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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- 2020-264 (220) 21.02.2020. 

(442) 16.11.2020. 

(731) Benson & Hedges (Overseas) Limited, Globe 

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

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

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 24.01.20; 24.17.25; 25.01.01; 27.05.01; 27.05.10; 

27.05.17; 29.01.14  

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

(511) 34  цигарете; дуван, сиров или прерађен; резани 

дуван; дуван за луле; производи од дувана; замене за 

дуван (које нису за употребу у медицини); цигаре; 

цигарилоси; упаљачи за цигарете; упаљачи за цигаре; 

шибице; производи за пушаче; папир за цигарете; 

тубе за цигарете; филтери за цигарете; џепне 

машинице за мотање цигарета; ручне машинице за 

пуњење папирних туба дуваном; електронске 

цигарете; течност за електронске цигарете; 

производи од дувана који се загревају.  
 

(210) Ж- 2020-591 (220) 30.04.2020. 

(442) 16.11.2020. 

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

24000, Суботица, RS 

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

24000, Суботица 

(540) 

GLUMICA 

(511) 32  аперитиви, безалкохолни; ароматизована 

вода; ароматизована минерална вода; безалкохолна 

пића; безалкохолна пића са укусом воћа; 

безалкохолни воћни екстракти; безалкохолни воћни 

напици; безалкохолни газирани напици од воћног 

сока; безалкохолни концентрати за прављење 

напитака; безалкохолни концентрисани воћни 

сирупи; безалкохолни напици; безалкохолни сирупи; 

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

безалкохолни; воћни концентрати за производњу 

напитака; воћни напици; воћни напици и воћни 

сокови; воћни нектар [безалкохолни]; воћни сокови; 

газирана безалкохолна пића; газирана вода; газирана 

минерална вода; газирани воћни сокови; енергетска 

пића; коктели, безалкохолни; напици са укусом воћа; 

тоник.   

33  алкохолна пића; алкохолна пића, изузев пива; 

алкохолна пића која садрже воће; алкохолне 

мешавине за коктеле; алкохолни воћни коктели; 

алкохолни екстракти; алкохолни напици од воћа; 

алкохолни препарати за прављење напитака; 

амерички виски; аперитиви; аперитиви на бази вина; 

аперитиви на бази дестилованих алкохолних пића; 

аперитиви на бази жестоких пића; аперитивна вина; 

апсинт; армањак; биљни ликери; битери [горка 

алкохолна пића]; бренди; бренди од трешања; 

бурбон; вино; виски; водка; воћни екстракти, 

алкохолни; воћни ликери; горка алкохолна пића - 

битери; горки алкохолни аперитиви; готови 

алкохолни коктели; десертна вина; дестилована 

алкохолна пића на бази житарица; дестилована 

жестока пића; дестилована пића; дигестиви [ликери 

и жестока пића]; екстракти жестоких алкохолних 

пића; жестока алкохолна пића [дестилована]; 

жестока пића; жестока пића с укусима [алкохолна 

пића]; јабуковача; киршч, вишњевача; коктели; 

коњак; крем ликери; крушковача; кувано вино; 

ликери; ликер који садржи биљне екстракте; 

медовина; мескал; рум; сангрија; скоч; текила; узо; 

џин; шампањац; шери.  
 

(210) Ж- 2020-711 (220) 21.05.2020. 

(442) 16.11.2020. 

(731) MUMUSO (Shanghai) CO.,LTD., Room 1703, 

No. 688 Shuidian Road, Hongkou District, Shanghai, CN 

(740) Адвокат Драган Псодоров, Хаџи Мелентијева 

46, Београд 

(540) 

 

(531) 26.01.18; 27.05.01; 27.05.17  

(511) 3  средства за чишћење коже; парфеми; 

козметички лосиони за сунце; козметика; препарати 

за парфимисање ваздуха; базе за цветне парфеме; 

ватирани штапићи за козметичке сврхе; сапун у 
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праху; сапун за употребу у домаћинству; препарати 

за чишћење за употребу у домаћинству; комади 

сапуна за прање тела; препарати за чишћење; 

шампони; средства за чишћење руку, средства за 

испирање косе; средства за чишћење зуба; козметика 

за животиње; етарска уља; течни детерџент.   

9  оптичка огледала; постоља за фотографске 

апарате; инструменти за геодетско мерење, геодетске 

справе и инструменти; наочаре за сунце; футроле за 

наочаре и сунчане наочаре; хронографи; пуњачи 

батерија; електрични каблови; слушали це; 

звучници; миш [рачунарска периферна опрема]; 

подлоге за "мишеве"; рачунске машине; оквири за 

наочаре.   

16  папир за копирање; картон; папирне марамице; 

бележнице; канцеларијски материјал и 

канцеларијски прибор, осим намештаја; 

самолепљиве траке за папир за употребу у 

канцеларији; фасцикле [канцеларијски материјал]; 

блок за цртање; мастила за утискивање; мастила; 

лењири за цртање; материјали за цртање; пластичне 

фолије које се користе као амбалажа за чување свеже 

хране; слике; штампане публикације.   

18  кожне и имитације кожних торби; ранчеви; торбе 

за куповину; мараме преко рамена за ношење беба; 

женске ташне; футроле [етуи] за визиткарте; ручне 

торбице; кишобрани; штапови за ходање; кожни 

повоци; кожа и имитација коже.   

21  кутије за сапун; козметички прибор; четкице за 

зубе; апарати за скупљање прашине, неелектрични; 

прибадаче за одећу; сталци за сушење веша; четке за 

рибање; канте за отпад; сервиси [посуђе]; чачкалице; 

расхладне торбе и кесе; термоси; термос боце са 

водом; термос боце; кутије за држање папирних 

убруса; украси од порцелана; кутије за употребу у 

домаћинству или кухињи.   

25  обућа, готова, конфекцијска одећа, доњи веш, 

фиоке за одећу; пригушивачи; шалови; зимске 

рукавице; кратке чарапе; рукавице [одећа]; шешири; 

каишеви [одећа]; кожни каишеви [одећа]; каишеви 

направљени од платна; одећа.  

28  маске за костиме; апарати за игре; лоптице за 

голф; штапови за пецање; канапи за пецање; опрема 

за бадминтон; скије; играчке за кућне љубимце; 

бејзбол рукавице; игре и играонице; играчке; апарати 

за физичке вежбе; лутке и одећа за лутке; коцкице; 

гимнастички и спортски производи; вешалице за 

украсе са божићног дрвца; слагалице.  

35  демонстрација намештаја; консултације у 

пословном управљању и маркетингу; планирање и 

спровођење сајмова, изложби и презентација за 

привредне или рекламне потребе; услуге пружања 

пословних информација и рачуноводства; 

секретарске и админстративне услуге; демонстрација 

робе; истраживање тржишта; промоција спортских 

такмичења и манифестација; услуге свеобухватне 

куповине на мрежи; оглашавање и комерцијалне 

информације путем Интернета; пружање рекламног 

простора у периодичним издањима, новинама и 

магазинима; придружени маркетинг; малопродајне 

продавнице; књиговодство.   
 

(210) Ж- 2020-782 (220) 29.05.2020. 

(442) 16.11.2020. 

(731) OLIMP-EX L.T.D. DOO, Љутице Богдана 1а, 

Ламела 1, 11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 06.01.04; 26.04.06; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.02; 

27.05.17; 27.05.24; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.08  

(591) плава, бела, црна.  

(511) 29  ананас, прерађен; ананас, примпремљен; 

ананас, сушени; ананас у конзерви; ароматизована 

уља за кување; ароматизована уља за кулинарске 

потребе; артичоке, конзервиране; артичоке, 

обрађене; бели сиреви; биљна уља за исхрану; биљне 

масноће за исхрану; биљни екстракти за кување; 

биљни концентрати за кување; биљни маслац; биљно 

млеко; бобице, прерађене; бобице, смрзнуте; 

бобичасто воће, конзервирано; боранија, 

конзервирана; боранија, прерађена; боранија, 

припремљена; боранија у конзерви; боровнице, 

обрађене; боровнице, смрзнуте; боровнице, суве; 

брзо-смрзнуто воће; брзо-смрзнуто поврће; 

бруснице, прерађене; бруснице, смрзнуте; вештачка 

слатка павлака [замена за млечни производ]; вишње, 

конзервиране; вишње, смрзнуте; вишње, суве; воће 

конзервирано или у теглама; воће, конзервисано; 

воће, кувано; воће, прерађено; воће, припремљено; 

воће у конзерви; воћна пулпа; воћне пасте; воћни 

намази; воћни пектин за кување; воћни сокови за 

кување; воћни чипс; врста кајмака који се послужује 

уз поподневни чај; глазирано воће; говеђа супа; 

говеђа супа, бујон; грожђе, припремљено; готова јела 

која се састоје углавном од меса; готова јела која се 

углавном састоје од замена за месо; грашак, 

конзервирани; грашак у конзерви; грицкалице на 

бази воћа; грицкалице на бази поврћа; грицкалице од 

кандираног воћа; грчки јогурт; грчки јогурти; 

десерти направљени од замена за млеко; десерти 

направљени од млечних производа; дехидрисано 

поврће; димљени сир; додаци од слатке павлаке или 

млека за напитке; екстра девичанско маслиново уље 
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за исхрану; екстра девичанско маслиново уље за 

кулинарске потребе; желеи од поврћа; желеи, 

џемови, компоти; залеђено воће; замрзнуто воће и 

поврће; замрзнуто-сушено поврће; зачињени 

индијски ораси; зачињени мешани орашасти 

плодови; зачињени ораси; зачињени орашасти 

плодови; зачињен кикирики; индијски орах, 

припремљен; инстант пире кромпир; инстант супе; 

јагоде, прерађене; јагоде, смрзнуте; јетрена паштета; 

јогурт; јогурти са ниским нивоом масти; јогурти са 

укусима; јогурти са укусом воћа; кандирани бадеми; 

кандирани кикирики; кандирани ораси; кикирики, 

конзервиран; кикирики паста; кикирики путер; 

кикирики у конзерви; кисела павлака; кисели 

краставац; кисели краставци; кисело млеко; козје 

млеко; комадићи воћа у теглама; компоти; 

кондензовано млеко; конзервиране маслине; 

конзервиране, сушене и куване маслине; 

конзервирани парадајз; конзервирано воће; 

конзервирано воће и поврће; конзервирано, сушено и 

кувано воће и поврће; конзервисана риба; 

конзервисане печурке; конзервисани парадајз; 

конзервисано, замрзнуто, сушено и кувано воће и 

поврће; конзервисано поврће; кремасти јогурти; 

кремасти млечни производи; кремови за кафу на бази 

млечних производа; кувано поврће; леблебије у 

конзерви; листови винове лозе, прерађени; малине, 

прерађене; малине, смрзнуте; манго обрађени; 

маслине, куване; маслине, обрађене; маслине, 

припремљене; маслине пуњене бадемима; маслине 

пуњене пестом у сунцокретовом уљу; маслине 

пуњене фета сиром у сунцокретовом уљу; маслине 

пуњене црвеном паприком; маслине пуњене црвеном 

паприком и бадемом; маслине, сушене; маслиново 

уље за исхрану; маслиново уље за кулинарске 

потребе; меки бели сиреви; меки зрели сиреви; меки 

сиреви; млеко; млеко, сир, путер, јогурт и други 

млечни производи; млеко у праху*; намази на бази 

млека; намази од маслина; напици који се углавном 

састоје од млека; напици на бази јогурта; напици на 

бази млека; напици на бази млека који садрже воће; 

нарезано воће, конзервирано; нарезано поврће, 

конзервирано; обрано млеко; овчији сир; ољуштени 

парадајз; ољуштени шљивасти парадајз; ољуштени 

шљивасти парадајз у конзерви; оцеђени бели меки 

сиреви; оцеђени сиреви; павлака; павлака [биљна] на 

бази поврћа; павлака за кување у праху; павлака 

[млечни производ]; палмино уље за исхрану; 

палмино уље за кулинарске потребе; паприке, 

припремљене; парадајз пире; пастеризовано млеко; 

пасуљ, обрађени; пасуљ, припремљен; пасуљ у 

конзерви; печени пасуљ у парадајз сосу; помфрит; 

прерађени парадајз; производи од млека; пуномасно 

млеко; пуњења на бази воћа за воћне пите; пуњења 

на бази воћа за торте и пите; путер; сардине у 

конзерви; свеж сир; сир; сиреви који дозревају 

помоћу плесни; сиреви са биљем; сиреви са 

зачинима; сирни намази; сирни намази; сир од козјег 

млека; смрзнути помфрит; смрзнути спанаћ; 

смрзнуто воће; смрзнуто поврће; суве бруснице; суве 

јагоде; суве папаје; суве смокве; суве шљиве; суво 

грожђе; сунцокретово уље за исхрану; сунцокретово 

уље за кулинарске потребе; супа, конзервисана; 

сурутка; сушено воће; сушено воће и поврће; тврди 

сиреви; туњевина у конзерви; укисељено поврће; 

укисељено воће и поврће; уља за исхрану; уља за 

кување; УХТ млеко; фета сир; цацики [тзатзики]; 

чедар сир; џемови; џемови од боровнице; џемови од 

брескве; џемови од вишања; џемови од воћа; џемови 

од јагоде; џемови од кајсија; џемови од купине; 

џемови од малине; џемови од шљиве; шаргарепе, 

конзервисане; шљиве, прерађене.  

30   алва; ароматизовано сирће; бели лук у праху 

[зачин]; бибер; бикарбона сода за кување; биљни 

чајеви, осим за медицинске потребе; бисквити, суви 

колачићи; бисквит са путером; бомбоне; бомбоне на 

бази сирупа од шећера; бомбоне на бази скроба; 

бомбоне од менте; бомбоне са какаоом; бомбоне са 

карамелом; брашно*; брашно за бели хлеб; брашно 

за хлеб; брашно и производи од житарица; брашно 

од кромпира*; ванилин [замена за ванилу]; вафел 

производи; вафли са пуњењем; готова јела од 

пиринча; готова јела од тестанине; готова јела са 

пиринчем; готова јела са тестенином; готова 

тестенина; гриз; грицкалице на бази житарица; 

грицкалице од муслија; грицкалице од пшенице; 

додаци јелима; ђумбир у праху који се користи као 

зачин; замрзнута сушена јела чији је главни састојак 

пиринач; замрзнута - сушена јела чији је главни 

састојак тестенина; зачини; зачини за печење; зачини 

у праху; зачинска паприка; зачињена со; инстант 

смесе за пудинг; интегрални хлеб; јестива со; јестиве 

вафл-корпице; јестиве корнет¬ корпице; јестиве 

корпице за тортиље; јестиво замрзнуто воће; какао; 

какао екстракти за људску исхрану; какао мешавине; 

какао намази; какао напици са млеком; какао у 

праху; кари [зачин]; кари у праху [зачин]; кекс; кекс 

са укусом сира; кечап од парадајза; кечап [сос]; 

киноа, прерађена; кокице; кокице из микроталасне 

пећнице; кондиторски производи; кондиторски 

производи без глутена; кондиторски производи од 

чоколаде; коре за пицу; кристал шећер; крутони; 

кукурузни гриз; кукурузно брашно; кухињска со; 

љути сосови; мајонез; макарони; маринаде; маринара 

сосови; млевена паприка; млевени ђумбир; млевени 

мускатни ораси; млевени цимет; палента; паприка 

[зачин]; пикантни сосови; пиринач; пита хлеб; пите; 

пица сосови; подлоге за пицу; предјела која се 

углавном састоје од тестенина или пиринча; пуњена 

тестенина; сенф; сирће; сирће, сосови [додаци јелу]; 

сирће, сосови [зачини]; сирће, сосови и други додаци 

јелу; смрзнута пецива; смрзнута теста; смрзнуте 
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пите; смрзнуте пице; со; сода бикарбона; сосови 

[додаци храни]; тврде бомбоне; тврде карамеле 

преливене шећером; тестенина; тортиље; цимет 

[зачин]; цимет у праху [зачин]; шећер.   

31  пасуљ, свеж.  
 

(210) Ж- 2020-814 (220) 02.06.2020. 

(442) 16.11.2020. 

(731) Advanced New Technologies Co., Ltd., Cayman 

Corporate Centre, 27 Hospital Road, George Town, 

Grand Cayman KY1-9008, KY 

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

11040, Београд 

(540) 

ANT 

(511) 9  апарати и инструменти научни, поморски, 

геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, 

за вагање, мерење, сигнализацију, контролу 

(инспекцију), спашавање и наставу; апарати и 

инструменти за провођење, прекид, трансформацију, 

акумулацију, регулисање или контролу електричне 

енергије; апарати за снимање, пренос и 

репродуковање звука или слике; магнетни носачи 

података, дискови за снимање; механизми за апарате 

који се покрећу новцем; регистар касе, рачунске 

машине, опрема за обраду података и рачунари; 

компјутерски софтвер; компјутерски програми; 

компјутерски софтвер у облику апликације за 

мобилне уређаје и рачунаре; софтверске апликације 

за употребу са мобилним уређајима; софтвер за 

процесуирање електронских плаћања за друге и од 

других; компјутерски софтвер и софтверске 

апликације које се користе у вези са финансијским 

услугама, финансијским трансакцијама, 

електронском трговином, електронским плаћањем, 

разменом страних валута, услугама трговине и 

посредовања и саветодавним услугама о 

инвестирању; софтвер за аутентификацију; 

компјутерски софтвер и компјутерске софтверске 

апликације (који се могу преузети); софтвер за 

размену тренутних порука; софтвер за дељење 

датотека; комуникацијски софтвер за електронску 

размену података, аудио и видео садржаја, слика и 

графика путем компјутерских, мобилних, бежичних 

и телекомуникационих мрежа; компјутерски софтвер 

за обраду слика, графика, аудио и видео садржаја и 

текста; компјутерски софтвер који се може 

преузимати који олакшава електронски пренос 

информација, података, докумената, гласа и слика 

преко Интернета; компјутерски софтвер који се може 

преузимати који омогућава корисницима да 

учествују на онлајн састанцима и часовима, са 

приступом подацима, документима, сликама и 

софтверским апликацијама кроз Интернет 

претраживач; компјутерски софтвер који се може 

преузети, за приступ, преглед и управљање 

удаљеним компјутерима и компјутерским мрежама; 

софтвер за рачунарство у облаку који се може 

преузимати; софтвер који се налази у облаку, а који 

се може преузимати; компјутерски софтвер за 

праћење и процену купаца и личног понашања у вези 

са одлукама које се тичу куповине; компјутерске 

софтверске апликације за употребу у вези са 

очувањем животне средине, климатским променама 

и компензацијом за емисију угљеника; онлајн 

електронске публикације (које се могу преузети са 

интернета или са компјутерске мреже или из 

компјутерске базе података); електронске 

публикације које се могу преузимати, у облику 

часописа, чланака, брошура, лифлета, техничких 

спецификација, информационих материјала, 

приручника у областима пословања, електронске 

трговине, информационих технологија, рачунарства 

у облаку, телекомуникација, интернета, обука у вези 

са пословањем и електронском трговином, 

управљања пословањем, продајом, маркетингом и 

финансијама; компјутерске периферне јединице; 

ноутбук рачунари; лаптоп рачунари; преносиви 

рачунари; ручни рачунари; лични дигитални 

асистенти; лични медиа плејери; мобилни телефони; 

паметни телефони; дигиталне камере; батерије, 

пуњачи за батерије; рачунарске радне станице; 

рачунарски сервери; компјутерски и 

телекомуникациони мрежни хардвер; компјутерски 

мрежни адаптери, прекидачи, рутери и чворови; 

бежични и жични модеми и комуникационе картице 

и уређаји; држачи за лаптоп; торбе за рачунаре; 

апарти за гашење пожара; компјутерски хардвер и 

фирмвер; аутомобилски системи за навигацију; 

компакт дискови; дигитална музика (која се може 

преузети са интернета); телекомуникацијски 

апарати; подлоге за мишеве; слушалице за мобилне 

телефоне; додаци за мобилне телефоне; игре, слике, 

биоскопски филмови, филмови и музика који се могу 

преузети; системи за аларме; безбедносне камере; 

мобилне радио и телевизијске јединице за 

емитовање; опрема за телевизијско емитовање; 

камере; видео камере; слушалице; слушалице које се 

носе у увету; звучници; уређаји и опрема за глобално 

позиционирајући систем [ГПС]; програми и софтвер 

за компјутерске, електронске и видео игре 

(укључујући и софтвер који се може преузети са 

интернета); дисплеји од течних кристала за 

телекомуникациону и електронску опрему; сет топ 

бокс; даљински управљачи; програми за 

складиштење података; електронске табле са 

натписом; кодиране или магнетне банковне 

кредитне, дебитне, готовинске, платне, телефонске и 

идентификационе картице; аутоматски банкомати; 

читачи електронских књига; тонер кертриџи, празни, 
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за штампаче и фотокопире; уређаји за надгледање 

беба; видео уређаји за надгледање беба; поклопци за 

фотографска сочива; таблет рачунари; кодиране 

кључ картице; 3Д наочаре; меморијске картице за 

машине за видео игре; носиви рачунари, паметни 

телефони, монитори, дисплеји, компјутерски 

хардвер, уређаји за праћење активности, аудио 

опрема, апарати за комуникацију, 

телекомуникациони апарати, компјутерски 

периферни уређаји, носиви медиа плејери и 

дигитални електронски уређаји за комуникацију; 

носиви рачунари, паметни телефони, монитори, 

дисплеји, компјутерски хардвер, уређаји за праћење 

активности, аудио опрема, апарати за комуникацију, 

телекомуникациони апарати, компјутерски 

периферни уређаји, носиви медиа плејери и 

дигитални електронски уређаји за комуникацију који 

се користе за олакшавање трансакција плаћања 

путем електронских средстава и како би дозволили 

купцима да приступе финансијским информацијама 

и информацијама о банковном рачуну и да врше 

трансакције банковних послова; носиви рачунари, 

паметни телефони, монитори, дисплеји, 

компјутерски хардвер, уређаји за праћење 

активности, аудио опрема, апарати за комуникацију, 

телекомуникациони апарати, компјутерски 

периферни уређаји, носиви медиа плејери и 

дигитални електронски уређаји за комуникацију који 

могу да пруже приступ бежичним комуникацијским 

мрежама, телекомуникационим мрежама и 

интернету; мобилне апликације које се могу 

преузети за употребу са носивим рачунарима, 

паметним телефонима, мониторима, дисплејима, 

компјутерским хардвером, уређајима за праћење 

активности, аудио опремом, апаратима за 

комуникацију, телекомуникационим апаратима, 

компјутерским периферним уређајима, носивим 

медиа плејерима и дигиталним електронским 

уређајима за комуникацију; компјутерске софтверске 

апликације за употребу са носивим рачунарима, 

паметним телефонима, мониторима, дисплејима, 

компјутерским хардвером, уређајима за праћење 

активности, аудио опремом, апаратима за 

комуникацију, телекомуникационим апаратима, 

компјутерским периферним уређајима, носивим 

медиа плејерима и дигиталним електронским 

уређајима за комуникацију; кодиране или магнетне 

припејд платне, банковне, кредитне, дебитне, 

готовинске и идентификационе картице. 

36  осигурање; финансијски послови; новчани 

послови; послови везани за непокретности; клиринг 

и усклађивање финансијских трансакција путем 

глобалне рачунарске мреже; онлине банкарске 

услуге и финансијске услуге; услуге кредитних 

картица, процесуирање и пренос рачуна и уплата, и 

пружање осигурања за финансијске трансакције; 

услуге преноса средстава; пренос средстава 

електронским путем за друге; пренос уплата за друге 

путем интернета; финансијске услуге у области 

услуга обраде рачуна и уплата; организовање и 

управљање лизингом и закупом; изнајмљивање и 

лизинг непокретности; процена непокретности; 

валуација непокретности; финансијске услуге у вези 

са непокретностима, инвестирање у непокретности; 

брокерске услуге у вези са непокретностима; услуге 

агенција за непокретности; услуге стамбених 

агенција; услуге актуара; управљање 

непокретностима и консалтинг услуге; убирање 

најамнине; изнајмљивање канцеларија 

(непокретности); изнајмљивање апартмана и станова; 

пружање финансијских информација путем 

интернета; услуге депозита и услуге издавање 

путничких ваучера; улагање капитала; финансијске 

евалуације [осигурање, банкарство, непокретности]; 

финансијске и услуге управљања активом; 

осигурање и финансијске услуге; финансијске услуге 

пружене путем телекомуникацијских средстава; 

финансијске консалтинг и саветодавне услуге; 

онлине банкарство; банкарске услуге пружене 

онлине са рачунарских база података или интернета; 

услуге посредовања у промету са хартијама од 

вредности, услуге нотирања цена на берзи; 

посредовање у вези са акцијама и обвезницама, 

финансијске анализе; услуге дебитних картица, 

услуге платних картица и услуге чековне гаранције; 

банкарске, услуге штедних рачуна и инвестиционе 

услуге; услуге финансијског клиринга; кредитна 

верификација путем глобалне рачунарске 

информационе мреже; електронске услуге 

управљања ризиком кредита; услуге електронског 

плаћања за куповину и електронског плаћања 

рачуна; задуживање финансијских рачуна и кредитне 

услуге; електронске банкарске услуге; издавање 

претплатничких картица, платних картица и 

дебитних картица; услуге телефонских кредитних 

картица; информативне услуге у вези са финансијама 

и осигурањем, пружене онлине са рачунарске базе 

података или интернета; агенција за прикупљање 

накнада за гас и електричну енергију; процена 

антиквитета; процена уметничких дела; процена 

накита; процена половних возила; снабдевање 

пореским информацијама (финансијске услуге); 

прикупљање прилога за добротворне фондове; 

организовање добротворног прикупљања; 

добротворно прикупљање; изнајмљивање машина за 

бројење или обраду папирног новца и кованица; 

изнајмљивање банкомата или аутоматизованих 

машина за издавање готовине; услуге онлајн 

плаћања; организовање финансија за грађевинске 

пројекте; издавање ваучера; пружање услуга 

електронског трансфера средстава; мењачке услуге, 

услуге издавања готовине, пружање припејд картица 
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или токена, услуге трансфера новца; укључујући све 

горе наведене услуге пружене електронским путем; 

консалтинг, информативне и саветодавне услуге у 

вези са електронским трансфером средстава; услуге 

трансфера стране валуте; размена страних валута; 

трговина валутама; пословање у вези са валутама; 

посредовање у вези са валутама; финансијске 

трансакције путем блокчејна; пружање услуга 

добротворног прикупљања у вези са компензацијом 

за емисију угљеника; посредовање у компензацији за 

емисију угљеника; финансијско спонзорисање 

програма компензације за емисију угљеника; 

финансирање и улагање у пројекте смањења емисије 

угљеника; улагање у програме и пројекте 

компензације за емисију угљеника; улагање у 

фондове за смањење емисије угљеника; пружање 

зајмова; пружање привремених зајмова; консалтинг, 

информативне и саветодавне услуге у вези са горе 

наведеним услугама.  

42  научне и технолошке услуге и истраживања и 

пројектовања у вези са њима, услуге индустријских 

анализа и истраживања; пројектовање и развој 

рачунарског хардвера и софтвера; софтвер у виду 

сервиса (СааС); блокчејн у виду сервиса (БааС); 

кодирање, декодирање и аутентификација информација, 

порука и података; пружање услуга корисничке 

аутентификације користећи биометријску 

аутентификацију, препознавање лица, отисак прста, 

препознавање гласа и друге типове хардверске и 

софтверске технологије за аутентификацију приликом 

пружања финансијских услуга, електронске трговине, 

донација, праћења лиценцираних производа и 

ангажовања обожаватеља; услуге обезбеђивања 

података; ИТ безбедност, заштита и обнова; анализе 

рачунарских безбедносних претњи за заштиту података; 

пружање услуга безбедности за рачунарске мреже, 

приступ рачунару и компјутеризоване трансакције; 

сертификација (контрола квалитета) података путем 

блокчејна; аутентификација података путем блокчејна; 

укључујући све претходно наведене услуге у вези са 

системима плаћања; рачунарске услуге у вези са 

преносом информација, података, докумената и слика 

преко интернета; услуге провајдера апликација (АСП), 

наиме, хостиг рачунарских софтверских апликација за 

друге; услуге провајдера апликација (АСП) за пружање 

софтвера у области веб заснованих конференција, аудио 

конференција, електронских порука, колаборације 

докумената, видео конференција, и обраде гласа и 

позива; пружање онлине софтвера који се не могу 

преузимати за олакшавање интероперабилности више 

софтверских апликација; услуге техничке подршке у 

вези са рачунарским софтвером и апликацијама 

пруженим онлине, путем емаил-а и телефона; 

рачунарске услуге, наиме креирање онлине заједнице за 

регистроване кориснике да учествују у расправи, добију 

повратну информацију од својих вршњака, формирају 

виртуелне заједнице, учествују у друштвеним мрежама и 

размењују документа; савети о рачунарским 

технологијама пружени интернет корисницима путем 

телефонске подршке; рачунарске услуге у вези са 

креирањем индекса информација, страница и извора на 

рачунарској мрежи; пружање алата за претраживање на 

интернету; дизајн рачунара, ноутбук рачунара, лаптоп 

рачунара, преносивих рачунара и ручних рачунара; 

дизајн личних дигиталних асистената и личних медиа 

плејера; дизајн мобилних телефона и паметних 

телефона; дизајн дигиталних камера; рачунарске услуге; 

рачунарско програмирање; рачунарске интеграционе 

услуге; услуге рачунарске анализе; рачунарско 

програмирање у вези са одбраном од вируса; услуге 

рачунарског системског софтвера; услуге пројектовања 

софтвера; пројектовање и развој веб-страница; хостинг 

веб-страница за друге; хостинг софтвер рачунарских 

апликација за претраживање и враћање информација из 

базе података и рачунарске мреже; пружање техничких 

информација по посебном захтеву крајњих корисника 

путем телефона или глобалне рачунарске мреже; 

саветодавне услуге у вези са рачунарским софтвером; 

рачунарске услуге у вези са прилагођеним 

претраживањем рачунарске базе података и веб-

страница; рачунарско и електронско кодирање и 

декодирање сигнала; претварање физичких података и 

докумената у електронске медијске формате; тестирање 

производа и услуге процене; архитектонске и услуге 

дизајна; пројектовање ентеријера зграда, канцеларија и 

апартмана; рачунарске информативне услуге; мрежне 

информативне услуге, наиме, пружање техничких 

информација у вези са рачунарима и мрежама у области 

пословања и електронске трговине; пружање 

рачунарских програма за управљање ризиком 

безбедности; услуге рачунарских безбедносних 

информација, знање и услуге тестирања; услуге 

осигурања квалитета; рачунарске услуге у вези са 

сертификацијом пословних трансакција и припремање 

извештаја у вези са њима; рачунарске безбедносне 

услуге у вези са контролом приступа рачунарима, 

електронским мрежама и базама података; обезбеђивање 

преноса података и трансакција путем рачунарских 

мрежа; консултације у области безбедности података; 

технолошке консултације у вези са безбедношћу 

телекомуникација; безбедносне услуге 

компјутеризованих комуникационих мрежа; пружање 

информација у области интернета, светске 

комуникационе мреже и безбедности 

компјутеризованих комуникационих мрежа и 

сигурног преноса података и информација; 

консалтинг услуге у области интернета, светске 

комуникационе мреже и безбедности 

компјутеризованих комуникационих мрежа, услуге 

безбедности информација; услуге аутентификације 

за безбедност рачунара; онлајн аутентификација 

електронских потписа; похрањивање резервних 
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података ван главне локације; услуге чувања 

електронских података; пружање информација о 

рачунарским технологијама и програмирању путем 

веб-страница; картографске услуге; рачунарство у 

облаку; услуге хостинг провајдера облака; пружање 

привремене употребе софтвера који се заснива на 

облаку и који се не може преузети и софтвера за 

рачунарство у облаку; електронско похрањивање 

података; пружање виртуелних рачунарских система и 

виртуелне рачунарске средине путем рачунарства у 

облаку; изнајмљивање софтвера за забаву; техничко 

истраживање у вези са компензацијом за емисију 

угљеника; пружање информација, савета и 

консултација у вези са компензацијом за емисију 

угљеника и заштитом животне средине; пружање 

технолошких информација о свести о животној 

средини и еколошким иновацијама; тестирање животне 

средине, услуге процене и праћења; истраживања у 

области заштите и очувања животне средине; 

истраживања и пружање научних информација у 

области климатских промена; научне и индустријске 

консултативне услуге у вези са горивима, емисијом 

горива и угљен-диоксида и проблемима животне 

средине; научна и технолошка истраживања у вези са 

препорукама за смањење угљен-диоксида на 

економичан начин; научне и технолошке услуге у вези 

са управљањем програмима за компензацију емисије 

угљеника; истраживање животне средине, услуге 

управљања и заштите; консултативне, информативне и 

саветодавне услуге у вези са напред наведеним 

услугама.  
 

(210) Ж- 2020-844 (220) 04.06.2020. 

(442) 16.11.2020. 

(731) RIBOSPORT MM o.d., Радничка б.б., 31000, 

Ужице, RS 

(740) Ана Мамић, Господар Јевремова 41,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 24.17.25; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.17  

(591) црна и црвена.   

(511) 28  риболовачки прибор и опрема.  
 

(210) Ж- 2020-963 (220) 19.06.2020. 

(442) 16.11.2020. 

(731) Ненад Живанов, Народног фронта бр. 68, 

21000 Нови Сад, RS 

(540) 

 

(531) 07.03.02; 09.01.11; 09.01.20; 25.01.25; 27.05.01; 

27.05.11; 27.05.17; 28.05.00; 29.01.02; 29.01.07  

(591) жута, браон  

(511) 29  чварци, свињска маст, намаз од чварака, 

маст од кобасица, дуван чварци  

30   погачице са чварцима, салчићи са пекмезом од 

шљива   

39  достава робе.  
 

(210) Ж- 2020-1026 (220) 23.06.2020. 

(442) 16.11.2020. 

(731) RUBIN AD KRUŠEVAC, Цара Лазара 291, 

37000, Крушевац, RS 

(740) Адвокат Драгољуб Ћосовић, Андре Николића 

3, 11040, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.09; 02.01.20; 24.01.05; 25.01.15; 26.11.08; 

27.05.02; 27.05.09; 29.01.15  

(511) 16  хартија, картон; штампане ствари; етикете и 

налепнице за алкохолна пића; билборди, штампани 

каталози и маркетиншки материјал за алкохолна 

пића, наиме коктеле. 

33  алкохолна пића; наиме коктели.  

35  оглашавање, укључујући све облике промоција и 

рекламних кампања; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови, маркетиншки 

послови; услуге промета, трговине на велико и мало 

алкохолним пићима, наиме коктелима.  
 

(210) Ж- 2020-1146 (220) 09.07.2020. 

(442) 16.11.2020. 
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(731) Maginus d.o.o., Кнеза Вишеслава 3,  

11030, Београд, RS 

(540) 

Lovac 

(511) 3  белила за веш; детерџенти за веш; плавило за 

веш; препарати за бељење веша; препарати за бељење и 

друга средства за прање веша; препарати за прање и 

бељење веша; производи за прање веша; сапуни за веш; 

сапуни за прање веша; средства за прање веша; 

хемикалије за освежавање боја за употребу у 

домаћинству [прање веша]; влажне марамице 

импрегниране средствима за чишћење; марамице за 

спречавање бојења веша; препарати за прање и 

избељивање; сапун за избељивање текстила; препарати 

за уклањање каменца за употребу у домаћинству; 

оплемењивачи рубља за употребу у перионицама; 

детерџенти за употребу у домаћинству; детерџенти, који 

нису за употребу у производним процесима и за 

медицинску употребу; платнене марамице импрегниране 

средствима за чишћење коже; препарати за чишћење за 

употребу у домаћинству; препарати и супстанце за 

чишћење и прање; растварачи за чишћење, за употребе 

које се не односе на процесе производње; средства за 

чишћење за домаћинство; средства за чишћење за 

примену у домаћинству; средства за чишћење за 

употребу у домаћинству; средства и препарати за 

чишћење; хемијски препарати за чишћење за употребу у 

домаћинству.препарати за бељење [уклањање боја] за 

употребу у домаћинству; препарати за уклањање боја; 

средства за скидање боја; препарати за уклањање боје; 

крпице натопљене препаратима за чишћење; натопљене 

крпице за чишћење.  
 

(210) Ж- 2020-1186 (220) 15.07.2020. 

(442) 16.11.2020. 

(731) PHARMAIDEA d.o.o. Beograd - Zvezdara, 

Војводе Симе Поповића 4, 11000, Београд, RS 

(740) Срђан Ђорђевић, адвокат, Чубрина 10, 11000, 

Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.23; 26.11.06; 26.11.12; 27.05.01; 27.05.12; 

29.01.03; 29.01.04  

(591) зелена и плава.   

(511) 5  витамински препарати*; додаци исхрани; 

додаци исхрани који садрже витамине; протеини као 

додатак исхрани.   

20  посуде, пластичне за амбалажу.   

32  напици за спортисте обогаћени протеинима.   
 

(210) Ж- 2020-1187 (220) 15.07.2020. 

(442) 16.11.2020. 

(731) ADRIA MEDIA MAGAZINE DOO, 

Влајковићева 8, Београд, RS 

(740) Адвокат Јасмина Микић, Милутина Бојића 3, 

Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01  

(511) 16  хартија и картон, штампане ствари, 

књиговезачки материјал, фотографије, канцеларијски 

материјал и канцеларијски прибор, осим намештаја, 

лепкови за канцеларијске и кућне потребе, 

материјали за цртање и материјали за уметнике, 

кичице, материјали за обуку и наставу, пластични 

омотачи, фолије и кесе за умотавање и паковање, 

штампарска слова, клишеи.  

35  оглашавање, вођење послова, пословно 

управљање, канцеларијски послови. Објављивање 

рекламних текстова, оглашавање, рекламирање, 

пословна истраживања, рекламирање преко 

телевизије, промоција продаје за друге, прикупљање 

информација у компјутерске базе података, онлајн 

рекламирање на рачунарској мрежи, прикупљање 

статиствчких података, тражење спонзорства, 

маркетинг, дизајнирање рекламног материјала, 

услуге пословног посредовања које се односе на 

повезивање потенцијалних приватних улагача са 

предузетницима којима су потребна финансијска 

средства, консултације о стратегији комуникације У 

односима сајавношћу, консултације о стратегији 

комуникације У рекламирању, услуге комерцијалног 

лобирања.  

41  образовне услуге, припремање обуке, разонода, 

спортске и културне активности. Издавање текстова, 

осим рекламних текстова, организовање и вођење 

конференција, организовање и вођење конгреса, 

организовање изложби за културне или образовне 

потребе, организовање и вођење радионица [обука], 

писање текстова* , организовање и вођење  

образовних форума уживо, пренос знања и искуства 

[обучавање].  

  



 

 

 

 

Ж 

Гласник интелектуалне својине  2020/11a 

Intellectual Property Gazette  2020/11a 

14 ЗИС / RS / IPO 

 

(210) Ж- 2020-1199 (220) 17.07.2020. 

(442) 16.11.2020. 

(731) CKM INTERNATIONAL DOO, Јурија 

Гагарина 89/153, 11070, Нови Београд, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 02.07.23; 05.13.08; 24.01.05; 24.01.17; 24.09.07; 

27.05.01; 28.03.00  

(511) 35  оглашавање, вођење послова, пословно 

управљање, канцеларијски послови.  

41  образовне услуге, припремање обуке, разонода, 

спортске и културне активности.  
 

(210) Ж- 2020-1200 (220) 17.07.2020. 

(442) 16.11.2020. 

(731) The Coca-Cola Company, One Coca-Cola Plaza , 

Atlanta, Georgia 30313, US 

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

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 04.05.03; 26.04.22; 26.07.04; 26.11.13; 26.11.21; 

27.03.02; 27.05.10; 27.05.21; 29.01.01; 29.01.06  

(591) црвена, бела.  

(511) 9  софтверске апликације за велепродају и 

малопродају робе, које се могу преузимати; софтверске 

апликације за електронску обраду плаћања, које се могу 

преузимати; платформе рачунарског софтвера 

(снимљене или које се могу преузимати).  

35  услуге онлајн малопродаје и велепродаје хране и 

пића, као и производа за личну хигијену и хигијену 

домаћинства, преко глобалне рачунарске мреже; 

услуге компјутеризованог онлајн наручивања у вези 

малопродаје и велепродаје хране, пића и робе 

широке потрошње; услуге пословног посредовања 

код продаје и куповине производа; обезбеђивање 

онлајн базе података са производима трећих лица, 

која се може претраживати, за промотивне услуге; 

пословне посредничке услуге за продају и куповину 

робе; онлајн компјутерске поруџбине.  

42  пројектовање и развој апликационог софтвера за 

велепродају и малопродају робе; платформа као 

услуга [паас].  

(210) Ж- 2020-1201 (220) 17.07.2020. 

(442) 16.11.2020. 

(731) The Coca-Cola Company, One Coca-Cola Plaza , 

Atlanta, Georgia 30313, US 

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

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 04.05.03; 26.04.22; 26.07.04; 26.11.13; 26.11.21; 

27.03.02; 27.05.10; 27.05.21; 29.01.04; 29.01.06  

(591) плава, бела.  

(511) 36  услуге плаћања електронским новчаником; 

услуге електронског плаћања; услуге плаћања у 

електронској трговини; електронска обрада плаћања 

купљене робе и услуга путем глобалне рачунарске мреже.  
 

(210) Ж- 2020-1202 (220) 20.07.2020. 

(442) 16.11.2020. 

(731) MASTERTEH DOO, Устаничка 75, III/16, 

Београд, RS 

(740) Јасмина Драгутиновић Серовић, Борхесова 11a, 

Београд 

(540) 

 

(531) 27.01.25; 27.05.01; 27.05.19; 29.01.01  

(591) црвена.  

(511) 5  балзами за медицинске сврхе; витамини; 

витамини за бебе; витамини за децу; витамини за 

одрасле; витамини за примену код беба; витамини за 

примену код деце; витамини за примену код 

одраслих; витаминске капи; витаминске таблете; 

витамински додаци исхрани; витамински препарати; 

витаминско минерални дијететски додаци исхрани; 

витаминско минерални додаци исхрани; витаминско 

минерални препарати; вода обогаћена витаминима за 

медицинске потребе; додаци исхрани; додаци 

исхрани који садрже витамине; додаци исхрани који 

се првенствено састоје од гвожђа; додаци исхрани са 

хранљивим материјама за људе; додаци исхрани са 

хранљивим материјама за људска бића; додаци 

исхрани са хранљивим материјама који се 

првенствено састоје од гвожђа; компресе [завоји]; 

медицински додаци исхрани за људску потрошњу; 

медицински и хируршки фластери; медицински 

препарати; медицински производи за оралну 



 

 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2020/11a 

Intellectual Property Gazette  2020/11a Ж 

ЗИС / RS / IPO 

 

15 

употребу у форми капсула; медицински производи за 

оралну употребу у форми компресованих таблета; 

медицински производи за оралну употребу у форму 

капи; медицински спрејеви; медицински спрејеви за 

грло; медицински спрејеви за уста; медицински 

фластери; мултивитамински препарати; напици 

обогаћени витаминима за медицинске потребе; 

препарати за лечење астме; препарати за лечење кашља; 

препарати за лечење прехладе; препарати за назалну 

употребу у облику спрејева; препарати који садрже 

витамин А; препарати који садрже витамин Б; препарати 

који садрже витамин Д; препарати који садрже елементе 

у траговима за људску употребу; фармацеутски 

препарати за лечење болести костију; фармацеутски 

препарати за лечење и превенцију болести коже и нокта; 

фармацеутски препарати за лечење остеопорозе; 

фармацеутски препарати за лечење прелома костију; 

фармацеутски препарати за лечење респираторних 

болести; фармацеутски препарати за људску употребу; 

фармацеутски препарати за ране; фармацеутски 

препарати за регулацију имунитета; фармацеутски 

препарати за регулацију имунолошког система; 

фармацеутски препарати против кашља; фармацеутски 

препарати против кашља и прехладе; фармацеутски 

препарати против прехладе; фластери; фластери за 

повреде на кожи.  
 

(210) Ж- 2020-1204 (220) 20.07.2020. 

(442) 16.11.2020. 

(731) E. I. du Pont de Nemours and Company, 974 

Centre Road, Wilmington, Delaware 19805, US 

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

11040, Београд 

(540) 

VERBEN 

(511) 5  пољопривредни фунгициди.  
 

(210) Ж- 2020-1205 (220) 17.07.2020. 

(442) 16.11.2020. 

(731) DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU BETONSKIH 

PLOČA ARHIBET DOO DONJA VREŽINA, Књажевачка 

б.б., 18000, Доња Врежина-Ниш-Пантелеј, RS 

(540) 

 

(531) 26.04.01; 26.04.09; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.17; 

29.01.03; 29.01.06  

(591) бела, CMYK: 0,0,0,70; CMYK:0,0,0,40; 

CMYK:37,0,100,0.  

(511) 19  блокови за поплочавање, неметални; бетонски 

грађевински елементи; асфалтни плочници; бетон; оквири 

грађевинских конструкција, неметални; материјали за 

прављење и заштиту путева; цементне плоче; цементни 

стубови; греде; украсни рељефни венци за грађевине, 

неметални; преграде, неметалне; поклопци шахтова, 

неметални; гази шта за степенице, неметална; одводне 

цеви, неметалне; мозаик за грађевинарство; неметалне 

зидне оплате, за грађевинарство; опшив за грађевине, 

неметални; затварачи, који нису од метала; вештачки 

камен; подови, неметални; облоге, неметалне, за 

грађевинарство; материјали за облагање путева; 

грађевински материјали неметални; конструкциони 

материјали, неметални; оплате, неметалне, за бетон; плоче 

за поплочавање, неметалне; канализационе цеви, 

неметалне; улични одводи, неметални; плоче, неметалне, 

за грађевинарство; стубови, неметални, за грађевинарство; 

носачи, неметални, за грађевинарство; оплате, неметалне, 

за грађевинарство.  
 

(210) Ж- 2020-1208 (220) 21.07.2020. 

(442) 16.11.2020. 

(731) FAES FARMA, S.A., MÁXIMO AGUIRRE, 14, 

48940 LEIOA (BIZKAIA), ES 

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

11040, Београд 

(540) 

MECOLZINE 

(511) 5  фармацеутски, медицински и ветеринарски 

препарати; санитарни препарати за употребу у 

медицини; дијететска храна и супстанце прилагођене 

за употребу у медицини или ветеринарску употребу, 

храна за бебе; дијететски додаци (додаци исхрани) за 

људе и животиње; фластери, материјали за завијање; 

материјали за пломбирање зуба, зубарска смола; 

дезинфекциона средства; препарати за уништавање 

животињских штеточина; фунгициди, хербициди.  
 

(210) Ж- 2020-1212 (220) 22.07.2020. 

(442) 16.11.2020. 

(731) Урош Милосављевић and Марко 

Милосављевић, Баба Вишњина 37/2, Београд, RS i 

Баба Вишњина 5/9, Београд, RS 

(540) 
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(531) 09.07.17; 26.04.16; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01  

(511) 30  зачини; зачински додаци; зачињена со.   

33  алкохолна пића, изузев пива.   
 

(210) Ж- 2020-1213 (220) 22.07.2020. 

(442) 16.11.2020. 

(731) British American Tobacco (Brands) Limited, 

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

UK 

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

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.01.19; 27.05.01; 27.05.09  

(511) 34  цигарете; дуван, сиров или прерађен; резани 

дуван; дуван за луле; производи од дувана; замене за 

дуван (које нису за употребу у медицини); цигаре; 

цигарилоси; упаљачи за цигарете; упаљачи за цигаре; 

шибице; производи за пушаче; папир за цигарете; 

тубе за цигарете; филтери за цигарете; џепне 

машинице за мотање цигарета; ручне машинице за 

пуњење папирних туба дуваном; електронске 

цигарете; течност за електронске цигарете; 

производи од дувана који се загревају.  
 

(210) Ж- 2020-1215 (220) 22.07.2020. 

(442) 16.11.2020. 

(731) THE GILLETTE COMPANY LLC , One 

Gillette Park, , Boston, Massachusetts 02127, US 

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

Београд 

(540) 

 

(531) 05.03.13; 05.03.14; 25.03.03; 27.03.11; 27.05.01; 

27.05.24; 29.01.03; 29.01.04  

(591) плава, бела, зелена.  

(511) 3  препарати за негу зуба; препарати за оралну 

хигијену; препарати за чишћење зуба; пасте за зубе; 

лосиони за чишћ ење зуба; препарати за чишћење 

протеза; течности за испирање уста; немедицинске 

течности за дентално испирање; немедицински 

спрејеви за уста; освеживачи даха; траке за 

освежавање даха; спрејеви за грло [немедицински]; 

гелови за избељивање зуба; траке за избељивање 

зуба импрегниране препаратима за избељивање зуба 

[козметика]; средства за полирање зуба; средства за 

полирање протеза; прашкови за зубе; навлажени 

прашкови за зубе; таблете за личну употребу за 

откривање зубног каменца на зубима.  
 

(210) Ж- 2020-1216 (220) 22.07.2020. 

(442) 16.11.2020. 

(731) WEB BUSINESS SOLUTIONS DOO, Булевар 

Зорана Ђинђића бр. 53, 11070, Београд (Нови 

Београд), RS 

(740) Марија Цвјетићанин, Јурија Гагарина бр. 

127/91, 11070, Београд (Нови Београд) 

(540) 

 

(531) 26.01.02; 26.01.12; 26.01.22; 26.11.13; 27.05.12; 

27.05.24; 29.01.04; 29.01.06  

(591) плава, бела, црна.  

(511) 9  апликације за рачунарске софтвере које се 

могу преузимати, рачунарски програми, снимљени , 

рачунарски софтвер, снимљени, рачунари, 

рачунарска меморија, уређаји, оперативни 

рачунарски програми, снимљени, рачунарски 

програми, који се могу преузимати, софтвери за 

рачунарске игре, снимљени, рачунарске софтверске 

платформе, снимљене или даунлодоване, софтвер за 

чување екрана на рачунару, снимљен или 

даунлодован, софтвери за рачунарске игре, који се 

могу преузети.  

35  маркетинг, онлајн рекламирање на рачунарској 

мрежи, маркетиншка истраживања, услуге 

рекламних агенција, помоћ у пословном управљању, 

маркетинг у оквиру издавања софтвера, писање 

рекламних текстова, оптимизација претраживача за 

промоцију продаје, оптимизација саобраћаја са 

Интернет странице, оглашавање плаћањем по клику 

[паy пер цлицк оглашавање], обезбеђивање онлајн 

тржишта за купце и продавце роба и услуга, 

индексирање интернет сајтова за комерцијалне 

намене или намене оглашавања, прикупљање 

статистичких података, услуге агенција за пружање 

пословних информација, пословно управљање и 

организационо саветовање, консултације у 

пословном управљању, стручне услуге о пословној 

ефикасности, истраживање тржишта, пословна 

испитивања, изнајмљивање огласних материјала, 

консултације у вези са пословним организовањем, 

објављивање рекламних текстова, оглашавање, 

рекламирање, пословна истраживања, саветодавне 
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услуге у пословном управљању, компјутерско 

управљање подацима, пружање пословних 

информација, испитивање јавног мњења, 

рекламирање слањем наруџбеница, прикупљање 

информација у компјутерске базе података, 

изнајмљивање времена за рекламирање у средствима 

комуникације, пружање пословних информација 

путем Интернет странице, развој концепта 

оглашавања, писање текстова за рекламне намене, 

услуге праћења конкуренције, услуге праћења 

тржишта, циљни маркетинг.  

42  развој софтвера у оквиру издавања софтвера, 

израда и одржавање веб страница за друге, 

рачунарско програмирање, дизајнирање рачунарског 

софтвера, ажурирање рачунарског софтвера, 

изнајмљивање рачунарског софтвера, одржавање 

рачунарског софтвера, анализе рачунарских система, 

дизајнирање рачунарских система, умножавање 

рачунарских програма, хостинг рачунарских сајтова 

[веб сајтова], инсталирање рачунарског софтвера, 

изнајмљивање веб сервера, софтвер у виду сервиса 

[СааС], сервер хостинг, електронско похрањивање 

података, рачунарство у облаку, услуге 

информационих технологија које се пружају на бази 

аутсорсинга, саветодавне услуге из области 

комјутерске технологије, креирање и дизајнирање за 

друге индекса информација заснованих на интернету 

[услуге информационе технологије].  
 

(210) Ж- 2020-1217 (220) 22.07.2020. 

(442) 16.11.2020. 

(731) WEB BUSINESS SOLUTIONS DOO, Булевар 

Зорана Ђинђића бр. 53, 11070, Београд (Нови 

Београд), RS 

(740) Марија Цвјетићанин, Јурија Гагарина бр. 

127/91, 11070, Београд (Нови Београд) 

(540) 

 

(531) 26.04.03; 26.04.08; 26.04.09; 27.05.01; 27.05.10; 

29.01.04; 29.01.06; 29.01.08  

(591) плава, бела, црна.  

(511) 9  апликације за рачунарске софтвере које се 

могу преузимати, рачунарски програми, снимљени, 

рачунарски софтвер, снимљени, рачунари, 

рачунарска меморија, уређаји, оперативни 

рачунарски програми, снимљени, рачунарски 

програми, који се могу преузимати, софтвери за 

рачунарске игре, снимљени, рачунарске софтверске 

платформе, снимљене или даунлодоване, софтвер за 

чување екрана на рачунару, снимљен или 

даунлодован, софтвери за рачунарске игре, који се 

могу преузети.  

35  маркетинг, онлајн рекламирање на рачунарској 

мрежи, маркетиншка истраживања, услуге 

рекламних агенција, помоћ у пословном управљању, 

маркетинг у оквиру издавања софтвера, писање 

рекламних текстова, оптимизација претраживача за 

промоцију продаје, оптимизација саобраћаја са 

Интернет странице, оглашавање плаћањем по клику 

[паy пер цлицк оглашавање], обезбеђивање онлајн 

тржишта за купце и продавце роба и услуга, 

индексирање интернет сајтова за комерцијалне 

намене или намене оглашавања, прикупљање 

статистичких података, услуге агенција за пружање 

пословних информација, пословно управљање и 

организационо саветовање, консултације у 

пословном управљању, стручне услуге о пословној 

ефикасности, истраживање тржишта, пословна 

испитивања, изнајмљивање огласних материјала, 

консултације у вези са пословним организовањем, 

објављивање рекламних текстова, оглашавање, 

рекламирање, пословна истраживања, саветодавне 

услуге у пословном управљању, компјутерско 

управљање подацима, пружање пословних 

информација, испитивање јавног мњења, 

рекламирање слањем наруџбеница, прикупљање 

информација у компјутерске базе података, 

изнајмљивање времена за рекламирање у средствима 

комуникације, пружање пословних информација 

путем Интернет странице, развој концепта 

оглашавања, писање текстова за рекламне намене, 

услуге праћења конкуренције, услуге праћења 

тржишта, циљни маркетинг.  

42  развој софтвера у оквиру издавања софтвера, израда 

и одржавање веб страница за друге, рачунарско 

програмирање, дизајнирање рачунарског софтвера, 

ажурирање рачунарског софтвера, изнајмљивање 

рачунарског софтвера, одржавање рачунарског софтвера, 

анализе рачунарских система, дизајнирање рачунарских 

система, умножавање рачунарских програма, хостинг 

рачунарских сајтова [веб сајтова], инсталирање 

рачунарског софтвера, изнајмљивање веб сервера, 

софтвер у виду сервиса [СааС], сервер хостинг, 

електронско похрањивање података, рачунарство у 

облаку, услуге информационих технологија које се 

пружају на бази аутсорсинга, саветодавне услуге из 

области комјутерске технологије, креирање и 

дизајнирање за друге индекса информација заснованих 

на интернету [услуге информационе технологије].  
 

(210) Ж- 2020-1218 (220) 22.07.2020. 

(442) 16.11.2020. 

(731) Hermes Arzneimittel GmbH, Georg-Kalb-Straße 

5 - 8,, 82049 Großhesselohe,, DE 

(740) Ристић & Малешевић д.о.о., Македонска 32, 

Београд 
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(540) 

Cystocare 

(511) 5  медицински препарати; фармацеутски и 

ветеринарски препарати; фармацеутски препарати за 

додатке исхрани; препарати за здравствену негу; 

дијететски препарати за здравствене намене, 

нарочито са додатим витаминима; препарати 

витамина, минерала и елемената у траговима и 

њихових комбинација; лековити и фармацеутски 

препарати, нарочито препарати са екстрактима 

биљака, укључујући у комбинацијама са другим 

активним супстанцама, нарочито у облику чајева, 

капсула, таблета, гранула и прашкова; препарати за 

профилаксу и лечење циститиса; додаци исхрани, 

укључујући оне на бази витамина, минерала или 

елемената у траговима или њихових комбинација; 

све претходно поменуте врсте робе, тамо где је то 

могуће, и у облику шумећих таблета, гранула и 

прашкова за израду безалкохолних напитака.  
 

(210) Ж- 2020-1221 (220) 21.07.2020. 

(442) 16.11.2020. 

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

Дапчевића 29, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 02.09.01; 08.01.09; 08.01.19; 26.11.13; 27.05.24; 29.01.15 

(591) циклама, бела, браон, окер, жута.  

(511) 30  брашно и производи од житарица; колачи; 

псоластице; кекс; бисквит; вафел производи.  
 

(210) Ж- 2020-1222 (220) 21.07.2020. 

(442) 16.11.2020. 

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

Дапчевића 29, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 02.09.01; 05.05.01; 08.01.10; 08.01.22; 20.05.14; 

26.11.13; 27.05.24; 29.01.15  

(591) циклама, жута, бела, браон, окер, црвена.  

(511) 30  брашно и производи од житарица; колачи; 

псоластице; кекс; бисквит; вафел производи.  
 

(210) Ж- 2020-1223 (220) 21.07.2020. 

(442) 16.11.2020. 

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

Дапчевића 29, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 02.09.01; 08.01.11; 08.01.19; 26.11.13; 27.05.24; 

29.01.15  

(591) циклама, бела, браон, окер, жута.  

(511) 30  посластице; кекс; бисквит; вафел 

производи.  
 

(210) Ж- 2020-1225 (220) 22.07.2020. 

(442) 16.11.2020. 

(731) Društvo sa ograničenom odgovornošću za 

proizvodnju, trgovinu I usluge Agrikol Kruševac, 

Стефана Дечанског бр. 5, 37000, Крушевац, RS 

(540) 

 

(531) 07.03.11; 27.05.01; 27.05.07; 29.01.01; 29.01.04; 

29.01.06  

(591) црвена, бела, плава.  

(511) 6  грађевине од метала; грађевински материјали 

од метала; грађевински метални панели; грађевински 

челик; греде над вратима и прозорима, металне; 

греде од метала; греде од метала [делови 

степеништа]; делови од метала за грађевине; кабине 

од метала; капије од метала; капци, затварачи, од 

метала; клизачи за врата од метала; кровне 

конструкције од метала; кровни покривачи од 

метала; металне греде; металне зидне облоге за 

грађевинарство; металне монтажне куће; металне 

ограде за грађевинарство; метални затварачи врата, 

не-електрични; метални затварачи за прозоре; 

метални заустављачи [стопери] за прозоре; метални 

свињци; метални стубови за грађевинарство; метални 

тремови, стрехе [конструкције]; метални цевоводи за 

инсталацију вентилације и климатизације; метални 

штапови за подупирање биљака и дрвећа; метални 
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штитници дрвећа; обичан метал, непрерађен или 

полупрерађен; облоге од метала; ободи, бандажи од 

метала [заптивне затеге, венци или спојке]; огољене 

металне шипке; ограде од метала; оквири 

грађевинских конструкција од метала; палисаде од 

метала; плафони од метала; преносиве грађевине 

[конструкције], металне; рамови за грађевинарство 

од метала; рамови за прозоре од метала; рамови за 

стаклене баште од метала; рамови, кућишта, за врата 

од метала; сенице у баштама [конструкције] од 

метала; силоси, метални; скеле од метала; стаклене 

баште од метала, преносиве; цеваста роба од метала; 

цеви за воду од метала; цеви од метала; цеви од 

челика; цевоводи под притиском, метални; металне 

преносиве конструкције; метални кавези за птице 

[конструкције]; метални материјали за 

грађевинарство и конструисање; преносиве металне 

конструкције; тенде [грађевинске конструкције] од 

метала; челичне конструкције за грађевинарство; 

металне монтажне гараже; металне монтажне зграде; 

металне монтажне кућице за животиње; металне 

монтажне штале; метални монтажни молови који се 

могу поставити од копна према води; метални 

монтажни мостови; метални монтажни силоси; 

метални носачи за употребу при изградњи и монтажи 

подова; монтажне металне гараже; монтажне 

металне компоненте за изградњу темеља 

[грађевински материјали]; монтажне металне стаје за 

домаће животиње; монтажне стаје за свиње од 

метала; монтажне стаје од метала за домаће 

животиње; монтажни живинарници од метала; 

монтажни кокошињци од метала; монтажни метални 

свињци; монтажни модуларни кокошињац од метала; 

монтажни модуларни метални живинарник; 

монтажни модуларни метални кокошињац; 

монтажни свињци од метала; метални стакленици; 

преноси ви стакленици од метала за кућну употребу.   

11  апарати за грејање; апарати за грејање, 

електрични; апарати за сушење сточне хране; 

апарати за хлађење ваздуха; апарати и инсталације за 

осветљавање; апарати и инсталације за сушење; 

апарати и машине за хлађење; вентилатори [за 

климатизацију]; вентилациони поклопци; водоводне 

инсталације; грејачи ваздуха; дехидратори хране, 

електрични; замрзивачи; инсталације за грејање; 

инсталације за климатизацију; инсталације и апарати 

за вентилацију [климатизацију]; инсталације и 

машине за хлађење; исушивачи ваздуха; клима 

уређаји; контејнери за хлађење, хладњаче; машине за 

наводњавање у пољопривреди; опрема и инсталације 

за хлађење; пећи за сушење; просторије за хлађење; 

расхладне витрине; расхладне кутије; расхладни 

уређаји и инсталације; уређаји за исушивање; 

уређаји за сушење; уређаји и инсталације за подно 

грејање; непреносиви хладњаци за кућну употребу.   

19  грађевине, неметалне; грађевински материјали 

неметални; грађевински панели, неметални; 

грађевинско стакло; изолационо стакло за 

грађевинарство; капије, неметалне; кокошињци, 

неметални; колибе, бараке; кровишта, неметална, са 

уграђеним фотонапонским ћелијама; кровни 

покривачи, неметални; кровови, неметални; круте 

цеви, неметалне, за грађевинарство; материјали за 

ојачавање, неметални, за грађевине; монтажне куће 

[опрема], неметалне; неметалне облоге за зидове, за 

грађевинарство; носачи, неметални, за 

грађевинарство; облоге, неметалне, за 

грађевинарство; обојено стакло за прозоре; ограде, 

неметалне; одводне цеви, неметалне; оквири 

грађевинских конструкција, неметални; оклопна 

заштита, неметална; опшив за грађевине, неметални; 

панели за врата, неметални; плоче, неметалне, за 

грађевинарство; подови, неметални; подупирачи, 

неметални; постоља, подијуми, прерађени, који нису 

од метала; преграде, неметалне; преносиве грађевине 

[конструкције], неметалне; преносиве стаклене 

баште, који нису од метала; прозори, неметални; 

прозорски рамови, неметални; прозорско стакло за 

грађевинарство; птичји кавези [конструкције], 

неметални; рамови за прозоре, неметални; рамови за 

стаклене баште, неметални; сајамске кућице; 

свињци, неметални; сенице [конструкције], 

неметалне; скеле, неметалне; слеме крова, спој 

кровних равни; стакло [прозорско] за 

грађевинарство; стрехе [конструкције], неметалне; 

стубови, неметални; стубови, неметални, за 

грађевинарство; телефонске кабине, неметалне; 

дрвени рогови кровне конструкције; кадице за птице 

[конструкције], неметалне; конструкциони 

материјали, неметални; маркизе [грађевинске 

конструкције], неметалне и нетекстилне; неметалне 

преносиве конструкције; преносиве конструкције, 

неметалне; сајамски штандови [привремене 

грађевинске конструкције]; монтажне дрвене 

брвнаре; монтажне куће, неметалне; монтажне 

кућице за животиње, неметалне; монтажне штале, 

неметалне; монтажне шупе, неметалне; монтажни 

архитектонски стубови, неметални; монтажни 

кокошињци, неметални; монтажни објекти, 

неметални; монтажни свињци, неметални; монтажни 

силоси, неметални; монтажни стакленици, 

неметални; неметалне монтажне гараже; неметалне 

монтажне куће, за домаће животиње; неметални 

монтажни молови који се могу поставити од копна 

према води; модуларни стакленици, неметални; 

неметални преносиви стакленици за кућну употребу; 

неметални преносиви пластеници за кућну употребу.   

37  асфалтирање; бушење бунара; водоинсталатерске 

услуге; грађевински надзор; заштита грађевина од 

влаге; заштита од корозије; зидарске услуге; 

зидарство; изградња и одржавање цевовода; 

изградња сајамских штандова и продавница; 
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изградња фабрика; изолација грађевина; 

инсталирање и поправљање расхладне опреме; 

инсталирање, одржавање и поправка машина; 

конструисање; конструисање и поправљање 

складишта; консултације о грађењу; монтирање 

скела; поправка електричних водова; постављање и 

поправка апарата за климатизацију; постављање и 

поправка електричних уређаја; постављање и 

поправка опреме за наводњавање; постављање и 

поправљање опреме за грејање; постављање и 

поправљање опреме за заштиту од поплава; 

постављање комуналних објеката на градилиштима; 

пружање информација у вези са изградњом; пружање 

информација у вези са поправкама; услуге 

електричара; изградња енергетски ефикасних зграда 

и конструкција; изградња зграда и других 

конструкција; изградња и поправка зграда и других 

конструкција; изградња и реновирање зграда и 

других конструкција; подизање монтажних зграда и 

конструкција; постављање изолационих материјала у 

зградама, на крововима и конструкцијама; 

саветодавне услуге које се односе на изградњу зграда 

и осталих конструкција; саветодавне услуге које се 

односе на одржавање, поправку и реновирање зграда 

и других конструкција; изградња, одржавање и 

поправка преносивих и монтажних зграда; изградња 

зимских вртова и стакленика; изградња, одржавање и 

поправка зимских вртова и стакленика; постављање 

изолационог стакла у зимским вртовима, на 

прозорима, вратима и стакленицима; постављање 

стакла у зимским вртовима, на прозорима, вратима и 

у стакленицима; постављање, поправка и одржавање 

уређаја за кондензацију, кондензатора паре, 

хладњака за моторе, уређаја за загревање ваздуха, 

цеви парних котлова.   
 

(210) Ж- 2020-1226 (220) 23.07.2020. 

(442) 16.11.2020. 

(731) MITELOS BIOSCIENCE, S.L., RONDA DE 

CAN FATJO 7-B, 08290 CERDANYOLA DEL 

VALLES, BARCELONA, ES 

(740) АОД МСА ИП-Милојевић Секулић Адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 05.07.02; 05.13.08; 27.05.01; 27.05.04; 29.01.02; 

29.01.04  

(591) тиркизно плава, окер.  

(511) 5  додаци исхрани за медицинску употребу.  
 

(210) Ж- 2020-1227 (220) 23.07.2020. 

(442) 16.11.2020. 

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

Oaks, 91320-1799, California, US 

(740) Адвокат Драгољуб Ћосовић, Андре Николића 

3, 11040, Београд 

(540) 

 

(531) 01.13.15; 01.15.23; 02.09.25  

(511) 5  фармацеутски препарати; фармацеутски 

препарати за третман кардиоваскуларних болести и 

поремећаја.  
 

(210) Ж- 2020-1231 (220) 24.07.2020. 

(442) 16.11.2020. 

(731) S&T Serbia d.o.o. Beograd, Ђорђа Станојевића 

14/IV, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 03.07.16; 03.07.17; 27.05.01; 27.05.04; 29.01.12  

(591) CMYK 70,15,0,0; RGB 37,170,225; HEX 

25AAE1; CMZK 95,45,0,40; RGB 0,80,131; HEX 

005083  

(511) 9  рачунарски софтвер за пословне потребе.   

42  инсталација, одржавање и ажурирање 

рачунарског софтвера; консултантске услуге које се 

односе на дизајн, програмирање и одржавање 

рачунарског софтвера.   
 

(210) Ж- 2020-1232 (220) 20.07.2020. 

(442) 16.11.2020. 

(731) Жељко Исаковић and Милош Обрадовић , 

Угриновачки пут 18 део 020, Београд, RS i Драгана 

Пакића 051/3, 11080, Земун, RS 
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(740) Адвокат Александар Илић, Светогорска 33/3, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 24.17.02; 26.03.04; 26.03.06; 26.04.10; 26.04.12; 

26.04.18; 26.04.24; 26.07.25; 27.01.05; 27.05.12; 

27.05.21; 29.01.14  

(591) бела, наранџаста, жута, црвена, розе.  

(511) 5  санитарни производи за употребу у 

медицини; дијететска храна и супстанце прилагођене 

за употребу у медицини или ветеринарску употребу, 

храна за бебе; дијететски додаци (додаци исхрани) за 

људе и животиње.  
 

(210) Ж- 2020-1299 (220) 31.07.2020. 

(442) 16.11.2020. 

(731) The Coca-Cola Company, One Coca-Cola Plaza , 

Atlanta, Georgia 30313, US 

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

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

TOPO CHICO 

(511) 33  алкохолна газирана вода; алкохолна пића 

изузев вина.  
 

(210) Ж- 2020-1307 (220) 04.08.2020. 

(442) 16.11.2020. 

(731) Regeneron Pharmaceuticals, Inc., 777 Old Saw 

Mill River Road, Tarrytown, New York 10591, US 

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

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

MYBIXITY 

(511) 5  фармацеутски препарати.  
 

(210) Ж- 2020-1308 (220) 04.08.2020. 

(442) 16.11.2020. 

(731) Regeneron Pharmaceuticals, Inc., 777 Old Saw 

Mill River Road, Tarrytown, New York 10591, US 

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

Студентски трг 4, 11000, Београд 

 

(540) 

FAZBIXITY  

(511) 5  фармацеутски препарати.  
 

(210) Ж- 2020-1314 (220) 05.08.2020. 

(442) 16.11.2020. 

(731) Goodyear Tyres UK Limited, 2920 Trident 

Court, Solihull Parkway, Birmingham Business Park, 

B37 7YN Birmingham , UK 

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

11040, Београд 

(540) 

QUALIFIER CORE 

(511) 12  пнеуматске гуме.  
 

(210) Ж- 2020-1317 (220) 04.08.2020. 

(442) 16.11.2020. 

(731) Иван Обрадовић, Станоја Главаша 30, 11000, 

Београд, RS 

(740) Адвокат Вук Божовић, Булевар деспота 

Стефана 81, 11000, Београд 

(540) 

GUYA 

(511) 3  уља лимуна, вода од лаванде, миришљаве 

воде, тоалетне воде, етарске есенције, етарска уља, 

екстракти цвећа [парфеми], базе за цветне парфеме, 

ароме за колаче [етарско уља], јасминово уље, уље 

од лованде, уља за парфеме и мирисе, ружино уље, 

мирисна мента [еторско уље], мента за 

парфимеријске производе, ароматична уља [етарска 

уља], ароме за пића [еторска уља].  

30  ароматични додаци за храну, додаци јелима, 

кари, каранфилић, бибер, зачинска паприка, ментол 

за посластиие, шафран [зачин], есенције за исхрану 

изузев еторскик есенција и еторских уља, зачински 

додаци, ароме које нису етарско уља, ароме за пића 

изузев етарских уља, чау-чау [зачин], прерађено семе 

за употребу као зачин.  

33  ракије од свих врста трава и воћа, шљивовица, 

ликер од пеперминта, воћни екстракти, алкохолни, 

битери, аперитиви, дестилована пића, јабуковача, 

коктели, дигестиви [ликери и жестока пића], вино, 

џин, ликери, медовина, киршч, вишњевача, жестока 

пића, бренди, крушковача, саке, виски, алкохолна 

есенције, алкохолни екстракти, алкохолна пића 

изузев пива, водка, помешана алкохолна пића која 

нису на бази пива, алкохолна пића на бази шећерне 

трске, дестилована алкохолна пића на бази 

житарица. 
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(210) Ж- 2020-1319 (220) 05.08.2020. 

(442) 16.11.2020. 

(731) Хаџи Милан Рајковић, Мије Алексића 11, 

34000, Крагујевац, RS 

(540) 

 

(531) 02.01.16; 02.01.17; 18.01.20; 25.03.25; 27.05.02; 

27.05.10; 27.07.03; 27.07.11; 29.01.04; 29.01.06  

(591) плава, бела.  

(511) 10  ортопедски артикли, трбушни, вратни, 

кичмени појасеви и корсети, утезни бандажи, 

бандажери и стезници за зглобове ортопедски, 

подупирачи свода стопала за обућу, штаке, појасеви 

и корсети за медицинске сврхе, ортопедска обућа, 

вештачки удови, чарапе за проширене вене, 

ортопедски ђонови, антидекубиталне подлоге, 

ходалице за слабо покретне особе, ортопедска 

колица, гумене навлаке (ножице) за штаке, столице 

са отвором за уметање поспе посуде, штапови за 

ходање за медицинску употребу.   

18  кожно ремење.  
 

(210) Ж- 2020-1320 (220) 06.08.2020. 

(442) 16.11.2020. 

(731) STAMEVSKI d.o.o., Карађорђева 9,  

22300, Стара Пазова, RS 

(740) Мара В. Јанковић, Влајковићева 28,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 25.01.25; 26.01.12; 26.01.18; 27.05.01; 27.05.07; 

27.05.10; 27.05.21; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црвена, бела, црна.  

(511) 5  дијететска храна прилагођена за медицинске 

намене; протеински додаци исхрани; додаци исхрани.  

29  сушено и кувано воће, желеи, џемови, компоти.  

30  производи од житарица, колачи, посластице, 

сладоледи.  

(210) Ж- 2020-1321 (220) 06.08.2020. 

(442) 16.11.2020. 

(731) Данијел Станојевић, Пролећна 1,  

11000, Београд, RS 

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

Београд 

(540) 

 

(531) 03.01.06; 03.01.24; 26.01.15; 27.03.03; 27.05.10; 

27.05.17; 29.01.03; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црна, бела, зелена.  

(511) 30  кафа, чај, какао и замена кафе; ледена кафа; 

кондиторски производи; чоколада; сладоледи, сорбеи 

и други јестиви лед; шећер, лед [замрзнута вода]; 

водени сладоледи; воћни сладолед; замене за 

сладолед; корнети за сладолед; мешавине за 

сладолед; млечни сладолед; сладоледи на штапићу; 

сладолед на точење; сладолед на штапићу; агенси на 

бази скроба за сладолед; везивни агенси за сладолед; 

дезерти од сладоледа; колачи од сладоледа; млечни 

сладолед на штапићу; сендвичи од сладоледа; 

сладолед од немлечних производа; смеше за 

прављење сорбеа [сладоледи]; афогато [напици на 

бази кафе која садрже сладолед]; сосови који се 

служе уз сладолед; воћне посластице; јестиве 

налепнице за украшавање посластица; колачи и 

посластице; капкејк колачи; ситни колачи; 

аромартизовани лед.  

35  оглашавање; вођење послова; пословно управљање; 

канцеларијски послови; услуге велепродаје везане за 

сладолед; услуге велепродаје сладоледа; услуге 

малопродаје везане за сладолед; услуге малопродаје 

сладоледа; услуге онлајн велепродаје сладоледа; услуге 

онлајн малопродаје сладоледа.  
 

(210) Ж- 2020-1331 (220) 10.08.2020. 

(442) 16.11.2020. 

(731) Саша Тричковић, Булевар Светог цара 

Константина 82-86, 18000, Ниш, RS 

(540) 

 

(531) 04.01.01; 04.01.03; 04.05.03; 27.05.01; 27.05.10  
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(511) 5  ин витро дијагностички препарати за 

медицинске потребе.   

10  дијагностички апарати за медицинску употребу.   

35  административна обрада захтева за куповину 

поднетих путем телефона или компјутера; 

административна обрада наруџбеница за куповину; 

дељење реклама преко интенет мрежа за 

комуникацију; дељење рекламних материјала и 

материјала за оглашавање [флајера, брошура, летака 

и узорака]; директан маркетинг; дистрибуција 

узорака; позиционирање бренда; преговарање везано 

за уговоре о куповини и продаји робе; управљање 

односима с купцима; управљање пореском 

документацијом; управљање пословним 

информацијама; управљање пословним пројектима; 

управљање пословном документацијом; управљање 

продајом; управљање трошковима; управљање 

трошковима у здравству; услуге велепродаје везане 

за апарате из области медицине; услуге велепродаје 

везане за медицинске инструменте; услуге 

велепродаје медицинских инструмената; услуге 

велепродаје медицинских уређаја; услуге 

велепродаје у вези са медицинским инструментима; 

услуге велепродаје у вези са медицинским 

уређајима; услуге малопродаје везане за медицинске 

инструменте; услуге малопродаје везане за 

медицинске уређаје; услуге малопродаје 

медицинских инструмената; услуге малопродаје 

медицинских уређаја; услуге малопродаје у вези са 

медицинским апаратима; услуге малопродаје у вези 

са медицинским инструментима; услуге промоције 

извоза; услуге рекламирања ради подизања свести 

јавности о медицинским питањима; фактурисање.   
 

(210) Ж- 2020-1340 (220) 11.08.2020. 

(442) 16.11.2020. 

(731) НН-Тел д.о.о., Љубице Раваси 29, 21000,  

Нови Сад, RS 

(540) 

 

(531) 03.04.02; 03.04.24; 18.01.05; 26.11.13; 27.05.11; 

27.05.13; 29.01.01; 29.01.02  

(591) црвена, роза, златна.  

(511) 30: беле чоколаде; горко-слатка чоколада; 

кондиторски производи од чоколаде; млечна 

чоколада; переце преливене чоколадом; пуњене 

чоколаде; пуњене чоколадице; црне чоколаде; 

чоколада; чоколадне табле; чоколадни десерти; 

чоколадни производи; колачи од бисквита; слатки 

бисквити; кекс; пти-бер кекс; вафел производи; 

пралине. 

(210) Ж- 2020-1376 (220) 18.08.2020. 

(442) 16.11.2020. 

(731) SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE 

BOLESTI „IM Clinic“ BEOGRAD, Угриновачки пут 

16а, Београд, RS 

(740) Адвокат Милан Самарџић, Капетан Мишина 

15, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.18; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.22; 29.01.04; 

29.01.06  

(591) плава, бела.  

(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 особе са инвалидитетом, апарати за 

масажу; апарати, уређаји и производи за одојчад; 

апарати, уређаји и производи за сексуалне 

активности.  

16  штампане ствари; фотографије; канцеларијски 

материјал и канцеларијски прибор, осим намештаја; 

материјали за обуку и наставку; пластични омотачи, 

фолије и кесе за умотавање и паковање.  

42  научне и технолошке услуге, а нарочито услуге 

научног истраживања у медицинске сврхе; услуге 

научника који се баве проценама, предвиђањима, 

истраживањем и израдом извештаја у области 

медицине; услуге контроле квалитета и 

аутентификације; пројектовање и развој рачунарског 

хардвера и софтвера.  

44  медицинске услуге; хигијенска заштита и нега 

лепоте за људе.  
 

(210) Ж- 2020-1377 (220) 18.08.2020. 

(442) 16.11.2020. 

(731) Profarm d.o.o., Немањина 36, 11000, Београд, RS 

(540) 
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(531) 01.15.15; 25.03.03; 25.05.03; 26.04.13; 26.04.22; 

26.11.09; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.04  

(591) Pantone 295,485,290.  

(511) 5  дезинфекциона средства за хигијенске сврхе.  
 

(210) Ж- 2020-1378 (220) 18.08.2020. 

(442) 16.11.2020. 

(731) Specijalnе bolnicе za bolesti zavisnosti „DR 

VOROBJEV“ BEOGRAD, Сремских Бораца 2е, 

11000, Београд, RS 

(740) Адвокат Милан Самарџић, Капетан Мишина 

15, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.01.18; 27.05.01; 27.05.22; 29.01.01; 29.01.03; 29.01.06 

(591) црвена, бела, зелена.  

(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 особе са 

инвалидитетом, апарати за масажу.  

16  штампане ствари; фотографије; канцеларијски 

материјал и канцеларијски прибор, осим намештаја; 

материјали за обуку и наставку; пластични омотачи, 

фолије и кесе за умотавање и паковање.  

41  образовне услуге, припремање обуке.  

44  медицинске услуге.  
 

(210) Ж- 2020-1379 (220) 18.08.2020. 

(442) 16.11.2020. 

(731) Specijalnе bolnicе za bolesti zavisnosti „DR 

VOROBJEV“ BEOGRAD, Сремских Бораца 2е, 

11000, Београд, RS 

(740) Адвокат Милан Самарџић, Капетан Мишина 

15, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 05.05.16; 05.05.20; 05.05.21; 27.01.06; 27.05.04; 

27.05.09; 27.05.11; 27.05.17; 29.01.03; 29.01.05  

(591) светло зелена, тамно зелена, бела, розе и 

љубичаста.   

(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 особе са 

инвалидитетом, апарати за масажу.  

 

16  штампане ствари; фотографије; канцеларијски 

материјал и канцеларијски прибор, осим намештаја; 

материјали за обуку и наставку; пластични омотачи, 

фолије и кесе за умотавање и паковање.  

41  образовне услуге, припремање обуке.  

44  медицинске услуге.  
 

(210) Ж- 2020-1380 (220) 18.08.2020. 

(442) 16.11.2020. 

(731) Specijalnе bolnicе za bolesti zavisnosti „DR 

VOROBJEV“ BEOGRAD, Сремских Бораца 2е, 

11000, Београд, RS 

(740) Адвокат Милан Самарџић, Капетан Мишина 

15, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.01.18; 27.05.01; 27.05.22; 29.01.01; 29.01.03; 29.01.06 

(591) црвена, бела и зелена.   

(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 особе са 

инвалидитетом, апарати за масажу. 

16: штампане ствари; фотографије; канцеларијски 

материјал и канцеларијски прибор, осим намештаја; 

материјали за обуку и наставку; пластични омотачи, 

фолије и кесе за умотавање и паковање. 

41: образовне услуге, припремање обуке. 

44: медицинске услуге. 
 

(210) Ж- 2020-1413 (220) 24.08.2020. 

(442) 16.11.2020. 

(731) Leanpay LTD , 9th Floor, 107 Cheapside, EC2V 

6DN, London, EC2V 6DN, GB 

(740) "Карановић & Партнерс" o.a.д., ,  Ресавска 23, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 05.01.05; 05.01.16; 17.02.04; 27.05.01; 29.01.01; 

29.01.02; 29.01.08  

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

(511) 9  мобилне апликације; софтвер за машинско 

учење; софтвер за машинско учење намењен за 

финансије; софтвер за машинско учење намењен за 

анализу; софтвер за машинско учење намењен за 

оглашавање; рачунарски софтвер; апликацијски 

софтвер; пословни софтвер; банкарски софтвер; 

софтвер за одржавање; софтвер за wеб апликације.  
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36  пружање кредитних погодности; финансирање 

зајмова; финансирање куповина; кредитно 

финансирање; финансирање гаранција; финансирање 

пројеката; финансирање закупа; финансирање личних 

зајмова; финансирање имовинских зајмова; 

финансирање кредита на рате; финансирање продаје на 

кредит; финансирање хипотека и јемстава; финансијске 

услуге у вези са некретнинама; финансирање зајмова за 

куће; финансирање лизинга аутомобила; финансирање 

краткорочних зајмова; финансирање зајмова за 

премошћивање; финансирање готовинских предујмова; 

финансирање куповине земљишта; финансирање 

кредита у ратама; финансирање куповине возила уз 

закуп [лизинг]; финансирање у вези са аутомобилима; 

зајмови [финансирање] и дисконтирање фактура; 

финансирање зајмова, хипотека и јемстава; осигурани 

кредити за финансирање давања залога за моторна 

возила; осигурани кредити за финансирање пружања 

уговорног најма моторних возила; осигурани кредити за 

финансирање пружања споразума о кредитима на рате за 

моторна возила; услуге аутоматизованог плаћања; услуге 

електронског плаћања; услуге електронског новчаника 

[услуге плаћања]; клириншке услуге за трансакције 

плаћања; услуге финансијских преноса и трансакција и 

услуге плаћања; услуге у вези са банковним картицама, 

кредитним картицама, дебитним картицама и картицама 

за електронско плаћање; услуге банкарске картице; 

обезбеђивање кредитних картица; провера кредитних 

картица; услуге платних картица; издавање кредитних 

картица; издавање унапред плаћених (препаид) картица; 

услуге провере валидности кредитних картица; услуге у 

вези са кредитним картицама и платним картицама; 

финансијске услуге путем картице; обрада плаћања 

извршених кредитним картицама; обрада плаћања 

извршених платним картицама; управљање услугама 

кредитних картица; услуге плаћања кредитном 

картицом; финансијске услуге за управљање кредитним 

картицама; обрада трансакција платних картица за друге; 

обрада трансакција кредитних картица за друге; заштите 

и регистровања кредитних картица; услуге процесирања 

трансакција кредитним картицама; услуге пребацивања 

новца коришћењем електронских картица; саветодавне 

услуге у вези са кредитним картицама; финансијске 

услуге које се односе на банкарске картице; финансијске 

услуге у вези са кредитним картицама; пружање 

информација у вези са трансакцијама кредитних 

картица; банкарске услуге доступне путем картице; 

услуге пружања финансијских информација у вези са 

украденим кредитним картицама; услуге пружања 

финансијских информација у вези са изгубљеним 

кредитним картицама; услуге аутоматизованог 

банкарства које се односе на трансакције са кредитним 

картицама; услуге аутоматизованог банкарства које се 

односе на трансакције са платним картицама; 

финансијске услуге; услуге финансирања трговине; 

клириншки послови [финансије]; услуге личног 

финансијског банкарства; финансијско управљање; 

услуге финансијског посредовања; финансијске и 

новчане услуге; банкарске и финансијске услуге; 

електронске услуге финансијског трговања; финансијске 

услуге у вези са имовином; електронске финансијске 

услуге; услуге финансијског управљања путем 

интернета; финансијске услуге у вези са плановима 

личне вредности; финансијске услуге путем телефона и 

путем глобалне рачунарске мреже или интернета; 

финансирање куповине потрошача.  

42  платформа као услуга [ПааС]; платформа као услуга 

[ПааС] са софтверским платформама за преношење 

слика, аудиовизуалног садржаја, видеосадржаја и 

порука; софтвер као услуга [СааС] са софтвером за 

машинско учење; саветодавне услуге у вези са 

апликацијама за планирање; услуге техничке подршке у 

вези са рачунарским софтвером и апликацијама; 

саветодавне и консултантске услуге у вези са 

апликацијама за рачунарско умрежавање; развој 

рачунарских платформи; развој, програмирање и 

имплементација софтвера; одржавање рачунарских 

програма; одржавање рачунарског софтвера; израда, 

одржавање и прилагођивање софтвера; одржавање и 

надоградња рачунарског софтвера; развој и одржавање 

рачунарских програма.   
 

(210) Ж- 2020-1416 (220) 24.08.2020. 

(442) 16.11.2020. 

(731) Dexcom, Inc., 6340 Sequence Drive, San Diego, 

CA 92121, US 

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

11040, Београд 

(540) 

DEXCOM ONE 

(511) 10  медицински уређаји, наиме, медицински 

сензори који су имплантирани или уметнути у 

људско тело који се користе за континуирано 

надгледање концентрације глукозе у људском телу и 

додатна опрема за њих, наиме, пријемници, кућишта 

сензора и уређаји за уметање сензора.  
 

(210) Ж- 2020-1417 (220) 24.08.2020. 

(442) 16.11.2020. 

(731) Dexcom, Inc., 6340 Sequence Drive, San Diego, 

CA 92121, US 

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

11040, Београд 

(540) 

DEXCOM 

(511) 9  рачунарски софтвер и хардвер за употребу у 

прикупљању, снимању, обради, представљању, 

складиштењу и преносу медицинских и 

физиолошких података. 



 

 

 

 

Ж 

Гласник интелектуалне својине  2020/11a 

Intellectual Property Gazette  2020/11a 

26 ЗИС / RS / IPO 

 

10  медицински уређаји, наиме, медицински сензори 

који су имплантирани или уметнути у људско тело 

који се користе за континуирано надгледање 

концентрације глукозе у људском телу и додатна 

опрема за њих, наиме, пријемници, кућишта сензора 

и уређаји за уметање сензора.  
 

(210) Ж- 2020-1419 (220) 24.08.2020. 

(442) 16.11.2020. 

(731) PHARMANOVA DOO Društvo za proizvodnju 

farmaceutskih proizvoda Obrenovac , Индустријска 

8, 11500 Обреновац, RS 

(540) 

 

(531) 21.01.14; 24.01.03; 24.01.05; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.15 

(591) љубичаста: C68%, M71%, Y0%, K0%, плава: 

C75%, M2%, Y38%, K0%, зелена: C60%, M0%, 

Y88%, K0%, наранџаста: C0%, M54%, Y88%, K0%, 

бела и сива  

(511) 3  сапуни, парфимерија, етерична уља, 

козметика, лосиони за косу, пасте за зубе.  

5  фармацеутски препарати; санитарни препарати за 

медицинску употребу; дијететски производи 

прилагођени за употребу у медицини; фластери, 

материјали за завијање; дезинфекциона средства.   

32  безалкохолна пића: пића од воћа и воћни сокови.  
 

(210) Ж- 2020-1420 (220) 24.08.2020. 

(442) 16.11.2020. 

(731) PHARMANOVA DOO Društvo za proizvodnju 

farmaceutskih proizvoda Obrenovac , Индустријска 

8, 11500 Обреновац, RS 

(540) 

 

(531) 24.13.01; 24.13.09; 24.13.14; 27.05.01; 27.05.09; 29.01.15 

(591) магента, цијан плава, наранџаста и жуто-зелена 

(511) 3  сапуни, парфимерија, етерична уља, 

козметика, лосиони за косу, пасте за зубе.  

5  фармацеутски препарати; санитарни препарати за 

медицинску употребу; дијететски производи 

прилагођени за употребу у медицини; фластери, 

материјали за завијање; дезинфекциона средства.   

42  услуге индустријске анализе и истраживања.  
 

(210) Ж- 2020-1421 (220) 24.08.2020. 

(442) 16.11.2020. 

(731) PHARMANOVA DOO Društvo za proizvodnju 

farmaceutskih proizvoda Obrenovac , Индустријска 

8, 11500 Обреновац, RS 

(540) 

 

(531) 21.01.14; 24.01.03; 24.01.05; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.15 

(591) плава: C75%, M2%, Y38%, K0%, зелена: C60%, 

M0%, Y88%, K0%, тегет: C100%, M95%, Y5%, 

K0%,наранџаста: C0%, M54%, Y88%, K0%, 

љубичаста: C68%, M71%, Y0%, K0%, бела и сива  

(511) 3  сапуни, парфимерија, етерична уља, 

козметика, лосиони за косу, пасте за зубе.  

5  фармацеутски препарати; санитарни препарати за 

медицинску употребу; дијететски производи 

прилагођени за употребу у медицини; фластери, 

материјали за завијање; дезинфекциона средства.   

32  безалкохолна пића; пића од воћа и воћни сокови.  
 

(210) Ж- 2020-1422 (220) 24.08.2020. 

(442) 16.11.2020. 

(731) Михаило Суботић, Стојана Новаковића број 2, 

11000, Београд, RS 

(740) адвокат Тодор Милошевић, Војводе Миленка 

42/7, 11000, Београд 

(540) 
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(531) 27.01.11; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.03  

(591) зелена боја  

(511) 29  готова јела која се састоје углавном од меса; 

готова јела која се састоје углавном од рибе; готова 

јела која се углавном састоје од меса, рибе, 

живинског меса или поврћа; лосос, нежив; меки 

зрели сиреви; меки сиреви; месо; месо, живина и 

дивљач; месо, риба, живина и дивљач; обрађено 

месо; прерађени морски плодови; прерађено воће и 

поврће; припремљена говедина; припремљена јела од 

рибе; риба, која није жива; салате од воћа и поврћа; 

усољено месо.  

41  планирање и вођење журки [забава]; пружање 

музичке забаве уживо; услуге забаве које пружају 

музичке групе; услуге забаве које пружају ноћни 

клубови; услуге за рекреацију и разоноду; услуге 

ноћних клубова [забава]; услуге пружања забаве 

уживо; услуге пружања музичке забаве.  

43  деликатесне радње [ресторани]; кетеринг хране и 

пића; обезбеђивање хране и пића за госте ресторана; 

обезбеђивање хране и пића у ресторанима; 

обезбеђивање хране и пића у ресторанима и 

баровима; пружање ресторанских услуга; пружање 

услуга барова; сервирање чаја, кафе, какаа, 

газираних пића и воћних сокова; услуге барова и 

коктел барова; услуге кафетерија и ресторана; услуге 

кафића, кафетерија и ресторана; услуге кетеринга за 

пријеме; услуге кетеринга за снабдевање храном и 

пићем; услуге коктел барова; услуге ресторана; 

услуге ресторана, барова и кетеринга; услуге 

ресторана, барова и коктел барова; услуге ресторана 

брзе хране; услуге ресторана за самопослуживање; 

услуге ресторана и кетеринга; услуге ресторана који 

нуде храну за понети.  
 

(210) Ж- 2020-1423 (220) 25.08.2020. 

(442) 16.11.2020. 

(731) Михаило Суботић, Стојана Новаковића број 2, 

11000, Београд, RS 

(740) aдвокат Тодор Милошевић, Војводе Миленка 

42/7, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 24.15.01; 24.15.15; 26.11.12; 27.05.09; 27.05.10; 

29.01.02; 29.01.03; 29.01.08  

(591) црна, зелена и жута  

(511) 29  авокадо, обрађен; ананас, примпремљен; 

говедина; говеђа супа; говеђи гулаш; говеђи одресци; 

готова јела која се углавном састоје од меса, рибе, 

живинског меса или поврћа; грашак, припремљен; 

грицкалице на бази кромпира; гулаш; густа крем 

чорба од морских плодова или поврћа; димљена 

риба; димљени сир; димљено месо; зрели сиреви; 

компоти; крокети; леблебија, обрађена; лигње 

спремљене за људску употребу; манго обрађени; 

маракује, прерађене; маслине, припремљене; 

махунарке, припремљене; млевено месо; морска 

храна, нежива; обрађено месо; пилетина; пилеће 

салате; помфрит; предјела; пржени кромпир; пржено 

месо; припремљена говедина; припремљена јела од 

меса; припремљена јела од рибе; ракови, неживи; 

риба, обрађена; свеже месо; свеж сир; свињетина; 

тофу; ћуретина; хумус; цацики [тзатзики]; Цезар 

салата; шкампи, рачићи, који нису живи.  

41  забава у виду музичких извођења уживо; услуге 

за рекреацију и разоноду; услуге клупске забаве; 

услуге разоноде.  

43  деликатесне радње [ресторани]; обезбеђивање хране 

и пића за госте ресторана; обезбеђивање хране и пића у 

ресторанима; обезбеђивање хране и пића у ресторанима 

и баровима; припрема и достава хране и пића за 

непосредно конзумирање; припрема хране и пића; 

припрема хране и пића за непосредно конзумирање; 

пружање услуга барова; пружање хране и пића; 

сервирање хране и пића за госте у ресторанима; услуге 

барова; услуге барова за припрему воћних сокова; 

услуге барова и коктел барова; услуге барова и 

ресторана; услуге кафића, кафетерија и ресторана; 

услуге кетеринга; услуге коктел барова; услуге 

припреме хране; услуге пружања хране и пића; услуге 

салата барова; услуге снек-барова; услуге суши 

ресторана; услуге хране за понети.  
 

(210) Ж- 2020-1424 (220) 25.08.2020. 

(442) 16.11.2020. 

(731) POLA-POLA D.O.O. Beograd-Vračar, 

Његошева 40, Београд, RS 

(740) Адвокат Александар Порубовић, Проте Матеје 

40, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 11.01.14; 24.17.02; 27.03.15; 27.05.03; 29.01.06  

(591) бела  

(511) 35  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови. 

43  услуге обезбеђивања хране и пића.  
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(210) Ж- 2020-1426 (220) 25.08.2020. 

(442) 16.11.2020. 

(731) ELI LILLY AND COMPANY, Lilly Corporate 

Center, Indianapolis, Indiana 46285, US 

(740) Зоран Живковић, Алексе Ненадовића 16,  

11000, Београд 

(540) 

VERZENIOS 

(511) 5  фармацеутски препарати, нарочито, 

фармацеутски препарати за лечење канцера.  
 

(210) Ж- 2020-1427 (220) 25.08.2020. 

(442) 16.11.2020. 

(731) ELI LILLY AND COMPANY, Lilly Corporate 

Center, Indianapolis, Indiana 46285, US 

(740) Зоран Живковић, Алексе Ненадовића 16,  

11000, Београд 

(540) 

LYUMJEV 

(511) 5  фармацеутски препарати, нарочито, 

фармацеутски препарати за лечење канцера.  
 

(210) Ж- 2020-1431 (220) 26.08.2020. 

(442) 16.11.2020. 

(731) Стефан Лалић ПР Производња колача Ћао 

Шећеру Београд, Риге од Фере 15, 11000 Београд, 

RS 

(540) 

 

(531) 01.15.21; 25.07.07; 27.05.03; 27.05.10; 29.01.02; 

29.01.06; 29.01.08  

(591) црна, бела, жута, сива  

(511) 30  бисквити, ситни колачи, слаткиши, вафел 

производи, производи од житарица, кондиторски 

производи, торте, слатки кремови, воћне посластице.  

32  воћни сокови и безалкохолни напици.  

43  услуге обезбеђивања хране и пића, услуге 

ресторана, информације и савети у вези са 

припремањем оброка.   
 

(210) Ж- 2020-1433 (220) 26.08.2020. 

(442) 16.11.2020. 

(731) PHIACADEMY DOO BEOGRAD , Булевар 

ослобођења 137, 11000, Београд, RS 

(740) ПЛАВША & ПЛАВША доо, Струмичка 51, 

11050, Београд 

(540) 

 

(531) 02.09.04; 02.09.25; 17.05.05; 17.05.07; 24.17.25; 

26.03.02; 26.03.18; 26.15.07; 27.03.02; 27.05.01; 

27.05.09; 27.05.12; 28.07.00; 29.01.13  

(591) црна, бела, златна  

(511) 3  ајлајнери; амбра; ароматерапијска уља; 

ароматерапијске креме; ароматерапијски лосиони; 

ароматерапијски препарати; ароматична етарска уља; 

ароматична уља; ароматична етарска уља; 

ароматична уља за купке; ароматичне траве за 

купање, нису за медицинске потребе; ароматични 

мириси и мирисни чуњићи; астрингентна средства; 

бадемово млеко за козметичку употребу; бадемово 

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

шминку; балзами, осим за медицинске сврхе; басма 

за козметичку употребу; бергамот уље; биљне креме 

за локалну примену за учвршћивање и повећање 

груди; биљни екстракти за козметичке намене; 

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

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

праха; боје за тоалетну употребу; бриљантин; 

бронзери за кожу; бронзери за кожу у облику креме; 

брусне траке; вата и вата у облику штапића за 

козметичке потребе; вештачке трепавице; вештачке 

обрве; вештачки камен за пете; вештачки ванилин 

парфем; вештачки нокти; вештачки нокти од 

племенитих метала; вишенаменски памучни 

штапићи за личну употребу; вишенаменски 

препарати за чишћење; влажне козметичке 

марамице; влажне марамице импрегниране 

средствима за уклањање шминке; влажне марамице 

импрегниране средствима за чишћење; влажни или 

импрегнирани јастучићи, убруси или марамице; 

влажни козметички убруси; вода од лаванде; 

водоопорна средства за заштиту од сунца; восак за 

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

нокте; воскови за масажу, осим за медицинску 

примену; гвалтеријино уље; гел алое вере за 

козметичку примену; гел јастучићи за очи за 

козметичке намене; гел лакови за нокте; гелови за 

бријање; гелови за избељивање зуба; гелови за кожу 

за убрзавање, побољшавање и продужавање боје 

добијене сунчањем; гелови за козметичку употребу; 

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

за купање; гелови за купање и туширање; гелови за 
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купање и туширање, нису за медицинске потребе; 

гелови за масажу, који нису за медицинску употребу; 

гелови за обликовање; гелови за обликовање косе; 

гелови за обликовање обрва; гелови за очи; гелови за 

очи за козметичке потребе; гелови за скидање 

шминке; гелови за сунчање; гелови за тамњење коже; 

гелови за туширање; гелови за успоравање старења; 

гелови за успоравање старења за козметичке 

потребе; гелови за фарбање обрва; гелови за 

чишћење зуба; гелови и соли за купање и туширање, 

није за медицинске потребе; гелови који се наносе 

пре бријања; гелови, креме и уља за туширање; 

гелови након бријања; гелови након сунчања; гелови 

након сунчања за козметичке потребе; гелови након 

сунчања; гелови, спрејеви, пене и балзами за 

обликовање и негу косе; гераниол; дезодоранси за 

личну употребу; дезодоранси за људску употребу; 

дезодоранси за негу тела; дезодоранси за стопала у 

спреју; дезодоранси за тело; дезодоранси за тело у 

форми таблета; дезодоранси и антиперспиранти за 

личну употребу; дезодорантни сапун; декоративна 

козметика; декоративне налепнице за козметичку 

употребу; декоративне налепнице за нокте; 

депилатори; дневне креме; екстракти цвећа као 

парфеми; емолијенти за кожу за козметичке потребе; 

емулзије, гелови и лосиони за негу коже; емулзије за 

лице; емулзије за лице за козметичке потребе; 

емулзије за тело; емулзије за тело за козметичке 

потребе; емулзије након бријања; етарска уља; 

етарска уља за козметичке потребе; етарска уља за 

личну употребу; етарска уља за употребу у 

ароматерапији; етарске есенције; етарске есенције и 

уља; етарско уље аниса; желе од петролеја за 

козметичку употребу; женске хигијенске марамице 

за чишћење; завршни премази за обликовање 

ноктију; заштитни слојеви лака за нокте; зрнаста 

средства за чишћење лица; зрнасти сапуни; зубне 

пасте; избељивачи ноктију; јапанско уље за 

учвршћивање косе; јасминово уље; јастучићи за 

чишћење натопљени козметичким средствима; 

парфимеријски јонон; јувелирска црвена; калијум 

хипохлорид; камење за омекшавање стопала; кана, 

наиме козметичка боја; козметика за негу коже; 

козметика за обрве; козметичка млека; козметичка 

млека, гелови и уља за потамњивање и употребу 

након сунчања; козметичка паковања за лице; 

козметичка средства за заштиту коже од сунца; 

козметичка средства за сушење лака за нокте; 

козметичка уља; козметичка уља за кожу; 

козметичке боје; козметичке креме; козметичке 

креме за кожу; козметичке креме за лице и тело; 

козметичке креме за негу коже; козметичке креме за 

негу тела; козметичке креме за руке; козметичке 

креме за учвршћивање коже око очију; козметичке 

креме и гелови за лице, руке и тело; козметичке 

креме и лосиони; козметичке креме, лосиони и други 

препарати за сунчање; козметичке креме, млека, 

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

козметичке крпице или марамице натопљене 

средствима за чишћење коже; козметичке маске; 

козметичке маске за лице; козметичке оловке; 

козметичке оловке за наглашавање предела испод 

ока; козметичке пасте за лице за сузбијање сјаја; 

козметичке пене које садрже средства за заштиту од 

сунца; козметички гелови; козметички и препарати 

за лепоту; козметички и тоалетни производи; 

козметички јастучићи; козметички лосиони; 

козметички лосиони за кожу; козметички лосиони за 

косу; козметички лосиони за лице; козметички 

лосиони за негу коже; козметички лосиони за 

смањење појаве старачких пега и флека; козметички 

лосиони за сунчање; козметички освеживачи за 

кожу; козметички пилинзи за тело; козметички 

препарати; козметички препарати за заштиту од 

опекотина од сунца; козметички препарати за 

заштиту од сунца; козметички препарати за косу и 

теме; козметички препарати за купање; козметички 

препарати за купке и туширање; козметички 

препарати за лице; козметички препарати за лице и 

тело; козметички препарати за негу и третирање 

коже; козметички препарати за негу коже; 

козметички препарати за негу лица; козметички 

препарати за негу ноктију; козметички препарати за 

негу тела; козметички препарати за негу уста и зуба; 

козметички препарати за обликовање косе; 

козметички препарати за обнављање коже; 

козметички препарати за суву кожу током трудноће; 

козметички препарати за сузбијање поновног раста 

длака; козметичке траке; козметички препарати за 

трепавице; козметички препарати за умањење бора 

за локалну фацијалну употребу; козметички 

препарати за учвршћивање груди; козметички 

препарати који садрже колеген; козметички 

препарати мршављење; козметички производи за 

личну употребу; козметички производи за негу косе; 

козметички производи за употребу на кожи; 

козметички производи за хидратацију лица; 

козметички производи и козметички препарати; 

козметички производи и препарати за личну негу; 

козметички производи и шминка; козметички 

производи у облику аеросола за негу коже; 

козметички производи у облику лосиона; козметички 

производи у облику млека, лосиона и емулзија; 

козметички пудери за лице; козметички пудери, 

креме и лосиони за лице, руке и тело; козметички 

сапуни; козметички серуми; козметички сетови; 

козметички тоници за лице; козметички фластери 

који садрже средства за заштиту од сунца за 

употребу на кожи; колоњска вода; колоњске воде 

након бријања; колоњске воде, парфеми и 

козметички производи; комади тоалетног сапуна; 

компактни пудери за лице; компресе за очи за 
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козметичке потребе; коректори за лице; коректори за 

кожу; креде за козметичку употребу; креде за 

шминку; кремаста подлога за шминку; кремаста 

руменила; кремасти пудери за лице; креме за бељење 

коже; креме за бријање; креме за депилацију; креме 

за заноктице; креме за заштиту од сунца; креме за 

заштиту од сунца за козметичке потребе; креме за 

избељивање зуба; креме за кожне производе; креме 

за кожу; креме за кожу за козметичке потребе; креме 

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

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

козметичке потребе; креме за лице и тело; креме за 

лице и тело за козметичке потребе; креме за масажу, 

осим за медицинску примену; креме за негу коже и 

скидање шминке; креме за негу коже и скидање 

шминке за козметичке потребе; креме за негу косе; 

креме за негу косе за козметичке потребе; креме за 

негу тела; креме за нокте; креме за нокте за 

козметичке потребе; креме за очи; креме за очи за 

козметичке потребе; креме за пилинг; креме за 

пилинг за козметичке потребе; креме за полирање; 

креме за полирање чизама; креме за посветљивање 

коже; креме за регенерацију коже за козметичке 

потребе; креме за руке; креме за руке за козметичке 

потребе; креме за самопотамњивање; креме за светао 

тен; креме за светао тен за козметичке потребе; 

креме за скидање шминке; креме за смањење 

целулита; креме за смањење целулита за козметичке 

потребе; креме за сунчање; креме за сунчање за 

козметичке потребе; креме за тело за козметичку 

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

употребу пре бријања; креме за усне; креме за усне 

за козметичке потребе; креме за чишћење коже; 

креме за чишћење [козметичке]; креме и лосиони за 

тамњење коже; креме и препарати након сунчања; 

креме које не остављају трагове; креме након 

бријања; креме након сунчања; креме након сунчања 

за козметичке потребе; креме против бора; креме 

против бора за козметичке потребе; креме против 

пега; креме против пега за козметичке потребе; 

креме против старачких пега; креме против 

старачких пега за козметичке потребе; креме против 

старења; креме против старења за козметичке 

потребе; креме, уља, лосиони и препарати за 

чишћење и хидратацију; креме, уља, лосиони, 

спрејеви, оловке и балзами за козметичке потребе; 

козметички пигменти; производи за чишћење обрва; 

козметички препарати за употребу на обрвама; 

козметички производи за обрве; крем-сапуни; крем 

сапуни за тело; кристали за купање; кристали за 

купање за козметичке потребе; лак за нокте; лакови 

за косу; лакови за нокте за козметичке потребе; 

лакови за нокте и скидачи лака за нокте; лакови и 

креме за обућу; лепак за везивање уметака за косу; 

лепак за вештачке нокте; лепак за вештачке нокте 

или трепавице; лепак за вештачке трепавице; лепак 

за вештачке трепавице, косу и нокте; лепак за 

причвршћивање вештачких трепавица; лепак за 

причвршћивање перике; лепак од гуме за козметичку 

употребу; листићи за купање; лоптице од вате за 

козметичке потребе; лосиони за бебе; лосиони за 

браду; лосиони за бријање; лосиони за заштиту од 

сунца; лосиони за заштиту од сунца за козметичке 

потребе; лосиони за јачање косе; лосиони за јачање 

ноктију; лосиони за коврџе; лосиони за козметичку 

употребу; лосиони за косу; лосиони за косу за 

козметичке потребе; лосиони за купање; лосиони за 

купање за козметичке потребе; лосиони за лице и 

негу тела за козметичке потребе; лосиони за негу 

косе за козметичке потребе; лосиони за нијансирање 

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

лосиони за обликовање косе; лосиони за очи; 

лосиони за очи за козметичке потребе; лосиони за 

руке; лосиони за руке за козметичке потребе; 

лосиони за самопотамњивање; лосиони за скидање 

шминке; лосиони за смањење целулита; лосиони за 

смањење целулита за козметичке потребе; лосиони 

за сунчање; лосиони за сунчање за козметичке 

потребе; лосиони за тело; лосиони за тело за 

козметичке потребе; лосиони за трајну ондулацију; 

лосиони за увијање косе; лосиони за успоравање 

старења; лосиони за успоравање старења за 

козметичке потребе; лосиони за хидратацију коже; 

лосиони за чишћење зуба; лосиони за чишћење коже; 

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

главе, ноктију и косе; лосиони након сунчања за 

козметичке потребе; лосиони после бријања за 

козметичке потребе; марамице за бебе; марамице за 

бебе натопљене препаратима за чишћење; марамице 

за једнократну употребу натопљене средствима за 

чишћење лица; марамице за једнократну употребу 

натопљене хемикалијама или средствима за чишћење 

за индустријску и комерцијалну употребу; марамице 

за једнократну употребу натопљене хемикалијама 

или средствима за чишћење за личну хигијену; 

марамице импрегниране са средствима за чишћење 

коже; марамице натопљене етарским уљима, за 

козметичку употребу; марамице натопљене 

козметичким средствима; марамице натопљене 

препаратима за скидање шминке; марамице 

натопљене са козметичким лосионима; маскаре; 

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

козметичке потребе; маске за очи у облику гела; 

маске за тело; маске за тело за козметичке потребе; 

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

креме за козметичке потребе; маске за тело у облику 

лосиона; маске за тело у облику лосиона за 

козметичке потребе; маске за тело у облику пудера; 

маске за тело у облику пудера са козметичке 

потребе; маске за хидратацију коже; масна сценска 

шминка; масти за козметичку употребу; мента за 

парфимеријске производе; мешавине парфема; 
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мириси за аутомобиле; мириси за личну употребу; 

мириси и парфимеријски производи; мирисна вода за 

постељину; мирисна етарска уља од мента; мирисна 

уља; мирисне врећице; мирисне врећице за јастучиће 

за очи; мирисне креме за тело; мирисне соли за 

купање; мирисни дифузори; мирисни лосиони за 

тело; мирисни лосиони и креме за тело; мирисни 

освеживачи за тканине у спреју; мирисни сапуни; 

мирисни спрејеви за постељину; мирисни спрејеви за 

тело; мирисни штапићи; мирисно керамичко камење; 

миришљаве воде; млеко, гелови, лосиони и креме за 

скидање шминке; млеко за купање; млеко за лице и 

тело за козметичке потребе; млеко за после бријања; 

млеко за после сунчања за козметичку примену; 

млеко за скидање шминке; млеко за сунчање; млеко 

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

бебе; млеко за тело за козметичке потребе; млеко за 

хидратацију; млеко за чишћење; млеко за чишћење 

за негу коже; млеко за чишћење за тоалетну 

употребу; млеко за чишћење лица; млеко и лосиони 

за лице за козметичке потребе; морске алге за 

употребу у козметици; мошус као парфем; 

налепнице за нокте; налепнице за тело; натопљене 

крпице за чишћење; немедицинска козметика и 

тоалетни препарати; немедицинске креме за кожу; 

немедицинске креме за стопала; немедицинске креме 

за третман коже главе; немедицинске купке за тело; 

немедицинске масти за спречавање и третман 

опекотина од сунца; немедицинске масти и лосиони 

против осипа од пелена; немедицинске пене за 

купање; немедицинске соли за купање; 

немедицински антиперспиранти; немедицински 

балзами за косу; немедицински лосиони за косу; 

немедицински лосиони за обнављање косе; 

немедицински лосиони за стимулацију коже; 

немедицински лосиони за стопала; немедицински 

пилинзи за лице и тело; немедицински прашкови за 

купање; немедицински препарати за купање; 

немедицински препарати за личну хигијену; 

немедицински препарати за масажу; немедицински 

препарати за негу коже; немедицински препарати за 

негу коже, косе и коже главе; немедицински 

препарати за негу косе; немедицински препарати за 

негу стопала; немедицински препарати за негу тела; 

немедицински препарати за негу усана; 

немедицински препарати за третман косе за 

козметичке потребе; немедицински препарати за 

ублажавање опекотина од сунца; немедицински 

препарати за чишћење коже; немедицински 

производи за заштиту усана; немедицински сапуни; 

немедицински серуми за кожу; немедицински 

тоалетни производи; немедицински тоници за косу; 

немедицински хигијенски препарати као тоалетна 

средства; немедицински шампони; немедицински 

шампони за кућне љубимце; немедицински шампони 

против перути; непенећи козметички производи; 

неутрализатори за трајно коврџање косе; ноћне 

креме; лажне обрве; одстрањивачи лака; креме 

одстрањивачи обрва; креме одстрањивачи трепавица; 

оловке за извлачење обрва; оловке за лак за нокте; 

оловке за очи; оловке за скидање лака за нокте; 

оловке за усне; омекшивачи за заноктице; основе за 

шминку у облику пасте; паковања маски за 

козметичку примену; палете са сјајем за усне; 

памучна вуна за козметичку употребу; памучни 

тупфери за уклањање шминке; папир за полирање; 

папирни сапуни за личну употребу; парфеми; 

парфеми и колоњске воде; парфеми на бази кедара; 

парфеми у чврстом облику; парфемске воде; 

парфемски производи са аромом ваниле; 

парфимерија; парфимерија, етерична уља, 

немедицинска козметика, немедицински лосиони за 

косу; парфимисане креме; парфимисане креме за 

козметичке потребе; парфимисане пасте за 

козметичке потребе; парфимисани пудери; 

парфимисани сапуни; парфимисани талк пудери; 

парфимисани талк пудери за козметичке потребе; 

пасте за бријање; пасте за обликовање косе; пена за 

косу; пене за купање за козметичке потребе; пене за 

купање и туширање; пене за негу коже; пене и 

гелови за обликовање косе; пенушаве купке; перлице 

за купање; перлице за купање за козметичке потребе; 

пилинзи за лице; пилинзи за тело; платнене 

марамице импрегниране средствима за чишћење 

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

неутрализацију боје усана; подлоге за шминку; 

подлоге за шминку у облику креме; позоришна 

шминка; помаде за козметичку употребу; помаде за 

косу; помаде за косу за козметичке потребе; помаде у 

стику; помаде у стику за козметичке потребе; 

помандери; посветљивачи за кожу; посветљивачи за 

косу; потпури врећице које се стављају у 

ароматерапијске јастучиће; потпури; прајмер за лак 

за нокте; прашкови за купање за козметичке потребе; 

прашкови за прање косе; препарати за бељење, за 

козметичку употребу; препарати за бељење косе; 

препарати за бојење за козметичке потребе; 

препарати за бојење и за уклањање боје за косу; 

препарати за депилацију и пилинг; препарати за 

полирање коже; препарати за заштиту косе од сунца; 

препарати за заштиту од сунца за козметичке 

потребе; препарати за избељивање кожних 

производа; препарати за извлачење праменова; 

препарати за козметичку негу; препарати за косу за 

уклањање боје; препарати за купање и туширање; 

препарати за купање, не за медицинске сврхе; 

препарати за негу и чишћење косе; препарати за негу 

коже главе и косе; препарати за негу коже за 

уклањање бора; препарати за негу коже против 

старења; препарати за негу ноктију; препарати за 

негу тела и за козметичку негу; препарати за негу 

тела и лепоту; препарати за негу усана; препарати за 
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обликовање косе; препарати за обнављање ноктију; 

препарати за самопотамњивање; препарати за прање 

косе; препарати за сунчање; препарати за трајну 

ондулацију и увијање косе; препарати за третирање 

косе; препарати за туширање за личну хигијену и 

дезодорисање; препарати за увијање и обликовање 

косе; препарати за уклањање шминке; препарати за 

хидратацију; препарати и средства за депилацију; 

препарати колагена за козметичке сврхе; препарати 

од алое вере за козметичке намене; препарати против 

знојења; препарати за негу коже пре и после 

пигментације; привремене тетоваже за козметичке 

потребе; природна етарска уља; прозирни пудер за 

лице за козметичку примену; производи за 

исправљање косе; производи за хидратацију коже; 

производи за негу коже који се користе у вези са и 

после третмана трајне шминке; пудер за шминкање; 

пудери за лице; пудери за лице за козметичке 

потребе; пудери за лице у облику папира обложеног 

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

пудери и пилинг за обрве; ретинол крема за 

козметичке потребе; регенератори за обрве; 

регенератори за трепавице; регенератори за нокте; 

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

оловкама; ружино уље; ружино уље за козметичке 

потребе; руменила; руменила за образе; самолепљиве 

трепавице; сапун за бријање; сапуни за кожу; сапуни 

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

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

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

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

козметичке потребе; спрејеви за тело као 

дезодоранси и мириси за личну употребу; средства за 

ексфолијацију за козметичку примену; средства за 

испирање косе за козметичке потребе; средства за 

испирање очију, не за медицинске намене; средства 

за лепљење за козметичку употребу; средства за 

омекшавање коже; средства за омекшавање косе; 

средства за пилинг; средства за пилинг коже; 

средства за побољшање изгледа коже; средства за 

прехрањивање косе; средства за уклањање лепка; 

талк пудери за козметичке потребе; тврди 

регенератори за косу у облику сапуна; терпен; течне 

подлоге за шминку; течна основа за шминку; течни 

парфеми; течни ружеви; течни сапуни; течни сапуни 

за тело; тонери за козметичку употребу; тоници за 

кожу; топикални лосиони, креме и уља за кожу и 

тело за козметичку употребу; уља за заштиту од 

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

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

за регенерацију косе; уља за чишћење; уља и 

лосиони за масажу; уља након сунчања за 

козметичке потребе; фарбе за косу; фарбе за 

трепавице; учвршћивачи за нокте; фарбе за браду; 

футроле за ружеве за усне; хигијенски препарати као 

тоалетни производи; хидратантне креме за после 

бријања; хидратантне креме за употребу после 

сунчања; хидратантне креме, лосиони и гелови; 

хидратантни гелови; хидратантни лосиони; хидроген 

пероксид за козметичку употребу; хидроген 

пероксид за косу; чврсти пудери за пудријере; 

шампони за косу; шампони-регенератори; шљокице 

за козметичке потребе; шљокице за нокте; шљокице 

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

шминка у облику оловке; шмиргла; шмиргл папир.  

5  алкохоли за топикалну употребу; аналгетске креме 

за локалну примену; антибактеријска средства за 

прање руку; антибактеријски гелови; 

антибактеријски гелови на бази алкохола за 

дезинфекцију коже; антибактеријски лосиони за 

руке; антибактеријски препарати; антибактеријски 

спрејеви; антиинфламаторни спрејеви; антимикробна 

средства за дерматолошку употребу; антисептички 

памук, вата; антисептички препарати; бадемово 

млеко за фармацеутску употребу; бактеријски 

препарати за медицинску примену; балзами за 

медицинску примену; балзами против болова; биљни 

екстракти за медицинске намене; биљни екстракти за 

фармацеутске намене; биљни препарати; биљни 

суплементи; биолошки препарати за употребу у 

медицини; бисерни прах за медицинску намену; вата 

за медицинску употребу; ватени штапићи за 

медицинску примену; витамини; витамински 

препарати и супстанце; витаминско минерални 

препарати; вишенаменски медицински балзами 

против болова; вишенаменски медицински мелеми 

који садрже ментол; влажне медицинске марамице; 

вода обогаћена витаминима за медицинске потребе; 

газа за медицинску употребу; гелови за 

дерматолошку употребу; гелови, креме и раствори за 

дерматолошку употребу; гелови од алое вере за 

терапеутску примену; гинсенг за медицинске 

потребе; глицерин за медицинску употребу; 

дезинфекцијске марамице за једнократну употребу; 

дезинфекциона средства; дезинфекциони сапуни; 

дермални филери за убризгавање; дијагностичке 

супстанце за медицинске потребе; дијагностички 

агенси, препарати и супстанце за медицинске 

потребе; дијететске супстанце које садрже витамине, 

минерале, амино-киселине и елементе у траговима; 

дијететске супстанце које садрже витамине, 

минерале и елементе у траговима, појединачно или у 

комбинацији; додаци исхрани са козметичким 

дејством; екстракти биљака и лековитог биља за 

медицинске потребе; ензими за медицинску 

употребу; завоји, медицински; јастучићи за очи за 

медицинске потребе; колаген за употребу у 

медицини; компресе; компресе за очи; креме за 

дерматолошку употребу; културе микроорганизама 

за медицинску примену; лепљиве врпце за 

медицинску употребу; лепљиви фластери за 

медицинске потребе; локални гелови за медицинску 
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и терапеутску употребу; марамице и убруси 

натопљени фармацеутским лосионима и кремама; 

медицинска антибактеријска средства за прање лица; 

медицинска уља; медицинске креме за кожу; 

медицинске креме за лечење дерматолошких 

проблема; медицинске креме за усне; медицинске 

масти за лечење дерматолошких проблема; 

медицински балзами за усне; медицински ватени 

штапићи; медицински и хируршки фластери; 

медицински лепак за затварање; медицински 

лосиони за кожу; медицински лосиони за косу; 

медицински лосиони за лице; медицински лосиони за 

лечење дерматолошких проблема; медицински 

лосиони за опекотине од сунца; медицински мелеми 

за усне; медицински препарати за негу коже у сврхе 

естетске медицине; медицински препарати за негу 

косе; медицински препарати за раст косе; 

медицински пудер за тело; медицински тоници за 

кожу; медицински фластери; минералне воде за 

медицинску употребу; минерални препарати за 

медицинску примену; мултивитамински препарати; 

памук за медицинску употребу; препарати 

аминокиселина за медицинску употребу; препарати 

за третман акни; препарати који садрже витамине; 

препарати против болова; раствори за дерматолошку 

употребу; раствори за одстрањивање фластера; 

раствори за чишћење за медицинске потребе; 

средства за дезинфекцију за медицинске апарате и 

инструменте; стимуланси за раст косе за медицинске 

потребе; тампони за медицинске потребе; термална 

вода; упијајућа вата; фармацеутски лосиони за кожу; 

фармацеутски препарати за лечење перути; 

фармацеутски препарати за лечење поремећаја коже; 

фармацеутски препарати за негу коже; фармацеутски 

препарати који се продају у претходно напуњеним 

шприцевима; хируршки и медицински завоји.  

8  алат за пресађивање длаке, ручни; апарати за 

полирање ноктију, електрични или неелектрични; 

апарати за тетовирање; бријачи, електрични или не-

електрични; грицкалице за нокте; дршке за сечива, 

од неметалних материјала; дршке за сечива од 

метала; електрични и неелектрични уређаји за 

маникир; електрични и неелектрични уређаји за 

педикир; електрични ручни уређаји за тетовирање; 

игле за тетовирање; кљешта за ручну употребу; 

комплети за педикир, електрични; маказе; маказе за 

нокте; маказице за заноктице; ручне машине за 

козметичко тетовирање; неелектрични сетови за 

маникир; неелектрични ручни уређаји за тетовирање; 

пинцете; пинцете за уклањање длака; пинцете, мала 

клешта; појасеви за држање алата; прибор за 

педикир; сечива за маказе; сечива за ножеве; сечива 

[ручни алат]; справице за сечење ноктију, електричне 

и неелектричне; турпије за нокте, електричне; 

турпије за нокте [картонске]; турпије за стопала 

[средства за педикир]; увијачи трепавица; уређаји за 

козметичко тетовирање; уређаји за микроблејдинг; 

уређаји за микронидлинг; уређаји за полирање 

ноктију, електрични; уређаји за полирање ноктију, 

неелектрични; уређаји за тетовирање за козметичку 

негу обрва; штапићи од наранџиног дрвета [прибори 

за маникир]; ручни апарати и инструменти, њихове 

компоненте и опрема за трајну шминку; кетриџи за 

игле и рукохвати за кетриџе за игле; апарати и 

инструменти, њихове компоненте и опрема за 

тетовирање; апарати за убризгавање супстанци у 

кожу и испод коже, за козметичке сврхе; апарати и 

инструменти за стимулацију људске коже за 

козметичке сврхе, компоненте и додаци за њих; 

апарати и инструменти, њихови делови, додаци и 

опрема, за микронидлинг и микробладинг третмане; 

игле за тетовирање; игле за трајну шминку; игле за 

трајну шминку; једнократни кетриџи за игле; 

једнократне игле за трајну шминку; микронеедлинг 

игле; пиштољи за трајну шминку; ручни апарати за 

тетовирање и трајну шминку; опрема за апарате за 

трајну шмунку; делови за апарате за тетовирање и за 

трајну шминку, наиме кетриџи са иглама за 

једнократну употребу, једнократне тубе за тетоважу, 

рукохвати, кетриџи; опрема за тетоважу обрва, наиме 

мешачи мастила, бочице за мастила и поклопци за 

боје; ручни алати и инструменти, нарочито, сечива за 

ручне алате, шила, ручни алати за обележавање 

центара, игле за пробијање, клешта хватаљке, 

појасеви за држање алата, дршке за ручне алате који 

се покрећу ручно, дршке сечива, турпије; ручне 

бушилице које се ручно покрећу, неелектричне 

ручне справе које се користе у третманима за обрве; 

ручни алати за одређивање облика обрва; 

инструменти за наношење индивидуалних 

продужетака обрва; неелектричне ручне справе за 

негу обрва; ручне справе за употребу у козметици; 

ручне справе за наношење и одржавање 

индивидуалних продужетака обрва.  

9  рачунарски софтвер и софтверске апликације за 

мобилне уређаје за израду смеше козметичких 

сировина у области козметике; софтвер и апликације 

за компјутере и мобилне уређаје који корисницима 

дају савете и информације у вези козметике и 

омогућавају да испробају козметику виртуелно; 

рачунарски софтвер и мобилне апликације за 

рачунаре, мобилне уређаје, таблете, преносне ручне 

дигиталне уређаје за електронску комуникацију и 

друге личне рачунарске уређаје за употребу у 

пружању информација о персонализованим 

козметичким трендовима, трендовима лепоте и 

стила, упутствима за шминкање, одабир нијанси 

шминке, савети за наношење и препоруке за 

козметичке производе и средства за негу; датотеке 

слика које се могу преузети; електронске 

публикације [које се могу преузети] које су доступне 

на мрежи из базе података или са интернета; 
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програми за обраду података; рачунарски 

апликативни софтвер за мобилне телефоне; 

рачунарски програми, који се могу преузимати; 

рачунарски софтвер за електронску трговину који 

омогућава корисницима да врше електронске 

пословне трансакције преко глобалне рачунарске 

мреже; рачунарски софтвер за контролисање и 

управљање апликацијама сервера за приступ мрежи; 

рачунарски софтвер за обраду података; рачунарски 

софтвер преузет са интернета; софтвер за заштиту 

приватности; софтвер за комуникацију за повезивање 

корисника рачунарске мреже; софтвер за услуге 

слање порука и електронске поште који се може 

преузети; софтвери за препознавање лица; софтвери 

и апликације за мобилне уређаје; апликације за 

мобилне уређаје које се могу преузети; апарати и 

инструменти за процену и мерење нивоа хидратације 

и чврстине коже помоћу рачунарског програма; 

рачунарски софтвер и софтверске апликације за 

преузимање за уређивање и унапређивање 

фотографија, видео снимака и слика; едукативни 

материјал за обуку и веб емисије у области 

козметике и естетике који се могу преузети са 

интернета; софтвер и мобилне апликације за 

пружање информација о козметичким производима; 

образовни рачунарски софтвер; апликацијски 

софтвери за паметне телефоне.  

10  апарати за естетску масажу за употребу у 

салонима лепоте; апарати за фототерапију за 

медицинске потребе; апарати за третмане коже у 

медицинске сврхе; апликатори за фармацеутске 

производе; бандажери [потпорни завоји]; електрични 

инструменти за акупунктуру; завоји [еластични]; 

заштитне рукавице за медицинске потребе; заштите 

за мадраце за једнократну употребу; заштитни 

подметачи за кревете; игле за медицинску употребу; 

игле за убризгавање за медицинске потребе; 

инструменти за убризгавање без игала; инфрацрвене 

лампе за медицинске потребе; јастуци за врат за 

медицинске потребе; јастучићи за хлађење за прву 

помоћ; једнократни хиподермални шприцеви за 

медицинске сврхе; капаљке за употребу у медицини; 

кревети направљени посебно за медицинску 

употребу; кутије прилагођене за медицинске 

инструменте; лампе за медицинске намене; лампе са 

ултраљубичастим зрацима за медицинску употребу; 

ланцете, ножићи; ласери за козметички третман лица 

и коже; ласери за козметичку негу; ласери за 

козметичку употребу; ласери за третман коже; маске 

за лице за санитарну употребу; маказе за медицинске 

потребе; медицински инструменти; ножеви за 

медицинске потребе; намештај посебно направљен у 

медицинске сврхе; пинцете анатомске; протезе за 

косу; рукавице за једнократну употребу за 

медицинске потребе; санитарне маске за изолацију 

од бактерија; санитарне маске за изолацију од 

вируса; санитарне маске за изолацију од гљивица; 

санитарне маске за медицинске потребе; столови за 

преглед пацијената; скалпели; стерилни чаршави, 

хирушки; распршивачи зе медицинску употребу; 

рукавице од латекса за медицинске потребе; 

терапеутске маске за лице; уређаји за убризгавање 

фармацеутских препарата; уређаји за масажу за 

медицинске потребе; уређаји за микродермоабразију; 

уређаји за третирање акни; уређаји за третмане 

против целулита; хватаљке хирушке; хемијски 

активиране компресе за медицинске потребе; 

хируршка огледала; хируршка основна одела; 

хируршке игле; хирушке капе; хирушке чеоне лампе; 

хирушки импланти од вештачки материјала; 

хирушки прибор; хирушки сунђери; хируршке 

лампе; хируршке маске; шрицеви за јендократну 

употребу.  

35  административна обрада захтева за куповину 

поднетих путем телефона или компјутера; 

административна обрада наруџбеница за куповину; 

ажурирање и одржавање информација у регистрима; 

ажурирање и одржавање податка у рачунарским 

базама података; ажурирање огласних материјала; 

анализа података добијених истраживањем тржишта; 

анализа пословног профита; анализе цена и 

трошкова; анализирање и истраживање тржишта; 

анкетирање, анализирање и истраживање тржиша; 

вођење медицинске документације и историје 

болести пацијента; дељење материјала за 

оглашавање путем електронске поште; дељење 

реклама за друге преко интернета; дељење реклама 

за друге путем мреже за електронску комуникацију; 

дељење рекламних материјала и материјала за 

оглашавање [флајера, брошура, летака и узорака]; 

дизајнирање маркетиншких логоа; дизајнирање 

маркетиншких флајера; дизајнирање маркетиншких 

брошура; дизајнирање рекламног материјала; 

директан маркетинг; дистрибуција летака у рекламне 

сврхе; дистрибуција проспеката; дистрибуција 

узорака; дистрибуција узорака за рекламне потребе; 

економске прогнозе; електронска издања штампаног 

материјала у рекламне сврхе; изнајмљивање огласног 

простора; изнајмљивање огласног простора на 

интернет страницама; изнајмљивање продајних 

штандова; изнајмљивање промотивних и рекламних 

материјала за презентације; индексирање интернет 

сајтова за комерцијалне намене или намене 

оглашавања; индексирање интернет страница у 

рекламне сврхе; интернет маркетинг; информативне, 

саветодавне и консултантске услуге које се односе на 

пословно управљање и пословну администрацију 

која се пружа електронским путем или преко 

интернета; информативне услуге у вези са 

запошљавањем и приликама у каријери; испитивање 

брендова; испитивање јавног мњења; истраживање 

тржишта за рекламне потребе; истраживање 
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тржишта из области козметике, парфимерије и 

производа за улепшавање; истраживање тржишта 

помоћу рачунарске базе података; истраживња у вези 

са потрошаким навикама; комерцијална 

администрација за лиценце роба и услуга трећих 

лица; консултантске и саветодавне услуге које се 

односе на пословно управљање; консултантске и 

саветодавне услуге које се односе на распоређивање 

особља; консултантске и саветодавне услуге које се 

односе на регрутовање особља; консултантске и 

саветодавне услуге које се односе на 

систематизацију особља, запошљавање и управљање; 

консултантске и саветодавне услуге на пољу 

пословне стратегије; консултантске услуге из 

области интернет маркетинга; манекенске услуге у 

циљу рекламирања или продајних промоција; 

маркетинг у оквиру издавања софтвера; 

маркетиншке услуге које се односе на козметичке 

производе; маркетиншке услуге које се односе на 

фармацеутске производе; обезбеђивање и 

изнајмљивање огласног простора на интернету; 

обезбеђивање огласног простора у периодичним 

часописима, новинама и магазинима; обрада 

електронских поруџбина; обрада текста; обрађивање 

података; оглашавање и промотивна продаја у вези 

са робом и услугама; оглашавање плаћањем по клику 

[паy пер цлицк оглашавање]; оглашавање путем 

банера; онлајн рекламирање на рачунарској мрежи; 

оптимизација интернет странице; оптимизација 

претраживача за промоцију продаје; организација 

рекламних догађаја; организовање догађаја, изложби, 

сајмова и приредби за комерцијалне, промотивне и 

рекламне потребе; организовање и вођење сајамских 

изложби; организовање модних ревија у промотивне 

сврхе; организовање шеми за лојалност и 

награђивање; организовање шема за награду 

лојалности потрошача; оријентација бренда; писање 

радних биографија за друге; писање текстова за 

рекламне намене; позиционирање бренда; планирање 

пословних састанака; пословна истраживања; 

пословне процене; пословни савети и информације; 

постављање реклама за друге; праћење обима 

продаје за друге; преговарање везано за уговоре о 

куповини и продаји робе; преговарање и 

закључивање пословних трансакција за трећа лица; 

представљање производа у рекламне сврхе; 

представљање роба и услуга путем електронских 

средстава; презентација предузећа и њихових 

производа и услуга на интернету; презентација 

производа путем средстава комуникације, у сврху 

продаје на мало; презентација робе; претраживање 

података у рачунарским датотекама за друге; 

прикупљање информација у компјутерске базе 

података; производња рекламних филмова; 

промоција продаје за друге; промоција посебних 

догађаја; пружање комерцијалних савета и 

информација потрошачима при избору роба и услуга; 

пружање помоћи из области комерцијализације 

производа у оквиру уговора о франшизи; пружање 

пословних информација путем Интернет странице; 

рекламирање преко плаката; рекламирање слањем 

наруџбеница; рекламне услуге које се пружају преко 

интернета; студије економске изводљивости; 

тражење спонзорства; управљање брендом; 

управљање односима с купцима; управљање 

програмима лојалности који укључују попусте или 

подстицаје; управљање програмом награђивања 

лојалности; услуге агенција за увоз и извоз; услуге 

агенције за регрутовање манекена; услуге 

велепродаје везане за апарате из области медицине; 

услуге велепродаје везане за дијететске препарате; 

услуге велепродаје везане за додатке исхрани; услуге 

велепродаје везане за медицинске инструменте; 

услуге велепродаје везане за прибором за 

улепшавање људи; услуге велепродаје везане за 

производе који се користе у образовне сврхе; услуге 

велепродаје везане за софтвер; услуге велепродаје 

везане за средства за личну хигијену; услуге 

велепродаје везане за уређаје за сунчање; услуге 

велепродаје дијететских препарата; услуге 

велепродаје одеће; услуге велепродаје обуће; услуге 

давања пословних савета који се односе на оснивање 

и рад франшиза; услуге заказивања састанака 

[канцеларијске услуге]; услуге малопродаје везане за 

дијететске препарате; услуге малопродаје везане за 

додатке исхрани; услуге малопродаје везане за 

електронска издања која се могу преузимати са 

интернета; услуге малопродаје везане за медицинске 

инструменте; услуге малопродаје везане за 

медицинске уређаје; услуге малопродаје везане за 

прибор за улепшавање за људе; услуге малопродаје 

везане за уређаје за тамњење коже; услуге 

малопродаје и велепродаје за козметику; услуге 

малопродаје и велепродаје за козметику, тоалетне 

потрепштине, пасте за зубе, сапуне и детерџенте; 

услуге малопродаје и велепродаје за обућу; услуге 

малопродаје и велепродаје за одећу; услуге 

малопродаје или велепродаје фармацеутских, 

ветеринарских и санитарних препарата и 

медицинског материјала; услуге малопродаје и 

велепродаје за козметичке производе; услуге 

малопродаје које се односе на наручивање козметике 

путем поште; услуге малопродаје и велепродаје за 

ручне алате; услуге малопродаје и велепродаје за 

медицинске апарате; услуге малопродаје и 

велепродаје за лекове; услуге малопродаје 

медицинских инструмената; услуге малопродаје 

медицинских уређаја; услуге наручивања преко 

интернета; услуге онлајн малопродаје и велепродаје 

козметичких препарата; услуге онлајн малопродаје и 

велепродаје дијететских препарата; услуге онлајн 

малопродаје и велепродаје додатака исхрани; услуге 
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онлајн малопродаје и велепродаје медицинских 

уређаја; услуге онлајн малопродаје и велепродаје 

медицинских инструмената; услуге продаје 

гардеробе преко интернет продавница; услуге 

продаје козметике и шминке, гардеробе и акцесоара 

преко интернет продавница; услуге продаје 

козметике и шминке преко интернет продавница; 

фактурисање.  

41  академије [образовне], вођење курсева у области 

козметике, трајне шминке, микронедлинг и 

микробладинг третмана, мезотерапије и тетоважа; 

анализирање резултата образовних тестова и 

података за друге; бојење лица; вођење забавних 

активности и догађаја у области козметике, трајне 

шминке, микронедлинг и микробладинг третмана, 

мезотерапије и тетоважа; вођење забавних догађаја, 

културних догађаја, спортских догађаја уживо, 

образовних догађаја, и забавних и културних 

активности; вођење забавних догађаја уживо у вези 

козметике и трајне шминке и филмских фестивала; 

вођење образовних колоквијума, конвенција, 

конгреса, конференција у области козметике, трајне 

шминке, микронудлинг и микробладинг третмана, 

мезотерапије и тетоважа; вођење курсева за 

оспособљавање, образовање и обуку за младе и 

одрасле; вођење курсева учења на даљину; вођење 

образовних догађаја у области козметике и трајне 

шминке; вођење образовних конференција, 

образовних курсева, образовних семинара, 

образовних форума уживо, обука, обука у склопу 

кампа за обуке, радионица за обуку, радионица и 

семинара, вођење семинара за обуку у области 

козметике, трајне шминке, микронидлинг и 

микробладинг третмана, мезотерапије и тетоважа; 

вођење такмичења на интернету; вођење часова, 

наиме вођење наставе у области козметике и трајне 

шминке; вођење часова телесних вежби; додатно 

образовање, наиме вођење семинара и радионица у 

области козметике и трајне шминке; електронске 

издавачке услуге; електронске публикације са 

информацијама о широком распону тема на мрежи; 

електронске публикације текстова и штампаног 

материјала, осим рекламних текстова, на интернету; 

забава у виду модних приредби; издавање билтена; 

издавање брошура; издавање електронских књига и 

он-лајн часописа; издавање електронских новина 

којима је могуће приступити путем глобалне 

рачунарске мреже; издавање електронских онлајн 

периодичних издања; издавање електронских 

публикација; издавање електронских часописа; 

издавање журнала; издавање журнала, књига и 

приручника из области, козметике, медицине, трајне 

шминке, микронедлинг и микробладинг третмана, 

мезотерапије и тетоважа; издавање интернет 

часописа; издавање и уређивање књига; издавање и 

уређивање периодичних издања; издавање и 

уређивање штампаног материјала; издавање књига и 

магазина; издавање књига, часописа и новина на 

интернету; издавање мултимедијалног материјала 

он-лајн; издавање новина; издавање образовних 

материјала; издавање приручника; издавање 

приручника за образовање и оспособљавање; 

издавање приручника за обуку; издавање рекламног 

материјала за потребе забаве и подучавања; издавање 

уџбеника; издавање часописа за потрошаче; 

изнајмљивање књига; изнајмљивање књига и других 

публикација; изнајмљивање материјала за обуку; 

изнајмљивање наставног материјала и опреме; 

индивидуални тренинг у области козметике и трајне 

шминке; информативне услуге у виду извештавања о 

актуелним догађајима; информације које се односе 

на забаву у вези са рачунарским играма које се 

пружају на интернету са рачунарске базе података 

или глобалне комуникацијске мреже; информације 

које се односе на образовање и забаву које се 

пружају на интернету са рачунарске базе података 

или интернета; информисање о образовању у области 

козметике и трајне шминке; консултантске услуге 

које се односе на образовање и обуку руководства и 

особља у области козметике и трајне шминке; 

консултовање које се односи на организовање и 

вођење колоквијума у области козметике и трајне 

шминке; консултовање које се односи на 

организовање и вођење конференција у области 

козметике и трајне шминке; консултовање које се 

односи на организовање и вођење радионица за 

обуку у области козметике и трајне шминке; 

консултовање које се односи на организовање и 

вођење семинара у области козметике и трајне 

шминке; консултовање у вези са стручним 

оспособљавањем у области козметике и трајне 

шминке; курсеви учења на даљину у области 

козметике и трајне шминке; мултимедијално 

издавање књига, магазина, дневника и електронских 

издања; напредна обука; настава, обука; 

објављивање летака; објављивање памфлета; 

објављивање рецензија; образовање и обука у 

области обраде електронских података; образовање 

одраслих; образовно тестирање; обука из области 

руковођења предузећем; омогућавање коришћења 

простора и опреме за наставну обуку; омогућавање 

коришћења простора и опреме за наступе; 

омогућавање онлајн семинара обуке у области 

козметике и трајне шминке; омогућавање 

привремене употребе онлајн образовних материјала 

који се не могу преузети са интернета; омогућавање 

приступа он-лајн видео садржајима из области 

транспорта, који се не могу преузети; омогућавање 

приступа онлајн магазинима који се не могу 

преузети; омогућавање програма обуке у области 

козметике и трајне шминке; онлајн електронско 

издавање књига и периодичне штампе; организовање 
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балова; организовање гала вечери у забавне сврхе; 

организовање и вођење колоквијума у области 

козметике и трајне шминке; организовање и вођење 

конгреса у области козметике и трајне шминке; 

организовање и вођење конференција, семинара и 

симпозијума у области козметике и трајне шминке; 

организовање и вођење образовних догађаја у 

области козметике и трајне шминке; организовање и 

вођење образовних курсева; организовање и вођење 

образовних семинара у области козметике и трајне 

шминке; организовање и вођење образовних форума 

уживо; организовање и вођење такмичења у лепоти; 

организовање изложби за образовне потребе; 

организовање и реализација туторијала; 

организовање обука у области козметике и трајне 

шминке; организовање професионалних радионица и 

курсева за обуку у области козметике и трајне 

шминке; организовање семинара и конференција у 

области козметике и трајне шминке; организовање 

такмичења за образовање или забаву; организовање 

такмичења путем интернета; организовање форума 

уживо; организовање часова у области козметике и 

трајне шминке; подучавање; пословно образовање; 

припрема и вођење семинара; производња 

образовних материјала; производња образовних и 

материјала за обуку; професионално усмеравање 

[саветовање у вези са образовањем или обуком]; 

пружање електронских издања, која се не могу 

преузети, са глобалне рачунарске мреже; пружање 

информација из области образовања у области 

козметике и трајне шминке; пружање информација о 

онлајн образовању; пружање курсева сталног 

усавршавања у области здравствене неге; пружање 

показних образовних вежби у области козметике и 

трајне шминке; пружање услуга образовних испита и 

тестова у области козметике и трајне шминке; 

пружање услуге оспособљавања путем глобалне 

рачунарске мреже; пружање услуге оспособљавања и 

усавршавања у области козметике и трајне шминке; 

стручна обука у области козметике и трајне шминке; 

стручно саветовање и информационе услуге које се 

односе на уређивање, вођење и организовање 

семинара у области козметике и трајне шминке; 

уређивање књига и електронских публикација; 

уређивање магазина; услуге професионалне 

преквалификације; услуге учења на даљину које се 

пружају на интернету; часови козметике и 

улепшавања.  

42  дизајн и развој софтвера из области мобилних 

апликација; креирање софтвера који се користи у 

области козметике; омогућавање онлајн приступа 

мрежно заснованих апликација које се не могу 

преузети са интернета; омогућавање привременог 

коришћења апликација које се заснивају на вебу; 

омогућавање привременог коришћења онлајн 

апликација и програмских алата; омогућавање 

привременог коришћења софтверских апликација 

које се не могу преузети, доступних преко веб сајта; 

писање и ажурирање рачунарског софтвера; 

програмирање мултимедијских апликација; услуге 

рачунарског програмирања које се односе на 

мултимедијске и интерактивне апликације; дизајн и 

развој софтвера у области козметичких формулација 

и израду формула за личну негу, израду формула за 

козметичке сировине, израду формула за мешање 

козметичких сировина; консултације у области 

козметике; изнајмљивање рачунарског софтвера; 

поправка рачунарског софтвера; саветовање у 

области рачунарског софтвера.  

44  услуге медицинских третмана; акупунктура; 

амбулантна медицинска нега; бањске услуге; 

берберске услуге; болничке услуге; депилирање 

воском; дерматолошке услуге; дерматолошке услуге 

за лечење проблема с кожом; ДНК тестирање у 

медицинске сврхе; дубинска масажа ткива; естетска 

и пластична хирургија; естетска хирургија; 

здравствена и козметичка нега; здравствене спа 

услуге за здравље и добробит тела и духа; 

здравствено, медицинско и фармацеутско 

консултовање; издавање лекова; изнајмљивање 

кревета посебно израђених за медицинско лечење; 

изнајмљивање машина и уређаја за коришћење у 

козметичким салонима или берберницама; 

изнајмљивање медицинске опреме; изнајмљивање 

медицинских апарата; изнајмљивање медицинских 

апарата и система; изнајмљивање медицинских 

машина и апарата; изнајмљивање опреме за негу 

коже; израда извештаја који се односе на здравље; 

израда извештаја који се односе на медицинска 

питања; имплантација косе; информације у вези са 

масажом; информисање пацијената о употреби 

лекова; киропрактика, физиотерапија, акупунктура, 

остеопатија, спортска медицина, масажа и 

парамедицинске услуге; клинике естетске и 

пластичне хирургије; козметичка електролиза; 

козметичке услуге за негу тела; козметичке услуге 

које пружају бање; козметичке услуге потамњивања 

коже за људе; козметичке услуге тетовирања; 

козметички ласерски третмани коже лица; 

козметички ласерски третман за раст косе; 

козметички ласерски третман коже; козметички 

ласерски третман нежељених длачица; козметички 

ласерски третман тетоважа; козметички третмани за 

тело; козметички третмани за тело, лице и косу; 

козметичко саветовање; консултантске и 

информативне услуге које се пружају путем 

интернета у вези са фармацеутским производима; 

консултантске и информативне услуге у вези са 

медицинским производима; консултантске и 

информативне услуге у вези са фармацеутским 

производима; консултантске услуге које се пружају 

путем интернета у подручју неге тела и лица; 
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консултантске услуге у вези са здравственом негом; 

консултантске услуге у вези са козметичким 

третманима; консултантске услуге у вези са негом 

коже; консултантске услуге у подручју исхране; 

консултантске услуге у подручју козметике; 

консултантске услуге у подручју шминкања; 

консултантске услуге у сектору лепоте; ласерско 

уклањање тетоважа; лекарски прегледи; маникирање; 

масажа; медицинска нега; медицинска помоћ; 

медицинска, хигијенска и нега лепоте; медицинске 

консултације; медицинско саветовање у вези са 

стресом; медицинско тестирање; нега косе; 

нутриционистичко и прехрамбено саветовање; 

обављање медицинских прегледа; обављање 

психолошких процена и прегледа; обезбеђивање 

јавних купатила за хигијенске сврхе; обликовање 

косе; обнова косе; он лајн услуге саветовања о 

шминкању; пирсинг тела; планирање и надзор над 

дијетом за смањење килаже; пластична хирургија; 

пресађивање косе; прехрамбени и нутриционистички 

савети; припрема и употреба лекова; припрема 

рецепата у апотекама; процена опасности по здравље; 

пружање информација о здрављу; пружање 

информација о здрављу путем вебсајта; пружање 

информација о здравственој заштити путем глобалне 

рачунарске мреже; пружање информација о 

измајмљивању медицинских машина и апарата; 

пружање информација о исхрани и додацима исхрани; 

пружање информација о масажи; пружање 

информација о медицинским услугама; пружање 

информација о прехрамбеним и нутритивним 

додацима; пружање информација о турским 

купатилима; пружање информација о услугама салона 

лепоте; пружање информација о услугама фризерских 

салона и салона лепоте; пружање информација у вези 

са лепотом; пружање информација у вези са 

традиционалном јапанском масажом; пружање 

информација у области здравља и велнеса; пружање 

информација у области фризерских услуга; пружање 

ласерских терапија за лечење медицинских стања; 

пружање медицинских савета у области 

дерматологије; пружање нутриционичких 

информација о храни за мршављење за медицинске 

потребе; пружање услуга ђакузија; пружање услуга 

јавних купалишта; пружање услуга купалишта; 

пружање услуга програма за мршављење; пружање 

услуга сауне, салона лепоте, фризерских салона и 

масажа; саветовање о начину живота; саветодавне 

услуге о шминкању које се пружају уживо и преко 

интернета; саветодавне услуге у вези са исхраном; 

саветодавне услуге у вези са медицинским уређајима 

и инструментима; саветодавне услуге у вези са негом 

косе; саветодавне услуге у вези са фармацеутским 

производима; терапеутске услуге; тетовирање - услуге 

тетоваже; третмани за негу лица; третмани 

убризгавања филера у козметичке сврхе; уградња 

екстензија за косу; уклањање длака електролизом; 

услуге алтернатнивне медицине; услуге ароматерапије; 

услуге берберница; услуге бојења обрва; услуге бојења 

трепавица; услуге депилације; услуге депилације 

воском за људско тело; услуге дијететичара; услуге 

здравствене и козметичке неге; услуге исправљања 

косе; услуге козметичара; услуге козметичке анализе за 

одређивање најадекватније козметике у складу са 

обликом и теном лица; услуге ласерског затезања коже; 

услуге ласерског подмлађивања коже; услуге ласерског 

уклањања длачица; услуге липосукције; услуге 

маникира и педикира; услуге масаже стопала; услуге 

медицинских клиника; услуге надоградње трепавица; 

услуге намештања костију; услуге неге за лепоту 

стопала; услуге неге коже у салонима; услуге неге 

лепоте; услуге неге лепоте и фризерске услуге; услуге 

неге ноктију; услуге обликовања обрва; услуге 

педикира; услуге плетења косе; услуге потамњивања 

коже спрејом; услуге потамњивања људског тела 

ваздушном четком; услуге салона за негу ноктију; 

услуге салона за сунчање; услуге салона за сунчање и 

соларијума; услуге салона лепоте; услуге сауна; услуге 

светлосне терапије; услуге спортске медицине; услуге 

тетовирања обрва; услуге трајног минивала; услуге 

трајног увијања трепавица; услуге третмана лепоте; 

услуге третмана против целулита; услуге третмана 

улепшавања, посебно за обрве и трепавице; услуге 

турских купатила; услуге у вези са негом косе; услуге 

увијања трепавица; услуге улепшавања; услуге 

уклањања телесних длачица; услуге уклањања и 

обликовања обрва концем; услуге фарбања косе; услуге 

фризера и салона лепоте; услуге шишања; услуге 

шминкања; фармацеутске услуге састављања рецепата; 

физикална терапија; хигијенска и козметичка нега; 

шминкање и саветодавне услуге о шминкању.  
 

(210) Ж- 2020-1438 (220) 27.08.2020. 

(442) 16.11.2020. 

(731) АД ИМЛЕК, Индустријско насеље бб, 11213, 

Београд, RS 

(740) Адвокат Ана Никшић, Војводе Миленка 1/11, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.03.01; 01.03.13; 02.09.01; 27.01.12; 27.05.02; 

27.05.04; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.04  
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(591) плава, бела, црвена, жута  

(511) 29  млеко и млечни производи.  

30  какао, сладоледи, сосови, колачи и посластице.  

35  оглашавање, вођење послова, пословно 

управљање, канцеларијски послови.  
 

(210) Ж- 2020-1439 (220) 27.08.2020. 

(442) 16.11.2020. 

(731) АД ИМЛЕК, Индустријско насеље бб, 11213, 

Београд, RS 

(740) Адвокат Ана Никшић, Војводе Миленка 1/11, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 03.04.02; 03.04.13; 03.04.24; 05.05.21; 29.01.01; 

29.01.02; 29.01.06; 29.01.08  

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

(511) 29  млеко и млечни производи.  

30  какао, сладоледи, сосови, колачи и посластице.  

35  оглашавање, вођење послова, пословно 

управљање, канцеларијски послови.  
 

(210) Ж- 2020-1442 (220) 27.08.2020. 

(442) 16.11.2020. 

(731) Bosnalijek, farmaceutska i hemijska industrija, 

dioničko društvo, Jukićeva 53, 71000, Sarajevo, BA 

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

(540) 

RIVER 

(511) 5  фармацеутски препарати.  
 

(210) Ж- 2020-1443 (220) 27.08.2020. 

(442) 16.11.2020. 

(731) Global Digital Marketing Programs doo 

Beograd, Čukarica, Милоја Закића 65, 11030, 

Београд, RS 

(540) 

 

(531) 26.11.12; 27.05.11; 27.05.12; 27.05.13  

(591) Црни жиг на белој подлози и његов негатив - 

бели жиг на црној или подлози друге боје  

(511) 9: апликације за рачунарске софтвере које се 

могу преузимати; заштитне маске. 
 

(210) Ж- 2020-1454 (220) 31.08.2020. 

(442) 16.11.2020. 

(731) SEKISUI KAGAKU KOGYO KABUSHIKI 

KAISHA (doing business as SEKISUI CHEMICAL 

CO., LTD.), a corporation organized and existing 

under the laws of Japan, Manufacturers and 

Merchants of, 4-4, Nishitemma 2-chome, Kita-ku, 

Osaka-shi, Osaka, 530-8565, JP 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић Адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

SEKISUI 

(511) 19  неметалне цеви за градњу; кишни олуци; 

дрвени железнички прагови; заптивачи који се користе у 

изградњи и грађевинарству; траке за очвршћивање које 

се користе у грађевинарству; композитни материјали од 

карбонских влакана и смоле који се користе у изградњи 

или грађевинарству; пластичне плоче за грађевинарство 

или изградњу; пластични листови за грађевинарство или 

изградњу; керамички грађевински материјали, цигла и 

ватростални производи; грађевински материјали 

сачињени од линолеума за причвршћивање за већ 

постојеће зидове и подове; пластични грађевински 

материјали; синтетички грађевински материјали; асфалт 

и материјали од асфалта који се користе за изградњу или 

грађевинарство; гумени материјали за изградњу или 

грађевинарство; малтер (за грађевинске потребе); 

материјали од креча за изградњу или грађевинарство; 

материјали за изградњу или грађевинарство од гипса; 

текстилне мреже против урушавања камења 

(грађевински материјал); сетови за склапање монтажних 

објеката, неметални; цемент и његови производи; дрвна 

грађа; грађевински камен; грађевинско стакло; окови за 

спојеве, неметални; плоче и прах од неорганских 

влакана; гипсане плоче; катран и смола; неметални 

преносиви стакленици за употребу у домаћинству; 

вештачки гребени за рибе, неметални; подметачи за 

спречавање ерозије који садрже семе биљака; 

саобраћајни знаци, несветлећи и немеханички, 

неметални; зидани резервоари за складиштење течности 

за индустријске потребе; зидани резервоари за воду за 

индустријске потребе; зидани танкови за воду за кућне 

потребе; вентили за цевоводе; даске за скакање у воду, 

неметалне; листови и плоче од пенасте смоле за 

изградњу; водоотпорни грађевински материјали за 

складиштење и снабдевање водом; рачвасте цеви, 

неметалне; оплате за грађевинарство; сифони (вентили), 

неметални и не од пластике; хидрауличне цеви, 
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неметалне; цеви за воду, неметалне; круте цеви, 

неметалне, за грађевинарство; канализационе цеви, 

неметалне; арматуре за цеви, неметалне; преградне цеви, 

неметалне; одводне цеви, неметалне; поклопци шахтова, 

неметални; калупи за грађевинарство, неметални; 

пластичне цеви за грађевинарство; железничке везе, 

споне од синтетичке смоле; плочице за грађевинарство; 

композитни материјали од смоле и пластике за 

грађевинарство; пластични композитни материјали 

ојачани стакленим влакнима који се користе у 

грађевинарству; плоче од пенасте смоле за 

грађевинарство; ојачани уретан и ојачане уретанске 

плоче; сифони; цеви од синтетичке смоле за 

грађевинарство или изградњу.  
 

(210) Ж- 2020-1455 (220) 31.08.2020. 

(442) 16.11.2020. 

(731) Carlsberg Srbija d.o.o., Пролетерска 17, 21413, 

Челарево, RS 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић Адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 18.01.21; 19.08.01; 26.04.02; 26.04.16; 26.04.22; 

27.05.10; 27.05.24; 29.01.02; 29.01.04; 29.01.06  

(591) окер, бела, тегет, светло сива, светло плава  

(511) 32  пива; минералне и содне воде и друга 

безалкохолна пића; воћни напици и воћни сокови; 

сирупи и други препарати за прављење напитака.  
 

(210) Ж- 2020-1456 (220) 01.09.2020. 

(442) 16.11.2020. 

(731) ABV Distribucija doo Beograd, Аутопут за 

Загреб бр. 18, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 26.11.08; 27.05.10; 27.05.11; 27.05.17; 29.01.04  

(591) Pantone 288c (слова), Pantone Cool gray 7c 

(линија)  

(511) 35  услуге увоза и велепродаје 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, 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, 

додатака за исхрану, слаткиша, 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.   

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 



 

 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2020/11a 

Intellectual Property Gazette  2020/11a Ж 

ЗИС / RS / IPO 

 

41 

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 

складиштење; логистичке услуге у вези превоза 

(транспортна логистика); транспортне услуге; 

умотавање, амбалажирање робе; услуге заједничког 

коришћења аутомобила (кар шеринг).   
 

(210) Ж- 2020-1463 (220) 01.09.2020. 

(442) 16.11.2020. 

(731) Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043, 

Mountain View, California, US 

(740) Павловић Гордана, Павловић Миливоје, Мајке 

Јевросиме 53, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.03.01; 26.03.03; 26.03.04; 26.03.07; 26.15.07; 

27.05.01; 29.01.15  

(591) плава, црвена, жута, зелена и сива.   

(511) 9  компјутерски софтвер за пренос и приказивање 

дигиталних садржаја, аудио радова, визуелних радова, 

аудиовизуелних радова, електронских публикација, 

књига, филмова и музике; компјутерски софтвер за 

прегледавање и приступање дигиталним садржајима, 

компјутерском софтверу, компјутерским игрицама, 

аудио радовима, визуелним радовима, аудиовизуелним 

радовима, електронским публикацијама, књигама, 

филмовима и музици.  

35  услуге он-лине малопродаје дигиталних садржаја, 

компјутерских софтверских програма, компјутерских 

игрица, аудио радова, визуелних радова, 

аудиовизуелних радова, електронских публикација, 

књига, филмова и музике; услуге он-лине малопродаје 

компјутерског хардвера и мобилних уређаја.  
 

(210) Ж- 2020-1464 (220) 01.09.2020. 

(442) 16.11.2020. 

(731) Владимир Јешић, Сремских партизана 13, 

21208, Сремска Каменица, RS 

(540) 

ENVISION carrier screening test 

(511) 44: медицинске услуге, нарочито медицинска 

помоћ; медицинске услуге у вези са вађењем, 

третирањем и обрадом људске крви; генетско 

саветовалиште; генетско тестирање у медицинске 

сврхе; медицинска анализа за дијагностику и третман 

особа; медицинске консултације; медицинске услуге; 

медицинске услуге у вези са вађењем, третирањем и 

обрадом људске крви; медицинске услуге у вези са 

вађењем, третирањем и обрадом људске крви, крви 

из пупчане врпце, људских ћелија, матичних ћелија и 

коштане сржи; медицински скрининг; медицинско 

консултовање; медицинско саветовање. 
 

(210) Ж- 2020-1467 (220) 02.09.2020. 

(442) 16.11.2020. 

(731) Dow AgroSciences LLC (Delaware  limited 

liability company), 9330 Zionsville Road, Indianapolis, 

Indiana 46268, US 

(740) Владан Maлешевић, Цара Лазара 7,  

11000 Београд  

(540) 

LORTAMA 

(511) 5  пестициди, препарати за уништавање 

штеточина, фунгициди, хербициди и инсектициди.  
 

(210) Ж- 2020-1468 (220) 02.09.2020. 

(442) 16.11.2020. 

(731) Dow AgroSciences LLC (Delaware  limited 

liability company), 9330 Zionsville Road, Indianapolis, 

Indiana 46268, US 

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

(540) 

TADESTA 

(511) 5  пестициди, препарати за уништавање 

штеточина, фунгициди, хербициди и инсектициди.  
 

(210) Ж- 2020-1469 (220) 02.09.2020. 

(442) 16.11.2020. 

(731) Klipsch Group, Inc., 3502 Woodview Trace, 

Suite 200,, Indianapolis, Indiana 46268, US 

(740) Адвокат Гордана Поповић, Таковска 19,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.17  

(511) 9  звучници (лични и професионални), звучне траке 

(соундбарс), слушалице,ниско фреквентни звучници 

(сабвуфери), појачала, и делови и опрема за исте.  
 

(210) Ж- 2020-1470 (220) 31.08.2020. 

(442) 16.11.2020. 

(731) Друштво са ограниченом одговорношћу за 

производњу и трговину "БГ ПРОДУКТ 1996", 

Омладинска бр. 5, 37000 Крушевац, RS 
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(540) 

 

(531) 01.03.01; 06.07.05; 08.01.19; 26.11.12; 26.11.13; 

27.05.03; 27.05.11; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црна, црвена, бела  

(511) 30  слаткиши.  
 

(210) Ж- 2020-1471 (220) 31.08.2020. 

(442) 16.11.2020. 

(731) Друштво са ограниченом одговорношћу за 

производњу и трговину "БГ ПРОДУКТ 1996", 

Омладинска бр. 5, 37000 Крушевац, RS 

(540) 

 

(531) 05.05.19; 08.01.19; 08.01.23; 08.07.05; 26.11.12; 

26.11.13; 27.01.12; 27.05.03; 27.05.11; 27.05.17; 

29.01.01; 29.01.07; 29.01.08  

(591) црна, наранџаста, светло и тамно браон, црвена 

(511) 30  карамеле (бомбоне).  
 

(210) Ж- 2020-1472 (220) 31.08.2020. 

(442) 16.11.2020. 

(731) Друштво са ограниченом одговорношћу за 

производњу и трговину "БГ ПРОДУКТ 1996", 

Омладинска бр. 5, 37000 Крушевац, RS 

(540) 

 

(531) 05.07.01; 08.01.19; 11.03.04; 25.01.06; 26.01.22; 

27.03.11; 27.05.11; 27.05.13; 27.05.24; 29.01.01; 

29.01.07  

(591) светло и тамно браон, црвена  

(511) 30  слаткиши.  
 

(210) Ж- 2020-1473 (220) 31.08.2020. 

(442) 16.11.2020. 

(731) Друштво са ограниченом одговорношћу за 

производњу и трговину "БГ ПРОДУКТ 1996", 

Омладинска бр. 5, 37000 Крушевац, RS 

(540) 

 

(531) 05.05.04; 08.01.14; 11.03.04; 24.09.05; 25.01.06; 

25.01.25; 25.03.15; 27.05.09; 29.01.15  

(591) светло и тамно краљевско плава, бела, беж  

(511) 30  кекс.  
 

(210) Ж- 2020-1474 (220) 31.08.2020. 

(442) 16.11.2020. 

(731) Друштво са ограниченом одговорношћу за 

производњу и трговину "БГ ПРОДУКТ 1996", 

Омладинска бр. 5, 37000 Крушевац, RS 

(540) 

 

(531) 08.01.10; 09.01.09; 09.01.10; 25.01.13; 27.05.02; 

27.05.09; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.08  

(591) светло и тамно црвена, бела, црна  

(511) 30  кекс.  
 

(210) Ж- 2020-1478 (220) 03.09.2020. 

(442) 16.11.2020. 

(731) BANJALUČKA PIVARA a.d. Banja Luka, 

Ulica Slatinska br.8, 78000, Banja Luka, BA 
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(740) Адвокат Мирјана Фурунџић, 27.марта 25/5, 

11000, Београд 

(540) 

ŽIVI PO SVOM 

(511) 35  дељење материјала за оглашавање путем 

електронске поште; дељење реклама за друге путем 

мреже за електронску комуникацију; дељење 

реклама преко интенет мрежа за комуникацију; 

дељење реклама преко интернета; дељење рекламних 

материјала и материјала за оглашавање [флајера, 

брошура, летака и узорака]; дељење рекламних 

огласа; дељење рекламног и промотивног 

материјала; дељење рекламног, маркетиншког и 

материјала за оглашавање; дељење рекламног 

материјала [летака, брошура и штампаног 

материјала]; дељење флајера, брошура, штампаног 

материјала и узорака у рекламне сврхе; директно 

оглашавање; директан маркетинг; дистрибуција и 

дељење материјала за оглашавање [летака, 

проспеката, штампаних материјала и узорака]; 

дистрибуција производа у рекламне сврхе; 

дистрибуција и дељење рекламног материјала; 

дистрибуција рекламних летака; дистрибуција 

рекламног садржаја путем интернета; маркетинг; 

маркетиншке и промотивне услуге; непосредно 

оглашавање; обајвљивање рекламног материјала; 

објављивање и ажурирање рекламних текстова; 

објављивање рекламних текстова; објављивање 

рекламног материјала и текстова; оглашавање; 

оглашавање и промотивна продаја у вези са робом и 

услугама; оглашавање на отвореном; онлајн 

маркетинг; онлајн рекламирање на рачунарској 

мрежи; организовање и вођење сајмских 

представљања; писање рекламних текстова; писање 

текстова за промотивне и рекламне сврхе; 

презентација робе; промотивне услуге; промотивно 

рекламне услуге; промоција музичких концерата; 

рекламирање и маркетиншке услуге преко 

интернета; рекламирање на радију; рекламирање 

преко интернета; рекламирање преко плаката; 

рекламирање преко телевизије; рекламне, 

маркетиншке и промотивне услуге; рекламне, 

маркетиншке и услуге оглашавања; рекламне услуге 

и оглашавање; рекламне услуге и оглашавање преко 

телевизије, радија или поште; рекламне услуге које 

се односе на продају робе; управљање брендом; 

услуге велепродаје у вези са препаратима за 

прављење алкохолних пића; услуге малопродаје 

везане за препарате за прављење алкохолних пића; 

услуге малопродаје и велепродаје за храну и пиће; 

услуге малопродаје у вези са алкохолним пићима; 

услуге оглашавања на интернету; услуге онлајн 

велепродаје пива; услуге онлајн малопродаје пива; 

услуге промотивне продаје производа; услуге 

промотивног маркетинга; услуге рекламирања у 

штампи; услуге стварања бренда; филмско 

оглашавање; циљни маркетинг; услуге велепродаје 

везане за алкохолна пића; услуге велепродаје везане 

за пиво; услуге малопродаје везане за пиво.  

39  амбалажирање и складиштење робе и пакета; 

амбалажирање робе за продају; амбалажирање робе у 

транзиту; испорука и складиштење робе; курирске 

услуге [достава пошиљки или робе]; логистичке 

услуге које обухватају превоз, паковање и 

складиштење робе; паковање и складиштење робе; 

паковање поклона; паковање предмета за превоз; 

паковање робе; паковање робе за друге; паковање 

робе за продају; паковање робе у одрживу или 

биоразградиву амбалажу за паковање и отпремање; 

паковање робе у кутије; паковање робе у контејнере; 

паковање терета; паковање товара; поштанске, 

транспортне и услуге курира; превоз робе; расхладно 

складиштење; расхладно складиштење робе; руковање 

робом; руковање товаром; складиштење и паковање 

робе; транспортне услуге; умотавање, амбалажирање, 

робе; услуге амбалажирања; услуге амбалажирања и 

паковања; услуге доставе; услуге комерцјалног 

превоза терета; услуге отпремања пакета; услуге 

паковања, стављања у сандуке и складиштења; утовар 

и истовар робе; амбалажирање предмета за превоз.  
 

(210) Ж- 2020-1480 (220) 03.09.2020. 

(442) 16.11.2020. 

(731) SUPERSOLUTION DOO Beograd Voždovac, 

Генерала Анрија, 11040, Београд, RS 

(740) Адвокат Горан Хрустановић, Војводе Петка 14, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.02; 26.04.22; 26.11.02; 26.11.08; 27.05.11; 

27.05.24; 29.01.01; 29.01.06  

(591) црвена и бела  

(511) 18  торбе. 

25  обућа.  
 

(210) Ж- 2020-1485 (220) 04.09.2020. 

(442) 16.11.2020. 

(731) YADEA TECHNOLOGY GROUP CO., LTD., 

Dongsheng Road, Dacheng Industrial Zone, Anzhen 

Town, Xishan District,, Wuxi City, Jiangsu Province, CN 
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(740) Предраг Митровић, Аласка 36, 11080, Београд 

(540) 

 

(531) 26.03.01; 26.03.05; 26.03.07; 26.03.18; 27.05.17; 

29.01.06; 29.01.08  

(591) црна, бела, сива  

(511) 9  програми рачунарског софтвера које се могу 

преузимати; навигациони инструменти; камере за 

возила за вожњу уназад; регулатори напона за 

возила; материјали за електричне водове [жице, 

каблови]; електрични адаптери; заштитне кациге; 

против провални упозоравајући апарати; браве, 

електричне; електричне батерије за возила.  

12  електрични бицикли; трицикли; мопеди; 

електрични мотори за копнена возила; електрична 

возила; возила са даљинским управљачем, која нису 

играчке; бицикли; самобалансирајући скутери; 

мотоцикли; против-провални аларми за возила.  

35  онлајн рекламирање путем рачунарске мреже; 

пружање пословних информација путем Интернет 

страница; услуге агенција за пружање пословних 

информација; услуге агенција за увоз и извоз; 

промоција продаје за друге; маркетинг; 

обезбеђивање онлајн тржишта за купце и продавце 

роба и услуга; консултације у вези са избором 

особља; административна обрада наруџбеница за 

куповину; услуге малопродаје фармацеутских, 

ветеринарских и хигијенских препарата и 

медицинског материјала.  
 

(210) Ж- 2020-1487 (220) 02.09.2020. 

(442) 16.11.2020. 

(731) GRUPA UNIVEREXPORT BAČKA AD BAČKA 

PALANKA, Новосадски пут 10, 21400 Бачка Паланка, RS 

(540) 

 

(531) 26.04.06; 26.04.18; 26.11.13; 27.05.17; 27.05.24; 

29.01.03; 29.01.06  

(591) светло зелена и тамно зелена, бела  

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

екстракти; конзервисано, замрзнуто, сушено и 

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

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

уља и масти за исхрану.  

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

резанци, тапиока и саго, брашно и производи од 

житарица, хлеб, пецива и кондиторски производи; 

чоколада; сладоледи, сорбеи и други јестиви лед; 

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

додаци јелима, зачини, конзервисано зачинско биље, 

сирће, сосови и други додаци јелу; лед.  

31  сирови и непрерађени пољопривредни, 

аквакултурни, хортикултурни и шумарски 

производи; сирово и непрерађено зрневље и семе; 

свеже воће и поврће, свеже зачинско биље; природне 

биљке и цвеће; цветне луковице, саднице и семе за 

садњу; живе животиње; храна и пиће за животиње, 

слад.  
 

(210) Ж- 2020-1489 (220) 04.09.2020. 

(442) 16.11.2020. 

(731) Japan Tobacco Inc., 2-2-1-Toranomon, Minato-

Ku, Tokyo, JP 

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

11040, Београд 

(540) 

WINSTON SUMMER MIX 

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

дуван за пушење, дуван за лулу, дуван за ручно 

увијање, дуван за жвакање, снус дуван; цигарете, 

електронске цигарете, цигаре, цигарилоси; дуван за 

ушмркавање; артикли за пушаче; папир за цигарете, 

тубе за цигарете и шибице.  
 

(210) Ж- 2020-1492 (220) 07.09.2020. 

(442) 16.11.2020. 

(731) SKY CORPORATION DOO BEOGRAD, 

Димитрија Туцовића 28а, 11050 Звездара-Београд, RS 

(740) Адвокат Владица Станић, Стјепана Љубише бр. 

10, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.09; 29.01.06  

(591) сива боја (#4a4a4a)  

(511) 35  промоција продаје за друге; презентација 

производа путем средстава комуникације, у сврху 

продаје на мало; пружање комерцијалних савета и 

информација потрошачима; маркетинг; пружање 

комерцијалних и пословних контакт информација; 

услуге посредовања у трговини; обезбеђивање 

онлине тржишта за купце и продавце роба и услуга.   
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39  путничке резервације.  

41  услуге разоноде; клупске услуге (забавне или 

образовне); информације из области забаве и 

разоноде; планирање забава; електронско 

издаваштво; услуге агенције за продају карата 

(разонода).   
 

(210) Ж- 2020-1494 (220) 07.09.2020. 

(442) 16.11.2020. 

(731) Привредна комора Србијe, Ресавска 13-15, 

11000 Београд, RS 

(540) 

 

(531) 02.09.01; 07.01.24; 27.01.06; 27.05.01; 29.01.01; 

29.01.04  

(591) тамно плава, црвена и бела  

(511) 35  услуге привредних комора које се односе на 

промоцију локалног пословања и локалног туризма; 

маркетинг; промоција посебних догађаја; услуге 

промоције извоза; саветовање које се односи на 

промоцију робе; промоција добара и услуга других 

путем оглашавања на интернет страницама; 

промоција продаје робе и услуга других путем 

штампаних материјала; промоција роба и услуга 

других путем промотивних рекламних филмова; 

промоција роба и услуге других састављањем и 

пласирањем реклама у електронским часописима; 

организовање и спровођење маркетиншких догађаја; 

организовање и спровођење промотивних догађаја; 

организовање и вођење промотивних и 

маркетиншких догађаја; организовање догађаја, 

изложби, сајмова и приредби за комерцијалне, 

промотивне и рекламне потребе; економска 

предвиђања и анализе; истраживање и анализа 

маркетиншких активности; припрема извештаја 

анализе тржишта; стратешке анализе пословања; 

услуге састављања пословних анализа; маркетинг, 

истраживања тржишта и анализе тржишта; анализе 

података и статистика добијених из маркетиншког 

истраживања; онлајн маркетинг; услуге онлајн 

маркетинга намењене корисницима друштвених 

мрежа; пружање информација о пословном 

маркетингу; организовање сајмова; истраживање 

тржишта и анализирање тржишта; услуге 

промотивног маркетинга.   

 

41  курсеви стратешког планирања у вези са 

оглашавањем, промоцијом, маркетингом и 

пословањем; вођење обука; организовање обука; 

омогућавање онлајн семинара обуке; организовање и 

вођење радионица [обука]; организовање и 

реализација семинара и радионица за обуку; 

организовања и уређивање семинара, конференција, 

курсева обуке и даљег усавршавања.   

42  испитивање, анализа и процена производа и 

услуга других за потребе сертификације; анализа и 

оцењивање дизајна производа; испитивање, анализа 

и процена производа других за потребе 

сертификације; анализа и оцењивање производа и 

услуга у вези са могућим будућим применама.  

45  саветовање, заступање и помоћ у споровима и 

административним и правним поступцима у области 

интелектуалне својине и повезаних права; заступање и 

помоћ у правним споровима пред арбитражним телима, 

телима за посредовање и решавање спорова 

алтернативним путем; консултантске и правне услуге у 

области закона, прописа и захтева о приватности и 

безбедности; услуге подршке у споровима.   
 

(210) Ж- 2020-1495 (220) 07.09.2020. 

(442) 16.11.2020. 

(731) Привредна комора Србијe, Ресавска 13-15, 

11000 Београд, RS 

(540) 

 

(531) 02.09.01; 07.01.24; 26.01.16; 26.01.21; 26.04.01; 

26.04.10; 28.05.00; 29.01.04; 29.01.06  

(591) плава и бела  

(511) 35  услуге привредних комора које се односе на 

промоцију локалног пословања и локалног туризма; 

маркетинг; промоција посебних догађаја; услуге 

промоције извоза; саветовање које се односи на 

промоцију робе; промоција добара и услуга других 

путем оглашавања на интернет страницама; 

промоција продаје робе и услуга других путем 

штампаних материјала; промоција роба и услуга 

других путем промотивних рекламних филмова; 

промоција роба и услуге других састављањем и 

пласирањем реклама у електронским часописима; 

организовање и спровођење маркетиншких догађаја; 

организовање и спровођење промотивних догађаја; 

организовање и вођење промотивних и маркетиншких 



 

 

 

 

Ж 

Гласник интелектуалне својине  2020/11a 

Intellectual Property Gazette  2020/11a 

46 ЗИС / RS / IPO 

 

догађаја; организовање догађаја, изложби, сајмова и 

приредби за комерцијалне, промотивне и рекламне 

потребе; економска предвиђања и анализе; истраживање 

и анализа маркетиншких активности; припрема 

извештаја анализе тржишта; стратешке анализе 

пословања; услуге састављања пословних анализа; 

маркетинг, истраживања тржишта и анализе тржишта; 

анализе података и статистика добијених из 

маркетиншког истраживања; онлајн маркетинг; услуге 

онлајн маркетинга намењене корисницима друштвених 

мрежа; пружање информација о пословном маркетингу; 

организовање сајмова; истраживање тржишта и 

анализирање тржишта; услуге промотивног маркетинга.   

41  курсеви стратешког планирања у вези са 

оглашавањем, промоцијом, маркетингом и 

пословањем; вођење обука; организовање обука; 

омогућавање онлајн семинара обуке; организовање и 

вођење радионица [обука]; организовање и 

реализација семинара и радионица за обуку; 

организовања и уређивање семинара, конференција, 

курсева обуке и даљег усавршавања.   

42  испитивање, анализа и процена производа и 

услуга других за потребе сертификације; анализа и 

оцењивање дизајна производа; испитивање, анализа 

и процена производа других за потребе 

сертификације; анализа и оцењивање производа и 

услуга у вези са могућим будућим применама.  

45  саветовање, заступање и помоћ у споровима и 

административним и правним поступцима у области 

интелектуалне својине и повезаних права; заступање 

и помоћ у правним споровима пред арбитражним 

телима, телима за посредовање и решавање спорова 

алтернативним путем; консултантске и правне 

услуге у области закона, прописа и захтева о 

приватности и безбедности; услуге подршке у 

споровима.   
 

(210) Ж- 2020-1496 (220) 07.09.2020. 

(442) 16.11.2020. 

(731) Привредна комора Србијe, Ресавска 13-15, 

11000 Београд, RS 

(540) 

 

(531) 02.09.01; 07.01.24; 26.01.16; 26.01.21; 26.04.01; 

26.04.10; 29.01.04  

(591) плава и бела  

(511) 35  услуге привредних комора које се односе на 

промоцију локалног пословања и локалног туризма; 

маркетинг; промоција посебних догађаја; услуге 

промоције извоза; саветовање које се односи на 

промоцију робе; промоција добара и услуга других 

путем оглашавања на интернет страницама; промоција 

продаје робе и услуга других путем штампаних 

материјала; промоција роба и услуга других путем 

промотивних рекламних филмова; промоција роба и 

услуге других састављањем и пласирањем реклама у 

електронским часописима; организовање и спровођење 

маркетиншких догађаја; организовање и спровођење 

промотивних догађаја; организовање и вођење 

промотивних и маркетиншких догађаја; организовање 

догађаја, изложби, сајмова и приредби за комерцијалне, 

промотивне и рекламне потребе; економска 

предвиђања и анализе; истраживање и анализа 

маркетиншких активности; припрема извештаја 

анализе тржишта; стратешке анализе пословања; услуге 

састављања пословних анализа; маркетинг, 

истраживања тржишта и анализе тржишта; анализе 

података и статистика добијених из маркетиншког 

истраживања; онлајн маркетинг; услуге онлајн 

маркетинга намењене корисницима друштвених 

мрежа; пружање информација о пословном 

маркетингу; организовање сајмова; истраживање 

тржишта и анализирање тржишта; услуге промотивног 

маркетинга.  

41  курсеви стратешког планирања у вези са 

оглашавањем, промоцијом, маркетингом и 

пословањем; вођење обука; организовање обука; 

омогућавање онлајн семинара обуке; организовање и 

вођење радионица [обука]; организовање и 

реализација семинара и радионица за обуку; 

организовања и уређивање семинара, конференција, 

курсева обуке и даљег усавршавања.   

42  испитивање, анализа и процена производа и 

услуга других за потребе сертификације; анализа и 

оцењивање дизајна производа; испитивање, анализа 

и процена производа других за потребе 

сертификације; анализа и оцењивање производа и 

услуга у вези са могућим будућим применама.  

45  саветовање, заступање и помоћ у споровима и 

административним и правним поступцима у области 

интелектуалне својине и повезаних права; заступање 

и помоћ у правним споровима пред арбитражним 

телима, телима за посредовање и решавање спорова 

алтернативним путем; консултантске и правне 

услуге у области закона, прописа и захтева о 

приватности и безбедности; услуге подршке у 

споровима.   
 

(210) Ж- 2020-1504 (220) 08.09.2020. 

(442) 16.11.2020. 

(731) "Studio Apparel" d.o.o., Черковна бр. 72, 

Софија, BG 
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(740) Адвокат Срђан Видовић, Браће Југовића бр. 

3/8, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.19  

(511) 14  наруквице; ручни сатови; привесци (накит); 

брошеви; ланчићи; огрлице; шнале за кравате; 

прстење; минђуше.   

18  женске ташне; кожни каишеви; ранчеви; крзна; 

актен ташне; ручне торбице; футроле од коже или 

вештачке коже.  

25  обућа; женске чарапе; беретке; бое (женски 

крзнени оковратници); капе (за главу); чизме; полу-

чизме; ципеле; потпетице; еспадриле; папуче; 

сандале; врхови обуће; трегери; крагне; шалови; 

крзнени шалови; мараме; ешарпе за ношење; 

прслуци; мале капе уз главу; качкети; каишеви; 

џемпери; блузе; кошуље; кошуље кратких рукава; 

шешири; крзно; одела; панталоне; кратке панталоне 

бермуде; рукавице; рукавице без прстију; капути; 

други капути са крзненим оковратником; сукње; 

јакне; мајице; пончо; хаљине; хаљине без рукава.  
 

(210) Ж- 2020-1505 (220) 09.09.2020. 

(442) 16.11.2020. 

(731) Hemolub, Партизанска бб, Крњешевци,  

Стара Пазова, RS 

(540) 

 

(531) 01.15.15; 15.07.01; 26.02.05; 27.03.15; 27.05.04; 

27.05.17; 27.05.19; 29.01.01; 29.01.04  

(591) црвена (пантоне 186ц)плава (пантоне 294ц)  

(511) 1  антифриз;кочиона течност; препарати за 

каљење метала; расхладна средства за моторе возила; 

смеше за резање навоја; течност за серво управљање; 

течности за хидрауличне системе; трансмисионе 

течности; уље за преноснике. 

3  течности за чишћење ветробрана; уља за чишћење. 

4  индустријска уља; индустријске масти; мазива; 

масти за подмазивање; моторна уља; уља за 

уклањање оплате [гра�ђевинска]; уље за 

подмазивање; течности за сечење.  
 

(210) Ж- 2020-1506 (220) 09.09.2020. 

(442) 16.11.2020. 

 

(731) Allied Beverages Adriatic d.o.o Beograd , 

Батајнички друм 14-16, 11080 Београд - Земун, RS 

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЋ & ПАРТНЕРС ДОО 

БЕОГРАД, Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

POCA 

(511) 32  пива; безалкохолна пића, укључујући 

пијаћу воду, ароматизовану воду, минералну и 

газирану воду; освежавајућа безалкохолна пића, 

енергетска пића и спортска пића; воћни напици и 

сокови укључујући кокосову воду; друга 

безалкохолна пића, укључујући сирупе, концентрате, 

прашкове и друге препарате за прављење напитака.  
 

(210) Ж- 2020-1510 (220) 09.09.2020. 

(442) 16.11.2020. 

(731) ZANATSKO GRAFIČKA TRGOVINSKA 

RADNJA JUNIOR MD DRAGAN MILIĆEVIĆ 

PREDUZETNIK LOZNICA, Бакал Милосава бр. 96, 

15300, Лозница, RS 

(740) Марија Цвјетићанин, Јурија Гагарина бр. 

127/91, 11 070, Београд (Нови Београд) 

(540) 

 

(531) 03.01.08; 03.01.16; 26.01.02; 26.01.05; 26.01.18; 

27.05.17; 29.01.15  

(591) тамно плава, плава, љубичаста, розе, 

наранџаста, жута, зелена и црвена.  

(511) 3  тоалетни производи [средства за личну 

хигијену], марамице натопљене са козметичким 

лосионима, марамице натопљене препаратима за 

скидање шминке, марамице за бебе натопљене 

препаратима за чишћење.  

16  хигијенски папир, тоалет папир, папир, марамице 

од папира, табаци од рецикловане целулозе за 

умотавање, стоне салвете од папира, убруси од 

папира, убруси за лице од папира, марамице од 

папира за чишћење.  

35  рекламирање преко плаката, дистрибуција 

рекламног материјала, ажурирање огласних 

материјала, дистрибуција узорака, истраживање 

тржишта, објављивање рекламних текстова, 

оглашавање, рекламирање, рекламирање преко 

телевизије, рекламирање на радију, маркетиншка 

истраживања, презентација производа путем 

средстава комуникације, у сврху продаје на мало, 
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оптимизација претраживача за промоцију продаје, 

услуге велепродаје фармацеутских, ветеринарских и 

хигијенских препарата и медицинског материјала.  
 

(210) Ж- 2020-1517 (220) 10.09.2020. 

(442) 16.11.2020. 

(731) ЈКП "Инфостан технологије" Београд, 

Данијелова 33, 11000 Београд, RS 

(540) 

 

(591) CMYK (73, 41, 0,0), CMYK (64, 27, 0, 0), 

CMYK (50, 14, 0, 0), CMYK (73, 41, 0, 0)  

(511) 35  оглашавање, вођење послова, пословно 

управљање, канцеларијски послови.  

36  услуге у вези са финансијским и новчаним 

пословима.  

38  услуге емитовања и преноса података.  

42  електронско похрањивање података, платформа 

као услуга (PaaS), ажурирање рачунарског софтвера.  
 

(210) Ж- 2020-1518 (220) 10.09.2020. 

(442) 16.11.2020. 

(731) ЈКП "Инфостан технологије" Београд, 

Данијелова 33, 11000 Београд, RS 

(540) 

 

(531) 20.05.13; 24.17.02; 26.04.02; 26.04.16; 26.04.18; 

27.05.01; 27.05.10; 29.01.04; 29.01.06  

(591) CMYK (0, 0, 0, 0), CMYK (0, 0, 0, 0) - 80%, 

CMYK (0, 0, 0, 0) - 60% , CMYK (0, 0, 0, 0),  

(511) 35  оглашавање, вођење послова, пословно 

управљање, канцеларијски послови.  

36  услуге у вези са финансијским и новчаним 

пословима.  

38  услуге емитовања и преноса података.  

42  електронско похрањивање података, платформа 

као услуга (PaaS), ажурирање рачунарског софтвера.  
 

(210) Ж- 2020-1836 (220) 21.10.2020. 

(442) 16.11.2020. 

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

б.б., 26300, Вршац, RS 

 

(540) 

AXONIN 

(511) 5  лекови.  
 

(210) Ж- 2020-1837 (220) 21.10.2020. 

(442) 16.11.2020. 

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

б.б., 26300, Вршац, RS 

(540) 

XELORAMIN 

(511) 5  лекови.  
 

(210) Ж- 2020-1838 (220) 21.10.2020. 

(442) 16.11.2020. 

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

б.б., 26300, Вршац, RS 

(540) 

LOTREKA 

(511) 5  лекови.  
 

(210) Ж- 2020-1839 (220) 21.10.2020. 

(442) 16.11.2020. 

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

б.б., 26300, Вршац, RS 

(540) 

BELIMON 

(511) 5  лекови.  
 

(210) Ж- 2020-1914 (220) 03.11.2020. 

(442) 16.11.2020. 

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

Београд, RS 

(540) 

UTROSTERON УТРОСТЕРОН 

(511) 5  фармацеутски препарати.  
 

(210) Ж- 2020-1915 (220) 03.11.2020. 

(442) 16.11.2020. 

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

Београд, RS 

(540) 

GABAPREG ГАБАПРЕГ 

(511) 5  фармацеутски препарати.  
 

(210) Ж- 2020-1916 (220) 03.11.2020. 

(442) 16.11.2020. 
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(731) Galenika a.d., Батајнички друм б.б., 11080, 

Београд, RS 

(540) 

TIGILIN ТИГИЛИН 

(511) 5  фармацеутски препарати.  
 

(210) Ж- 2020-1917 (220) 03.11.2020. 

(442) 16.11.2020. 

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

Београд, RS 

(540) 

NAZOFEDRIN НАЗОФЕДРИН 

(511) 5  фармацеутски препарати.  
 

(210) Ж- 2020-1918 (220) 03.11.2020. 

(442) 16.11.2020. 

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

Београд, RS 

(540) 

BORTEGAZ БОРТЕГАЗ 

(511) 5  фармацеутски препарати.  
 

(210) Ж- 2020-1919 (220) 03.11.2020. 

(442) 16.11.2020. 

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

Београд, RS 

(540) 

BORTEZA БОРТЕЗА 

(511) 5  фармацеутски препарати.  
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