопродаје претходно снимљене музике и филмова 

који се преузимају са интернета; услуге подсећања 

на уговорене састанке [канцеларијски послови]; 

услуге подуговарања, аутсорсинг [помоћ у 

пословању]; услуге пописивања поклона; услуге 

поређења цена; услуге пословног посредовања које 

се односе на повезивање потенцијалних приватних 

улагача са предузетницима којима су потребна 

финансијска средства; услуге посредовања у 

трговини; услуге праћења конкуренције; услуге 

праћења тржишта; услуге праћења штампе; услуге 

претплате на новине за друге; услуге пријављивања 

пореза; услуге продаје путем лицитације; услуге 

рекламних агенција; услуге телемаркетинга; услуге 

телефонских централа; услуге телефонског 

одговарања за одсутне претплатнике; услуге 

управљања пословним пројектима за грађевинске 

пројекте; услуге фотокопирања: фактурисање; 

финансијска ревизија; циљни маркетинг.   
 

(210) Ж- 2020-1191 (220) 16.07.2020. 

(442) 15.10.2020. 

(731) Public Joint Stock Company Gazprom Neft, Ul. 

Pochtamtskaya, dom 3-5, litr A, ch. pom 1N, kab.2401, 

190000, Saint Petersburg, RU 

(740) Весна Живковић, Македонска 30, Београд 

(540) 

 

(531) 05.05.20; 05.05.21; 26.01.03; 26.01.15; 29.01.01; 

29.01.06  

(591) наранџаста, бела.  

(511) 3  абразиви; абразивне тканине; абразивни 

папир; антистатичке марамице за машине за сушење 

веша; антистатички препарати за кућну употребу; 

ароматична уља [етарска уља]; ароме за колаче 

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

храну [етарска уља]; астрингентна средства; 

бадемово млеко за козметичку употребу; бадемово 

уље; бадемов сапун; базе за цветне парфеме; балзами 

за косу; балзами, осим за медицинске сврхе; басма 

[козметичка боја]; бела креда; белила за веш; биљни 

екстракти за козметичке намене; бергамот уље; боје 

за браду; боје за косу; боје за тело за козметичке 

намене; боје за тоалетну употребу; брусни папир; 

ваздух конзервиран под притиском, за чишћење и 

уклањање прашине; ватирани штапићи за козметичке 

сврхе; вештачке трепавице; вештачки нокти; вода од 

лаванде; восак за бркове; восак за депилацију; восак 

за паркет; восак за подове; восак за полирање; восак 

за ципеле; вулкански пепео за чишћење; 

гвалтеријино уље; гел јастучићи за очи за козметичке 

намене; гелови за избељивање зуба; гелови за 

масажу, који нису за медицинску употребу; 

гераниол; глазуре за перионице; дезодоранси за 

кућне љубимце; дезодоранси за људе или животиње; 

дезодорантни сапун; декоративне налепнице за 

козметичку употребу; декоративне налепнице за 

нокте; депилатори; детерџенти, који нису за 

употребу у производним процесима и за медицинску 

употребу; дијамантин, боракс [арбазив]; екстракти 

цвећа [парфеми]; етарска уља; етарска уља кедровог 

дрвета; етарска уља лимуна; етарске есенције; 

етарско уље аниса; етарско уље лимуна; желе од 

петролеја за козметичку употребу; испарљиви алкали 

[амонијака] [детерџент]; јасминово уље; јонон 

[парфимеријски]; јувелирска црвена [прах за 

полирање метала]; калијум хипохлорид; камен за 

бријање [антисептички]; камен за глачање; камен за 

полирање; камен пловућац; кана [козметичка боја]; 

карбиди метала [абразиви]; каустична сода; кесице 

са мирисом за рубље; козметика; козметика за децу; 

козметика за животиње; козметика за обрве; 

козметичке боје; козметичке креме; козметичке 

маске; козметичке оловке; козметички препарати за 

купање; козметички препарати за негу коже; 

козметички препарати за трепавице; козметички 

препарати мршављење; козметички сетови; колоњска 

вода; комади тоалетног сапуна; кора квилајле за 

прање; корунд [абразив]; креда за чишћење; креме за 

бељење коже; креме за кожне производе; креме за 

полирање; креме за ципеле; кројачки восак; крпе 

намочене детерџентом за чишћење; лак за нокте; 

лакови за косу; лепак за причвршћивање вештачких 

трепавица; лепак за причвршћивање перике; лосиони 

за козметичку употребу; лосиони за косу; лосиони 

после бријања; марамице за бебе натопљене 

препаратима за чишћење; марамице за спречавање 

бојења веша; марамице натопљене препаратима за 

скидање шминке; марамице натопљене са 

козметичким лосионима; маскаре; масти за 

козметичку употребу; мента за парфимеријске 

производе; мирисна мента [етарско уље]; мирисни 

штапићи; миришљаве воде; миришљаво дрво; 

мицеларна вода; млеко за чишћење за тоалетну 

употребу; мошус [парфимерија]; не клизајуће 

течности за подове; не клизајући восак за подове; 

неутрализатори за трајно коврџање косе; обућарски 

восак; одстрањивачи воска са пода [средства за 

одстрањивање]; одстрањивачи лака; оловке за 
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извлачење обрва; оплемењивачи рубља за употребу у 

перионицама; памучна вуна за козметичку употребу; 

памучни јастучићи натопљени препаратима за 

уклањање шминке; папир за полирање; парфеми; 

парфимерија; пасте за бријање; пасте за зубе; 

плавило за веш; помаде за козметичку употребу; 

потпури [мириси]; препарати за бељење [скидање 

боје] за козметичку употребу; препарати за бељење 

[уклањање боја] за употребу у домаћинству; 

препарати за бријање; препарати за брушење; 

препарати за заштиту коже[полирање]; препарати за 

избељивање кожних производа; препарати за 

испирање уста, који нису медицински; препарати за 

коврџање косе; препарати за купање, не за 

медицинске сврхе; препарати за натапање у 

перионицама; препарати за негу ноктију; препарати 

за освежавање даха за личну хигијену; препарати за 

отчепљивање одводних цеви; препарати за 

парфимисање ваздуха; препарати за полирање; 

препарати за полирање протеза; препарати за прање; 

препарати за сјај лишћа биљака; препарати за сјај 

[полири]; препарати за сунчање; препарати за 

сунчање [козметички]; препарати за туширање за 

личну хигијену и дезодорисање [тоалетни 

производи]; препарати за уклањање боја; препарати 

за уклањање боје; препарати за уклањање каменца за 

употребу у домаћинству; препарати за уклањање 

лака; препарати за уклањање мрља; препарати за 

уклањање рђе; препарати за уклањање шминке; 

препарати за хемијско чишћење; препарати за 

чишћење; препарати за чишћење протеза; препарати 

за чишћење тапета; препарати за шминкање; 

препарати за штиркање; препарати колагена за 

козметичке сврхе; препарати од алое вере за 

козметичке намене; препарати против знојења; 

производи за исправљање косе; производи за 

одмашћивање, који нису за употребу у процесу 

производње; пудер за шминкање; распршивачи од 

трске за освежавање ваздуха; раствори за чишћење; 

ружеви за усне; ружино уље; сапун; сапун за 

бријање; сапун против знојења; сапун за избељивање 

текстила; сапун против знојења ногу; сафрол; свеће 

за масажу за козметичку употребу; силикон карбид 

[абразив]; сјајеви за усне; сода за избељивање; сода 

за прање, чишћење; соли за избељивање; соли за 

купање које нису за медицинску употребу; спрејеви 

за освежавање даха; средства за вагинално испирање 

за личну хигијену или дезодорисање; средства за 

испирање очију, не за медицинске намене; средства 

за лепљење за козметичку употребу; средства за 

полирање намештаја и подова; средства за сушење 

судова у машинама за судове; средства за уклањање 

лака за нокте; средства за чишћење за интимну 

личну хигијену, немедицинска; средства за чишћење 

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

обуће; стаклено платно [абразивно платно]; стипса, 

алаум [астрингенти]; талк пудер, за тоалетну 

употребу; тамјан; терпен [етарско уље]; терпентин за 

одмашћивање; терпентинскq уље за одмашћивање; 

течни латекс за бојење тела за козметичке намене; 

течности за чишћење ветробрана; тоалетна уља; 

тоалетне воде; тоалетни производи [средства за 

личну хигијену]; траке за избељивање зуба; траке за 

освежавање даха; триполи камен за полирање; 

ћилибар [парфем]; уља за козметичку употребу; уља 

за парфеме и мирисе; уља за чишћење; уље од 

лаванде; Фитокозметички препарати; фумигацијска 

средства [парфеми]; футроле за ружеве за усне; 

хелиотропин; хемијски препарати за чишћење за 

употребу у домаћинству; хемикалије за освежавање 

боја за употребу у домаћинству [прање веша]; 

хидроген пероксид за козметичку употребу; 

шампони; шампони за животиње [немедицински 

препарати за негу]; шампони за кућне љубимце 

[немедицински препарати за негу]; шампони за суво 

прање; шминка; шљокице за нокте; шмиргла; 

шмиргл папир; шустерски восак; штирак за сјај 

веша; штирак за прање веша; шмиргл платно.   

16  папирне марамице за уклањање шминке; 

марамице од папира за чишћење; папирни подметачи 

за стоматолошке тацне; убруси за лице од папира; 

подметачи од папира; подметачи за сто од папира.  

35  административна обрада наруџбеница за 

куповину; административна помоћ при одговарању 

на позиве за подношење понуда; административне 

услуге за пресељење пословања предузећа; 

административне услуге у вези са упућивањем на 

лечење; ажурирање и одржавање информација у 

регистрима; ажурирање и одржавање податка у 

рачунарским базама података; ажурирање огласних 

материјала; анализе цена и трошкова; ангажовање 

спољних фирми за административно управљање 

компанијама; дактилографске услуге; дистрибуција 

рекламног материјала; дистрибуција узорака; 

договарање претплате за услуге телекомуникација за 

трећа лица; економске прогнозе; издавање машина за 

Фотокопирање; изнајмљивање аутомата за продају; 

изнајмљивање билборда [паноа за рекламирање]; 

изнајмљивање времена за рекламирање у средствима 

комуникације; изнајмљивање канцеларијске опреме 

у заједничким радним просторима; изнајмљивање 

канцеларијских машина и опреме; изнајмљивање 

огласних материјала; изнајмљивање огласног 

простора; изнајмљивање продајних штандова; израда 

извода са рачуна; израђивање профила потрошача за 

комерцијалне или маркетиншке сврхе; индексирање 

интернет сајтова за комерцијалне намене или намене 

оглашавања; испитивање јавног мњења; 

истраживање тржишта; комерцијална 

администрација за лиценце роба и услуга трећих 

лица; компјутерско управљање подацима; 

консултације о стратегији комуникације у односима 
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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; 

системација информација у компјутерским базама 

података; стенографске услуге; стручне услуге о 

пословној ефикасности; тражење спонзорства; 

управљање програмима за путнике који често лете 

авионом; управљање програмима лојалности 

потрошача; уређивање излога; услуге агенција за 

запошљавање; услуге агенција за пружање 

пословних информација; услуге агенција за увоз и 

извоз; услуге велепродаје фармацеутских, 

ветеринарских и хигијенских препарата и 

медицинског материјала; услуге графичке обраде 

материјала за рекламне сврхе; услуге заказивања 

састанака [канцеларијске услуге]; услуге 

комерцијалног лобирања; услуге корпоративне 

комуникације; услуге малопродаје у вези са 

пекарским производима; услуге малопродаје 

уметничких дела од стране уметничких галерија; 

услуге малопродаје фармацеутских, ветеринарских и 

хигијенских препарата и медицинског материјала; 

услуге набавке за трећа лица [куповина производа и 

услуга за друге пословне субјекте]; услуге односа са 

јавношћу; услуге односа са медијима; услуге онлајн 

малопродаје дигиталне музике која се преузима са 

интернета; услуге онлајн малопродаје мелодије звона 

које се преузимају са интернета; услуге онлајн 

малопродаје претходно снимљене музике и филмова 

који се преузимају са интернета; услуге подсећања 

на уговорене састанке [канцеларијски послови]; 

услуге подуговарања, аутсорсинг [помоћ у 

пословању]; услуге пописивања поклона; услуге 

поређења цена; услуге пословног посредовања које 

се односе на повезивање потенцијалних приватних 

улагача са предузетницима којима су потребна 

финансијска средства; услуге посредовања у 

трговини; услуге праћења конкуренције; услуге 

праћења тржишта; услуге праћења штампе; услуге 

претплате на новине за друге; услуге пријављивања 

пореза; услуге продаје путем лицитације; услуге 

рекламних агенција; услуге телемаркетинга; услуге 

телефонских централа; услуге телефонског 

одговарања за одсутне претплатнике; услуге 

управљања пословним пројектима за грађевинске 

пројекте; услуге фотокопирања: фактурисање; 

финансијска ревизија; циљни маркетинг.   
 

(210) Ж- 2020-1192 (220) 16.07.2020. 

(442) 15.10.2020. 

(731) Public Joint Stock Company Gazprom Neft, Ul. 

Pochtamtskaya, dom 3-5, litr A, ch. pom 1N, kab.2401, 

190000, Saint Petersburg, RU 
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(740) Весна Живковић, Македонска 30, Београд 

(540) 

 

(531) 05.05.20; 05.05.21; 26.01.03; 26.01.15; 29.01.04; 

29.01.06  

(591) плава, бела.  

(511) 3  абразиви; абразивне тканине; абразивни 

папир; антистатичке марамице за машине за сушење 

веша; антистатички препарати за кућну употребу; 

ароматична уља [етарска уља]; ароме за колаче 

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

храну [етарска уља]; астрингентна средства; 

бадемово млеко за козметичку употребу; бадемово 

уље; бадемов сапун; базе за цветне парфеме; балзами 

за косу; балзами, осим за медицинске сврхе; басма 

[козметичка боја]; бела креда; белила за веш; биљни 

екстракти за козметичке намене; бергамот уље; боје 

за браду; боје за косу; боје за тело за козметичке 

намене; боје за тоалетну употребу; брусни папир; 

ваздух конзервиран под притиском, за чишћење и 

уклањање прашине; ватирани штапићи за козметичке 

сврхе; вештачке трепавице; вештачки нокти; вода од 

лаванде; восак за бркове; восак за депилацију; восак 

за паркет; восак за подове; восак за полирање; восак 

за ципеле; вулкански пепео за чишћење; 

гвалтеријино уље; гел јастучићи за очи за козметичке 

намене; гелови за избељивање зуба; гелови за 

масажу, који нису за медицинску употребу; 

гераниол; глазуре за перионице; дезодоранси за 

кућне љубимце; дезодоранси за људе или животиње; 

дезодорантни сапун; декоративне налепнице за 

козметичку употребу; декоративне налепнице за 

нокте; депилатори; детерџенти, који нису за 

употребу у производним процесима и за медицинску 

употребу; дијамантин, боракс [арбазив]; екстракти 

цвећа [парфеми]; етарска уља; етарска уља кедровог 

дрвета; етарска уља лимуна; етарске есенције; 

етарско уље аниса; етарско уље лимуна; желе од 

петролеја за козметичку употребу; испарљиви алкали 

[амонијака] [детерџент]; јасминово уље; јонон 

[парфимеријски]; јувелирска црвена [прах за 

полирање метала]; калијум хипохлорид; камен за 

бријање [антисептички]; камен за глачање; камен за 

полирање; камен пловућац; кана [козметичка боја]; 

карбиди метала [абразиви]; каустична сода; кесице 

са мирисом за рубље; козметика; козметика за децу; 

козметика за животиње; козметика за обрве; 

козметичке боје; козметичке креме; козметичке 

маске; козметичке оловке; козметички препарати за 

купање; козметички препарати за негу коже; 

козметички препарати за трепавице; козметички 

препарати мршављење; козметички сетови; колоњска 

вода; комади тоалетног сапуна; кора квилајле за 

прање; корунд [абразив]; креда за чишћење; креме за 

бељење коже; креме за кожне производе; креме за 

полирање; креме за ципеле; кројачки восак; крпе 

намочене детерџентом за чишћење; лак за нокте; 

лакови за косу; лепак за причвршћивање вештачких 

трепавица; лепак за причвршћивање перике; лосиони 

за козметичку употребу; лосиони за косу; лосиони 

после бријања; марамице за бебе натопљене 

препаратима за чишћење; марамице за спречавање 

бојења веша; марамице натопљене препаратима за 

скидање шминке; марамице натопљене са 

козметичким лосионима; маскаре; масти за 

козметичку употребу; мента за парфимеријске 

производе; мирисна мента [етарско уље]; мирисни 

штапићи; миришљаве воде; миришљаво дрво; 

мицеларна вода; млеко за чишћење за тоалетну 

употребу; мошус [парфимерија]; не клизајуће 

течности за подове; не клизајући восак за подове; 

неутрализатори за трајно коврџање косе; обућарски 

восак; одстрањивачи воска са пода [средства за 

одстрањивање]; одстрањивачи лака; оловке за 

извлачење обрва; оплемењивачи рубља за употребу у 

перионицама; памучна вуна за козметичку употребу; 

памучни јастучићи натопљени препаратима за 

уклањање шминке; папир за полирање; парфеми; 

парфимерија; пасте за бријање; пасте за зубе; 

плавило за веш; помаде за козметичку употребу; 

потпури [мириси]; препарати за бељење [скидање 

боје] за козметичку употребу; препарати за бељење 

[уклањање боја] за употребу у домаћинству; 

препарати за бријање; препарати за брушење; 

препарати за заштиту коже[полирање]; препарати за 

избељивање кожних производа; препарати за 

испирање уста, који нису медицински; препарати за 

коврџање косе; препарати за купање, не за 

медицинске сврхе; препарати за натапање у 

перионицама; препарати за негу ноктију; препарати 

за освежавање даха за личну хигијену; препарати за 

отчепљивање одводних цеви; препарати за 

парфимисање ваздуха; препарати за полирање; 

препарати за полирање протеза; препарати за прање; 

препарати за сјај лишћа биљака; препарати за сјај 

[полири]; препарати за сунчање; препарати за 

сунчање [козметички]; препарати за туширање за 

личну хигијену и дезодорисање [тоалетни 

производи]; препарати за уклањање боја; препарати 

за уклањање боје; препарати за уклањање каменца за 

употребу у домаћинству; препарати за уклањање 

лака; препарати за уклањање мрља; препарати за 
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уклањање рђе; препарати за уклањање шминке; 

препарати за хемијско чишћење; препарати за 

чишћење; препарати за чишћење протеза; препарати 

за чишћење тапета; препарати за шминкање; 

препарати за штиркање; препарати колагена за 

козметичке сврхе; препарати од алое вере за 

козметичке намене; препарати против знојења; 

производи за исправљање косе; производи за 

одмашћивање, који нису за употребу у процесу 

производње; пудер за шминкање; распршивачи од 

трске за освежавање ваздуха; раствори за чишћење; 

ружеви за усне; ружино уље; сапун; сапун за 

бријање; сапун против знојења; сапун за избељивање 

текстила; сапун против знојења ногу; сафрол; свеће 

за масажу за козметичку употребу; силикон карбид 

[абразив]; сјајеви за усне; сода за избељивање; сода 

за прање, чишћење; соли за избељивање; соли за 

купање које нису за медицинску употребу; спрејеви 

за освежавање даха; средства за вагинално испирање 

за личну хигијену или дезодорисање; средства за 

испирање очију, не за медицинске намене; средства 

за лепљење за козметичку употребу; средства за 

полирање намештаја и подова; средства за сушење 

судова у машинама за судове; средства за уклањање 

лака за нокте; средства за чишћење за интимну 

личну хигијену, немедицинска; средства за чишћење 

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

обуће; стаклено платно [абразивно платно]; стипса, 

алаум [астрингенти]; талк пудер, за тоалетну 

употребу; тамјан; терпен [етарско уље]; терпентин за 

одмашћивање; терпентинскq уље за одмашћивање; 

течни латекс за бојење тела за козметичке намене; 

течности за чишћење ветробрана; тоалетна уља; 

тоалетне воде; тоалетни производи [средства за 

личну хигијену]; траке за избељивање зуба; траке за 

освежавање даха; триполи камен за полирање; 

ћилибар [парфем]; уља за козметичку употребу; уља 

за парфеме и мирисе; уља за чишћење; уље од 

лаванде; Фитокозметички препарати; фумигацијска 

средства [парфеми]; футроле за ружеве за усне; 

хелиотропин; хемијски препарати за чишћење за 

употребу у домаћинству; хемикалије за освежавање 

боја за употребу у домаћинству [прање веша]; 

хидроген пероксид за козметичку употребу; 

шампони; шампони за животиње [немедицински 

препарати за негу]; шампони за кућне љубимце 

[немедицински препарати за негу]; шампони за суво 

прање; шминка; шљокице за нокте; шмиргла; 

шмиргл папир; шустерски восак; штирак за сјај 

веша; штирак за прање веша; шмиргл платно.   

16  папирне марамице за уклањање шминке; 

марамице од папира за чишћење; папирни подметачи 

за стоматолошке тацне; убруси за лице од папира; 

подметачи од папира; подметачи за сто од папира.  

35  административна обрада наруџбеница за 

куповину; административна помоћ при одговарању 

на позиве за подношење понуда; административне 

услуге за пресељење пословања предузећа; 

административне услуге у вези са упућивањем на 

лечење; ажурирање и одржавање информација у 

регистрима; ажурирање и одржавање податка у 

рачунарским базама података; ажурирање огласних 

материјала; анализе цена и трошкова; ангажовање 

спољних фирми за административно управљање 

компанијама; дактилографске услуге; дистрибуција 

рекламног материјала; дистрибуција узорака; 

договарање претплате за услуге телекомуникација за 

трећа лица; економске прогнозе; издавање машина за 

Фотокопирање; изнајмљивање аутомата за продају; 

изнајмљивање билборда [паноа за рекламирање]; 

изнајмљивање времена за рекламирање у средствима 

комуникације; изнајмљивање канцеларијске опреме 

у заједничким радним просторима; изнајмљивање 

канцеларијских машина и опреме; изнајмљивање 

огласних материјала; изнајмљивање огласног 

простора; изнајмљивање продајних штандова; израда 

извода са рачуна; израђивање профила потрошача за 

комерцијалне или маркетиншке сврхе; индексирање 

интернет сајтова за комерцијалне намене или намене 

оглашавања; испитивање јавног мњења; 

истраживање тржишта; комерцијална 

администрација за лиценце роба и услуга трећих 

лица; компјутерско управљање подацима; 

консултације о стратегији комуникације у односима 

са јавношћу; консултације о стратегији комуникације 

у рекламирању; консултације у вези са избором 

особља; консултације у вези са пословним 

организовањем; консултације у пословном 

управљању; манекенске услуге у циљу рекламирања 

или продајних промоција; маркетинг; маркетинг у 

оквиру издавања софтвера; маркетиншка 

истраживања; непосредно оглашавање путем поште; 

обавештења о пословима; обезбеђивање онлајн 

тржишта за купце и продавце роба и услуга; 

објављивање рекламних текстова; обрада текста; 

обрачун пореза; оглашавање; оглашавање на 

отвореном; оглашавање плаћањем по клику [рау рег 

click оглашавање]; онлајн рекламирање на 

рачунарској мрежи; оптимизација претраживача за 

промоцију продаје; оптимизација саобраћаја са 

Интернет странице; организовање изложби за 

привредне или рекламне потребе; организовање 

модних ревија у промотивне сврхе; организовање 

сајмова; писање радних биографија за друге; писање 

рекламних текстова; писање текстова за рекламне 

намене; помоћ у пословном или индустријском 

управљању; помоћ у пословном управљању; 

пословна испитивања; пословна истраживања; 

пословне процене; пословно управљање за независне 

пружаоце услуга; пословно управљање за спортисте; 

пословно управљање за сценске уметнике; пословно 

управљање и организационо саветовање; пословно 
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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; 

системација информација у компјутерским базама 

података; стенографске услуге; стручне услуге о 

пословној ефикасности; тражење спонзорства; 

управљање програмима за путнике који често лете 

авионом; управљање програмима лојалности 

потрошача; уређивање излога; услуге агенција за 

запошљавање; услуге агенција за пружање 

пословних информација; услуге агенција за увоз и 

извоз; услуге велепродаје фармацеутских, 

ветеринарских и хигијенских препарата и 

медицинског материјала; услуге графичке обраде 

материјала за рекламне сврхе; услуге заказивања 

састанака [канцеларијске услуге]; услуге 

комерцијалног лобирања; услуге корпоративне 

комуникације; услуге малопродаје у вези са 

пекарским производима; услуге малопродаје 

уметничких дела од стране уметничких галерија; 

услуге малопродаје фармацеутских, ветеринарских и 

хигијенских препарата и медицинског материјала; 

услуге набавке за трећа лица [куповина производа и 

услуга за друге пословне субјекте]; услуге односа са 

јавношћу; услуге односа са медијима; услуге онлајн 

малопродаје дигиталне музике која се преузима са 

интернета; услуге онлајн малопродаје мелодије звона 

које се преузимају са интернета; услуге онлајн 

малопродаје претходно снимљене музике и филмова 

који се преузимају са интернета; услуге подсећања 

на уговорене састанке [канцеларијски послови]; 

услуге подуговарања, аутсорсинг [помоћ у 

пословању]; услуге пописивања поклона; услуге 

поређења цена; услуге пословног посредовања које 

се односе на повезивање потенцијалних приватних 

улагача са предузетницима којима су потребна 

финансијска средства; услуге посредовања у 

трговини; услуге праћења конкуренције; услуге 

праћења тржишта; услуге праћења штампе; услуге 

претплате на новине за друге; услуге пријављивања 

пореза; услуге продаје путем лицитације; услуге 

рекламних агенција; услуге телемаркетинга; услуге 

телефонских централа; услуге телефонског 

одговарања за одсутне претплатнике; услуге 

управљања пословним пројектима за грађевинске 

пројекте; услуге фотокопирања: фактурисање; 

финансијска ревизија; циљни маркетинг.   
 

(210) Ж- 2020-1193 (220) 16.07.2020. 

(442) 15.10.2020. 

(731) Public Joint Stock Company Gazprom Neft, Ul. 

Pochtamtskaya, dom 3-5, litr A, ch. pom 1N, kab.2401, 

190000, Saint Petersburg, RU 

(740) Весна Живковић, Македонска 30, Београд 

(540) 

 

(531) 05.05.20; 05.05.21; 26.01.03; 26.01.15; 29.01.03; 

29.01.06  

(591) зелена, бела.  

(511) 3  абразиви; абразивне тканине; абразивни 

папир; антистатичке марамице за машине за сушење 

веша; антистатички препарати за кућну употребу; 

ароматична уља [етарска уља]; ароме за колаче 

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

храну [етарска уља]; астрингентна средства; 

бадемово млеко за козметичку употребу; бадемово 

уље; бадемов сапун; базе за цветне парфеме; балзами 

за косу; балзами, осим за медицинске сврхе; басма 

[козметичка боја]; бела креда; белила за веш; биљни 

екстракти за козметичке намене; бергамот уље; боје 

за браду; боје за косу; боје за тело за козметичке 
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намене; боје за тоалетну употребу; брусни папир; 

ваздух конзервиран под притиском, за чишћење и 

уклањање прашине; ватирани штапићи за козметичке 

сврхе; вештачке трепавице; вештачки нокти; вода од 

лаванде; восак за бркове; восак за депилацију; восак 

за паркет; восак за подове; восак за полирање; восак 

за ципеле; вулкански пепео за чишћење; 

гвалтеријино уље; гел јастучићи за очи за козметичке 

намене; гелови за избељивање зуба; гелови за 

масажу, који нису за медицинску употребу; 

гераниол; глазуре за перионице; дезодоранси за 

кућне љубимце; дезодоранси за људе или животиње; 

дезодорантни сапун; декоративне налепнице за 

козметичку употребу; декоративне налепнице за 

нокте; депилатори; детерџенти, који нису за 

употребу у производним процесима и за медицинску 

употребу; дијамантин, боракс [арбазив]; екстракти 

цвећа [парфеми]; етарска уља; етарска уља кедровог 

дрвета; етарска уља лимуна; етарске есенције; 

етарско уље аниса; етарско уље лимуна; желе од 

петролеја за козметичку употребу; испарљиви алкали 

[амонијака] [детерџент]; јасминово уље; јонон 

[парфимеријски]; јувелирска црвена [прах за 

полирање метала]; калијум хипохлорид; камен за 

бријање [антисептички]; камен за глачање; камен за 

полирање; камен пловућац; кана [козметичка боја]; 

карбиди метала [абразиви]; каустична сода; кесице 

са мирисом за рубље; козметика; козметика за децу; 

козметика за животиње; козметика за обрве; 

козметичке боје; козметичке креме; козметичке 

маске; козметичке оловке; козметички препарати за 

купање; козметички препарати за негу коже; 

козметички препарати за трепавице; козметички 

препарати мршављење; козметички сетови; колоњска 

вода; комади тоалетног сапуна; кора квилајле за 

прање; корунд [абразив]; креда за чишћење; креме за 

бељење коже; креме за кожне производе; креме за 

полирање; креме за ципеле; кројачки восак; крпе 

намочене детерџентом за чишћење; лак за нокте; 

лакови за косу; лепак за причвршћивање вештачких 

трепавица; лепак за причвршћивање перике; лосиони 

за козметичку употребу; лосиони за косу; лосиони 

после бријања; марамице за бебе натопљене 

препаратима за чишћење; марамице за спречавање 

бојења веша; марамице натопљене препаратима за 

скидање шминке; марамице натопљене са 

козметичким лосионима; маскаре; масти за 

козметичку употребу; мента за парфимеријске 

производе; мирисна мента [етарско уље]; мирисни 

штапићи; миришљаве воде; миришљаво дрво; 

мицеларна вода; млеко за чишћење за тоалетну 

употребу; мошус [парфимерија]; не клизајуће 

течности за подове; не клизајући восак за подове; 

неутрализатори за трајно коврџање косе; обућарски 

восак; одстрањивачи воска са пода [средства за 

одстрањивање]; одстрањивачи лака; оловке за 

извлачење обрва; оплемењивачи рубља за употребу у 

перионицама; памучна вуна за козметичку употребу; 

памучни јастучићи натопљени препаратима за 

уклањање шминке; папир за полирање; парфеми; 

парфимерија; пасте за бријање; пасте за зубе; 

плавило за веш; помаде за козметичку употребу; 

потпури [мириси]; препарати за бељење [скидање 

боје] за козметичку употребу; препарати за бељење 

[уклањање боја] за употребу у домаћинству; 

препарати за бријање; препарати за брушење; 

препарати за заштиту коже[полирање]; препарати за 

избељивање кожних производа; препарати за 

испирање уста, који нису медицински; препарати за 

коврџање косе; препарати за купање, не за 

медицинске сврхе; препарати за натапање у 

перионицама; препарати за негу ноктију; препарати 

за освежавање даха за личну хигијену; препарати за 

отчепљивање одводних цеви; препарати за 

парфимисање ваздуха; препарати за полирање; 

препарати за полирање протеза; препарати за прање; 

препарати за сјај лишћа биљака; препарати за сјај 

[полири]; препарати за сунчање; препарати за 

сунчање [козметички]; препарати за туширање за 

личну хигијену и дезодорисање [тоалетни 

производи]; препарати за уклањање боја; препарати 

за уклањање боје; препарати за уклањање каменца за 

употребу у домаћинству; препарати за уклањање 

лака; препарати за уклањање мрља; препарати за 

уклањање рђе; препарати за уклањање шминке; 

препарати за хемијско чишћење; препарати за 

чишћење; препарати за чишћење протеза; препарати 

за чишћење тапета; препарати за шминкање; 

препарати за штиркање; препарати колагена за 

козметичке сврхе; препарати од алое вере за 

козметичке намене; препарати против знојења; 

производи за исправљање косе; производи за 

одмашћивање, који нису за употребу у процесу 

производње; пудер за шминкање; распршивачи од 

трске за освежавање ваздуха; раствори за чишћење; 

ружеви за усне; ружино уље; сапун; сапун за 

бријање; сапун против знојења; сапун за избељивање 

текстила; сапун против знојења ногу; сафрол; свеће 

за масажу за козметичку употребу; силикон карбид 

[абразив]; сјајеви за усне; сода за избељивање; сода 

за прање, чишћење; соли за избељивање; соли за 

купање које нису за медицинску употребу; спрејеви 

за освежавање даха; средства за вагинално испирање 

за личну хигијену или дезодорисање; средства за 

испирање очију, не за медицинске намене; средства 

за лепљење за козметичку употребу; средства за 

полирање намештаја и подова; средства за сушење 

судова у машинама за судове; средства за уклањање 

лака за нокте; средства за чишћење за интимну 

личну хигијену, немедицинска; средства за чишћење 

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

обуће; стаклено платно [абразивно платно]; стипса, 
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алаум [астрингенти]; талк пудер, за тоалетну 

употребу; тамјан; терпен [етарско уље]; терпентин за 

одмашћивање; терпентинскq уље за одмашћивање; 

течни латекс за бојење тела за козметичке намене; 

течности за чишћење ветробрана; тоалетна уља; 

тоалетне воде; тоалетни производи [средства за 

личну хигијену]; траке за избељивање зуба; траке за 

освежавање даха; триполи камен за полирање; 

ћилибар [парфем]; уља за козметичку употребу; уља 

за парфеме и мирисе; уља за чишћење; уље од 

лаванде; Фитокозметички препарати; фумигацијска 

средства [парфеми]; футроле за ружеве за усне; 

хелиотропин; хемијски препарати за чишћење за 

употребу у домаћинству; хемикалије за освежавање 

боја за употребу у домаћинству [прање веша]; 

хидроген пероксид за козметичку употребу; 

шампони; шампони за животиње [немедицински 

препарати за негу]; шампони за кућне љубимце 

[немедицински препарати за негу]; шампони за суво 

прање; шминка; шљокице за нокте; шмиргла; 

шмиргл папир; шустерски восак; штирак за сјај 

веша; штирак за прање веша; шмиргл платно.   

16  папирне марамице за уклањање шминке; 

марамице од папира за чишћење; папирни подметачи 

за стоматолошке тацне; убруси за лице од папира; 

подметачи од папира; подметачи за сто од папира.  

35  административна обрада наруџбеница за 

куповину; административна помоћ при одговарању 

на позиве за подношење понуда; административне 

услуге за пресељење пословања предузећа; 

административне услуге у вези са упућивањем на 

лечење; ажурирање и одржавање информација у 

регистрима; ажурирање и одржавање податка у 

рачунарским базама података; ажурирање огласних 

материјала; анализе цена и трошкова; ангажовање 

спољних фирми за административно управљање 

компанијама; дактилографске услуге; дистрибуција 

рекламног материјала; дистрибуција узорака; 

договарање претплате за услуге телекомуникација за 

трећа лица; економске прогнозе; издавање машина за 

Фотокопирање; изнајмљивање аутомата за продају; 

изнајмљивање билборда [паноа за рекламирање]; 

изнајмљивање времена за рекламирање у средствима 

комуникације; изнајмљивање канцеларијске опреме 

у заједничким радним просторима; изнајмљивање 

канцеларијских машина и опреме; изнајмљивање 

огласних материјала; изнајмљивање огласног 

простора; изнајмљивање продајних штандова; израда 

извода са рачуна; израђивање профила потрошача за 

комерцијалне или маркетиншке сврхе; индексирање 

интернет сајтова за комерцијалне намене или намене 

оглашавања; испитивање јавног мњења; 

истраживање тржишта; комерцијална 

администрација за лиценце роба и услуга трећих 

лица; компјутерско управљање подацима; 

консултације о стратегији комуникације у односима 

са јавношћу; консултације о стратегији комуникације 

у рекламирању; консултације у вези са избором 

особља; консултације у вези са пословним 

организовањем; консултације у пословном 

управљању; манекенске услуге у циљу рекламирања 

или продајних промоција; маркетинг; маркетинг у 

оквиру издавања софтвера; маркетиншка 

истраживања; непосредно оглашавање путем поште; 

обавештења о пословима; обезбеђивање онлајн 

тржишта за купце и продавце роба и услуга; 

објављивање рекламних текстова; обрада текста; 

обрачун пореза; оглашавање; оглашавање на 

отвореном; оглашавање плаћањем по клику [рау рег 

click оглашавање]; онлајн рекламирање на 

рачунарској мрежи; оптимизација претраживача за 

промоцију продаје; оптимизација саобраћаја са 

Интернет странице; организовање изложби за 

привредне или рекламне потребе; организовање 

модних ревија у промотивне сврхе; организовање 

сајмова; писање радних биографија за друге; писање 

рекламних текстова; писање текстова за рекламне 

намене; помоћ у пословном или индустријском 

управљању; помоћ у пословном управљању; 

пословна испитивања; пословна истраживања; 

пословне процене; пословно управљање за независне 

пружаоце услуга; пословно управљање за спортисте; 

пословно управљање за сценске уметнике; пословно 

управљање и организационо саветовање; пословно 

управљање програмима рефундирања за друге; 

пословно управљање хотелима; преговарање и 

закључивање пословних трансакција за трећа лица; 

преговарање о пословним уговорима за друге; 

презентација производа путем средстава 

комуникације, у сврху продаје на мало; презентација 

робе; преписивање кореспонденције [канцеларијске 

услуге]; претраживање података у рачунарским 

датотекама за друге; привремено пословно 

управљање; прикупљање информација у 

компјутерске базе података; прикупљање 

статистичких података; припрема платних листи; 

продукција програма телевизијске продаје; 

производња рекламних филмова; промоција робе и 

услуга кроз спонзорисање спорских догађаја; 

промоција продаје за друге; проналажење особља; 

професионалне пословне консултације; пружање 

комерцијалних и пословних контакт информација; 

пружање комерцијалних савета и информација 

потрошачима при избору роба и услуга; пружање 

корисничких оцена у комерцијалне или рекламне 

сврхе; пружање корисничких прегледа у 

комерцијалне или рекламне сврхе; пружање 

пословних информација; пружање пословних 

информација путем Интернет странице; психолошко 

тестирање за избор запослених; развој концепта 

оглашавања; рачуноводство; ревизија пословања; 

регистровање писане комуникације и података; 



 

 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2020/10a 

Intellectual Property Gazette  2020/10a Ж 

ЗИС / RS / IPO 

 

37 

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; 

системација информација у компјутерским базама 

података; стенографске услуге; стручне услуге о 

пословној ефикасности; тражење спонзорства; 

управљање програмима за путнике који често лете 

авионом; управљање програмима лојалности 

потрошача; уређивање излога; услуге агенција за 

запошљавање; услуге агенција за пружање 

пословних информација; услуге агенција за увоз и 

извоз; услуге велепродаје фармацеутских, 

ветеринарских и хигијенских препарата и 

медицинског материјала; услуге графичке обраде 

материјала за рекламне сврхе; услуге заказивања 

састанака [канцеларијске услуге]; услуге 

комерцијалног лобирања; услуге корпоративне 

комуникације; услуге малопродаје у вези са 

пекарским производима; услуге малопродаје 

уметничких дела од стране уметничких галерија; 

услуге малопродаје фармацеутских, ветеринарских и 

хигијенских препарата и медицинског материјала; 

услуге набавке за трећа лица [куповина производа и 

услуга за друге пословне субјекте]; услуге односа са 

јавношћу; услуге односа са медијима; услуге онлајн 

малопродаје дигиталне музике која се преузима са 

интернета; услуге онлајн малопродаје мелодије звона 

које се преузимају са интернета; услуге онлајн 

малопродаје претходно снимљене музике и филмова 

који се преузимају са интернета; услуге подсећања 

на уговорене састанке [канцеларијски послови]; 

услуге подуговарања, аутсорсинг [помоћ у 

пословању]; услуге пописивања поклона; услуге 

поређења цена; услуге пословног посредовања које 

се односе на повезивање потенцијалних приватних 

улагача са предузетницима којима су потребна 

финансијска средства; услуге посредовања у 

трговини; услуге праћења конкуренције; услуге 

праћења тржишта; услуге праћења штампе; услуге 

претплате на новине за друге; услуге пријављивања 

пореза; услуге продаје путем лицитације; услуге 

рекламних агенција; услуге телемаркетинга; услуге 

телефонских централа; услуге телефонског 

одговарања за одсутне претплатнике; услуге 

управљања пословним пројектима за грађевинске 

пројекте; услуге фотокопирања: фактурисање; 

финансијска ревизија; циљни маркетинг.   
 

(210) Ж- 2020-1194 (220) 16.07.2020. 

(442) 15.10.2020. 

(731) Public Joint Stock Company Gazprom Neft, Ul. 

Pochtamtskaya, dom 3-5, litr A, ch. pom 1N, kab.2401, 

190000, Saint Petersburg, RU 

 

(740) Весна Живковић, Македонска 30, Београд 

(540) 

 

(531) 05.05.20; 05.05.21; 26.01.03; 26.01.15; 29.01.01; 29.01.06 

(591) розе, бела.  

(511) 3  абразиви; абразивне тканине; абразивни папир; 

антистатичке марамице за машине за сушење веша; 

антистатички препарати за кућну употребу; ароматична 

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

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

астрингентна средства; бадемово млеко за козметичку 

употребу; бадемово уље; бадемов сапун; базе за цветне 

парфеме; балзами за косу; балзами, осим за медицинске 

сврхе; басма [козметичка боја]; бела креда; белила за 

веш; биљни екстракти за козметичке намене; бергамот 

уље; боје за браду; боје за косу; боје за тело за 

козметичке намене; боје за тоалетну употребу; брусни 

папир; ваздух конзервиран под притиском, за чишћење и 

уклањање прашине; ватирани штапићи за козметичке 

сврхе; вештачке трепавице; вештачки нокти; вода од 

лаванде; восак за бркове; восак за депилацију; восак за 

паркет; восак за подове; восак за полирање; восак за 

ципеле; вулкански пепео за чишћење; гвалтеријино уље; 

гел јастучићи за очи за козметичке намене; гелови за 

избељивање зуба; гелови за масажу, који нису за 

медицинску употребу; гераниол; глазуре за перионице; 

дезодоранси за кућне љубимце; дезодоранси за људе или 

животиње; дезодорантни сапун; декоративне налепнице 

за козметичку употребу; декоративне налепнице за 

нокте; депилатори; детерџенти, који нису за употребу у 

производним процесима и за медицинску употребу; 

дијамантин, боракс [арбазив]; екстракти цвећа 

[парфеми]; етарска уља; етарска уља кедровог дрвета; 

етарска уља лимуна; етарске есенције; етарско уље 

аниса; етарско уље лимуна; желе од петролеја за 

козметичку употребу; испарљиви алкали [амонијака] 

[детерџент]; јасминово уље; јонон [парфимеријски]; 

јувелирска црвена [прах за полирање метала]; калијум 

хипохлорид; камен за бријање [антисептички]; камен за 

глачање; камен за полирање; камен пловућац; кана 

[козметичка боја]; карбиди метала [абразиви]; каустична 

сода; кесице са мирисом за рубље; козметика; козметика 

за децу; козметика за животиње; козметика за обрве; 

козметичке боје; козметичке креме; козметичке маске; 

козметичке оловке; козметички препарати за купање; 

козметички препарати за негу коже; козметички 
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препарати за трепавице; козметички препарати 

мршављење; козметички сетови; колоњска вода; 

комади тоалетног сапуна; кора квилајле за прање; 

корунд [абразив]; креда за чишћење; креме за бељење 

коже; креме за кожне производе; креме за полирање; 

креме за ципеле; кројачки восак; крпе намочене 

детерџентом за чишћење; лак за нокте; лакови за косу; 

лепак за причвршћивање вештачких трепавица; лепак 

за причвршћивање перике; лосиони за козметичку 

употребу; лосиони за косу; лосиони после бријања; 

марамице за бебе натопљене препаратима за чишћење; 

марамице за спречавање бојења веша; марамице 

натопљене препаратима за скидање шминке; марамице 

натопљене са козметичким лосионима; маскаре; масти 

за козметичку употребу; мента за парфимеријске 

производе; мирисна мента [етарско уље]; мирисни 

штапићи; миришљаве воде; миришљаво дрво; 

мицеларна вода; млеко за чишћење за тоалетну 

употребу; мошус [парфимерија]; не клизајуће течности 

за подове; не клизајући восак за подове; 

неутрализатори за трајно коврџање косе; обућарски 

восак; одстрањивачи воска са пода [средства за 

одстрањивање]; одстрањивачи лака; оловке за 

извлачење обрва; оплемењивачи рубља за употребу у 

перионицама; памучна вуна за козметичку употребу; 

памучни јастучићи натопљени препаратима за 

уклањање шминке; папир за полирање; парфеми; 

парфимерија; пасте за бријање; пасте за зубе; плавило 

за веш; помаде за козметичку употребу; потпури 

[мириси]; препарати за бељење [скидање боје] за 

козметичку употребу; препарати за бељење [уклањање 

боја] за употребу у домаћинству; препарати за бријање; 

препарати за брушење; препарати за заштиту 

коже[полирање]; препарати за избељивање кожних 

производа; препарати за испирање уста, који нису 

медицински; препарати за коврџање косе; препарати за 

купање, не за медицинске сврхе; препарати за натапање 

у перионицама; препарати за негу ноктију; препарати за 

освежавање даха за личну хигијену; препарати за 

отчепљивање одводних цеви; препарати за 

парфимисање ваздуха; препарати за полирање; 

препарати за полирање протеза; препарати за прање; 

препарати за сјај лишћа биљака; препарати за сјај 

[полири]; препарати за сунчање; препарати за сунчање 

[козметички]; препарати за туширање за личну 

хигијену и дезодорисање [тоалетни производи]; 

препарати за уклањање боја; препарати за уклањање 

боје; препарати за уклањање каменца за употребу у 

домаћинству; препарати за уклањање лака; препарати 

за уклањање мрља; препарати за уклањање рђе; 

препарати за уклањање шминке; препарати за хемијско 

чишћење; препарати за чишћење; препарати за 

чишћење протеза; препарати за чишћење тапета; 

препарати за шминкање; препарати за штиркање; 

препарати колагена за козметичке сврхе; препарати од 

алое вере за козметичке намене; препарати против 

знојења; производи за исправљање косе; производи за 

одмашћивање, који нису за употребу у процесу 

производње; пудер за шминкање; распршивачи од 

трске за освежавање ваздуха; раствори за чишћење; 

ружеви за усне; ружино уље; сапун; сапун за бријање; 

сапун против знојења; сапун за избељивање текстила; 

сапун против знојења ногу; сафрол; свеће за масажу за 

козметичку употребу; силикон карбид [абразив]; сјајеви 

за усне; сода за избељивање; сода за прање, чишћење; 

соли за избељивање; соли за купање које нису за 

медицинску употребу; спрејеви за освежавање даха; 

средства за вагинално испирање за личну хигијену или 

дезодорисање; средства за испирање очију, не за 

медицинске намене; средства за лепљење за 

козметичку употребу; средства за полирање намештаја 

и подова; средства за сушење судова у машинама за 

судове; средства за уклањање лака за нокте; средства за 

чишћење за интимну личну хигијену, немедицинска; 

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

средства за чишћење обуће; стаклено платно 

[абразивно платно]; стипса, алаум [астрингенти]; талк 

пудер, за тоалетну употребу; тамјан; терпен [етарско 

уље]; терпентин за одмашћивање; терпентинскq уље за 

одмашћивање; течни латекс за бојење тела за 

козметичке намене; течности за чишћење ветробрана; 

тоалетна уља; тоалетне воде; тоалетни производи 

[средства за личну хигијену]; траке за избељивање зуба; 

траке за освежавање даха; триполи камен за полирање; 

ћилибар [парфем]; уља за козметичку употребу; уља за 

парфеме и мирисе; уља за чишћење; уље од лаванде; 

Фитокозметички препарати; фумигацијска средства 

[парфеми]; футроле за ружеве за усне; хелиотропин; 

хемијски препарати за чишћење за употребу у 

домаћинству; хемикалије за освежавање боја за употребу 

у домаћинству [прање веша]; хидроген пероксид за 

козметичку употребу; шампони; шампони за животиње 

[немедицински препарати за негу]; шампони за кућне 

љубимце [немедицински препарати за негу]; шампони за 

суво прање; шминка; шљокице за нокте; шмиргла; 

шмиргл папир; шустерски восак; штирак за сјај веша; 

штирак за прање веша; шмиргл платно.   

16  папирне марамице за уклањање шминке; 

марамице од папира за чишћење; папирни подметачи 

за стоматолошке тацне; убруси за лице од папира; 

подметачи од папира; подметачи за сто од папира.  

35  административна обрада наруџбеница за куповину; 

административна помоћ при одговарању на позиве за 

подношење понуда; административне услуге за 

пресељење пословања предузећа; административне 

услуге у вези са упућивањем на лечење; ажурирање и 

одржавање информација у регистрима; ажурирање и 

одржавање податка у рачунарским базама података; 

ажурирање огласних материјала; анализе цена и 

трошкова; ангажовање спољних фирми за 

административно управљање компанијама; 

дактилографске услуге; дистрибуција рекламног 



 

 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2020/10a 

Intellectual Property Gazette  2020/10a Ж 

ЗИС / RS / IPO 

 

39 

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; системација 

информација у компјутерским базама података; 

стенографске услуге; стручне услуге о пословној 

ефикасности; тражење спонзорства; управљање 

програмима за путнике који често лете авионом; 

управљање програмима лојалности потрошача; 

уређивање излога; услуге агенција за запошљавање; 

услуге агенција за пружање пословних информација; 

услуге агенција за увоз и извоз; услуге велепродаје 

фармацеутских, ветеринарских и хигијенских 

препарата и медицинског материјала; услуге графичке 

обраде материјала за рекламне сврхе; услуге 

заказивања састанака [канцеларијске услуге]; услуге 

комерцијалног лобирања; услуге корпоративне 

комуникације; услуге малопродаје у вези са пекарским 

производима; услуге малопродаје уметничких дела од 

стране уметничких галерија; услуге малопродаје 

фармацеутских, ветеринарских и хигијенских 

препарата и медицинског материјала; услуге набавке за 

трећа лица [куповина производа и услуга за друге 

пословне субјекте]; услуге односа са јавношћу; услуге 

односа са медијима; услуге онлајн малопродаје 

дигиталне музике која се преузима са интернета; услуге 

онлајн малопродаје мелодије звона које се преузимају 

са интернета; услуге онлајн малопродаје претходно 

снимљене музике и филмова који се преузимају са 

интернета; услуге подсећања на уговорене састанке 

[канцеларијски послови]; услуге подуговарања, 

аутсорсинг [помоћ у пословању]; услуге пописивања 

поклона; услуге поређења цена; услуге пословног 

посредовања које се односе на повезивање 

потенцијалних приватних улагача са предузетницима 

којима су потребна финансијска средства; услуге 

посредовања у трговини; услуге праћења конкуренције; 

услуге праћења тржишта; услуге праћења штампе; 

услуге претплате на новине за друге; услуге 

пријављивања пореза; услуге продаје путем 
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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.   
 

(210) Ж- 2020-1233 (220) 24.07.2020. 

(442) 15.10.2020. 

(731) PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk, 

Sudirman Plaza - Indofood Tower 27th/Fl.,  Jl. 

Jend.Sudirman Kav.76-78, Jakarta Selatan , ID 

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

11040, Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.06; 26.04.18; 26.11.02; 26.11.13; 27.05.13; 29.01.15 

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

(511) 30  резанци, тестенина, двопек, сосови [додаци 

храни], зачини, сос од соје, чај, умак од парадајза, 

вермићели [резанци], пшенично брашно.  
 

(210) Ж- 2020-1234 (220) 24.07.2020. 

(442) 15.10.2020. 

(731) PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk, 

Sudirman Plaza - Indofood Tower 27th/Fl.,  Jl. 

Jend.Sudirman Kav.76-78, Jakarta Selatan , ID 

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

11040, Београд 

(540) 

 

(531) 05.07.02; 05.09.24; 08.05.04; 08.07.03; 08.07.05; 

17.01.07; 25.05.02; 25.07.25; 26.04.06; 26.04.18; 

26.11.13; 27.05.24; 29.01.15  

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

тамно зелена, црна, сива, бордо, браон, беж.  

(511) 30  резанци, тестенина, двопек, сосови [додаци 

храни], зачини, сос од соје, чај, умак од парадајза, 

вермићели [резанци], пшенично брашно.  

(210) Ж- 2020-1235 (220) 24.07.2020. 

(442) 15.10.2020. 

(731) PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk, 

Sudirman Plaza - Indofood Tower 27th/Fl.,  Jl. 

Jend.Sudirman Kav.76-78, Jakarta Selatan , ID 

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

11040, Београд 

(540) 

 

(531) 05.07.02; 05.09.24; 08.05.10; 08.07.03; 08.07.05; 

17.01.07; 25.05.02; 25.07.25; 26.04.06; 26.04.18; 

26.11.13; 27.05.24; 29.01.15  

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

тамно зелена, црна, сива, љубичаста, браон, беж.  

(511) 30  резанци, тестенина, двопек, сосови [додаци 

храни], зачини, сос од соје, чај, умак од парадајза, 

вермићели [резанци], пшенично брашно.  
 

(210) Ж- 2020-1236 (220) 24.07.2020. 

(442) 15.10.2020. 

(731) PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk, 

Sudirman Plaza - Indofood Tower 27th/Fl.,  Jl. 

Jend.Sudirman Kav.76-78, Jakarta Selatan , ID 

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

11040, Београд 

(540) 

 

(531) 05.07.02; 05.09.24; 08.05.10; 08.07.03; 08.07.05; 

17.01.07; 25.05.02; 25.07.25; 26.04.06; 26.04.18; 

26.11.13; 27.05.24; 29.01.15  

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

тамно зелена, црна, сива, љубичаста, беж, браон.  

(511) 30  резанци, тестенина, двопек, сосови [додаци 

храни], зачини, сос од соје, чај, умак од парадајза, 

вермићели [резанци], пшенично брашно.  
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(210) Ж- 2020-1237 (220) 24.07.2020. 

(442) 15.10.2020. 

(731) PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk, 

Sudirman Plaza - Indofood Tower 27th/Fl.,  Jl. 

Jend.Sudirman Kav.76-78, Jakarta Selatan , ID 

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

11040, Београд 

(540) 

 

(531) 05.07.02; 05.09.24; 08.05.04; 08.07.03; 08.07.05; 

17.01.07; 25.05.02; 25.07.25; 26.04.06; 26.04.18; 

26.11.13; 27.05.09; 29.01.15  

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

тамно зелена, црна, сива, бордо, браон, беж.  

(511) 30  резанци, тестенина, двопек, сосови [додаци 

храни], зачини, сос од соје, чај, умак од парадајза, 

вермићели [резанци], пшенично брашно.  
 

(210) Ж- 2020-1238 (220) 24.07.2020. 

(442) 15.10.2020. 

(731) PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk, 

Sudirman Plaza - Indofood Tower 27th/Fl.,  Jl. 

Jend.Sudirman Kav.76-78, Jakarta Selatan , ID 

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

11040, Београд 

(540) 

 

(531) 05.07.02; 05.09.24; 08.05.10; 08.07.03; 08.07.05; 

17.01.07; 25.05.02; 25.07.25; 26.04.06; 26.04.18; 

26.11.13; 27.05.09; 29.01.15  

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

тамно зелена, црна, сива, љубичаста, браон, беж.  

(511) 30  резанци, тестенина, двопек, сосови [додаци 

храни], зачини, сос од соје, чај, умак од парадајза, 

вермићели [резанци], пшенично брашно.  
 

(210) Ж- 2020-1239 (220) 24.07.2020. 

(442) 15.10.2020. 

(731) PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk, 

Sudirman Plaza - Indofood Tower 27th/Fl.,  Jl. 

Jend.Sudirman Kav.76-78, Jakarta Selatan , ID 

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

11040, Београд 

(540) 

 

(531) 05.07.02; 05.09.24; 08.05.10; 08.07.03; 08.07.05; 

17.01.07; 25.05.02; 25.07.25; 26.04.06; 26.04.18; 

26.11.13; 27.05.09; 29.01.15  

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

тамно зелена, црна, сива, љубичаста, беж, браон.  

(511) 30  резанци, тестенина, двопек, сосови [додаци 

храни], зачини, сос од соје, чај, умак од парадајза, 

вермићели [резанци], пшенично брашно.  
 

(210) Ж- 2020-1240 (220) 24.07.2020. 

(442) 15.10.2020. 

(731) PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk, 

Sudirman Plaza - Indofood Tower 27th/Fl.,  Jl. 

Jend.Sudirman Kav.76-78, Jakarta Selatan , ID 

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

11040, Београд 

(540) 

 

(531) 19.03.24; 25.05.02; 26.04.06; 26.04.18; 26.11.13; 

27.05.24; 29.01.14  

(591) црвена, бела, плава, бордо.  

(511) 30  резанци, тестенина, двопек, сосови [додаци 

храни], зачини, сос од соје, чај, умак од парадајза, 

вермићели [резанци], пшенично брашно.  
 

(210) Ж- 2020-1241 (220) 24.07.2020. 

(442) 15.10.2020. 

(731) PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk, 

Sudirman Plaza - Indofood Tower 27th/Fl.,  Jl. 

Jend.Sudirman Kav.76-78, Jakarta Selatan , ID 

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

11040, Београд 

(540) 
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(531) 19.03.24; 25.05.02; 26.04.06; 26.04.18; 26.11.13; 

27.05.24; 29.01.13  

(591) црвена, бела, плава.  

(511) 30  резанци, тестенина, двопек, сосови [додаци 

храни], зачини, сос од соје, чај, умак од парадајза, 

вермићели [резанци], пшенично брашно.  
 

(210) Ж- 2020-1242 (220) 24.07.2020. 

(442) 15.10.2020. 

(731) PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk, 

Sudirman Plaza - Indofood Tower 27th/Fl.,  Jl. 

Jend.Sudirman Kav.76-78, Jakarta Selatan , ID 

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

11040, Београд 

(540) 

 

(531) 19.03.24; 25.05.02; 26.04.06; 26.04.18; 26.11.13; 

27.05.24; 29.01.14  

(591) црвена, бела, плава, жуто-наранџаста (пантоне 122У)  

(511) 30  резанци, тестенина, двопек, сосови [додаци 

храни], зачини, сос од соје, чај, умак од парадајза, 

вермићели [резанци], пшенично брашно.  
 

(210) Ж- 2020-1251 (220) 28.07.2020. 

(442) 15.10.2020. 

(731) Ана Јездимировић, Омладинског покрета 8, 

21000, Нови Сад, RS 

(740) Адвокат Бранислава Стајић Тањга, Булевар 

ослобођења 78, 210000, Нови Сад 

(540) 

 

(531) 25.05.02; 26.04.18; 26.04.22; 27.05.09; 27.05.13  

(511) 1  екстракти чаја за употребу у производњи 

козметике; биљни екстракти, осим етеричних уља, за 

употребу у производњи козметике; ботанички 

екстракти, осим есенцијалних уља, за употребу у 

производњи козметике; екстракти биљака, осим 

етеричних уља, за употребу у производњи козметике; 

екстракти чаја за употребу у производњи; екстракти 

чаја за употребу у производњи фармацеутских 

препарата; глицерин за употребу у производњи; 

глицерин који се користи у производњи.  

3  дневне креме; козметичке креме; креме за кожу; 

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

за руке; креме за самопотамњивање; креме за 

сунчање; креме за туширање; креме за тело; крем-

сапуни; бронзери за кожу у облику креме; гелови, 

креме и уља за туширање; козметичке креме за кожу; 

козметичке креме за лице и тело; козметичке креме 

за негу; козметичке креме за негу коже; крема за 

тело за козметичку примену; креме за кожу за 

козметичке потребе; креме за лице и тело; креме за 

негу тела; креме за очи за козметичке потребе; креме 

за скидање шминке; креме за усне за козметичке 

потребе; креме за чишћење [козметичке]; креме и 

лосиони за тамњење коже; креме и препарати након 

сунчања; креме након сунчања; крем сапуни за тело; 

маске за тело у облику креме; подлоге за шминку у 

облику креме; хидратантне креме за после бријања; 

хидратантне креме за после сунчања; креме за кожу 

и у течном и у чврстом облику; креме за лице и тело 

за козметичке потребе; креме за масажу, осим за 

медицинску примену; креме за негу коже и скидање 

шминке; биљне креме за локалну примену за 

учвршћивање и повећање груди; козметичке креме и 

гелови за лице, руке и тело; креме, уља, лосиони и 

препарати за чишћење и хидратацију; млеко, гелови, 

лосиони и креме за скидање шминке; немедицинске 

креме против оједа од пелена; козметички лосиони; 

лосиони за бријање; лосиони за купање; лосиони за 

косу; лосиони за самопотамњивање; лосиони за 

сунчање; лосиони за тело; козметичке креме и 

лосиони; козметички лосиони за кожу; козметички 

лосиони за лице; козметички лосиони за негу коже; 

козметички производи у облику лосиона; лосиони за 

козметичку употребу; лосиони за лице и негу тела; 

лосиони за лице и тело; лосиони за руке за 

козметичке потребе; лосиони за самопотамњивање 

[козметика]; лосиони за скидање шминке; лосиони за 

хидратацију коже [козметички]; лосиони за 

хидратацију тела [козметички]; маске за тело у 

облику лосиона; мирисни лосиони и креме за тело; 

млеко и лосиони за лице; уља и лосиони за тамњење 

коже; хидратантне креме, лосиони и гелови; лосиони 

за лице и тело за козметичке потребе; лосиони за 

негу косе за козметичке потребе; лосиони за 

успоравање старења за козметичке потребе; лосиони 

након сунчања за козметичке потребе; млеко и 

лосиони за лице за козметичке потребе; козметички 

производи у облику млека, лосиона и емулзија; 

лосиони за лице и негу тела за козметичке потребе; 

маске за тело у облику лосиона за козметичке 

потребе; парфимерија, етерична уља, козметика, 

лосиони за косу; козметичке креме, млека, лосиони, 

гелови и пудери за лице, руке и тело; креме, уља, 

лосиони, спрејеви, оловке и балзами за козметичке 



 

 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2020/10a 

Intellectual Property Gazette  2020/10a Ж 

ЗИС / RS / IPO 

 

43 

потребе; лосиони, креме и препарати за негу лица, 

тела, коже главе, ноктију и косе; парфимерија, 

етерична уља, немедицинска козметика, 

немедицински лосиони за косу; парфимеријски 

производи, етарска уља, козметички производи, 

лосиони за косу; топикални лосиони, креме и уља за 

кожу и тело за козметичку употребу; ароматична уља 

[етарска уља]; ароматерапијска уља; ароматична 

уља; етерична уља; етарска уља; козметичка уља; 

мирисна уља; ружино уље; тоалетна уља; уља за 

лице; уља за масажу; уља за купање; уља за тело; 

уља за чишћење; ароматична етарска уља; 

ароматична уља за купке; етарска уља за козметичке 

потребе; етарска уља за личну употребу; етарска уља 

за употребу у ароматерапији; етарска уља за 

употребу у домаћинству; етарске есенције и уља; 

етерична уља биљног порекла; козметичка уља за 

кожу; ружино уље за козметичке потребе; уља за 

козметичку употребу; уља за купање за козметичке 

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

купке, за немедицинску примену; уља за купке, за 

немедицинску употребу; уља за мирисе и парфеме; 

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

тамњење коже; уља за тело за козметичке потребе; 

уља и лосиони за масажу; уље за купке, за 

немедицинску употребу; уље лаванде за козметичке 

потребе; уље од лаванде; парфимисана уља за 

производњу козметичких препарата; уља за тамњење 

коже за козметичке потребе; етарска уља као мириси 

за прање веша; уља за купање и соли за купање, нису 

за медицинске потребе; козметика; козметика за 

обрве; креме за тело [козметика]; пудери за лице 

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

парфемски производи; природна етарска уља; сапун; 

дезодорантни сапун; козметички сапуни; зрнасти 

сапуни; мирисни сапуни; парфимисани сапуни; 

сапуни за купање; сапуни за лице; сапуни за руке; 

сапуни за тело; сапуни за туширање; сапуни у праху; 

течни сапуни; комади тоалетног сапуна; производи 

од сапуна; сапуни за личну употребу; сапуни за негу 

тела; сапун против знојења; тврди шампони у облику 

сапуна; течни сапуни за купање; течни сапуни за 

руке и лице; течни сапуни за тело; шампони у облику 

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

купање у течном, чврстом или у облику гела; 

мирисни освеживачи за тканине у спреју; 

освеживачи даха, нису за медицинске потребе; 

козметички освеживачи за кожу; освеживачи даха; 

вода од лаванде; екстракти цвећа [парфеми]; гелови 

за масажу, који нису за медицинску употребу; 

балзами за усне; креме за усне; оловке за усне; 

ружеви за усне; сјајеви за усне; палете са сјајем за 

усне; сенке за очи; шминка; шминка за очи; шминка 

за тело; шминке за лице; козметички производи и 

шминка; шминка у облику оловке; шминка за лице и 

тело; лосиони за очи за козметичке потребе; туш у 

оловци за очи; руменила; кремаста руменила; 

руменила за образе; маскаре; парфимисани пудери; 

пудер за шминкање; пудери за лице; козметички 

пудер за лице; козметички пудери за лице; кремасти 

пудери за лице; пудери за лице за козметичке 

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

козметичке потребе; талк пудери за козметичке 

потребе; чврсти пудери за пудријере [козметика]; 

парфимисани талк пудери за козметичке потребе; 

прозирни пудер за лице за козметичку примену; 

гелови за скидање шминке; средства за скидање 

шминке за очи; креме за негу коже и скидање 

шминке за козметичке потребе; путер за тело; путер 

за тело за козметичке потребе; препарати за сунчање; 

производи за сунчање; гелови за сунчање 

[козметика]; гелови након сунчања; козметички 

лосиони за сунчање; креме за сунчање за козметичке 

потребе; лосиони за сунчање за козметичке потребе; 

млеко за сунчање [козметика]; препарати за сунчање 

[козметички]; уља за сунчање [козметика]; уља 

након сунчања; уља након сунчања [козметичка]; 

креме након сунчања за козметичке потребе; млеко 

за после сунчања за козметичку употребу; 

хидратантне креме за употребу после сунчања; 

козметичке креме, лосиони и други препарати за 

сунчање; гелови за кожу за убрзавање, побољшавање 

и продужавање боје добијене сунчањем; козметичка 

млека, гелови и уља за потамњивање и употребу 

након сунчања; мирисна вода за постељину; мирисни 

спрејеви за постељину; козметички производи и 

козметички препарати; козметички и тоалетни 

производи; козметички производи за личну 

употребу; козметички производи за употребу на 

кожи; козметички производи за хидратацију лица; 

колоњске воде, парфеми и козметички производи; 

производи за негу тела и козметичку негу; производи 

за пилинг лица за козметичку примену; производи за 

заштиту од сунца за козметичку примену; производи 

за заштиту од сунца за козметичку употребу; 

производи за негу тела и лепоту за козметичку 

примену; производи за негу тела и лепоту за 

козметичку употребу.  

35  услуге малопродаје и велепродаје за козметику; 

услуге онлајн малопродаје везане за козметику; 

истраживање тржишта из области козметике, 

парфимерије и производа за улепшавање; пружање 

клијентима информација које се односе на 

козметику; услуге продаје козметике и шминке 

преко интернет продавница; пружање савета 

потрошачима у вези са производима који се односе 

на козметику; услуге малопродаје и велепродаје за 

козметику, тоалетне потрепштине, пасте за зубе, 

сапуне и детерџенте; услуге малопродаје које се 

односе на наручивање козметике путем поште; 

услуге продаје козметике и шминке, гардеробе и 

акцесоара преко интернет продавница; услуге 
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малопродаје и велепродаје за сапуне; маркетиншке 

услуге које се односе на козметичке производе; 

услуге малопродаје и велепродаје за тоалетне 

потрепштине; услуге велепродаје везане за средства 

за личну хигијену; услуге онлајн велепродаје 

средстава за личну хигијену; услуге онлајн 

малопродаје средстава за личну хигијену.   

44  услуге козметичке анализе за одређивање 

најадекватније козметике у складу са обликом и 

теном лица; консултантске услуге у подручју 

козметике; здравствена и козметичка нега; 

здравствена и козметичка нега за људе; здравствено, 

медицинско и фармацеутско консултовање; 

козметичко саветовање; консултантске и 

информативне услуге које се пружају путем 

интернета у вези са фармацеутским производима; 

козметички третмани за тело; козметичке услуге за 

негу тела; консултантске услуге у вези са 

козметичким третманима; консултантске услуге у 

вези са негом коже; консултантске услуге у вези са 

фармацеутским и медицинским производима; 

консултантске услуге у подручју неге тела и лица; 

консултантске услуге у подручју шминкања; 

пружање информација у вези са лепотом; пружање 

информација о услугама салона лепоте; пружање 

фармацеутских информација; саветодавне услуге у 

вези са фармацеутским производима; услуге 

здравствене и козметичке неге.   
 

(210) Ж- 2020-1252 (220) 28.07.2020. 

(442) 15.10.2020. 

(731) Dragan Jovanović PR Zanatska radnja za 

proizvodnju vina i rakija Galot , Војводе Мишића 

127, 26320, Банатски Карловац, RS 

(740) ПЛАВША & ПЛАВША доо, Струмичка 51, 

11050, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.04; 27.05.21; 29.01.01  

(591) црвена, бела.  

(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- 2020-1621 (220) 24.09.2020. 

(442) 15.10.2020. 

(731) Galenika a.d., Батајнички друм бб, 11080, 

Београд, RS 

(540) 

NOVORUFEN     НОВОРУФЕН 

(511) 5  фармацеутски препарати.  
 

(210) Ж- 2020-1622 (220) 24.09.2020. 

(442) 15.10.2020. 

(731) Galenika a.d., Батајнички друм бб, 11080, 

Београд, RS 

(540) 

NEODOL       НЕОДОЛ 

(511) 5  фармацеутски препарати.  
 

(210) Ж- 2020-1707 (220) 06.10.2020. 

(442) 15.10.2020. 

(731) Actavis Group PTC ehf, Reykjavikurvegi 76-78, 

IS-220 Hafnarfjordur, IS 
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(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЋ & ПАРТНЕРС ДОО 

БЕОГРАД, Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

FILOTIMO 

(511) 5  фармацеутски препарати и супстанце.   
 

(210) Ж- 2020-1708 (220) 06.10.2020. 

(442) 15.10.2020. 

(731) Actavis Group PTC ehf, Reykjavikurvegi 76-78, 

IS-220 Hafnarfjordur, IS 

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЋ & ПАРТНЕРС ДОО 

БЕОГРАД, Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

ACTAVIT D3  

(511) 5  фармацеутски препарати и супстанце.  
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