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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- 2020-311 (220) 26.02.2020. 

(442) 15.12.2020. 

(731) Cadbury UK Limited, P.O. Box 12, Bournville 

Lane, Bournville, Birmingham B30 2LU, UK 

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

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

CADBURY BOOST  

(511) 30  какао; напици на бази какаа и чоколаде и 

препарати за прављење таквих напитака; чоколада, 

кондиторски производи, нарочито чоколадни 

кондиторски производи; слаткиши од шећера; бисквити, 

наполитанке, колачи, пецива; пекарски производи; тесто 

за колаче спремно за печење; производи од житарица; 

сладолед и млечни сладолед, наиме производи од 

сладоледа; смрзнути кондиторски производи; чоколадни 

десерти; десерти од сладоледа; готови десерти 

(слаткиши); расхлађени кондиторски производи; 

расхлађени десерти наиме чоколадни десерти, десерти од 

сладоледа, готови десерти (слаткиши); чоколадни намази.  
 

(210) Ж- 2020-521 (220) 08.04.2020. 

(442) 15.12.2020. 

(731) Costas d.o.o., Раде Кончара 1,  

21131, Петроварадин, Нови Сад, RS 

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

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 05.07.06; 08.01.15; 25.05.01; 25.07.02; 27.05.01; 

27.05.10; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.03; 

29.01.06; 29.01.07; 29.01.08  

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

црвена, тамно црвена, зелена.  

(511) 30  коре за све врсте пита.  
 

(210) Ж- 2020-522 (220) 08.04.2020. 

(442) 15.12.2020. 

(731) Costas d.o.o., Раде Кончара 1,  

21131, Петроварадин, Нови Сад, RS 

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

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 08.01.04; 08.01.16; 25.05.01; 25.07.02; 27.05.01; 

27.05.10; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.06; 

29.01.07; 29.01.08  

(591) црна, сива, бела, браон, беж, жута, златна, 

светло црвена, тамно црвена.  

(511) 30  коре за све врсте пита.  
 

(210) Ж- 2020-578 (220) 24.04.2020. 

(442) 15.12.2020. 

(731) Обрадовић Милош and Исаковић Жељко, 

Драгана Ракића 051/3, Земун-Београд, RS i 

Угриновачки пут 18, део 020, Београд, RS 

(740) Адвокат Александар Илић , Светогорска 33/3, 

11000 Београд 

(540) 

Anginal Max junior 

(511) 5  фармацеутски и ветеринарски препарати; 

санитарни препарати за медицинску употребу; 

дијететске супстанце прилагођене за употребу у 

медицини, храна за бебе.  
 

(210) Ж- 2020-730 (220) 22.05.2020. 

(442) 15.12.2020. 

(731) Владимир Димитријевић; Александра 

Димитријевић Салом and Саша Димитријевић, 

Бранка Крсмановића 5, 11000, Београд, RS; 

Његошева 76, 11000, Београд, RS i Трнска 11,  

11000, Београд, RS 

(740) Гордана М. Поповић, Таковска 19,  

11000 , Београд 

(540) 

DIFLAGAL 
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(511) 5  фармацеутски препарати нарочито за лечење 

оболења простате, помоћно лековито средство 

добијено екстракцијом прополиса.  
 

(210) Ж- 2020-851 (220) 05.06.2020. 

(442) 15.12.2020. 

(731) HUP Mihajlovac, Пожешка 31,  

11030, Чукарица, RS 

(540) 

NEBO PLAVO 

(511) 33  алкохолна пића изузев пива; вина, појачана 

вина; јабуковачу, крушковачу, жестока пића, ликере, 

алкохолне есенције; алкохолне воћне екстракте, 

битере (горка алкохолна пића).  
 

(210) Ж- 2020-917 (220) 16.06.2020. 

(442) 15.12.2020. 

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

Caesarea Industrial Park, 3088900 , Caesarea, IL 

(740) Реља Мирков, адвокат, Патријарха Јоаникија 

14, Београд 

(540) 

 

(531) 24.17.03; 27.05.01; 27.05.17  

(511) 10  хируршки, медицински, зубарски и 

ветеринарски апарати и инструменти вештачки 

удови, очи и зуби; ортопедски артикли; хируршки 

материјали за зашивање; терапеутски помоћни 

уређаји за хендикепиране особе; апарати за масажу; 

апарати, уређаји и производи за одојчад; наиме игле 

за медицинску употребу, игле за зашивање, 

хируршке, рукавице за медицинску употребу, 

јастуци за употребу у медицини, хируршки прибор, 

вреће са ледом за медицинску употребу, убризгивачи 

за медицинску употребу, ласери за медицинску 

употребу, ласери за уклањање длака, ласери за 

подмлађивање коже, апарати за уклањање тетоважа, 

ласери за уклањање оштећења на кожи, ласери за 

уклањање вена, апарати за редуковање масти у телу, 

ласери за лечење псоријазе, ласери за лечење екцема 

и себореичног дерматитиса, апарати за лечење 

витилига, целулита и акни, лампе за медицинску 

употребу, шприцеви за медицинску употребу, 

апарати који се користе у медицинским анализама, 

маске које користи медицинско особље, медицински 

водећи конац, апарати за ДНК и РНК тестове за 

употребу у медицини, фластери за хлађење за 

медицинску употребу.  

41  образовне услуге; припремање обуке; разонода; 

спортске и културне активности, наиме академије 

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

пружања обуке, организовање вођење конференција, 

организовање вођење конгреса, организовање 

изложби за образовне потребе, практична настава 

(обука путем демонстрације), организовање и вођење 

радионица (обука), организовање и вођење 

образовних форума уживо.  

44  медицинске услуге; хигијенска заштита и нега лепоте 

за људе; наиме услуге медицинских клиника, болничке 

услуге, здравствена нега, медицинска помоћ, пластична 

хирургија, изнајмљивање медицинске опреме, услуге 

здравствених центара, услуге коришћења ласера и 

апарата за уклањање длака, подмлађивање коже, 

уклањање тетоважа, уклањање оштећења на кожи, 

уклањање вена, редуковање масти у телу, лечење 

псоријазе, екцема, себореичног дерматитиса, витилига, 

целулита и акни.  
 

(210) Ж- 2020-1116 (220) 07.07.2020. 

(442) 15.12.2020. 

(731) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 

2000, Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

VEEV CLASSIC MINT  

(511) 34  жичани вапоризатори за електронске 

цигарете и електронске уређаје за пушење; дуван, 

сиров или прерађен; дувански производи укључујући 

цигаре, цигарете, цигарилосе, дуван за увијање 

цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање, дуван за 

шмркање, кретек; снус (дуван у праху); замена за 

дуван (за немедицинску употребу); артикли за 

пушаче, укључујући папир за цигарете, тубе за 

цигарете, филтере за цигарете, кутије за дуван, 

кутије за цигарете, табакере и пепељаре, луле, џепне 

машинице за увијање цигарета, упаљаче; шибице; 

дувански штапићи, дувански производи за загревање, 

електронски уређаји и њихови делови који се 

користе за загревање цигарета или дувана у циљу 

ослобађања аеросола који садржи никотин за 

инхалацију; течни никотински раствори за употребу 

у електронским цигаретама; електронски уређаји за 

пушење; електронске цигарете; електронске цигарете 

као замена за традиционалне цигарете; електронски 

уређаји који садрже аеросол за инхалацију никотина; 

орални вапоризатори за пушаче, дувански производи 

и замене за дуван; артикли за пушаче електронских 

цигарета; делови и опрема за наведене производе из 

класе 34; уређаји за гашење цигарета и цигара које се 

загревају и дуванских штапића који се загревају; 

пуњиве електронске кутије за цигарете.  
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(210) Ж- 2020-1117 (220) 07.07.2020. 

(442) 15.12.2020. 

(731) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 

2000, Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат, "Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

VEEV CLASSIC BLOND  

(511) 34  Жичани вапоризатори за електронске 

цигарете и електронске уређаје за пушење; дуван, 

сиров или прерађен; дувански производи укључујући 

цигаре, цигарете, цигарилосе, дуван за увијање 

цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање, дуван за 

шмркање, кретек; снус (дуван у праху); замена за 

дуван (за немедицинску употребу); артикли за 

пушаче, укључујући папир за цигарете, тубе за 

цигарете, филтере за цигарете, кутије за дуван, 

кутије за цигарете, табакере и пепељаре, луле, џепне 

машинице за увијање цигарета, упаљаче; шибице; 

дувански штапићи, дувански производи за загревање, 

електронски уређаји и њихови делови који се 

користе за загревање цигарета или дувана у циљу 

ослобађања аеросола који садржи никотин за 

инхалацију; течни никотински раствори за употребу 

у електронским цигаретама; електронски уређаји за 

пушење; електронске цигарете; електронске цигарете 

као замена за традиционалне цигарете; електронски 

уређаји који садрже аеросол за инхалацију никотина; 

орални вапоризатори за пушаче, дувански производи 

и замене за дуван; артикли за пушаче електронских 

цигарета; делови и опрема за наведене производе из 

класе 34; уређаји за гашење цигарета и цигара које се 

загревају и дуванских штапића који се загревају; 

пуњиве електронске кутије за цигарете.  
 

(210) Ж- 2020-1185 (220) 15.07.2020. 

(442) 15.12.2020. 

(731) ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДНЈУ, ТРГОВИНУ 

И УСЛУГЕ ЦМИ ЕХПОРТ-ИМПОРТ ДРУШТВО 

СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ БЕОГРАД 

(ЗВЕЗДАРА), Варовничка 20, 11000, Београд, RS 

(740) Адвокат Драган Милетић, Адакалска 11,  

35250, Параћин 

(540) 

 

(531) 05.13.08; 24.01.15; 24.01.17; 24.09.05; 25.01.25; 

26.04.06; 26.04.22; 27.05.17  

(511) 3  парфеми; уља за парфеме и мирисе; сапун; 

колоњска вода; козметика; дезодорансе за људе и 

животиње.  
 

(210) Ж- 2020-1209 (220) 21.07.2020. 

(442) 15.12.2020. 

(731) Лара Стефановић, Македонска 28, 11000, 

Београд, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.10  

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

драго и полудраго камење; часовничарски и 

хронометријски инструменти; накит, укључујући 

имитацију накита, на пример, бижутерију; дугмад за 

манжетне, игле за кравате, копче за кравате; 

прстенове за кључеве, ланчиће за кључеве и 

привеске за њих; привеске за накит; кутије за накит; 

саставне делове за накит, часовнике и сатове, на 

пример, копче и пертле за накит, механизме за 

часовнике и сатове; казаљке за зидне сатове, опруге 

за сатове, стакла за сатове.  
 

(210) Ж- 2020-1211 (220) 21.07.2020. 

(442) 15.12.2020. 

(731) Wurth d.o.o. Beograd, Светог Саве 60в,  

11000, Београд-Сурчин, RS 

(740) Адвокат Игор Стојичић, Прашка 42,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.02; 26.04.22; 27.05.17; 29.01.03; 29.01.06  

(591) зелена, сива, бела.  

(511) 12  брисачи за моторна возила.  
 

(210) Ж- 2020-1220 (220) 23.07.2020. 

(442) 15.12.2020. 

(731) GM International System DOO, Кеј 

ослобођења б.б., 11070, Београд-Земун, RS 

(740) Милан Настић, Ресавска 25, 11000, Београд 
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(540) 

 

(531) 01.13.15; 02.09.25; 24.17.23; 27.05.01; 29.01.01; 

29.01.06  

(591) црна, бела и јарко црвена боја.   

(511) 5  антибактеријски гелови на бази алкохола за 

дезинфекцију коже; дезинфекциона средства; 

марамице за дезинфекцију; препарати за 

дезинфекцију руку; средства за дезинфекцију за 

прање руку; универзална дезинфекциона средства.   
 

(210) Ж- 2020-1228 (220) 23.07.2020. 

(442) 15.12.2020. 

(731) Temet d.o.o. Lozovik, Лозовик б.б., 35000, 

Јагодина, RS 

(740) Адвокат Драгољуб Ћосовић, Андре Николића 3, 

11040, Београд 

(540) 

BELI KAMEN 

(511) 32  пиво, минералне и содне воде и друга 

безалкохолна пића; пића од воћа и воћни сокови; 

сирупи и други препарати за производњу пића.  

33  алкохолна пића (изузев пива).  

35  услуге трговине на велико и трговине на мало у 

вези са пивом, минералним и содним водама и 

другим безалкохолнним пићима; пићима од воћа и 

воћним соковима; сирупима и другим препаратима 

за производњу пића; алкохолним пићима.  
 

(210) Ж- 2020-1229 (220) 24.07.2020. 

(442) 15.12.2020. 

(731) HYGIENX DOO Beograd-Rakovica, 

Патријарха Димитрија 24, Београд-Раковица, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 29.01.01; 29.01.08  

(591) црна, црвена.  

(511) 3  лепак за причвршћивање перике, камен за 

глачање, препарати за брушење, препарати за 

оштрење, камен за бријање [антисептички], бадемово 

уље, бадемов сапун, ћилибар [парфем], штирак за 

сјај веша, штирак за прање веша, штирак за веш, 

црвенило за полирање [прах за полирање метала], 

јувелирска црвена [прах за полирање метала], сапун, 

сапун за избељивање текстила, плавило за веш, 

етарско уље аниса, козметички препарати за купање, 

сапун за бријање, ружеви за усне, вати рани штапићи 

за козметичке сврхе, памучни штапићи за 

козметичку употребу, козметичке маске, бергамот 

уље, бела креда, креме за бељење коже, креме за 

избељивање коже, препарати за избељивање кожних 

производа, соли за избељивање, сода за избељивање, 

белила за веш, препарати за бељење веша, глазуре за 

перионице, миришљаво дрво, препарати за испирање 

уста, који нису медицински, лак за нокте, препарати 

за шминкање, * лосиони за косу*, карбиди метала 

[абразиви], силикон карбид [абразив], етарска уља 

кедровог дрвета, вулкански пепео за чишћење, креме 

за ципеле, боје за косу, препарати за коврџање косе, 

вештачке трепавице, козметички препарати за 

трепавице, препарати за полирање, восак за ципеле, 

средства за полирање намештаја и подова, препарати 

за сјај [полири], обућарски восак, шустерски восак, 

восак за брнове, восак за паркет, восак за полирање, 

кројачки восак, етарска уља лимуна, колоњска вода, 

боје за тоалетну употребу, препарати за заштиту 

коже[полирање], препарати за очување коже 

[полирање], корунд [абразив], козметика за 

животиње, козметички сетови, козметика, памучна 

вуна за козметичку употребу, креда за чишћење, 

препарати за уклањање мрља, козметичке оловке, 

креме за полирање, козметичке креме, сода за прање, 

чишћење, пасте за бријање, креме за кожне 

производе, восак за кожне производе, детерџенти, 

који нису за употребу у производним процесима и за 

медицинску употребу, раствори за чишћење, 

производи за одмашћивање, који нису за употребу у 

процесу производње, препарати за уклањање 

шминке, средства за чишћење зуба [пасте, гелови, 

течности]*, препарати за уклањање каменца за 

употребу у домаћинству, дијамантин, боракс 

[арбазив], антистатички препарати за кућну 

употребу, шмиргл папир, препарати за уклањање 

лака, шмиргл платно, препарати за уклањање боје, 

одстрањивачи лака, калијум хипохлорид, жавелова 

вода, вода од лаванде, миришљаве воде, тоалетне 

воде, кора квилајле за прање, шмиргла, тамјан, 

депилатори, препарати за депилацију, восак за 

депилацију, препарати за натапање у перионицама, 

етарске есенције, етарска уља, екстракти цвећа 

[парфеми], шминка, препарати за чишћење, базе за 

цветне парфеме, фумигацијска средства [парфеми], 

ароме за колаче [етарска уља], гвалтеријино уље, 
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желе од петролеја за козметичку употребу, гераниол, 

масти за козметичку употребу, хидроген пероксид за 

козметичку употребу, хелиотропин, уља за 

козметичку употребу, јасминово уље, уље од 

лаванде, уља за чишћење, уља за парфеме и мирисе, 

ружино уље, тоалетна уља, јонон [парфимеријски], 

лосиони за козметичку употребу, млеко за чишћење 

за тоалетну употребу, препарати за прање, тоалетни 

производи [средства за личну хигијену], течности за 

чишћење ветробрана, течности за чишћење 

ветробранских стакала, препарати за штиркање, 

мирисна мента [етарско уље], мента за 

парфимеријске производе, козметика за обрве, 

мошус [парфимерија], неутрализатори за трајно 

коврџање косе, *шампони, парфеми, вештачки 

нокти, препарати за негу ноктију, препарати за 

чишћење тапета, папир за полирање, брусни папир, 

стаклени папир, шмиргла, парфимерија, козметички 

препарати за негу коже, сапун против знојења ногу, 

камен за полирање, пудер за шминкање, препарати за 

бријање, дезодорантни сапун, кесице са мирисом за 

рубље, сафрол, комади тоалетног сапуна, комади 

сапуна, каустична сода, оловке за извлачење обрва, 

талк пудер, за тоалетну употребу, козметичке боје, 

терпентин за одмашћивање, терпентинско уље за 

одмашћивање, терпен [етарско уље], абразивне 

тканине, крпе за полирање, стаклено платно 

[абразивно платно], препарати против знојења, сапун 

против знојења, триполи камен за полирање, 

абразиви, абразивни папир, испарљиви алкали 

[амонијака] [детерџент], амонијак [испарљиви 

алкали] [детерџент], стипса, алаум [астрингенти], 

бадемово млеко за козметичку употребу, препарати 

за уклањање рђе, препарати за сунчање [козметички], 

ароматична уља [етарска уља], ароме за пића 

[етарска уља], хемикалије за освежавање боја за 

употребу у домаћинству [прање веша], соли за 

купање које нису за медицинску употребу, боје за 

браду, козметички препарати, лепак за 

причвршћивање вештачких трепавица, препарати за 

уклањање боја, дезодоранси за људе или животиње, 

декоративне налепнице за козметичку употребу, 

астрингентна средства, препарати за бељење 

[скидање боје] за козметичку употребу, 

оплемењивачи рубља за употребу у перионицама, 

препарати за чишћење протеза, препарати за 

отчепљивање одводних цеви, шампони за кућне 

љубимце [немедицински препарати за негу], 

марамице натопљене са козметичким лосионима, 

препарати за полирање протеза, средства за лепљење 

за козметичку употребу, после бријања, лакови за 

косу, маскаре, потпури [мириси], спрејеви за 

освежавање даха, препарати за хемијско чишћење, 

одстрањивачи воска са пода [средства за 

одстрањивање], неклизајући восак за подове, 

неклизајуће течности за подове, ваздух конзервиран 

под притиском, за чишћење и уклањање прашине, 

гелови за избељивање зуба, крпе намочене 

детерџентом за чишћење, препарати за сјај лишћа 

биљака, мирисни штапићи, средства за сушење 

судова у машинама за судове, препарати за 

парфимисање ваздуха, траке за освежавање даха, 

дезодоранси за кућне љубимце, препарати за 

туширање за личну хигијену и дезодорисање 

[тоалетни производи], препарати од алое вере за 

козметичке намене, гелови за масажу, који нису за 

медицинску употребу, сјајеви за усне, балзами, осим 

за медицинске сврхе, шампони за суво прање, 

декоративне налепнице за нокте, препарати за 

сунчање, етарско уље лимуна, кана [козметичка 

боја], средства за чишћење обуће, футроле за ружеве 

за усне, препарати за купање, не за медицинске 

сврхе, балзами за косу, производи за исправљање 

косе, марамице натопљене препаратима за скидање 

шминке, препарати колагена за козметичке сврхе, 

траке за избељивање зуба, ароме за храну [етарска 

уља], фитокозметички препарати, средства за 

чишћење за интимну личну хигијену, немедицинска, 

биљни екстракти за козметичке намене, средства за 

одстрањивање лака за нокте, средства за уклањање 

лака за нокте, восак за подове, шампони за животиње 

[немедицински препарати за негу], средства за 

испирање очију, не за медицинске намене, средства 

за вагинално испирање за личну хигијену или 

дезодорисање, хемијски препарати за чишћење за 

употребу у домаћинству, распршивачи од трске за 

освежавање ваздуха, препарати за бељење [уклањање 

боја] за употребу у домаћинству, свеће за масажу за 

козметичку употребу, козметика за децу, препарати 

за освежавање даха за личну хигијену, марамице за 

бебе натопљене препаратима за чишћење, басма 

[козметичка боја], гел јастучићи за очи за козметичке 

намене, шљокице за нокте.   

5  стоматолошки абразиви, аконитин, лепкови за 

протезе, препарати за пречишћавање ваздуха, 

албумински додаци храни за медицинску употребу, 

албумински препарати за медицинску употребу, 

медицински алкохол, алдехиди за фармацеутску 

употребу, легуре племенитих метала за употребу у 

стоматологији, зубарски амалгами, скроб за 

дијететске или фармацеутске потребе, анестетици, 

уље коморача за медицинску употребу, фластери, 

ангостурска кора за медицинске сврхе, препарати за 

уништавање животињских штеточина, чај за 

асматичаре, мелем против промрзлина за 

фармацеутске сврхе, препарати за хемороиде, 

препарати за уништавање сувих трулих гљива, 

препарати за заштиту од мољаца, антипаразитски 

препарати, антисептици, антисептички памук, вата, 

анти-уринарни препарати, оловка против брадавица, 

асептични памук, папир за хватање мува, средина за 

бактериолошке културе, средине за бактериолошке 
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културе, подлоге за бактериолошке културе, 

бактериолошки препарати за медицинску и 

ветеринарску употребу, бактеријски отрови, 

бактеријски препарати за употребу у медицини и 

ветерини, прстенови за жуљеве на ногама, препарати 

за купање за медицинске сврхе, соли за купке од 

минералне воде, купке од кисеоника, морска вода за 

медицинске купке, терапеутски препарати за купање, 

препарати за балсамовање за медицинску употребу, 

завоји за превијање, мелеми за медицинску употребу, 

купке за стоку [инсектициди], биоциди, бизмутски 

препарати за фармацеутску употребу, голард вода, 

оловна, оловна вода, инсектициди, дрвени угаљ за 

фармацеутску употребу, медицинске бомбоне, 

медицинско блато, медицински талог [блато], блато 

за купање, препарати за лечење опекотина, бомбоне 

за освежавање даха за употребу у фармацији, 

препарати против жуљева, живин хлорид 

[фунгицид], прашак од кантариде, гума за зубарску 

употребу, сирупи за фармацеутску употребу, капсуле 

за лекове, фармацеутски препарати, кашне облоге, 

вата за медицинску употребу, газа за медицинску 

употребу, фармацеутски препарати на бази креча, 

купке за псе [инсектициди], репеленти за псе, 

хемијско-фармацеутски препарати, хидрирани хлор 

за фармацеутску употребу, хлороформ, цигарете без 

дувана за медицинску употребу, зубарски цемент, 

цемент за животињска копита, стоматолошки восак 

за моделирање, пастиле за кађење, штапићи за 

кађење, кокаин, антипаразитске огрлице за 

животиње, средства за испирање очију, компресе 

[завоји], витамински препарати, хемијски 

проводници за електрокардиографске електроде, 

кора биљке кондуранго за медицинску употребу, 

лекови за ублажавање стомачног затвора, раствори 

за употребу са контактним сочивима, раствори за 

контактна сочива, хемијска контрацептивна 

средства, радиолошке контрастне супстанце за 

медицинску употребу, лекови за курје очи, памук за 

медицинску употребу, фармацеутски препарати за 

лечење опекотина од сунца, каустичне оловке, 

препарати за промрзлине, хемостатичке оловке, кора 

кротона, кураре, вакцине, детерџенти за медицинску 

употребу, декокти, увари за фармацеутску употребу, 

материјал за пуњење зуба, материјали за узимање 

отисака зуба, зубарски лак, зубарска мастика, завоји, 

медицински, порцелан за зубне протезе, препарати за 

олакшање раста зуба, лаксативи, дезинфекциона 

средства за хигијенске сврхе, деэодоранси, који нису 

за људе и животиње, препарати за уништавање 

мишева, хлеб за дијабетичаре прилагођен за 

медицинску употребу, средства за варење за 

медицинску употребу, аналгетици, лекови за 

медицинску употребу, торбе са лековима, преносиве, 

напуњене [приручне апотеке], магнезијум за 

Фармацеутску употребу, вода матичњака за 

Фармацеутску употребу, минералне воде за 

медицинску употребу, соли минералне воде, 

термална вода, кора дрвета за фармацеутску 

употребу, еликсири [фармацеутски препарати], 

раствори за одстрањивање фластера, 

антикриптогамни препарати, сунђери за ране, соли за 

медицинску употребу, естри за фармацеутску 

употребу, етри за Фармацеутску употребу, хируршки 

завоји, еукалиптол за фармацеутску употребу, 

еукалиптус за Фармацеутску употребу, средства за 

чишћење, лаксативи, пургативи [средства за 

чишћење], брашно за фармацеутску употребу, млеко 

у праху за бебе, лекови против грознице, коморач за 

медицинску употребу, медицинске инфузије, 

медицински ча], уље из јетре бакалара, фунгициди, 

лекови за нерве, гвајакол за Фармацеутску употребу, 

средства против цревних глиста, средства за 

одстрањивање цревних глиста, газа за превијање, 

лаксативи, желатин за медицинску употребу, 

горчица за fармацеутску употребу, гермициди, 

глицерофосфати, гума за медицинске сврхе, семе 

лана за медицинску употребу, ланено семе за 

фармацеутске намене, масти за медицинску 

употребу, масти за ветеринарску употребу, маст за 

мужу, хемијски препарати за утврђивање трудноће, 

медицинска уља, хематогени, хемоглобин, лековито 

биље, хормони за медицинску употребу, уље слачице 

за медицинску употребу, хидрастин, хидрастинин, 

упијајућа вата, упијајући памук, семе за вештачку 

оплодњу, репеленти за инсекте, тинктура јода, 

пептони за фармацеутску употребу, јодоформ, ирска 

маховина за медицинску употребу, јалапа, јојоба, 

лековита, сладић за фармацеутску употребу, 

екстракти дувана [инсектициди], млечни ферменти 

за фармацеутску употребу, пића од млечног слада за 

медицинску употребу, купке за животиње 

[инсектициди], брашно од семена лана за 

фармацеутске намене, брашно од семена лана за 

фармацеутску употребу, лосиони за фармацеутске 

намене, млечни шећер за фармацеутске намене, 

лактоза за фармацеутске намене, препарати за 

уништавање ларви, квасац за фармацеутску 

употребу, препарати за уништавање пужева, 

линименти [мелеми за масажу], лупулин за 

фармацеутску употребу, жвакаћа гума за употребу у 

медицини, кора мангровог дрвета за фармацеутску 

употребу, хигијенске гаћице, хигијенске, дубоке 

гаће, боксерице, хигијенске гаће, менструалне гаће, 

нана за фармацеутску употребу, хемијски препарати 

за третирање буђи, слад за фармацеутску употребу, 

хербициди, препарати за уништавање штетних 

биљака, препарати за уништавање корова, сумпорни 

штапићи [дезинфекциона средства], помаде за 

медицинску употребу, тинктуре за употребу у 

медицини, ментол, живина маст, хранљиве супстанце 

за микроорганизме, културе микроорганизама за 
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медицинску или ветеринарску употребу, пастиле за 

фармацеутску употребу, отров за пацове, лепак за 

муве, препарати за уништавање мува, слачица за 

фармацеутску употребу, лосиони за ветеринарску 

употребу, кора миробалана за фармацеутску 

употребу, хемијски препарати за третирање 

пшеничног кукоља, хемијски препарати за третирање 

житног кукоља, наркотици, миришљаве соли, помаде 

за фармацеутску употребу, опијати, опиум, 

оподелдок, опотерапијски препарат, 

органотерапијски препарати, зубни амалгами од 

злата, пектин за фармацеутску употребу, тампони за 

менструацију, хигијенски тампони, хигијенски 

улошци, менструални улошци, фенол за 

фармацеутску употребу, папир за облоге од слачице, 

паразитициди, фармацеутски препарати за негу 

коже, биљни чајеви за медицинске сврхе, 

фармацеутски препарати за лечење перути, пепсин за 

фармацеутску употребу, капсуле за фармацеутску 

употребу, кутије за прву помоћ, напуњене, фосфати 

за фармацеутску употребу, хемијски препарати за 

лечење филоксере, лекови против знојења ногу, 

крвна плазма, отрови, калијумове соли за 

медицинску употребу, пиретрум прах, квебрако за 

медицинску употребу, квасија за медицинску 

употребу, кинин за медицинску употребу, кининова 

кора за медицинску употребу, кинин за медицинске 

намене, чинолин за медицинску употребу, 

радиоактивне супстанце за медицинску употребу, 

радијум за медицинску употребу, корење, корен 

рабарбаре за фармацеутску употребу, медицински 

тоници, субнитрати бизмута за фармацеутску 

употребу, биљка сарсапарила за медицинску 

употребу, крв за медицинску употребу, пијавице за 

медицинску употребу, рамени повези за хируршке 

намене, седати ви, ергот за фармацеутску употребу, 

серотерапијски лекови, кашне облоге од слачице, 

мелеми од слачице, препарати за стерилизацију 

земље, успављујућа средства, натријумове соли за 

медицинску употребу, препарати за стерилизацију, 

стрихнин, препарати за заустављање крварења, 

шећер за медицинску употребу, сулфонамиди 

[лекови], чепићи, тартар за фармацеутску употребу, 

терпентин за фармацеутску употребу, терпентинско 

уље за фармацеутску употребу, тимол за 

фармацетску употребу, лекови против знојења, 

папир за заштиту од мољаца, ветеринарски 

препарати, хемијски препарати за третирање болести 

винове лозе, препарати за уништавање штеточина, 

везиканти, ацетати за употребу у фармацији, ациди 

за фармацеутске потребе, лепљиве врпце за 

медицинску употребу, лепљиве траке за медицинску 

употребу, алкалоиди за медицинску употребу, 

дијететска храна прилагођена за медицинске намене, 

храна за бебе, алуминијум ацетат за фармацеутску 

употребу, бадемово млеко за фармацеутску 

употребу, масти против опекотина од сунца, соли за 

купање за медицинску употребу, штапићи сладића за 

фармацеутску употребу, сода бикарбона за 

фармацеутску употребу, биолошки препарати за 

употребу у медицини, бромин за фармацеутску 

употребу, дијететски напици прилагођени за 

медицинску употребу,камфорово уље за медицинску 

употребу, камфор за медицинску употребу, 

кандирани шећер за медицинску употребу, 

карболинеум [паразитицид], алгициди, лецитин за 

медицинску употребу, гасови за медицинску 

употребу, хигијенски улошци за сваки дан, матични 

млеч за медицинску употребу, медицински 

препарати за мршављење, целулозни естри за 

фармацеутску употребу, каустици за фармацеутску 

употребу, целулозни етри за фармацеутску употребу, 

остаци од обраде житарица за дијететску или 

медицинску намену, хемијски препарати за 

фармацеутску употребу, колодион за фармацеутску 

употребу, тартар крем, за фармацеутску употребу, 

креозот за фармацеутску употребу, лекови за 

употребу у стоматологији, лекови за људску 

употребу, лекови за ветеринарску употребу, 

дијагностички препарати за медицинску употребу, 

глицерин за медицинску употребу, медицинска пића, 

ферменти за фармацеутску употребу, сумпор у праху 

за фармацеутску употребу, форм-алдехид за 

фармацеутску употребу, трава за пушење за 

медицинску употребу, препарати за кађење за 

медицинску употребу, галска киселина за 

фармацеутску употребу, нафтни желе [вазелин] за 

медицинску употребу, глукоза за медицинску 

употребу, гумигут за фармацеутску употребу, гурјун 

балзам за медицинску употребу, екстракти хмеља за 

фармацеутску употребу, рицинус,ово уље за 

медицинску употребу, хидроген пероксид за 

медицинску употребу, јод за фармацеутску употребу, 

јодиди за фармацеутску употребу, алкални јодиди за 

фармацеутску употребу, изотопи за медицинску 

употребу, дијететске супстанце прилагођене за 

медицинску употребу, пелене за инконтиненцију, 

биолошки препарати за употребу у ветерини, 

хемијски препарати за медицинску употребу, 

хемијски препарати за ветеринарску употребу, 

хемијски реагенси за медицинску или ветеринарску 

употребу, препарати за чишћење контактних сочива, 

дијастазе за медицинску употребу, биљна влакна, 

дијететска, ензими за медицинску употребу, ензими 

за ветеринарску употребу, ензимски препарати за 

медицинску употребу, ензимски препарати за 

ветеринарску употребу, гаћице, упијајуће, за 

инконтиненцију, сикативи [средства за сушење] за 

медицинску употребу, марамице натопљене 

фармацеутским лосионима, препарати 

микроелемената за људску и животињску 

употребу,амино киселине за медицинску употребу, 
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амино киселине за ветеринарску употребу, грудни 

улошци за дојење, кедровина за употребу у одбијању 

инсеката, дезинфекциона средства за хемијске тоалете, 

рибље брашно за фармацеутску употребу, додаци за 

минералну храну, средства за испирање уста за 

медицинске намене, додаци исхрани, коштани цемент 

за хируршке и ортопедске сврхе, тамјан за одбијање 

инсеката, акарициди [средства против гриња], 

антибиотици, средства за смањење апетита за 

медицинске сврхе, препарати за бронходилатацију, 

јастучићи за чукљеве,рuгроsеs молескин за медицинске 

сврхе, средства за вагинално испирање за медицинске 

сврхе, медицински препарати за раст косе, стероиди, 

ађуванти за медицинске потребе, хируршки 

имплантати од живих ткива, штитници за очи за 

медицинске потребе, кисеоник за медицинске сврхе, 

дезодоранси за одећу и текстил, препарати за 

дезодорисање ваздуха, прапарати за туширање за 

медицинску намену, матичне ћелије за медицинске 

намене, матичне ћелије за ветеринарске намене, 

културе биолошких ткива за медицинске намене, 

културе биолошких ткива за ветеринарске намене, 

расхладни спрејеви за медицинске намене, лубриканти 

за личну сексуалну потребу, алое вера препарати за 

фармацеутске намене, бисерни прах за медицинску 

намену, препарати за смањење сексуалне 

активности,пелене за бебе, пелене-гаћице за бебе, 

медицински препарати за испирање очију, таблете за 

смањење апетита, таблете за мршављење, таблете за 

тамњење коже, таблете антиоксиданти, дијететски 

додаци за животиње, беланчевине као дијететски 

додаци, семе лана као додатак исхрани, ланено семе као 

додатак исхрани, уље од семена лана као додатак 

исхрани, уље од ланеног семена као додатак исхрани, 

пшеничне клице као додатак исхрани, квасац као 

додатак исхрани, матични млеч као додатак исхрани, 

прополис за фармацеутску употребу, прополис као 

додатак исхрани, полен као додатак исхрани, ензими 

као додатак исхрани, глукоза као додатак исхрани, 

лецитин као дијететски додатак, алгинати као 

дијететски додаци, алгинати за фармацеутске намене, 

казеин као додатак исхрани, протеини као додатак 

исхрани, протеински додаци исхрани за животиње, 

реагенсни папир за медицинску намену, алкохол за 

фармацеутске намене, пестициди, пелене за кућне 

љубимце, дезинфекциона средства, хируршки лепкови, 

дијагностички реагенсни биомаркери за медицинску 

употребу, препарати за третман акни, медицинска 

храна за животиње, дијагностички препарати за 

ветеринарску употребу, вати рани штапићи за 

медицинску употребу, млечне формуле за бебе, млеко у 

праху за бебе, трансплантати [жива ткива], колаген за 

употребу у медицини, биљни екстракти за 

фармацеутске намене, фармацеутски препарати, 

препарати од микроорганизама за медицинску или 

ветеринарску употребу, фитотерапеутски препарати за 

медицинске намене, биљни екстракти за медицинске 

намене, гелови за сексуалну стимулацију, 

имуностимулатори, нутрацеутски препарати за 

терапеутске или медицинске намене, замрзнута-сушена 

храна прилагођена за медицинске сврхе, 

лиофилизована храна прилагођена за. Медицинске 

сврхе, дехидрисана храна прилагођена за медицинске 

сврхе, хомогенизована храна прилагођена за 

медицинске сврхе, унапред напуњени шприцеви за 

медицинске намене, замрзнуто-сушено месо 

прилагођено за медицинске намене, лиофилизовано 

месо прилагођено за медицинске намене, дехидрисано 

месо прилагођено за медицинске намене, реагенсни 

папир за ветеринарску намену, адстригенти за 

медицинске намене, медицинска средства за чишћење 

зуба, средства за уклањање вашки [педикулициди], 

шампони за уклањање вашки, инсектицидни шампони 

за животиње, инсектицидне ветеринарске купке, 

антибактеријски сапуни, антибактеријска средства за 

прање руку, медицински лосиони за после бријања, 

медицински шампони, медицинска средства за 

хигијену, медицински лосиони за косу, медицински 

шампони за суво прање, медицински шампони за кућне 

љубимце, дезинфекциони сапуни, медицински сапун и, 

свеће за масажу за терапеутске намене, акаи прах као 

додатак исхрани, фластери са витаминским додацима, 

додаци исхрани са козметичким дејством, никотинске 

жваке као помоћ у одвикавању од пушења, никотински 

фластери као помоћ у одвикавању од пушења, капсуле 

од дендримера за фармацеутске препарате, хемијски 

препарати за третирање болести житарица, дермални 

филери за убризгавање, наруквице натопљене 

репелентима против инсеката.   

10  трбушни појасеви, хипогастрични појасеви, 

трбушни корсети, душеци за порођај, слушна помагала, 

слушне трубе, хватаљке, хируршке, игле за медицинску 

употребу, игле за зашивање, хируршке,песари за 

контрацепцију и подржавање материце, апарати за 

терапију топлим ваздухом, вибратори топлим ваздухом 

за медицинску употребу, помични чаршави за 

болесничке кревете, чаршави за инконтиненцију, 

катетери, радијумске цеви за медицинску употребу, 

прстенови за правилно ницање зуба, глодалице, повези 

за зглобове, анатомски, потпорни завоји, шине, 

хирушке, завоји [еластични], галвански појасеви за 

медицинску употребу, рендгенски апарати за 

медицинску употребу, медицинске гуске и лопате, 

посуде за медицинску употребу, инструменти за 

порођај стоке, флашице за бебе, флашице за храњење, 

хируршки ножеви, скалпели, чизме за медицинску 

употребу, хируршки катетери и сонде, пљуваонице за 

употребу у медицини, капут [хируршки конац], 

транспортни кревети са точкићима, транспортна носила 

са точкићима, болничка носила, ортопедски артикли, 

утезни бандажи, стезници за килу, подупирачи свода 

стопала за обућу, психијатријске кошуље, каниле - 



 

 

 

 

Ж 

Гласник интелектуалне својине  2020/12a 

Intellectual Property Gazette  2020/12a 

14 ЗИС / RS / IPO 

 

цевчице, рукавице за медицинску употребу, апарати за 

прање телесних шупљина, појасеви за медицинске 

сврхе, труднички појасеви, ортопедски каишеви, 

ортопедски појасеви, зубарске столице, клешта за 

кастрацију, електрични јастуци за грејање, за 

медицинску употребу електрични термофори, подлоге, 

за медицинску употребу, ортопедска обућа, вештачки 

зуби, хируршки сунђери, хируршки апарати и 

инструменти, кутије за инструменте које користе 

лекари, хируршки конац, апарати за анестезију, 

хируршке маказе, термоелектрични завоји [хируршки], 

компресори [хируршки], капаљке за употребу у 

медицини, ножеви за курје очи, апарати за естетску 

масажу, јастуци за употребу у медицини, хируршки 

прибор, инкубатори за медицинску употребу, кашике за 

давање лека, стругачи за језик, штапићи за чишћење 

ушију, стоматолошке бушилице, зубарски апарати и 

инструменти, игле за вештачке зубе, вештачки зуби, 

зубне протезе, ланцете, ножићи, огледала за зубаре, 

штитници за прсте, напрсци, за употребу у медицини, 

шприцеви за инјекције, дренажне цеви за медициснку 

употребу, водене вреће за медицинску употребу, 

радиолошки екрани за медицинску употребу, 

електрокардиографи, пипаљке [сонде] за медицинску 

употребу, пумпе за медицинску употребу, апарати за 

тестирање крви, фотеље за употребу у медицини или 

стоматологији, бочице са капаљком за употребу у 

медицини, форцепс, порођајна клешта, галвански 

терапеутски уређаји, рукавице за масажу, гастроскопи, 

вреће са ледом за медицинску употребу, 

хемоцитометри, водени кревети за медицинску 

употребу, хиподермички шприцеви - шприц за 

ињекције, улошци за трбух, инхалатори, убризгивачи за 

медицинску употребу, успављујући јастуци за 

несаницу, уролошки апарати и инструменти, 

инсуфлатори за удисање, апарати за клистирање за 

медицинску употребу, лампе са ултраљубичастим 

зрацима за медицинску употребу, ласери за 

медицинску употребу, пумпице за дојиље, лампе за 

медицинску употребу, распршивачи за медицинску 

употребу, посуде за урин, вештачке вилице, маске за 

анестезију, апарати за масажу, медицински апарати и 

инструменти, посуде за примену лекова, кутије 

прилагођене за медицинске инструменте, вештачки 

удови, хируршка огледала, намештај посебно 

направљен у медицинске сврхе, акушерски апарати, 

појасеви за пупак, офталмометри, офталмоскопи, 

справе за заштиту слуха, вештачка кожа за употребу у 

хирургији, гумене навлаке [ножице] за штане, 

ветеринарски инструмент за давање пилула, 

инструменти за давање тврди х лекова животињама, 

кондоми, апарати за мерење крвног притиска, мерач 

крвног притиска, сфигмоманометар, кварцне лампе за 

медицинску употребу, апарати и инсталације за 

производњу рендгенског зрачења, за медицинску 

употребу, рендгенски снимци за медицинску употребу, 

радиолошки апарати за медицинску употребу, 

радиотерапеутски апарати, апарати за оживљавање, 

рендгенске цеви, за медицинску употребу, опрема за 

заштиту од рендгенског зрачења, за медицинску 

употребу, респиратори за вештачко дисање, апарати за 

вештачко дисање, тестере за хируршку употребу, 

вештачке дојке, шприцеви за материцу, вагинални 

шприцеви, стетоскопи, варалице [цуцле] за бебе, цуцле 

за бебе, улошци за равне табане, апарати за лечење 

глувоће, суспензиони завоји, хируршки материјали за 

зашивање, операциони столови, трокари, уролошке 

сонде, уролошки шприцеви, посуде за испуштање крви, 

ветеринарски апарати и инструменти, вибратори за 

лежајеве, апарати за вибромасажу, вештачке очи, 

распршивачи за медицинску употребу, потпорни 

јастуци на надувавање, за медицинску употребу, 

јастуци на надувавање за медицинску употребу, 

душеци на надувавање за медицинску употребу, 

шприцеви за медицинску употребу, еластичне чарапе за 

хируршку употребу, чарапе за проширене вене, штаке, 

вентили за флашице за храњење, цуцле за флашице за 

бебе, ортопедски ђонови, стерилни чаршафи 

[хируршки], кревети направљени посебно за 

медицинску употребу, електроде за медицинску 

употребу, појасеви, електрични, за медицинску 

употребу, апарати за физичке вежбе за медицинску 

употребу, инкубатори за бебе, четке за чишћење 

телесних шупљина, зубарски апарати, електрични, 

апарати за тестирање, за медицинску употребу, апарати 

који се користе у медицинским анализама, филтери за 

ултра-љубичасте зраке за медицинску употребу, 

апарати за надимљавање за медицинску употребу, 

корсети за медицинску употребу, контрацептивна 

средства, која нису хемикалије, ћебад, електрична, за 

медицинску употребу, протезе за косу, бандажери за 

колена, ортопедски, стезници за колена, ортопедски, 

сочива [очне протезе] за хируршку уградњу, очне 

протезе [сочива] за хируршку уградњу, антидекубитне 

подлоге, Физиотерапеутски апарати, спирометри 

[медицински апарати], термометри за медицинску 

употребу, игле за акупунктуру, специјална одећа за 

операционе сале, дијагностички апарати за медицинску 

употребу, електрични инструменти за акупунктуру, 

срчани пејсмејкери, дизалице за пацијенте, маске које 

користи медицинско особље, гипсани завоји за 

употребу у ортопедији, хируршки стерилни 

прекривачи, хируршки импланти од вештачких 

материјала, топлотна паковања за прву помоћ, 

столице са отвором за уметање ноћне посуде, 

дефибрилатори, дијализатори, медицински водећи 

конац, ортодонтски апарати, апарати за истезање у 

медицинске сврхе, посебни контејнери за 

медицински отпад, бандажери [потпорни завоји], 

врећице за вагинално испирање, лутке за одрасле [секс 

лутке], уређаји за микродермоабразију, уређаји за 

рехабилитацију тела за медицинске намене, мерачи 
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пулса, стентови, чепови за уши [заштита за уши], 

индикаторске траке за мерење температуре за 

медицинске намене, ходалице за слабо покретне особе, 

томографи за медицинске сврхе, уређаји за третирање 

акни, чешљеви за вашке, четвороножни штапови за 

медицинске сврхе, ендоскопске камере за медицинске 

сврхе, апарати за праћење откуцаја срца, компресиона 

одећа, секс-играчке, стимулатори мозга, 

имплантабилни уређаји за поткожно давање лека, 

биоразградиви имплантати за фиксирање костију, 

штапићи за преглед грла за медицинске намене, носни 

аспиратори, штитници за зубе за стоматолошке намене, 

менструалне чашице, респираторне маске за вештачко 

дисање, ортодонтске гумице, уређаји за анализу 

идентификације бактерија за медицинске намене, 

апарати за ДНК и РНК тестове за употребу у медицини, 

апарати за обнављање матичних ћелија за употребу у 

медицини, монитори телесне масноће, апарати за 

одређивање телесног састава, сепаратори ножних 

прстију за ортопедске намене, антиреуматске 

наруквице, антиреуматско прстење, наруквице за 

медицинске намене, хируршки роботи, цуцле за 

храњење беба, наруквице против мучнине, ходалице са 

точкићима за помоћ при кретању, инхалатори са 

водоником, апарати за магнетну резонанцу [MRI] за 

медицинску употребу, ваздушни кревети за 

медицинску употребу, фластери за хлађење за 

медицинску употребу, јастучићи за хлађење за прву 

помоћ, носиви ручни писоари, штапови за ходање за 

медицинску употребу, роботизована ексоскелетонска 

одела за медицинску употребу, акупресурне наруквице, 

штипаљке за варалице [цуцле], апарати за мерење 

холестерола, хаљине за преглед пацијената, 

биомагнетно престење за терапеутске или медицинске 

намене, терапеутске маске за лице, масажери за десни 

беба, секачи за таблете, апарати за мерење шећера, 

лампе за медицинске намене.  
 

(210) Ж- 2020-1230 (220) 24.07.2020. 

(442) 15.12.2020. 

(731) Гордан Поповић, Тодора Дукина 39 стан 4, 

11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 01.13.15; 02.09.25; 24.01.05; 24.01.13; 24.17.23; 

25.05.25; 26.11.11; 27.03.15; 27.05.24; 29.01.15  

(591) црна, бела, црвена, плава, сива, драп.  

(511) 5  дијететске супстанце; биљни препарати; 

хомогенизовани хранљиви препарати и дијететска 

храна; фармацеутски препарати; помоћна лековита 

средства; санитарни препарати за медицинску 

употребу; дијететске супстанце прилагођене за 

употребу у медицини.  

35  услуге у вези са прометом робе, услуге у 

трговини на велико и мало у области фармацеутских 

и дијететских препарата, прехрамбених производа; 

промотивне услуге које се односе на робу која се 

продаје у трговинама; оглашавање; пословни 

менаџмент; пословна администрација; пословно 

управљање и вођење послова; канцеларијски 

послови.  

44  медицинске услуге; магистрална израда препарта 

по рецепту; хигијенска заштита и нега људи.  
 

(210) Ж- 2020-1305 (220) 31.07.2020. 

(442) 15.12.2020. 

(731) "ОБУЋА МЕТРО" д.о.о., Лазе Костића б.б., 

21460, Врбас, RS 

(540) 

 

(531) 24.17.25; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.11  

(511) 25  глежњаче; доколенице; дрвена обућа; 

дрвена обућа, кломпе; дубоке патике за спортове у 

дворани; ешарпе за ношење; женска обућа; женске 

најлонске чарапе, женске ципеле; женске чарапе; 

женске чизме; каишеви [одећа]; каишеви од 

имитације коже; каишеви од тканине [одећа]; 

камашне, доколенице и назувци; кожне папуче; 

кожне ципеле; кожни каишеви [одећа]; кратке 

чарапе; одећа; мушка обућа; мушка и женска обућа; 

најлонке [чарапе]; обућа; обућа за плажу; патике; 

сандале; спортске ципеле; спортске чарапе; улошци 

за ципеле; ципеле; чарапе и плетена трикотажа; 

чизме   

35  услуге малопродаје и велепродаје за обућу; 

услуге рекламирања преко интернета.   
 

(210) Ж- 2020-1318 (220) 05.08.2020. 

(442) 15.12.2020. 

 

 



 

 

 

 

Ж 

Гласник интелектуалне својине  2020/12a 

Intellectual Property Gazette  2020/12a 

16 ЗИС / RS / IPO 

 

(731) Хаџи Милан Рајковић and Петар Пантић, 

Мије Алексића 11, 34000, Крагујевац, RS i 

Светогорска 1, 34000, Крагујевац, RS 

(540) 

 

(531) 02.09.19; 25.03.03; 27.05.02  

(511) 10  ортопедски артикли, трбушни, вратни, 

кичмени појасеви и корсети, утезни бандажи, 

бандажери и стезници за зглобове огтопедски, 

подупирачи свода стопала за обућу, штаке, појасеви 

и корсети за медицинске сврхе, ортопедска обућа, 

вештачки удови, чарапе за проширене вене, 

ортопедски ђонови, антидекубиталне подлоге, 

ходалице за слабо покретне особе, ортопедска 

колица, гумене навлаке (ножице) за штаке, столице 

са отвором за уметање ноћне посуде, штапови за 

ходање за медицинску употребу.  

18  кожно ремење.  
 

(210) Ж- 2020-1325 (220) 06.08.2020. 

(442) 15.12.2020. 

(731) Насја Вељковић, Милентија Поповића 26, 

Београд, RS 

(740) Адвокат Анђелија Васић, Војводе Миленка 1, 

Београд 

(540) 

 

(531) 25.01.19; 25.07.02; 26.02.08; 26.02.12; 27.05.13; 

27.05.21; 27.05.24; 29.01.15  

(591) црна, браон, златна, бела, љубичаста.  

(511) 29  воће, кувано; кувана воћна пулпа; воће у 

конзерви; воћни желе; џемови.  

30  воћни желе (слаткиши); слатке глазуре; шећер; 

мед; меласа; златни сируп (шећерни сируп), меласа; 

слаткиши.  

(210) Ж- 2020-1329 (220) 07.08.2020. 

(442) 15.12.2020. 

(731) Димитрије Саратлић, Гандијева 66,  

11070, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 01.03.02; 25.03.03; 25.07.15; 26.02.03; 26.03.04; 

26.04.06; 26.11.13; 27.05.24; 29.01.13  

(591) тамно браон, бела и жута.   

(511) 31  кукуруз; семе за пољопривредне потребе; 

семе за сејање; семе за усеве.   

41  вођење конференција; издавање проспеката; 

издавање рекламног материјала за потребе забаве и 

подучавања; издавање штампаног материјала; 

пружање услуге оспособљавања у области 

пољопривреде, хортикултуре и шумарства.   

42  истраживања у области пољопривреде.   
 

(210) Ж- 2020-1333 (220) 07.08.2020. 

(442) 15.12.2020. 

(731) BAHUS DOO STRIŽA, Цариградски друм 10, 

35250, Параћин, RS 

(540) 

AFTER PARTY SHOT 

(511) 5  витамински препарати; дијететски препарати.  

32  безалкохолна пића; пића од воћа и воћни сокови; 

сирупи и други препарати за производњу пића; 

минералне и содне воде; енергетска пића.  
 

(210) Ж- 2020-1349 (220) 13.08.2020. 

(442) 15.12.2020. 

(731) Немања Максимовић, Илије Ђуричића 25a/5, 

11030, Београд, RS 

(540) 
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(531) 26.01.10; 26.04.01; 26.04.02; 26.04.09; 26.04.10; 

26.04.18; 26.04.24; 26.07.03; 27.01.06; 29.01.01; 

29.01.06; 29.01.08  

(591) сива, нарандзаста, бела.  

(511) 9  3Д скенери; АЦ/ДЦ извори напајања; АЦ/ДЦ 

инвертори; АЦ/ДЦ претварачи наизменичне струје у 

једносмерну; БИОС [основни улазно/излазни 

системи] софтвер; ДЦ/АЦ инвертори; ДЦ/АЦ 

претварачи једносмерне струје у наизменичну; 

ДЦ/ДЦ конвертори; ДЦ/ДЦ претварачи ниског 

профила; ДЦ улази за напајање електричном 

енергијом; ДМБ [радиодифузија дигиталних 

мултимедијалних сигнала] телевизијски пријемници; 

ДСЛР фотоапарати; ДВД- дискови; ДВД дискови са 

снимљеним музичким садржајем; ДВД јединице; 

ДВД резачи; ДВД уређаји за репродукцију и 

снимање; ДВД уређаји за снимање; ФМ предајници; 

хи-фи аудио уређаји; ИП телефони; ЛЕД сигналне 

бакље; ЛОРАН уређаји за навигацију; МП3 читачи; 

мп4 читачи; [ПОС] терминали; СД меморијске 

картице; СИМ картице; соундбар звучници; [ТФТ-

ЛЦД] екрани са транзистором танког филма и 

течним кристалима; УСБ адаптери; УСБ каблови; 

УСБ каблови за мобилне телефоне; УСБ картице; 

УСБ кључеви за аутоматско покретање претходно 

програмираних УРЛ адреса; УСБ кључеви за 

интернет странице; УСБ модеми; УСБ оперативни 

софтвер; УСБ пуњачи за електричне уређаје који се 

користе за загревање дувана; УСБ флеш меморије у 

облику кредитних картица; УСБ хардвер; wеб 

камере; X-Y плотери; адаптери за каблове; адаптери 

за коаксијалне каблове; адаптери за рачунарске 

картице; адаптери меморијских флеш картица; 

адаптери утикача; аерометри; акумулатор, 

електрични; акумулатори [батерије]; акумулатори за 

аутомобиле; акумулаторске посуде; акустички 

трансформатори; акустичне спојнице; акустични 

аларми; акустични цевоводи; акцелерометри; 

аларми; аларми са вибрацијом као подсетник за 

узимање лекова; алармна звона, електрична; алармни 

сензори; алармни системи за базене; аларм системи; 

аларм системи за гас; антене за бежичне уређаје за 

комуникацију; антене за радио сигнале; антене за 

телекомуникационе мреже; антенски појачивачи; 

антенски филтери; апарат за центрирање 

фотографских слајдова; апарати за анализу ваздуха; 

апарати за балансирање; апарати за бележење 

времена; апарати за видео мултиплексирање; апарати 

за глачање фотографских снимака; апарати за 

даљинско управљање; апарати за демагнетизацију 

магнетних трака; апарати за дестилацију за научне 

потребе; апарати за детекцију пламена; апарати за 

дигиталне телефонске централе; апарати за 

евидентирање времена и датума; апарати за 

електронско емитовање; апарати за емитовање, 

снимање, пренос или репродукцију звука или слике; 

апарати за емитовање, снимање, пренос или 

репродукцију звука, података или слике; апарати за 

интерну комуникацију; апарати за кодирање и 

декодирање; апарати за контролу статичког 

електрицитета; апарати за магнетну резонанцу 

[МРИ], који нису за медицинску употребу; апарати 

за мерење; апарати за мерење брзине [фотографски]; 

апарати за мерење брзине; апарати за мерење звука; 

апарати за мерење раздаљине; апарати за мерење 

удаљености; апарати за наставу и обуку; апарати за 

обраду електронског плаћања; апарати за обраду 

података; апарати за обраду, пренос и чување 

информација у бази података; апарати за обраду 

текста; апарати за обуку; апарати за поморску 

сигнализацију; апарати за потврђивање података на 

магнетно кодираним картицама; апарати за праћење 

и снимање рада машина; апарати за праћење, који 

нису за употребу у медицини; апарати за пренос 

видео записа; апарати за пренос звука; апарати за 

пренос звука или слике; апарати за пренос и 

репродукцију звука или слике; апарати за пренос 

радио програма и радио-релејних порука; апарати за 

пренос сигнала; апарати за прецизна мерења; апарати 

за пријем и слање радијског емитовања; апарати за 

проверу брзине возила; апарати за проверу 

исправности новчаница; апарати за провођење, 

претварање, трансформацију, акумулацију, 

регулацију или контролу електричне струје; апарати 

за пројекцију, пројектори; апарати за репродуковање 

звука; апарати за репродукцију звука или слике; 

апарати за сателитску навигацију; апарати за 

сечење филма; апарати за складиштење података; 

апарати за слање и примање факсимила; апарати за 

снимање видео записа; апарати за снимање звука; 

апарати за снимање звука или слике; апарати за 

снимање звука и слике; апарати за снимање и 

репродукцију говора; апарати за снимање и 

репродукцију звука; апарати за снимање, пренос 

или репродукцију звука; апарати за снимање, пренос 

или репродукцију информација; апарати за снимање, 

пренос или репродукцију слике; апарати за снимање, 

пренос и репродуковање звука или слике; апарати за 

снимање, пренос, обраду и репродукцију звука, 

слике или података; апарати за снимање, пренос, 

појачавање и репродукцију звука; апарати за 

снимање слике; апарати за снимање, чување, пренос 

и репродукцију звука и слике; апарати за тестирање 

који нису за медицинску употребу; апарати за 

увећавање [фотографски]; апарати за улаз, излаз, 

пренос и чување података; апарати и инструменти за 

астрономију; апарати и инструменти за вагање; 

апарати и инструменти за даљинско управљање; 

апарати и инструменти за електричну и електронску 

контролу; апарати и инструменти за микроскопију; 

апарати и инструменти за микроскопију 

скенирајућом сондом; апарати и инструменти за 
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наставу; апарати и инструменти за наставу и обуку; 

апарати и инструменти за пренос података; апарати и 

инструменти за пренос, примање и чување звука, 

слике и података у дигиталном и аналогном 

формату; апарати и инструменти за пријем и пренос 

сателитског сигнала; апарати и инструменти за 

провођење, прекид, трансформацију, акумулацију, 

регулисање или контролу дистрибуције или употребе 

електричне енергије; апарати и инструменти за 

провођење, прекид, трансформацију, акумулацију, 

регулисање или контролу електричне енергије; 

апарати и инструменти за репродукцију плоча; 

апарати и инструменти за сигнализацију; апарати и 

инструменти за скенирајућу јонску микроскопију; 

апарати и инструменти за скенирајућу микроскопију 

јонске проводљивости; апарати и инструменти за 

снимање, пренос или репродукцију звука или слике; 

апарати иинструменти за снимање, пренос или 

репродукцију звука, података или слике; апарати и 

инструменти за снимање, преношење, 

репродуковање или обрађивање звука, слике или 

података; апарати и инструменти за физику; апарати 

и инструменти за хемију; апарати и инструменти за 

цртање који су прилагођени за употребу на 

рачунарима; апарати и инструменти научни, 

истраживачки, навигациони, геодетски, 

фотографски, кинематографски, аудиовизуелни, 

оптички, за вагање, мерење, сигнализацију, 

откривање, тестирање, инспекцију, спасавање и 

наставу; апарати и инструменти научни, поморски, 

геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, 

за вагање, мерење, сигнализацију, контролу 

[инспекцију], спасавање и наставу; апарати и опрема 

за проверу исправности новца; апарати и опрема за 

спашавање живота; апарати и рачунари за обраду 

података; апарати и системи статичког уземљења; 

апликације за мобилне уређаје које се могу преузети; 

апликације за рачунарске софтвере које се могу 

преузимати; апликацијски софтвер; апликацијски 

софтвери за паметне телефоне; арматуре [за струју]; 

арматуре за употребу у електричним уређајима; 

аудио-дискови; аудио и видео микс-пултови; аудио и 

видео пријемници; аудио и видео траке; аудио 

интерфејси; аудио књиге; аудио миксете; аудио 

микс-пултови; аудио монитори за бебе; аудио-

опрема; аудио-појачивачи; аудио-пријемници; аудио-

траке са музичким садржајем; аудио штампане 

плоче; ауто-антене; аутоколиматори; аутоматизоване 

машине за сортирање новчаница; аутоматизовани 

дозери детерџента за прање веша; аутоматске 

телефонске централе; аутоматски бирачи 

телефонских бројева; аутоматски индикатори ниског 

притиска у гумама возила; аутоматски показивачи 

ниског притиска у гумама точкова; аутоматски 

прекидачи за пренос [АТС]; аутоматски телеграфски 

уређаји; ауто-пуњачи за мобилне телефоне; ауто-

радио; аутотрансформатори; бакарна жица, 

изолована; бакарне плоче за израду штампаних 

плоча; баласти за уређаје за електрично осветљење; 

банкомати [АТМ]; банана конектори; бар-код 

етикете, енкодиране; барометри; батерије; батерије, 

електричне; батерије, електричне, за возила; батерије 

за возила; батерије за електричне уређаје који се 

користе за загревање дувана; батерије за електронске 

цигарете; батерије за мобилне телефоне; батерије за 

осветљавање; батерије за паљење; батерије за 

слушне апарате; батерије за џепне лампе; батерије 

које се могу пунити путем соларне енергије; бежичне 

метеоролошке станице; бежичне слушалице за 

употребу са паметним телефонима; бежичне 

слушалице са микрофоном за употребу уз мобилне 

телефоне; бежични звучници; бежични контролери 

за праћење и контролисање функционисања 

електронских уређаја, не укључујући контролере за 

конзоле за игру; бежични мишеви за рачунаре; 

бежични периферни делови рачунара; бежични 

предајници; бежични пријемници; бежични рутери; 

бежични телефони; бежични телефонски апарати; 

бежични управљачи за даљинско надгледање и 

управљање функцијом и стањем безбедносних 

система; бежични управљачи за даљинско 

надгледање и управљање функцијом и стањем 

других електричних, електронских и механичких 

уређаја или система; безбедносна ужад за заштиту од 

пада; бесплатни софтвер; бетатрони; 

биоинформатички софтвер; биолошки микроскопи; 

биолошки сигурносни ормарићи за лабораторијску 

употребу; биометријске личне карте; биометријски 

пасоши; биометријски системи за препознавање 

гласа; биометријски системи идентификације; 

биометријски системи контроле приступа; 

биометријски скенери; биометријски скенери 

за мрежњачу ока; биометријски скенери за отисак 

прста; биометријски скенери за шаке; 

биомикроскопи; биореактори за истраживачке 

потребе; биореактори за лабораторијску употребу; 

биореактори за ћелијске културе; биочипови; бирете; 

бифокална сочива; бициклистичке кациге; бленде за 

фотоапарате; блицеви за фотоапарате; блицеви за 

фото-апарате; блицеви [фотографски]; блиц лампе 

[фотографске]; борескопи са оптичким влакнима; 

бороскопи; браве, електричне; браве електронске; 

браве за врата са механизмом отиска прста; 

брзиномери за бицикле; брзиномери за возила; 

брисачи магнетних трака; бројачи; бројачи корака; 

бројачи навоја; бројачи обртаја; бројила електричне 

енергије; вага за мерење тежине за медицинску 

употребуу; ваге; ваге за бебе; ваге за купатило; ваге 

за писма за канцеларијску употребу; ваге за писма за 

кућну употребу; ваге за рачунање; велика 

интегрисана кола; велики екрани са течним 

кристалима [ЛЦД]; вентилатори за централне 
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процесорске јединице [ЦПУ]; ветроказ за 

одређивање правца ветра; ветромери [анемометри]; 

вештачки сателити за посматрање земље; вештачки 

сателити за телекомуникацију; вештачки удови за 

обуку у медицинској употреби [апарати за 

подучавање]; видео акцелератори; видео 

дигитализатори; видео дискови; видео дискови са 

снимљеним анимираним филмовима; видео екрани; 

видео записи који се могу преузети; видео записи 

музичког садржаја; видео записи са музичким 

садржајем који се могу преузети; видео и звучне 

датотеке које се могу преузети; видео интегрисани 

склопови; видео-камере за пренос; видео картице; 

видео касете; видео касете са снимљеним 

анимираним филмовима; видео миксете; видео 

монитори; видео опрема; видео пријемници; видео 

принтери; видео пројектори; видео процесори; видео 

рекордери; видеорекордери за аутомобиле; видео 

сервери; видео снимци; видео снимци који се могу 

преузети; видео телефони; видео-траке; видео траке 

и видео дискови са снимљеном анимацијом; видео 

уређаји за надгледање беба; видео филмови; 

високонапонски трансформатори; високотонски 

звучници; високофреквентни апарати; 

високофреквентни делови уклопне мреже; 

вишеканални звучни процесори; вишенаменски 

фотоапарати; вишеслојне штампане рачунарске 

разводне плоче; вишефункционалне рачунарске 

тастатуре; водомери; водоотпорна кућишта за 

камере; водоотпорна одела за преживљавање за 

превенцију од дављења; вођице или олово за 

дубиномере; воки-токи; волтметри; временски 

прекидачи; временски прекидачи, аутоматски; врпце 

за држање наочара; врпце за кодиране картице за 

идентификацију; врпце за магнетне картице за 

идентификацију; главе штампача за инк-џет 

штампаче; главе штампача за плотере; главе 

штампача за рачунарске штампаче; Глобални 

позициони системи; говорне ваге; говорне цеви; 

гориве ћелије; гравиметри; грамофони; графичке 

картице; графичке картице за рачунаре; графичке 

процесорске јединице [ГПУс]; графички 

акцелератори; графички еквилајзери; графички 

елементи за мобилне телефоне који се могу преузети 

са интернета; графички таблети; графички чип-

сетови; громобрани; даљиномериза голф; 

даљиномери за камере; даљинометри; даљински 

сензори температуре; даљински управљачи; 

даљински управљачи за клима уређаје; даљински 

управљачи за отварање и затварање врата; даљински 

управљачи за пројекторе; даљински управљачи за 

радио уређаје; даљински управљачи за стерео 

уређаје; даљински управљачи за телевизоре; 

даљинско управљање даљинометрима; датотеке 

слика које се могу преузимати; ДВД плејери; 

двогледи; двоножни стативи за фотоапарате; 

двосмерни радио уређаји; десктоп штампачи; 

детектори; детектори бубица; детектори гама 

зрачења; детектори дима; детектори 

електромагнетног зрачења [ЕМФ]; детектори 

електронских захвата; детектори метала; детектори 

новца; детектори пожара; детектори покрета; 

детектори радијације; дигитална музика која се може 

преузети; дигитална музика која се може преузети са 

МП3 интернет страница; дигиталне књиге које се 

могу преузети; дигиталне књиге које се могу 

преузети са интернета; дигиталне метеоролошке 

станице; дигитални апарати за телекомуникацију; 

дигитални видео снимачи; дигитални видео 

читачи; дигитални диктафони; дигитални знаци; 

дигитални календари; дигитални компакт-дискови; 

дигитални мерачи времена за кување јаја; дигитални 

мерачи обртног момента; дигитални мерачи силе; 

дигитални микспултови; дигитални мобилни 

телефони; дигитални планери; дигитални 

предајници; дигитални пројектори; дигитални 

процесори гласовних сигнала; дигитални процесори 

звука; дигитални процесори сигнала; дигитални 

рамови за фотографије; дигитални таблети; 

дигитални телевизијски снимачи који се могу 

програмирати; дигитални телефони; дигитални 

термометри за месо; дигитални термометри, за сврхе 

које нису медицинске природе; дигитални уређаји за 

репродукцију аудио-трака; дигитални уређаји за 

репродукцију звучног записа; дигитални уређаји за 

репродукцију музике; дигитални уређаји за снимање 

аудио-трака; дигитални уређаји за снимање звучног 

записа; дигитални уређаји за цртање; дигитални 

фотоапарати; дигитални фотоапарати за 

индустријску употребу; дигитални фотоапарати са 

фиксним објективом; дигитални фотокопир апарати 

у боји; дигитални читачи књига; дигитални читачи 

компакт-дискова; дигитални штампачи у боји; 

дијагностички апарати, не за медицинску употребу; 

дијапозитив филмови, осветљени; дијапројектори; 

динамометри; диоде; диоде које емитују светло 

[ЛЕД]; диоде од силицијум-карбида; диоптријске 

наочаре; диск драјвери за рачунаре; диск 

меморије; дискови видео игара; дискови за 

рачунарске игре; дискови за снимање звука; 

дистрибуцијски трансформатори; дистрибуционе 

конзоле [за струју]; диференцијалне склопке; 

дифракциони апарат у микроскопији за преламање 

спектра; ДНА чипови; додатне плоче; дозаторски 

шприцеви за вишекратну употребу у лабораторији; 

држачи за коришћење мобилног телефона без 

ангажовања руку; држачи за мобилне телефоне; 

држачи за телефоне у аутомобилима; држачи и 

кутије за компакт-дискове и ДВД-дискове; држачи 

прилагођени за компакт-дискове; дршке за наочаре; 

дршке за наочаре за сунце; дубиномери; еквилајзери 

[аудио апарати]; екрани; екрани за дигиталне 
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знакове; екрани за дигиталну сигнализацију; екрани 

за пројекцију кинематографских филмова; екрани за 

радаре; екрани за таблете; екрани за фотогравуру; 

екрани на додир; екрани од течних кристала 

[ЛЦД]; екрани од течних кристала [ЛЦД] за кућне 

биоскопе; екрани осетљиви на додир; екрани 

осетљиви на додир за личне дигиталне помоћнике 

[ПДА]; екрани осетљиви на додир за паметне 

телефоне; екрани са светлећим диодама [ЛЕД]; 

електорнске јединице за шифровање; 

електрифициране ограде; електрична звона на 

вратима; електрична пенкала; електричне батерије; 

електричне браве за аутомобиле; електричне браве за 

возила; електричне ваге; електричне жице; 

електричне жице за гуменом изолацијом; електричне 

жице пресвучене пластиком; електричне и 

електронске инсталације за видео надзор; електричне 

инсталације за даљинско управљање индустријским 

процесима; електричне инсталације за спречавање 

провала; електричне контроле за системе прскалица 

у наводњавању; електричне машине за евидентирање 

финансијских операција; електричне машине за 

очитавање кредитних картица; електричне машине и 

инструменти за комуникацију; електричне ознаке; 

електричне плоче прекидача; електричне разводне 

кутије; електричне спојнице; електричне траке са 

покретним утичницама; електричне ћелије и 

батерије; електричне утичнице; електричне 

штампане плоче; електрични адаптери; електрични 

акумулатори; електрични апарати глобалног 

позиционог система [ГПС]; електрични апарати 

за даљинско паљење; електрични апарати за 

комутацију; електрични апарати за контролу, 

испитивање и надзор; електрични апарати за 

снимање, пренос и репродукцију звука и слике; 

електрични апарати за телекомуникацију; 

електрични водови; електрични извори напајања; 

електрични индуктори; електрични инсталациони 

канали; електрични испитивачи напона; електрични 

каблови; електрични каблови за пренос звука и 

слике; електрични каблови и жице; електрични 

каблови са минералном изолацијом; електрични 

колектори; електрични кондензатори за 

телекомуникацијске уређаје; електрични конектори; 

електрични метрономи; електрични напонски 

трансформатори; електрични осигурачи; електрични 

отпорници за телекомуникацијске уређаје; 

електрични прекидачи; електрични прекидачи за 

светло; електрични процесори аудио сигнала за 

компензацију дисторзије звука у звучницима; 

електрични регулатори пуњења; електрични 

терминални блокови; електрични терминатори; 

електрични трансформатори за играчке возове; 

електрични трансформатори за телекомуникацијске 

уређаје; електрични уређаји за контролу грејања; 

електрични уређаји за управљање енергијом; 

електрични утикачи; електрични утикачи и 

утичнице; електрични цевоводи; електроакустички 

претварачи; електроде горивих ћелија; електроде за 

лабораторијско истраживање; електро-динамички 

апарати за даљинско управљање сигналима; 

електродинамички апарати за даљинску контролу 

железничке пруге; електролизатори; електромагнети; 

електромагнети за гитаре и басеве; електромагнетни 

калемови; електромагнетни мерни инструменти; 

електромагнетни прекидачи; електромагнетни 

релеји; електронска звона; електронска интегрисана 

кола; електронска кола; електронска кола и ЦД-РОМ 

дискови са снимљеним програмима за аутоматско 

извођење за електронске музичке инструменте; 

електронска кола и ЦД-РОМ дискови са снимљеним 

програмима за ручне игре на екранима са течним 

кристалима; електронска кола на штампаним 

плочама; електронска контролна кола;електронска 

контролна кола за електричне вентилаторе; 

електронска контролна кола за електричне грејаче; 

електронска контролна кола за електронске музичке 

инструменте; електронска опрема за откривање 

мина; електронска табла за приказ порука; 

електронске базе података снимљене на рачунарским 

медијима; електронске браве; електронске браве за 

врата; електронске ваге; електронске ваге за кухињу; 

електронске ваге за личну употребу; електронске 

етикете за производе; електронске зујалице; 

електронске идентификацијске картице; електронске 

интерактивне табле; електронске јединице за 

приказивање; електронске картице за откључавање; 

електронске картице са чипом; електронске касе; 

електронске књиге које се могу преузети; 

електронске компоненте; електронске компоненте за 

игре на срећу; електронске компоненте за картице са 

интегрисаним колима; електронске компоненте за 

рачунаре; електронске контроле мотора; електронске 

меморије; електронске новине које се могу преузети; 

електронске огрлице за дресуру животиња; 

електронске ознаке; електронске оловке [за видео-

дисплеје]; електронске партитуре које се могу 

преузети он-лајн; електронске пипете; електронске 

пипете за лабораторијску употребу; електронске 

приказне табле; електронске прикључне станице; 

електронске публикације [које се могу преузети] из 

база података или са интернета; електронске 

публикације [које се могу преузети] које су доступне 

на мрежи из базе података или са интернета; 

електронске публикације у форми магазина које се 

могу преузети; електронске табле за обавештења; 

електронске телефонске централе; електронске цеви; 

електронске цеви за појачавање; електронске 

штампане плоче; електронски аларми за врата; 

електронски аларми за прозоре; електронски апарати 

за бежични пријем, складиштење и пренос података 

и порука; електронски апарати за даљинско 
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управљање сигналима; електронски апарати за 

идентификацију животиња; електронски апарати за 

испитивање за употребу на пољу телекомуникација; 

електронски апарати за испитивање стерилности 

медицинске опреме; електронски апарати за 

испитивање стерилности фармацеутских производа и 

раствора за инјекције; електронски апарати и 

инструменти за навигацију и одређивање позиције; 

електронски апарати и инструменти за навигацију, 

праћење и одређивање позиције; електронски 

апарати са компјутерским управљањем који се 

користе за електро-физиолошка мерења и тестирање, 

који нису за медицинску употребу; електронски 

баласти за лампе; електронски дневници; 

електронски енергетски претварачи; електронски 

енергетски трансформатори; електронски извори 

напајања; електронски инструменти за навигацију; 

електронски каблови; електронски калкулатори; 

електронски кључеви; електронски кључеви за 

аутомобиле; електронски кључеви за возила; 

електронски кључеви као даљински управљачи; 

електронски конектори; електронски 

контролни уређаји за серво моторе; електронски 

кухињски тајмери; електронски лични аларми; 

електронски мерачи времена; електронски мерни 

уређај за славине; електронски механизми за 

закључавање сефова; електронски микроскопи; 

електронски новчаници који се могу преузимати; 

електронски нумерички дисплеји; електронски 

пејџери; електронски планери; електронски полу-

проводници; електронски претварачи валута; 

електронски приказни панели; електронски 

противпровални аларми; електронски регулатори 

електричне енергије; електронски рекламни екрани; 

електронски речници; електронски сензори за 

мерење сунчевог зрачења; електронски симулатори 

за спортски тренинг; електронски системи за 

контролу машина; електронски системи 

контроле приступа за блокирање врата; електронски 

стони калкулатори; електронски таксиметри; 

електронски телефонски бирачи бројева; 

електронски терминали за издавање листића игара на 

срећу; електронски топови; електронски управљачки 

уређаји [РЦГ] за ЛЕД лампице и расвету; 

електронски уређаји за надзор; електронски 

уређаји за обраду података; електронски уређаји за 

обраду слике; електронски уређаји за приказивање 

резултата; електронски уређаји за телекомуникацију; 

електронски чипови за израду интегрисаних кола; 

електронски читачи картица; електронски џепни 

калкулатори; електростатичке копир-машине; 

електрофоретички екрани; емотикони 

за мобилне телефоне који се могу преузети; 

ендоскопске камере у индустријске сврхе; 

енергетски претварачи; епидијаскопи; ергометри; 

Етернет адаптери; Етернет каблови; Етернет 

картице; Етернет прекидачи; Етернет 

примопредајници; Етернет репетитори; Етернет 

управљачки склопови; етикете са интегрисаним 

чиповима за идентификацију радио фреквенција 

[РФИД]; етикете са кодовима које се могу очитавати 

машински; железнички сигнали; затварач бленде 

[фотографски]; затварачи за објективе фотоапарата; 

затварачи за фотоапарате; затварачи струјног кола; 

затварачи [фотографски]; заштитне кутије за личне 

дигиталне помоћнике [ПДА]; заштитне кутије за 

мобилне телефоне; заштитне кутије за паметне 

телефоне; заштитне кутије за таблет компјутере; 

заштитне навлаке за паметне телефоне; заштитне 

наочаре; заштитне облоге за каблове од оптичких 

влакана; заштитне фолије прилагођене за екране 

рачунара; заштитне фолије прилагођене за 

смартфоне; заштитне футроле за електронске читаче 

књига; заштитне футроле за таблет рачунаре; 

заштитне футроле и кутије за таблет рачунаре; 

заштитни поклопци за утичнице; заштитни уређаји 

за личну употребу у случају несреће; заштитни 

уређаји против рендгенског зрачења, не за 

медицинску употребу; заштитни филмови 

прилагођени за екране паметних телефона; заштитни 

филмови прилагођени за таблет рачунаре; звуци 

звона за телефоне који се могу преузети; звуци звона 

и графике за мобилне телефоне који се могу 

преузети; звучне картице; звучни апарати и машине; 

звучни записи; звучни записи музичког садржаја; 

звучни записи са музичким садржајем; звучни и 

видео снимци; звучни процесори; звучни системи 

високе верности звука; звучници; звучници за 

преносиве читаче медија; звучници за рачунаре; 

звучници најнижих тонова; звучници са уграђеним 

појачалом; звучничке јединице; зенитни телескопи; 

зилберице за употребу у фотографији; зујалице; 

зујалице, електричне; игле за геодетске компасе; 

игле за грамофоне; игличасти штампачи; 

идентификационе картице, кодиране; 

идентификационе облоге за електричне каблове; 

извори високонапонског напајања; извори 

непрекидног напајања електричном енергијом; 

издавачи карата; изоловани електрични конектори; 

инвертори струје; индикатори брзине; индикатори 

губитка струје; индикатори за количину; индикатори 

нивоа воде; инструменти за мерење отпора; 

инструменти за мерењерадијације; инструменти за 

мерење радиоактивности; инструменти за 

нивелацију; инструменти за нивелирање; 

интегрисана кола; интегрисане меморијске картице; 

интегрисани програмски пакети; интерактивни ДВД-

дискови; интерактивни забавни софтвер за играње 

видео игара који се може преузети; интерактивни 

забавни софтвер за играње рачунарских игара који се 

може преузети; интерактивни забавни софтвер за 

рачунаре; интерактивни компакт-дискови и ЦД-
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РОМ-дискови; интерактивни мултимедијални 

програми за рачунарске игре; интерактивни 

мултимедијални рачунарски програми; интерактивни 

мултимедијални софтвер за игре; интерактивни 

рачунарски софтвер; интерактивни терминали са 

екранима осетљивим на додир; Интернет сервери; 

Интернет телефони; интерфејси за рачунаре; 

интерферометри; инфрацрвени детектори; 

инфрацрвени сензори; испитивачи аларма за дим; 

испитивачи брзиномера; јавно доступни софтвер за 

рачунаре; јастучићи за слушалице; јединице 

визуелног приказа; јединице за видео приказ; 

јединице за дигиталне дискове; јединице за 

електрично напајање; јединице за надзор напона; 

јединице за оптичке дискове; јединице за смештај 

минијатурних хард диск драјвова; јединице за 

чување резервне копије на рачунару; јединице које се 

постављају на сто или у ауто а које у себи садрже 

звучнике који омогућавају да руке буду слободне 

при телефонском разговору; јединице чврстих 

дискова; јединице чврстих дискова за рачунаре; 

једноножни стативи за фотоапарате; каблови високе 

фрекфренције за повезивање са мултимедијским 

уређајима; каблови за акумулаторе; каблови за 

микрофоне; каблови за модеме; каблови за напајање; 

каблови за паљење акумулатора; каблови за пренос 

електричних и оптичких сигнала; каблови за пренос 

електричних сигнала; каблови за пренос и пријем 

звукова и слика; каблови за пренос и пријем 

телевизијских сигнала; каблови за пренос оптичких 

сигнала; каблови за пренос података; каблови за 

синхронизацију података; каблови за системе 

преноса електричних и оптичких сигнала; каблови за 

системе преноса електричног сигнала; каблови за 

стартовање мотора; каблови за уређаје за пренос 

оптичког сигнала; каблови за штампаче; каблови 

радио релеја; каблови са оптичким влакнима; 

каблови са прикључцима; кабловске прикључне 

кутије; кабловски локатори; кабловски модеми; 

кабловски снопови; каишеви за камере; калеми, 

електрични; калемови за камере; калемови за 

пригушивање; калемови [фотографски]; камере 

великог формата; камере за видео надзор; камере за 

вожњу уназад; камере за возила; камере за кацигу; 

камере за мрежњаче, осим за медицинску употребу; 

камере које се активирају на покрет; камкордери; 

канали за електричне каблове; караоке машине; 

картице за УСБ прикључке; картице за персоналне 

рачунаре (ПЦ картице); картице за проширење за 

рачунаре; картице за проширење меморије; картице 

корисничког окружења за апарате за обраду 

података; картице корисничког окружења за 

рачунаре; картице лојалности; картице радне 

меморије [РАМ]; картице са електронским колом; 

картице са интегрисаним колима [паметне картице]; 

картице са микрочипом; картице са чипом; касете 

видео игара; касете за видео игре; касете за 

рачунарске игре; касете за чишћење главе за видео 

снимаче; касете за чишћење главе за снимаче аудио 

касета; касетофони; касетофони за ауто; касетофони 

за аутомобиле; кациге за виртуелну стварност; 

кациге за вожњу скејтборд; квантне тачке 

[полупроводнички материјали од кристалних 

молекула]; кертриџи за игре за употребу на 

апаратима за електронске игре; кертриџи за мастило, 

празни, за штампаче и фотокопир апарате; кертриџи 

за рачунарске игре; кертриџи за тонере, празни, за 

фотокопир апарате; кертриџи за тонере, празни, за 

штампаче; кертриџи са тинтом, празни, за 

рачунарске штампаче; кертриџи са тинтом, празни, 

за фотокопир апарате; кинематографске камере; 

кинематографске машине и апарати; 

кинематографски апарати и инструменти; 

кинематографски пројектори; кинематографски 

уређаји; кинематографски филм, осветљен; 

кишомери; клеме за акумулаторе; коаксијални 

каблови; коаксијални релеји; кодиране банкарске 

картице; кодиране дебитне картице; кодиране 

електронске картице са чипом; кодиране магнетне 

припејд телефонске картице за позиве; кодиране 

наруквице за идентификацију, магнетне; кодиране 

паметне картице; кодиране платне картице; 

кодиране поклон картице; кодиране припејд 

банкарске картице; кодиране припејд магнетне 

картице; кодиране припејд платне картице; кодиране 

чланске картице; кодирани купони за муштерије; 

кожне футроле за мобилне телефоне; командне 

ручице [џојстици] за употребу са рачунаром, осим за 

видео игре; комбиновани видео читачи и снимачи; 

комјутерски софтвери за процену потребних ресурса; 

компакт дискови, ДВД и други дигитални носачи 

података; компакт-дискови за складиштење звука; 

компјутеризовани роковници; компјутеризовани 

часовници са препознавањем отиска прста; 

компјутерске периферне јединице; компјутерски 

програми за приступање интернету и коришћење 

интернета; компјутерски хардвер; комплети батерија; 

комплети за телефоне за телефонирање без 

ангажовања руку; компоненте за рачунаре; 

компоненте од којих су састављене антене; 

конектори за електричне каблове; конектори за 

електронска кола; конектори за оптичка влакна; 

конектори за телекомуникационе уређаје; конектори 

[струјни]; контакти, електрични; контакти, 

електрични, од драгоцених метала; контакти за 

електричне линије; контролери сувишног низа 

независних дискова [РАИД]; контролне табле за 

лифтове; контролне табле за сигурносне аларме; 

контролне табле [за струју]; контролни екрани 

осетљиви на додир; контролни инструменти за 

котлове; контролни панели за аларме; контролни 

панели за пожарне аларме; контролни сатови 
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[уређаји за евиденцију времена]; конференцијски 

телефони; кутије за звучнике; кутије за компакт-

дискове; кутије за компактдискове или ДВД-дискове; 

кутије за контактна сочива; кутије за микроскопска 

стакла; кутије за наочаре; кутије за наочаре без 

дршке; кућишта прилагођена за звучнике; кућишта 

прилагођена за појачала; кућишта прилагођена за 

фотографску опрему; кухињске ваге; кухињски 

мерачи времена; лабораторијске епрувете за 

складиштење; лабораторијске мешалице за гас; 

лабораторијске пипете; лаптоп рачунари; ласери за 

мерење; ласери, који нису за медицинску употребу; 

ласерске диоде; ласерски дискови; ласерски 

показивачи; ласерски штампачи; ласерски 

штампачи у боји; литијум-јонске батерије; 

литијумске батерије; лични аларми; лични дигитални 

асистенти [ПДА]; лични звучници; лични рачунари; 

лични сигурносни аларми; ловачки двогледи; 

логички кругови; локалне мреже; 

локалне рачунарске мреже [ЛАН]; магичне лампе 

[пројектори нацртаних слика у простору]; магнетна 

језгра;магнетне жице; магнетне идентификационе 

картице; магнетне кодиране поклон картице; 

магнетне траке за рачунаре; магнетни декодери; 

магнетни детектори зидних греда; магнетни дискови; 

магнетни и оптички носачи података; материјали за 

електричне водове [жице, каблови]; материјали за 

образовне курсеве који се могу преузети; матичне 

плоче; матрице [мерни инструменти]; машине за 

рачунање; машине са перфорираним картицама за 

канцеларије; меморијске картице за машине за видео 

игре; меморијске картице за фотоапарате; 

меморијске картице [рачунарски хардвер]; 

меморијске плоче; меморијске флеш картице; 

меморијски уређаји који се користе уз апарате за 

обраду података; механизми за апарате који се 

покрећу кованицама; механизми за очитавање карата 

на аутоматским рампама; микропроцесори; 

микрорачунари; микрофони; микрофони за апарате 

за телекомуникацију; микрофони за комуникацијске 

уређаје; миксете са интегрисаним појачивачима; 

мини рачунари; мишеви са куглицом за управљање 

[компјутерски периферни уређаји]; миш [рачунарска 

периферна опрема]; млазни колор штампачи; млазни 

штампачи; мобилни пријемници података; мобилни 

телекомуникациони уређаји; мобилни телефони; 

мобилни телефони - апарати; мобилни телефони са 

великим типкама и бројевима за кориснике са 

смањеним видом или способностима; мобилни 

телефони са уграђеним телефаксом; мобилни 

телефони [телекомуникациони уређаји]; модеми; 

модули за проширење меморије; модули 

интегрисаних кола; монитори за рачунаре; монитори 

[компјутерска опрема]; монитори [компјутерски 

програми]; монитори са екраном од течних кристала 

[ЛЦД]; монитори са светлећим [ЛЕД] диодама; 

монтажна постоља прилагођена за рачунарски 

хардвер; монтажна постоља прилагођена за 

телекомуникацијски харвер; монтажни носачи за 

рачунарске мониторе; мостови за рачунарске мреже; 

мрежни адаптери; мрежни адаптери за рачунаре; 

мрежни пуњачи; мрежни рутери; мрежни сервери; 

мрежни трансформатори; мрежни штампачи; 

музичке датотеке, фајлови, које се могу преузимати; 

музичке линије; музички аутомати који се покрећу 

кованицама [џубокс]; музички звучни записи који се 

могу преузети; мултимедијалне плоче за убрзавање; 

мултимедијални апарати и инструменти; 

мултимедијални пројектори; мултимедијални 

софтвер снимљен на ЦД-РОМ-дисковима; 

мултимедијски фајлови који се могу преузети; 

мушко-женски адаптери [адаптери за каблове]; 

мушко-женски адаптери [адаптери за каблове] за 

мобилне телефоне; мушко-женски адаптери у облику 

електричних адаптера; навигацијски рачунари за 

аутомобиле; навигацијски уређаји за Глобалне 

позиционе системе [ГПС]; навигациони 

апарати за возила [путни рачунари]; навигациони 

инструменти; навлаке за МП3 уређаје; навлаке за 

ПДА уређаје [личне дигиталне помоћне уређаје]; 

навлаке за дигиталне медијске читаче; навлаке за 

електронске уређаје; навлаке за камкордере; навлаке 

за лаптопове; навлаке за микрофоне; навлаке за 

мобилне телефоне; навлаке за паметне телефоне; 

навлаке за портабл уређаје за репродукцију музике; 

навлаке за телефонске слушалице; навлаке 

за уређаје за складиштење музике; навлаке за уређаје 

за складиштење података; навлаке за фотоапарате; 

налепнице за лаптоп; налепнице индикатори 

температуре, не за медицинске намене; наочаре са 

камером; натписи са светлећом позадином; нетбук 

рачунари; ниско фреквентни звучници [сабвуфери]; 

носачи за звучнике; носачи за постављање 

телевизора са равним екраном; носачи података за 

складиштење типографских фонтова; носачи 

тамних плоча [фотографски]; носиви монитори са 

видео дисплејем; носиви рачунари; носиви уређаји за 

мерење активности; ноутбук рачунари; објективи за 

микроскопе; објективи за снимање селфија; 

објективи за телескопе; објективи за увећање за 

камере; објективи [сочива] [оптичка]; обликоване 

навлаке за рачунаре за заштиту од прашине; 

образовни рачунарски софтвер; образовни софтвер за 

децу; обрасци који се могу преузети за припрему 

аудиовизуелних презентација; оквири за 

дијапозитиве у фотографији; оквири за рачунарске 

мониторе; округли утични конектори; оперативни 

рачунарски програми, снимљени; оперативни 

софтвер за виртуелну приватну мрежу [ВПН]; 

оперативни софтвер за локалне мреже [ЛАН]; 

оперативни софтвер за мрежу широког подручја 

[WАН]; оперативни софтвер сервера за приступ 
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мрежи; опрема за електричне и електронске музичке 

ефекте; опрема за звучнике; опрема за испитивање и 

баждарење рачунарских компоненти; опрема за 

обраду података; опрема за обраду текста; опрема за 

репродукцију звука; опрема за симултано превођење; 

опрема за снимање звука; опрема за телефонирање 

слободних руку [хендс фри]; опрема за телефонске 

терминале; опрема за читање картица; оптичарски 

производи; оптичка влакна; оптичка влакна за 

пренос звука и слике; оптички дискови; оптички 

компакт дискови [ЦД-ром]; оптички рефлектори; 

оптички сензори; оптички скенери; оптички уређаји 

за визуелно приказивање и снимање; органске 

светлеће диоде [ОЛЕД]; ормари за електричне 

осигураче; осигурачи; осигурачи за 

телекомуникацијске уређаје; ослонци за руке током 

рада на рачунару; ослонци за ручни зглоб за рад 

са рачунарима; отпорници, електрични; отпорничке 

жице; паметне наочаре; паметне наруквице које 

преносе податке на друге електронске уређаје; 

паметне наруквице које преносе податке на паметне 

телефоне; паметне наруквице [мерни инструменти]; 

паметни сатови; паметни телефон у облику ручних 

сатова; паметно прстење; панели за аларме; панели 

за дистрибуцију електричне енергије; панели са 

екраном од течних кристала [ЛЦД]; панели са 

електролуминисцентним екранима; панели са 

светлећим органским диодама [ОЛЕД]; папирне 

навлаке за телефонске слушалице; паркинг метри; 

паркинг сензори за возила; педале за електричне 

ефекте за употребу са појачалима звука; педале за 

контролу јачине звука; пејџинг опрема; периферна 

опрема за рачунаре и опрему за обраду података; 

плазма екрани; плазма телевизори; планери и 

организатори који се могу преузети и одштампати; 

планетаријуми [оптички уређаји]; планетаријумски 

пројектори; пластичне и картонске кутије 

прилагођене за чување плоча; плоче за батерије; 

плоче за електричне утичнице, обликоване; плоче за 

соларне ћелије; плочице на додир; плочице на додир 

за рачунаре; подаци који су снимљени и који се могу 

преузети, рачунарски софтвер, празни носачи 

података за дигитално или аналогно снимање и 

складиштење; подводне камере; подводни 

електрични каблови; подешивачи радио сигнала; 

подлоге за "мишеве"; подлоге за хлађење ноутбук 

рачунара; подлоге за шаку за рад са рачунарима; 

појачала; појачала аудио фреквенција; појачала 

видео фреквенција;појачала за бас гитаре; појачала 

за музичке инструменте; појачала слике; појачала 

снаге; показивачи фаза; поклопци за објективе за 

фотоапарате; поклопци за фотографска сочива; 

полимерне ЛЕД диоде [ПЛЕД]; полице за ЦД 

дискове, нису део намештаја; полупроводничке 

плочице за израду интегрисаних кола; 

полупроводнички меморијски уређаји; 

полупроводнички уређаји; полупроводнички чипови; 

помоћни програми за спровођење дијагностике 

рачунарског система; помоћни рачунарски програми 

за компресију података; помоћни рачунарски 

програми за руковођење датотекама; помоћни 

рачунарски програми који се могу преузети; 

помоћни рачунарски софтвери, који се могу 

преузети; портабл уређаји за репродукцију музике; 

постоља за фотографске апарате; потенциометри; 

потрошачки програми за видео игре; празне УСБ 

флеш меморије; празне УСБ картице; празне 

дискете; празне дискете за рачунаре; празне картице 

са електронским чипом [празне паметне картице]; 

прекидачи за рачунарске мреже; преносиве флеш 

меморијске картице; преносиви ДВД читачи; 

преносиви МП3 читачи; преносиви мултимедијални 

читачи, плејери; преносиви радио уређаји; преносиви 

рачунари; преносне кутије посебно прилагођене за 

компјутерске штампаче; преносни вибрацијски 

звучници; преносни звучници; преносници 

електронских сигнала; преносници за кабловску 

телевизију; пријемници звука за телекомуникацијске 

уређаје; приказивачи отисака прстију; прикључне 

станице за МП3 уређаје; прикључне станице за 

дигиталне уређаје за репродукцију музике; 

прикључне станице за лаптоп рачунаре; прикључне 

станице за мобилне телефоне; приступне тачке 

локалне мреже [ЛАН]; приступне тачке локалне 

мреже [ЛАН] за повезивање корисника 

рачунарске мреже; програми видео игара; програми 

за електронске игре; програми за игрице за машине 

са видео игрицама на жетоне; програми за 

интерактивне видео игре; програми за интерактивне 

рачунарске игре; програми за мрежне оперативне 

системе; програми за обраду података; програми за 

обраду података снимљени на машински читљиве 

носаче података; програми за рачунарске игре; 

програми за рачунарске игре који се могу 

преузети; програми за рачунарске игре који се могу 

преузети преко глобалне рачунарске мреже и 

бежичних уређаја; програми за рачунарске игре који 

се могу преузети преко интернета; програми за 

рачунарске игре који се могу преузети са глобалне 

рачунарске мреже; програми оперативног система; 

програми снимљени на електронским колима за 

апарате за забаву са екранима од течних кристала; 

прозирне заштитне навлаке прилагођене за личне 

дигиталне помоћнике [ПДА]; прозирне заштитне 

навлаке прилагођене за мобилне телефоне; 

прозирне заштитне навлаке прилагођене за паметне 

телефоне; производи из категорије рачунарског 

софтвера; пројектни екрани; пројектори; пројектори 

за индустрију забаве; пројектори за кућни биоскоп; 

пројектори звука; пројектори са технологијом од 

течних кристала [ЛЦД]; пројектори слајдова; 

пројектори слика; профилни пројектори; процесори 
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гитарских ефеката; процесори података; процесори 

растерских слика; процесори сигнала; процесори 

[централна јединица за обраду података]; пуњачи 

батерија; пуњачи батерија за електронске пипете; 

пуњачи батерија за електронске цигарете; пуњачи за 

батерије за мобилне телефоне; пуњачи за електричне 

акумулаторе; пуњачи за електричне уређаје који се 

користе за загревање дувана; пуњачи за електричне 

четкице за зубе; пуњачи за електронске цигарете; 

пуњачи за телефонске батерије; пуњачи за џојстик; 

пуњачи у аутомобилима за електричне цигарете; 

пуњачи у аутомобилима за уређаје који се користе за 

загревање дувана; пуњиве батерије; пуњиве 

електричне батерије; равни екрани; радио апарати; 

радио апарати за возила; радио тјунери за 

аутомобиле; радио уређаји за аутомобиле; радио 

уређаји за возила; радио уређаји кратког домета; 

радио уређаји са будилницима; разводна кутија 

[струјна]; разводна кућишта [узидне дозне][струја]; 

разводне кутије за струју; разводне кутије [за струју]; 

разводне табле; рачунари; рачунари за комуникацију; 

рачунари за управљање подацима; рачунари и 

наставни приручници у електронском формату који 

се продају као целина; рачунарска кућишта; 

рачунарска меморија, уређаји; рачунарска 

програмска опрема за групни рад; рачунарске плуг-

ин картице; рачунарске графике које се могу 

преузети; рачунарске дискете; рачунарске игре које 

се могу преузети; рачунарске јединице и програми за 

погон диска; рачунарске картице за проширење; 

рачунарске картице локалне мреже [ЛАН]; 

рачунарске картице локалне мреже [ЛАН] за 

повезивање преносивих рачунарских уређаја на 

рачунарске мреже; рачунарске матичне и додатне 

плоче; рачунарске матичне плоче; рачунарске 

међумеморије; рачунарске периферије и опрема; 

рачунарске плоче за убрзавање; рачунарске радне 

станице [хардвер]; рачунарске софтверске 

платформе, снимљене или даунлодоване; рачунарске 

тастатуре; рачунарски алати за развој софтвера; 

рачунарски апликативни софтвер за мобилне 

телефоне; рачунарски графички софтвер; рачунарски 

екрани; рачунарски екрани осетљиви на додир; 

рачунарски каблови; рачунарски кориснички 

приручници у електронском облику који се могу 

преузети; рачунарски мишеви; рачунарски 

монитори; рачунарски оперативни програми; 

рачунарски оперативни системи; рачунарски 

оперативни софтвер; рачунарски паралелни портови; 

рачунарски помоћни програми за одржавање 

рачунара; рачунарски програм за електронско 

издаваштво; рачунарски програми за даљинско 

повезивање са рачунарима и рачунарским мрежама; 

рачунарски програми за даљинску претрагу садржаја 

на рачунарима и рачунарским мрежама; рачунарски 

програми за компилацију; рачунарски програми за 

комуникацију који омогућавају корисницима да 

приступе подацима на банковном рачуну и да 

изврше банкарску трансакцију; рачунарски програми 

за коришћење интернета и Светске мреже; 

рачунарски програми за креирање корисничког 

интерфејса; рачунарски програми за обраду 

дигиталних музичких датотека; рачунарски програми 

за обраду података; рачунарски програми за 

омогућавање контроле приступа или улаза; 

рачунарски програми за повезивање 

са удаљеним рачунарима и рачунарским мрежама; 

рачунарски програми за употребу у 

телекомуникацијама; рачунарски програми за 

управљање документима; рачунарски програми за 

управљање пројектима; рачунарски програми за 

уређивање слика, звука и видео снимака; рачунарски 

програми и рачунарски софтвер за електронску 

трговину хартијама од вредности; рачунарски 

програми и софтвер; рачунарски програми и софтвер 

за обраду слика; рачунарски програми и софтвер за 

обраду слика који се користе за мобилне телефоне; 

рачунарскипрограми који се користе за системе 

електронских каса; рачунарски програми, који се 

могу преузимати; рачунарски програми, снимљени; 

рачунарски програми [софтвер]; рачунарски 

програми чувани у дигиталном формату; рачунарски 

програмски пакети; рачунарски сервери; рачунарски 

серијски портови; рачунарски системи; 

рачунарски софтвер; рачунарски софтвер за аркадне 

апарате и игре; рачунарски софтвер за 

аутоматизацију складиштења података; рачунарски 

софтвер за бежично достављање садржаја; 

рачунарски софтвер за бежичну мрежну 

комуникацију; рачунарски софтвер за Глобалне 

позиционе системе [ГПС]; рачунарски софтвер за 

даљински надзор који се може преузети; рачунарски 

софтвер за декодирање; рачунарски софтвер за 

електронску трговину који омогућава корисницима 

да врше електронске пословне трансакције преко 

глобалне рачунарске мреже; рачунарски софтвер за 

интеграцију апликација и база података; рачунарски 

софтвер за комуникацију са корисницима ручних 

рачунара; рачунарски софтвер за контролисање и 

управљање апликацијама сервера за приступ мрежи; 

рачунарски софтвер за контролисање рада аудио и 

видео уређаја; рачунарски софтвер за контролисање 

самоуслужних терминала; рачунарски софтвер за 

креирање заштитних зидова; рачунарски софтвер 

за обраду дигиталних музичких датотека; рачунарски 

софтвер за обраду дигиталних слика; рачунарски 

софтвер за обраду података; рачунарски софтвер за 

обраду слика; рачунарски софтвер за обрађивање 

информација; рачунарски софтвер за омогућавање 

преноса фотографија на мобилне телефоне; 

рачунарски софтвер за омогућавање претраге 

података; рачунарски софтвер за организовање и 
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прегледање дигиталних слика и фотографија; 

рачунарски софтвер за побољшавање 

аудиовизуелних могућности мултимедијалних 

апликација; рачунарски софтвер за пословне 

потребе; рачунарски софтвер за прављење 

претраживих база података; рачунарски софтвер за 

пренос звучних и видео порука; рачунарски софтвер 

за претварање слика докумената у електронске 

формате; рачунарски софтвер за претраживање; 

рачунарски софтвер за приступ информационим 

каталозима који се могу преузети са глобалне 

рачунарске мреже; рачунарски софтвер за 

пројектовање потпомогнуто рачунаром/производњу 

потпомогнуту рачунаром [ЦАД/ЦАМ]; рачунарски 

софтвер за рачунарске интерактивне табле; 

рачунарски софтвер за симулацију у две или три 

димензије за употребу у пројектовању и развоју 

индустријских производа; рачунарски софтвер за 

снимање, пренос, складиштење и индексирање 

података и докумената; рачунарски софтвер за 

стварање и уређивање музике и звукова; рачунарски 

софтвер за употребу у аутоматизацији и управљању 

пословним процесима; рачунарски софтвер за 

употребу у креирању и дизајнирању 

веб локација; рачунарски софтвер за употребу у 

области телекомуникација за омогућавање 

електронског преноса докумената и преноса 

података факсом; рачунарски софтвер за употребу у 

омогућавању приступа више корисника 

глобалној рачунарској информационој мрежи; 

рачунарски софтвер за употребу у програмирању 

факс машина; рачунарски софтвер за управљање 

базом података; рачунарски софтвер за управљање 

локалним мрежама; рачунарски софтвер за 

усклађивање података између ручних или 

преносивих рачунара и рачунара домаћина; 

рачунарски софтвер за факс, електронску пошту, 

говорну пошту или размењивање порука путем 

интернета; рачунарски софтвер за шифровање; 

рачунарски софтвер - заштитни зид; рачунарски 

софтвери за блокчејн анализу података (класа 9); 

рачунарски софтвери за блокчејн међутрансфере; 

рачунарски софтвери за блокчејн мобилне 

апликације и новчанике; рачунарски софтвери за 

блокчејн технологију; рачунарски софтвери за 

блокчејн технологију и криптовалуте; рачунарски 

софтвери за видео и рачунарске игрице; рачунарски 

софтвери за израду финансијских модела; 

рачунарски софтвери за одржавање и рад 

рачунарских система; рачунарски софтвери за 

интеракцију са блокчејн платформама; рачунарски 

софтвери за процену трошкова; рачунарски софтвери 

за развој, прављење и управање корисничким 

блокчејн апликацијама; рачунарски софтвери за 

употребу у обради полупроводничких плочица; 

рачунарски софтвери за управљање активом 

криптовалута; рачунарски софтвери за управљање 

пројектима; рачунарски софтвер из категорије видео 

игара и приручници у електронском формату који 

се продају као целина; рачунарски софтвери који 

помажу развијање блокчејн апликација; рачунарски 

софтвер и телекомуникациони апарати да би се 

омогућило повезивања са базама података и 

интернетом; рачунарски софтвер и 

телекомуникациони апарати, укључујући модеме, да 

би се омогућило повезивања са базама података и 

интернетом; рачунарски софтвер и 

телекомуникациони апарати, укључујући модеме, да 

би се омогућило повезивања са базама података, 

рачунарским мрежама, глобалним рачунарским 

мрежама и интернетом; рачунарски софтвер и 

телекомуникациони апарати, укључујући модеме, да 

би се омогућило повезивања са базама 

података, рачунарским мрежама и интернетом; 

рачунарски софтвер који помаже рачунарима при 

ангажовању паралелних апликација и извођењу 

паралелних прорачуна; рачунарски софтвер који се 

може преузети; рачунарски софтвер преузет са 

интернета; рачунарски софтвер, снимљени; 

рачунарски софтвер, фирмвер и хардвер; рачунарски 

сталци посебно пројектовани за држање рачунара, 

штампача и додатне опреме; рачунарски стилуси; 

рачунарски терминали; рачунарски терминали за 

банкарске сврхе; рачунарски фирмвер; рачунарски 

хардвер за приступни мрежни сервер; рачунарски 

хардвер за телекомуникацију; рачунарски хардвери и 

софтвери за блокчејн технологију; рачунарски 

хардвери и софтвери за виртуалне валуте; 

рачунарски хардвери и софтвери за дигиталне 

валуте; рачунарски хардвери и софтвери за 

криптовалуте; рачунарски хардвер и софтвер; 

рачунарски хардвер и софтвер за безбедан даљински 

приступ рачунару и комуникацијским мрежама; 

рачунарски хардвер и софтвер за постављање и 

конфигурацију локалних рачунарских мрежа; 

рачунарски хардвер и софтвер за постављање и 

конфигурацију мрежа широког досега; рачунарски 

хардвер и софтвер за управљање базом података; 

рачунарски хардвер и фирмвер; рачунарски чипови; 

рачунарски чипсетови; рачунарски чипсетови за 

пренос података ка и из централне процесорске 

јединице; рачунске машине; регистар касе; регистар 

касе, рачунске машине, опрема за обраду података, 

рачунари; рукавице за виртуелну стварност; рутери 

регионалне рачунарске мреже [WАН]; ручни 

рачунари; ручни скенери; ручни телеграф; 

самоокидачи за фотоапарате; сателитски процесори; 

сателитскителефони; сатни генератори за рачунаре; 

светлеће диоде са квантним тачкама [QЛЕД]; 

светлеће рекламе; светлећи знаци; светлећи знаци за 

излаз; светломери; сервери за комуникацију 

[рачунарски хардвер]; сервери за електронску пошту; 
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сервери за мрежне факсимиле; сервери за рачунарске 

мреже; сигурносне мреже; сигурносни токени 

[уређаји за кодирање]; системи звучника; системи 

кућног биоскопа; системи озвучења који чине 

звучници и кутије за звучнике; скенери за отиске 

прстију; скенери за слике; скенери [опрема за обраду 

података]; слајдови [фотографски]; слушалице; 

слушалице - бубице; слушалице за комуникацију на 

даљину; слушалице за коришћење мобилног 

телефона без ангажовања руку; слушалице за 

мобилне телефоне; слушалице за музику; слушалице 

за телефоне; слушалице које се умећу у уши; 

слушалице са микрофоном за рачунаре; смартфони 

[паметни телефони]; снимачи догађаја; снимљени 

видео-дискови и траке; снимљени компакт дискови; 

снимљени програми за рачунарске игре; снимљени 

програми за ручне конзоле за играње са екранима са 

течним кристалима; соларне батерије; соларне плоче; 

соларне плоче за производњу електричне енергије; 

соларне ћелије; соларни пуњачи за акумулаторе; 

соленоидни вентили [електромагнетни прекидачи]; 

сонари; сонде за испитивање интегралних кола; 

софвер за заштиту рачунара који се може преузети; 

софтвер; софтвер за ГПС навигационе системе; 

софтвер за видео игре; софтвер за виртуелну 

реалност; софтвер за графичко корисничко окружење 

(интерфејс); софтвер за дијагностику и отклањање 

проблема; софтвер за електронске игре за бежичне 

уређаје; софтвер за електронске игре за мобилне 

телефоне; софтвер за електронске игре за ручне 

електронске уређаје; софтвер за заштиту електронске 

поште; софтвер за заштиту приватности; софтвер за 

игре виртуелне реалности; софтвер за компоновање 

музике; софтвер за компримовање података; софтвер 

за комуникацију; софтвер за комуникацију за 

повезивање глобалних рачунарских мрежа; софтвер 

за комуникацију за повезивање корисника 

рачунарске мреже; софтвер за креирање и 

претварање ПДФ докумената; софтвер за креирање, 

омогућавање и управљање даљинским приступом и 

комуникацијом са локалним мрежама и глобалним 

мрежама; софтвер за надзор индустријског процеса; 

софтвер за обраду слика, графика и текстова; 

софтвер за оптичко препознавање знакова; софтвер 

за прављење интернет страница; софтвер за претрагу 

и сакупљање информација преко рачунарске мреже; 

софтвер за приступ интернету; софтвер за 

рачунарске игре и упутства у електронском формату 

који се продају заједно; софтвер за рачунарске 

оперативне системе; софтвер за рачунарску 

телефонију; софтвер за системе сателитске 

навигације; софтвер за скенирање; софтвер за 

телекомуникације; софтвер за тренинг симулаторе 

виртуалне стварности у области контроле ваздушног 

саобраћаја; софтвер за услуге слање порука и 

електронске поште који се може преузети; софтвер за 

чување екрана на рачунару, снимљен или 

даунлодован; софтвери за анализирање 

говора; софтвери за анализирање лица; софтвери за 

електронску пошту; софтвери за електронску пошту 

који се могу преузети; софтвери за израду пореских 

пријава; софтвери за интерфејс рачунара; софтвери 

за обезбеђивање безбедних трансакција кредитним 

картицама; софтвери за паметне телефоне; софтвери 

за препознавање гласа; софтвери за препознавање 

лица; софтвери за препознавање покрета; софтвери 

за препознавање слике; софтвери за размену инстант 

порука; софтвери за размену инстант порука који се 

могу преузети; софтвери за размену порука 

на интернету; софтвери за распознавање гласа; 

софтвери за рачунарство у облаку који се могу 

преузети; софтвери за управљање документима; 

софтвери и апликације за мобилне уређаје; софтвер 

проширене стварности; софтвер проширене 

стварности за прављење мапа; софтвер проширене 

стварности за употребу у мобилним уређајима; 

софтвер проширене стварности за употребу у 

мобилним уређајима за интеграцију електронских 

података са окружењима из стварног света; 

софтверске апликације за мобилне уређаје; софтвер 

чувар рачунарског екрана; сочива за 

астрофотографију; сочива за видео камере; 

спољашњи модеми; спојнице [опрема за обраду 

података]; спојнице од оптичких влакана; 

стабилизатори напона; стабилизатори напона струје; 

стабилизатори рефлексног појачања; сталци за 

микрофоне; сталци за наочаре; стерео адаптери за 

аутомобиле; стерео тјунери; стони рачунари; струјни 

адаптери; струјни конектори; струјни контролери; 

струјни разделници; струјни реактори; струјни 

трансформатори; стубови за бежичне антене; суве 

батерије; супер мини рачунари; суперрачунари; 

таблет лични рачунари; таблет рачунари; танки 

клијент рачунари; тастатуре за мобилне телефоне; 

тастатуре за паметне телефоне; тастатуре за 

рачунаре; тастатуре за сигурносне аларме; 

телевизијске камере; телевизијске камере затвореног 

кола; телевизијски апарати; телевизијски апарати 

који се покрећу кованицама; телевизијски декодери; 

телевизијски предајници; телевизијски пријемници 

[телевизори]; телевизори за аутомобиле; телевизори 

са екраном од течних кристала [ЛЦД]; телевизори са 

органским светлећим диодама [ОЛЕД]; телевизори 

са светлећим диодама [ЛЕД]; телевизори ултра 

високе дефиниције; телекомуникацијски апарати за 

мобилне мреже; телефони; телефони са микрофоном 

и звучником одвојеним од апарата; телефонске жице; 

телефонске секретарице; телефонске слушалице; 

телефонске централе; телефонски адаптери; 

телефонски апарати; телефонски преносници; 

телефонски пријемници; телефонски уређаји и 

пријемници; термалне камере; термални штампачи; 
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терминали, електрични; терминали за електронско 

плаћање; терминали за електронску обраду плаћања 

кредитним картицама; терминали за кредитне 

картице; терминали за радио телефоне; терминалне 

спојнице; тестери батерија; тонер кертриџи, празни, 

за штампаче и фотокопире; торбе за дигиталне 

уређаје за репродукцију музике; торбе за лаптопове; 

торбе за личне дигиталне асистенте [ПДА]; торбе за 

мобилне телекомуникационе уређаје; торбе за 

ношење лаптопова; торбе за портабл уређаје за 

репродукцију музике; торбе и навлаке за мобилне 

телефоне; торбе посебно прилагођене за камере и 

фотографску опрему; торбе прилагођене за ношење 

рачунара; торбе прилагођене за фотоапарате; 

торбице за мобилне телефоне; торбице за мобилне 

телефоне од тканине или текстилног материјала; 

тражила за фотоапарате; траке за мобилне телефоне; 

траке за рачунарске игре; троношци за камере; 

улазни уређаји за рачунаре; унутрашњи вентилатори 

за хлађење за рачунаре [хардвер]; унапред снимљени 

носачи података за употребу на рачунарима; 

унутрашњи модеми; упуства за рад и употребу за 

рачунареу дигиталном формату; упуства за рад и 

употребу за рачунарски софтвер у дигиталном 

формату; упуства за рад и употребу за рачунарски 

софтвер у дигиталном формату на ЦД-РОМ-овима; 

упуства за рад и употребу рачунара у дигиталном 

формату на ЦД-РОМ-овима; упуства за рад и 

употребу у дигиталном формату; уређаји за 

даљинско управљање аларм системима; уређаји за 

даљинско управљање аутомобилским алармима; 

уређаји за коришћење мобилних телефона без 

употребе руку; уређаји за привремену меморију 

[рачунарски хардвер]; уређаји за пројектовање 

виртуелних тастатура; уређаји за пуњење 

акумулатора за моторна возила; уређаји за 

репродукцију видео садржаја; филтери за екране; 

филтери за екране прилагођени употреби са 

компјутерским екранима; филтери за екране 

прилагођени употреби са таблет рачунарима; 

филтери за екране прилагођени употреби са 

телевизорима; филтери за екране рачунара и 

телевизора; филтери за оптичке уређаје; филтери за 

телевизоре; филтери за телевизорске екране; 

филтери за употребу у фотографији; филтери против 

одсјаја за екране рачунара; филтери против одсјаја за 

телевизоре; филтери рачунарског екрана; филтери 

сочива за фотоапарате; филтери у боји за екране од 

течних кристала [ЛЦД]; фонтови слова за штампање 

који се могу преузети; фотоапарати за брзу 

израду фотографија; фотоапарати за једнократну 

употребу; фото-апарати за саморазвијајуће филмове; 

фотографска камера; фотографска опрема; 

фотографске мембране; фотографски апарати и 

инструменти; фотографски екрани; фотографски 

објективи; фотокопир апарати [фотографски, 

електростатички, термички]; фото-штампачи; фото-

пројектори; футроле за електронске уређаје; футроле 

за камкордере; футроле за лаптоп рачунаре; футроле 

за мобилне телефоне од коже или од имитације коже; 

футроле за наочаре; футроле за таблет рачунаре; 

футроле за телефоне; футроле за уређаје за 

складиштење података; футроле и навлаке за лаптоп; 

футроле и навлаке за фотоапарате; футроле 

намењене за нетбук рачунаре; футроле намењене за 

преносне рачунаре; хардвер за виртуелну приватну 

мрежу [ВПН]; хардвер за мрежу за чување података 

[НАС]; хардвер за мрежу широког подручја [WАН]; 

хардвер за рачунарске мреже; хардвер за 

телекомуникације; хладњаци за централне 

процесорске јединице [ЦПУ]; централна процесорска 

јединица [ЦПУ]; чворишта, прекидачи и рутери за 

рачунарске мреже; чворишта за рачунарске мреже; 

чврсти дискови за рачунаре; чип индуктори; чипови 

[интегрисана кола]; читачи УСБ картица; читачи бар-

кодова; читачи видео дискова; читачи видео касета; 

читачи видео компакт дискова; читачи за 

идентификацију путем радио фреквенције [РФИД]; 

читачи картица; читачи меморијских флеш картица; 

читачи меморијских картица; читачи картица са 

чипом; читачи микро титар плоча; читачи 

микрофилма; читачи [опрема за обраду података]; 

читачи оптичких дискова; читачи паметних картица; 

џепни калкулатори; џепни рачунари за белешке; 

штампане плоче за рачунаре; штампане плоче са 

уграђеним интегралним колима; штампачи бар 

кодова; штампачи за рачунаре; штампачи у боји; 

штампачи улазница; штапови за сликање селфија за 

употребу са паметним телефонима; штапови за 

сликање селфија као додатна опрема за паметне 

телефоне.  
 

(210) Ж- 2020-1350 (220) 13.08.2020. 

(442) 15.12.2020. 

(731) Драган Павловић Латас, Прашка 35,  

11000, Београд, RS 

(740) Анђелка Радовановић, Ресавска 84/3, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.19; 26.04.22; 27.05.09; 27.05.17; 28.05.00; 

29.01.01; 29.01.06; 29.01.08  
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(591) бела, црвена, црна.  

(511) 35  оглашавање, вођење послова, пословно 

управљање, канцеларијски послови (ова класа је 

важна због рекламирања).  

38  услуге телекомуникација – пренос видео 

садржаја, пренос дигиталних фајлова и електронске 

поште, обезбедјење корисничког приступа 

рачунарској мрежи, радио и телевизијско емитовање, 

пружање услуге причаоница и форума на рачунару, 

услуге телефонске и гласовне поште, услуге 

телеконференција и видеоконференција.  

41  образовне улсуге, припремање обуке, разонода, 

спортске и културне активности.  
 

(210) Ж- 2020-1351 (220) 13.08.2020. 

(442) 15.12.2020. 

(731) Драган Павловић Латас, Прашка 35,  

11000, Београд, RS 

(740) Анђелка Радовановић, Ресавска 84/3,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.02; 26.04.18; 27.05.21; 28.05.00; 29.01.01; 

29.01.06  

(511) 35  оглашавање, вођење послова, пословно 

управљање, канцеларијски послови (ова класа је 

важна због рекламирања).  

38  услуге телекомуникација – пренос видео 

садржаја, пренос дигиталних фајлова и електронске 

поште, обезбедјење корисничког приступа 

рачунарској мрежи, радио и телевизијско емитовање, 

пружање услуге причаоница и форума на рачунару, 

услуге телефонске и гласовне поште, услуге 

телеконференција и видеоконференција.  

41  образовне улсуге, припремање обуке, разонода, 

спортске и културне активности.  
 

(210) Ж- 2020-1356 (220) 14.08.2020. 

(442) 15.12.2020. 

(731) CHONGQING JUNRI COMMUNICATION 

TECHNOLOGY CO., LTD., O1, No. 58, Meijia 

Road,, Nan'an District, Chongqing, CN 

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

(540) 

OriginOS 

(511) 9  оперативни системи за мобилне телефоне, 

паметне телефоне, паметне сатове, паметне наочаре, 

таблет рачунаре, ноутбук рачунаре и паметне 

телевизоре; софтвер за оперативни систем за 

мобилне телефоне, паметне телефоне, паметне 

сатове, паметне наочаре, таблет рачунаре, ноутбук 

рачунаре и паметне телевизоре.  
 

(210) Ж- 2020-1371 (220) 12.08.2020. 

(442) 15.12.2020. 

(731) Здравствена установа Апотека "Др Ристић", 

Народних хероја 23, Нови Београд, RS 

(540) 

 

(531) 24.13.01; 24.13.23; 26.04.16; 26.04.18; 26.04.22; 

27.03.02; 27.05.01; 27.05.21; 29.01.03  

(591) тиркизна, сива, бела.  

(511) 3  немедицинска козметика и тоалетни 

препарати; немедицинска средства за чишћење зуба; 

парфимеријски производи, етарска уља; средства за 

бељење и друге супстанце за употребу у 

перионицама; препарати за чишћење, полирање, 

рибање и абразивни препарати.  

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.  

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.  

28  игре, играчке и предмети за игру; апарати за 

видео игре; гимнастички и спортски артикли; украси 

за јелке.  

34  дуван и замена за дуван; цигарете и цигаре; 

електронске цигарете и орални вапоризатори за 

пушаче; артикли за пушаче; шибице.  

44  хигијенска заштита и нега лепоте пољопривреде, 

аквакултуре, хортикултуре и ветеринарске услуге.   
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(210) Ж- 2020-1372 (220) 18.08.2020. 

(442) 15.12.2020. 

(731) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 

2000, Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

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

(540) 

TOGETHER. FORWARD.  

(511) 34  жичани вапоризатори за електронске цигарете 

и електронске уређаје за пушење; дуван, сиров или 

прерађен; дувански производи укључујући цигаре, 

цигарете, цигарилосе, дуван за увијање цигарета, дуван 

за луле, дуван за жвакање, дуван за шмркање, кретек; 

снус (дуван у праху); замена за дуван (за немедицинску 

употребу); артикли за пушаче, укључујући папир за 

цигарете, тубе за цигарете, филтере за цигарете, кутије 

за дуван, кутије за цигарете, табакере и пепељаре, луле, 

џепне машинице за увијање цигарета, упаљаче; 

шибице; дувански штапићи, дувански производи за 

загревање, електронски уређаји и њихови делови који 

се користе за загревање цигарета или дувана у циљу 

ослобађања аеросола који садржи никотин за 

инхалацију; течни никотински раствори за употребу у 

електронским цигаретама; електронски уређаји за 

пушење; електронске цигарете; електронске цигарете 

као замена за традиционалне цигарете; електронски 

уређаји који садрже аеросол за инхалацију никотина; 

орални вапоризатори за пушаче, дувански производи и 

замене за дуван; артикли за пушаче електронских 

цигарета; делови и опрема за наведене производе из 

класе 34; уређаји за гашење цигарета и цигара које се 

загревају и дуванских штапића који се загревају; 

пуњиве електронске кутије за цигарете.  
 

(210) Ж- 2020-1389 (220) 19.08.2020. 

(442) 15.12.2020. 

(731) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 

2000, Neuchâtel, CH 

(740)  "Карановић & Партнерс" о.а.д., Ресавска 23, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 03.01.02; 24.17.25; 26.11.13; 26.15.01; 27.05.05; 

27.05.22; 29.01.14  

(591) црна, бела, плава, љубичаста.  

(511) 34  дуван, сиров или прерађен; дувански 

производи; цигаре, цигарете, цигарилосе, дуван за 

увијање цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање, 

дуван за шмркање, кретек; снус (дуван у праху); 

замена за дуван (за немедицинску употребу); 

електронске цигарете; дувански производи за 

загревање, електронски уређаји и њихови делови 

који се користе за загревање цигарета или дувана у 

циљу ослобађања аеросола који садржи никотин за 

инхалацију; течни никотински раствори за употребу 

у електронским цигаретама; артикли за пушаче, 

папир за цигарете, тубе за цигарете, филтере за 

цигарете, кутије за дуван, кутије за цигарете, 

табакере и пепељаре, луле, џепне машинице за 

увијање цигарета, упаљаче; шибице.  
 

(210) Ж- 2020-1390 (220) 19.08.2020. 

(442) 15.12.2020. 

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

2000, Neuchâtel, CH 

(740) "Карановић & Партнерс" о.а.д. , Ресавска 23, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 05.03.01; 05.03.11; 05.03.13; 05.03.15; 26.11.08; 

27.05.11  

(511) 34  дуван, сиров или прерађен; дувански 

производи; цигаре, цигарете, цигарилосе, дуван за 

увијање цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање, 

дуван за шмркање, кретек; снус (дуван у праху); 

замена за дуван (за немедицинску употребу); 

електронске цигарете; дувански производи за 

загревање, електронски уређаји и њихови делови 

који се користе за загревање цигарета или дувана у 

циљу ослобађања аеросола који садржи никотин за 

инхалацију; течни никотински раствори за употребу 

у електронским цигаретама; артикли за пушаче, 

папир за цигарете, тубе за цигарете, филтере за 

цигарете, кутије за дуван, кутије за цигарете, 

табакере и пепељаре, луле, џепне машинице за 

увијање цигарета, упаљаче; шибице.  
 

(210) Ж- 2020-1428 (220) 25.08.2020. 

(442) 15.12.2020. 

(731) SPX Flow Technology London Limited,  

2 City Place, Beehive Ring Road,, Gatwick, West 

Sussex, RH6 0PA,, UK 

(740) Ристић & Малешевић Д.О.О., Македонска 32, 

11000, Београд 

(540) 

APV 
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(511) 6  цеви, цевоводи, т-спојеви, спојнице, бурад, 

колена и одливци; ситна метална роба, делови и 

додаци; ливени челик; метални окови.  

7  машине које се користе у штампарској индустрији, 

индустрији млечних производа, напитака, пекарској 

индустрији, посластичарској индустрији, индустрији 

кондиторских производа, грицкалица, хране и прераде 

хране, фармацеутској индустрији, хемијској индустрији, 

текстилној индустрији, индустрији папира, гвожђа и 

челика, отпада, канализације и хигијене, механичких и 

флуидних система, климатизације, индустријског 

инжењерства, бродоградње и рударства; пумпе и 

лежајеви, укључени у класу 7; машине за механичко 

руковање робом и материјалима; кранови; конвејери и 

лифтови, као машине; машине и машински алати; 

покретне степенице; реактори; кондензатори; машине за 

дробљење; водоводна постројења; делови и опрема, који 

припадају класи 7, за сву горе поменуту робу.  

9  апарати и инструменти, научни, за вагање, мерење, 

контролу (инспекцију), надзор, мерење у континуитету, 

оптички и фотографски; кондензатори, системи за 

паљење, апарати за ферментацију, мерачи, рачунари и 

рачунарски програми; делови и опрема за сву горе 

поменуту робу.  

11  инсталације и апарати укључени у класу 11, сви за 

кување, грејање, сушење и хлађење; инсталације и 

апарати, сви за климатизацију, хлађење и испаравање; 

уређаји и инсталације за пречишћавање; уређаји за 

подизање теста и успоравање подизања; инсталације и 

уређаји за каљење, отпуштање и темперирање; делови 

и опрема за сву горе поменуту робу.  
 

(210) Ж- 2020-1488 (220) 04.09.2020. 

(442) 15.12.2020. 

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

Ku, Tokyo, JP 

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

11040, Београд 

(540) 

WINSTON PURPLE 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- 2020-1513 (220) 09.09.2020. 

(442) 15.12.2020. 

(731) Обрадовић Милош and Исаковић Жељко, 

Драгана Ракића 051/3, Земун, Београд, RS i 

Угриновачки пут 18, део 020, Београд, RS 

(740) Адвокат Александар Илић, Светогорска 33/3, 

11000, Београд 

(540) 

DEVITAL JUNIOR 

(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- 2020-1533 (220) 11.09.2020. 

(442) 15.12.2020. 

(731) Advanced Drainage Systems, Inc., 4640 

Trueman Boulevard, Hilliard, Ohio 43026, US 

(740) ПЕТОШЕВИЋ д.о.о. 

, Булевар ослобођења 87, 11040, Београд 

(540) 

 

(531) 14.01.01; 14.01.02; 27.03.15; 27.05.17  

(511) 19  неметалне цеви, одводи, неметалне цеви 

које садрже одвод.  
 

(210) Ж- 2020-1542 (220) 15.09.2020. 

(442) 15.12.2020. 

(731) RUBIN AD KRUŠEVAC, Цара Лазара 291, 

37000, Крушевац, RS 

(740) Адвокат Драгољуб Ћосовић, Андре Николића 

3, 11040, Београд 

(540) 

 

(531) 05.03.15; 05.07.09; 25.01.10; 25.01.19; 25.01.25; 

25.07.01; 26.07.25; 26.13.25; 27.05.09; 27.05.17; 

29.01.02; 29.01.05  

(591) љубичаста, тамно жута  

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

налепнице за водка соду; билборди, штампани 

каталози и маркетиншки материјал за водка соду.  

33  водка сода.  
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35  оглашавање, укључујући све облике промоција и 

рекламних кампања; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови, маркетиншки 

послови; услуге промета, трговине на велико и мало 

водка содом.  
 

(210) Ж- 2020-1543 (220) 15.09.2020. 

(442) 15.12.2020. 

(731) RUBIN AD KRUŠEVAC, Цара Лазара 291, 

37000, Крушевац, RS 

(740) Адвокат Драгољуб Ћосовић, Андре Николићa 

3, 11040, Београд 

(540) 

 

(531) 01.01.09; 25.01.10; 25.01.19; 25.01.25; 25.07.01; 

26.07.25; 26.13.25; 27.05.09; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.03 

(591) тиркиз, црвена  

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

налепнице за водка соду; билборди, штампани 

каталози и маркетиншки материјал за водка соду.  

33  водка сода.  

35  оглашавање, укључујући све облике промоција и 

рекламних кампања; вођење послова; пословно управљање; 

канцеларијски послови, маркетиншки послови; услуге 

промета, трговине на велико и мало водка содом.  
 

(210) Ж- 2020-1544 (220) 15.09.2020. 

(442) 15.12.2020. 

(731) RUBIN AD KRUŠEVAC, Цара Лазара 291, 

37000, Крушевац, RS 

(740) Адвокат Драгољуб Ћосовић, Андре Николићa 

3, 11040, Београд 

(540) 

 

(531) 05.07.12; 05.07.22; 18.05.06; 25.01.10; 25.01.19; 

25.01.25; 25.07.01; 26.07.25; 26.13.25; 27.05.09; 

27.05.17; 29.01.02; 29.01.04  

(591) жута, плава  

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

налепнице за водка соду; билборди, штампани 

каталози и маркетиншки материјал за водка соду.  

33  водка сода.  

35  оглашавање, укључујући све облике промоција и 

рекламних кампања; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови, маркетиншки 

послови; услуге промета, трговине на велико и мало 

водка содом.  
 

(210) Ж- 2020-1545 (220) 15.09.2020. 

(442) 15.12.2020. 

(731) OKUMA FISHING TACKLE CO., LTD.   , 

NO. 11, SEC. 3, JHONGSHAN RD.,  TANZI DIST., 

TAICHUNG CITY, TAIWAN   , CN 

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

Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.17  

(511) 28  риболовачки прибор; пловци за пецање; 

штапови за пецање; удице за пецање; машинице за 

пецање; најлон за пецање; мамци за пецање; 

варалице за пецање; држачи за штапове за пецање; 

вештачи мамци за пецање; сензори за загрижај 

(риболовачка опрема); аларми за загрижај и 

индикатори трзаја за риболов; торбе за спортско 

пецање; пецарошке мреже; кутије за пецарошки 

прибор; посуде за пецарошки прибор; олово (тегови) 

за пецање; лептири варалице за употребу у пецању; 

безбедносни појасеви за риболовце.  
 

(210) Ж- 2020-1546 (220) 15.09.2020. 

(442) 15.12.2020. 

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

11080, Београд, RS 

(540) 
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(531) 02.09.01; 25.05.02; 25.07.01; 26.07.25; 29.01.01; 

29.01.04; 29.01.06  

(591) тегет, бордо, црвена, наранџаста, розе и бела  

(511) 5  фармацеутски препарати.  
 

(210) Ж- 2020-1548 (220) 15.09.2020. 

(442) 15.12.2020. 

(731) RESTORE DOO Šabac, Занатлијска 7, 15000, 

Шабац, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.17  

(591) црна  

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

35  саветодавне услуге које се тичу пословног 

управљања и организације, дизајнирања, 

консултације, развоја и имплементације стратегије 

пословања, рекламирања, комуникације и 

маркетинга; истраживање тржишта; истраживање, 

прикупљање, обрада и анализа комерцијалних 

података; ажурирање и одржавање података у 

компјутерским базама података; услуге рекламирања 

и маркетинга; саветодавне услуге у вези са 

брендирањем, маркетингом, рекламирањем и 

развојем садржаја из области стратегије 

корпоративне комуникације; услуге брендирања, 

наиме, услуге анализе и саветовања у вези са 

пословним брендирањем; саветодавне услуге у вези 

са промоцијом продаје; услуге рекламног пословања, 

наиме, дизајнирање и управљање комерцијалним и 

рекламним материјалом и медијима, услуге куповине 

и изнајмљивања рекламног простора и времена на 

свим комуникацијским средствима и медијима; 

креирање, писање, уређивање, објављивање и 

дистрибуција рекламних текстова, слика, садржаја и 

материјала (летака/флајера, проспеката, штампаног 

материјала, узорака); промовисање роба и услуга 

других; продукција, пост-продукција, уређивање, 

дистрибуција, изнајмљивање и пројекција 

кинематографских, видео и аудио дела у рекламне 

сврхе; писање текстова у рекламне сврхе; 

моделирање у рекламне сврхе; консултантске услуге 

за оптимизацију саобраћаја на веб локацији; 

организација, развој и спровођење догађаја у 

комерцијалне или рекламне сврхе, саветодавне 

услуге у вези са организовањем, развојем и 

спровођењем догађаја у комерцијалне или рекламне 

сврхе; односи са јавношћу; консултантске услуге у 

вези са претрагом рекламног спонзорства; 

саветодавне услуге у вези са маркетингом 

друштвених медија; услуге маркетиншког 

менаџмента заједнице друштвених медија; услуге 

набавке за друге (куповина робе и услуга за друга 

предузећа); економске прогнозе; онлајн рекламирање 

на рачунарској мрежи.  

42  рачунарско програмирање; дизајнирање рачунарског 

софтвера; ажурирање рачунарског софтвера; саветовање 

у области дизајна и развоја рачунарског хардвера; 

изнајмљивање рачунарског софтвера; поновно 

успостављање рачунарских података; одржавање 

рачунарског софтвера; анализе рачунарских система; 

дизајнирање рачунарских система; умножавање 

рачунарских програма; конвертовање података или 

докумената са физичких на електронске носаче; израда и 

одржавање веб страница за друге; хостинг рачунарских 

сајтова [веб сајтова]; инсталирање рачунарског софтвера; 

конвертовање рачунарских података и програма, осим 

физичког конвертовања; саветовање у области 

рачунарског софтвера; изнајмљивање веб сервера; 

заштита од рачунарских вируса; саветовање о изради веб 

сајтова; софтвер у виду сервиса [СааС]; саветовање у 

вези информационих технологија; сервер хостинг; 

пружање информација у вези са рачунарским 

технологијама и програмирањем путем веб-сајта; услуге 

информационих технологија које се пружају на бази 

аутсорсинга; саветовање о сигурности рачунара; 

надгледање рачунарских система ради откривања 

кварова; креирање и дизајнирање за друге индекса 

информација заснованих на интернету [услуге 

информационе технологије]; консултације о безбедности 

интернета; консултације о сигурности података; 

надгледање рачунарских система ради откривања 

неовлашћеног приступа или повреде података; развој 

софтвера у оквиру издавања софтвера; дизајнирање 

визит карти; графички дизајн промотивног материјала.  
 

(210) Ж- 2020-1549 (220) 15.09.2020. 

(442) 15.12.2020. 

(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) 

TRAILMAX RAID 

(511) 12  пнеуматске гуме.  
 

(210) Ж- 2020-1550 (220) 15.09.2020. 

(442) 15.12.2020. 
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(731) Драгана Мирковић, Книнска 6, 12000, 

Пожаревац, RS 

(540) 

Драгана Мирковић 

(511) 9  тонски носачи звука; дискови за снимање 

звука; грамофонске плоче; компакт дискови [аудио-

видео]; музичке датотеке, фајлови, које се могу 

преузимати; датотеке слика које се могу преузимати.   

35  услуге онлајн малопродаје дигиталне музике која 

се преузима са интернета; услуге онлајн малопродаје 

мелодије звона које се преузимају са интернета; 

услуге онлајн малопродаје претходно снимљене 

музике и филмова који се преузимају са интернета.   

41  услуге разоноде; изнајмљивање аудио снимака; 

продукција радио и телевизијских програма; 

продукција музике; омогућавање коришћења онлајн 

музике, која се не може преузимати; омогућавање 

коришћења онлајн видео записа, који се не могу 

преузимати; услуге стављања на располагање 

телевизијских програма, који се не могу преузимати, 

путем видео записа на захтев.   
 

(210) Ж- 2020-1551 (220) 16.09.2020. 

(442) 15.12.2020. 

(731) PETRIKON DOO , Хероја Пинкија 97а, 21000, 

Нови Сад, RS 

(540) 

 

(531) 05.03.11; 05.11.11; 26.01.15; 26.04.10; 26.04.22; 

26.04.24; 27.05.24; 29.01.03; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црна, бела, зелена  

(511) 31  аранжмани од природног цвећа; биљке; 

биљке, свеже; живе биљке које се користе као пејзаж 

у акваријумима; органске свеже биљке; 

хортикултурни производи.  
 

(210) Ж- 2020-1552 (220) 16.09.2020. 

(442) 15.12.2020. 

(731) Liang Yongqi, Unit 101,Block 2,Hexinyajing 

Garden, No.39,Annan Road, Taijiang District, 350000,  

Fuzhou Fujian , CN 

 

 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01  

(591) црна  

(511) 14  накит; кутије за накит; наруквице [накит]; 

прстење [накит]; минђуше; огрлице [накит]; ручни 

часовници; привесци за кључеве [прстенови за 

кључеве са ситним украсима или украсним 

привесцима]; брошеви [накит]; материјали за накит.  

25  одећа; опрема за бебе [одећа]; доњи веш; 

шешири; ципеле; чарапе и плетена трикотажа; 

рукавице [одећа]; шалови, мараме; одећа за купање; 

појасеви и стезници; гаће.  

35  оглашавање; онлајн рекламирање на рачунарској 

мрежи; промоција продаје за друге; консултације у 

вези са избором особља; презентација производа 

путем средстава комуникације, у сврху продаје на 

мало; организовање изложби за привредне или 

рекламне потребе; услуге агенција за увоз и извоз; 

обезбеђивање онлајн тржишта за купце и продавце 

роба и услуга; помоћ у пословном управљању; 

секретарске услуге.  
 

(210) Ж- 2020-1553 (220) 16.09.2020. 

(442) 15.12.2020. 

(731) Samostalna obućarska zanatska radnja Doss 

Milivojević Dobrica, Дражмировац бб, Јагодина, RS 

(740) Мирков Реља, Патријарха Јоаникија 14, 11090, 

Београд 

(540) 

DOSS 

(511) 25  обућа укључујучи и патофне, папуче, 

папуче за купатило, сандале за купатило, сандале, 

ципеле, улошке за ципеле, потпетице за ципеле, 

потпетице за обућу, чизме, получизме, горње делове 

обуће, горње делове чизама, врхове обуће, металне 

делове за обућу, пертле, еспадриле, чизме за 

спортове, скијашке чизме, спортске ципеле, 

фудбалске ципеле (копачке), крампове за фудбалске 

копачке, обућу за плажу, дрвену обућу (кломпе), 

кожне обрубе за обућу, ђонове за обућу, штикле, 

штитнике штикли.  
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(210) Ж- 2020-1560 (220) 16.09.2020. 

(442) 15.12.2020. 

(731) Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 

2000 , Neuchâtel, CH 

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

Ресавска 23, Београд 

(540) 

 

(531) 05.03.13; 05.03.14; 27.03.11; 27.05.01; 27.05.21  

(511) 34  жичани вапоризатори за електронске 

цигарете и електронске уређаје за пушење; дуван, 

сиров или прерађен; дувански производи укључујући 

цигаре, цигарете, цигарилосе, дуван за увијање 

цигарета, дуван за луле, дуван за жвакање, дуван за 

шмркање, кретек; снус (дуван у праху); замена за 

дуван (за немедицинску употребу); артикли за 

пушаче, укључујући папир за цигарете, тубе за 

цигарете, филтере за цигарете, кутије за дуван, 

кутије за цигарете, табакере и пепељаре, луле, џепне 

машинице за увијање цигарета, упаљаче; шибице; 

дувански штапићи, дувански производи за загревање, 

електронски уређаји и њихови делови који се 

користе за загревање цигарета или дувана у циљу 

ослобађања аеросола који садржи никотин за 

инхалацију; течни никотински раствори за употребу 

у електронским цигаретама; електронски уређаји за 

пушење; електронске цигарете; електронске цигарете 

као замена за традиционалне цигарете; електронски 

уређаји који садрже аеросол за инхалацију никотина; 

орални вапоризатори за пушаче, дувански производи 

и замене за дуван; артикли за пушаче електронских 

цигарета; делови и опрема за наведене производе из 

класе 34; уређаји за гашење цигарета и цигара које се 

загревају и дуванских штапића који се загревају; 

пуњиве електронске кутије за цигарете; заштитне 

кутије, украсне навлаке и кутије за ношење 

електронских цигарета, уређаја за загревање дувана и 

електронских уређаја за пушење; аутомобилски 

држачи и носачи електронских цигарета, уређаја за 

загревање дувана и електронских уређаја за пушење; 

посуде за одлагање употребљених дуванских 

штапића који се загревају; чистачи, препарати за 

чишћење, прибор за чишћење и четкице за чишћење 

електронских цигарета, уређаја за загревање дувана и 

електронских уређаја за пушење.  

 

(210) Ж- 2020-1565 (220) 17.09.2020. 

(442) 15.12.2020. 

(731) Navigator Business Center d.o.o. Beograd, 

Булевар Михајла Пупина 6, 11070 Нови Београд, RS 

(540) 

 

(531) 27.01.06; 27.05.01; 29.01.06; 29.01.08  

(591) сива: СМYК 0 0 0 50-RAL 7004, црна: СМYК 0 

0 0 100-RAL 9005  

(511) 36  послови везани за непокретности.  

41  разонода, спортске и културне активности.  

45  правне услуге.  
 

(210) Ж- 2020-1566 (220) 17.09.2020. 

(442) 15.12.2020. 

(731) GP Seven d.o.o. Beograd, Булевар Михајла 

Пупина 6, 11070 Нови Београд, RS 

(540) 

 

(531) 27.01.06; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.03; 29.01.08  

(591) сива: СМYК 0 0 0 50-RAL 7004, зелена: СМYК 85 

10 100 0-RAL 6037, црна: СМYК 0 0 0 100-RAL 9005 

(511) 36  послови везани за непокретности.  

41  разонода, спортске и културне активности.  

45  правне услуге.  
 

(210) Ж- 2020-1567 (220) 17.09.2020. 

(442) 15.12.2020. 

(731) GP Seven d.o.o. Beograd, Булевар Михајла 

Пупина 6, 11070 Нови Београд, RS 

(540) 

 

(531) 27.01.06; 27.05.01; 29.01.03; 29.01.08  

(591) зелена: СМYК 85 10 100 0-RAL 6037, црна: 

СМYК 0 0 0 100-RAL 9005 

(511) 36  послови везани за непокретности.  

41  разонода, спортске и културне активности.  

45  правне услуге.  
 

(210) Ж- 2020-1571 (220) 17.09.2020. 

(442) 15.12.2020. 
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(731) РАДИО ДИФУЗНО ПРЕДУЗЕЋЕ Б92 

ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ 

ОДГОВОРНОШЋУ БЕОГРАД (ЗЕМУН) 

, Аутопут за Загреб 22, Београд-Земун, RS 

(740) Весна Живковић, адвокат, Македонска 30, 

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.09; 26.01.17; 26.01.18; 26.04.10; 27.05.24; 

27.07.24; 29.01.04; 29.01.06  

(591) бела, плава, светло плава  

(511) 35  административна обрада наруџбеница за 

куповину; административна помоћ при одговарању 

на позиве за подношење понуда; административне 

услуге за пресељење пословања предузећа; 

административне услуге у вези са упућивањем на 

лечење; ажурирање и одржавање информација у 

регистрима; ажурирање и одржавање податка у 

рачунарским базама података; ажурирање огласних 

материјала; анализе цена и трошкова; ангажовање 

спољних фирми за административно управљање 

компанијама; дактилографске услуге; дистрибуција 

рекламног материјала; дистрибуција узорака; 

договарање претплате за услуге телекомуникација за 

трећа лица; економске прогнозе; издавање машина за 

фотокопирање: изнајмљивање аутомата за продају; 

изнајмљивање билборда [паноа за рекламирање]; 

изнајмљивање времена за рекламирање у средствима 

комуникације; изнајмљивање канцеларијске опреме 

у заједничким радним просторима; изнајмљивање 

канцеларијских машина и опреме; изнајмљивање 

огласних материјала; изнајмљивање огласног 

простора; изнајмљивање продајних штандова; израда 

извода са рачуна; израђивање профила потрошача за 

комерцијалне или маркетиншке сврхе; индексирање 

интернет сајтова за комерцијалне намене или намене 

оглашавања; испитивање јавног мњења; 

истраживање тржишта; комерцијална 

администрација за лиценце роба и услуга трећих 

лица; компјутерско управљање подацима; 

консултације о стратегији комуникације у односима 

са јавношћу; консултације о стратегији комуникације 

у рекламирању; консултације у вези са избором 

особља; консултације у вези са пословним 

организовањем; консултације у пословном 

управљању; манекенске услуге у циљу рекламирања 

или продајних промоција; маркетинг; маркетинг у 

оквиру издавања софтвера; маркетиншка 

истраживања; непосредно оглашавање путем поште; 

обавештења о пословима; обезбеђивање онлајн 

тржишта за купце и продавце роба и услуга; 

објављивање рекламних текстова; обрада текста; 

обрачун пореза; оглашавање; оглашавање на 

отвореном; оглашавање плаћањем по клику [рау рег 

click оглашавање]; онлајн рекламирање на 

рачунарској мрежи; оптимизација претраживача за 

промоцију продаје; оптимизација саобраћаја са 

Интернет странице; организовање изложби за 

привредне или рекламне потребе; организовање 

модних ревија у промотивне сврхе; организовање 

сајмова; писање радних биографија за друге; писање 

рекламних текстова; писање текстова за рекламне 

намене; помоћ у пословном или индустријском 

управљању; помоћ у пословном управљању; 

пословна испитивања; пословна истраживања; 

пословне процене; пословно управљање за независне 

пружаоце услуга; пословно управљање за спортисте; 

пословно управљање за сценске уметнике; пословно 

управљање и организационо саветовање; пословно 

управљање програмима рефундирања за друге; 

пословно управљање хотелима; преговарање и 

закључивање пословних трансакција за трећа лица; 

преговарање о пословним уговорима за друге; 

презентација производа путем средстава 

комуникације, у сврху продаје на мало; презентација 

робе; преписивање кореспонденције [канцеларијске 

услуге]; претраживање података у рачунарским 

датотекама за друге; привремено пословно 

управљање; прикупљање информација у 

компјутерске базе података; прикупљање 

статистичких података; припрема платних листи; 

продукција програма телевизијске продаје; 

производња рекламних филмова; промоција робе и 

услуга кроз спонзорисање спорских догађаја; 

промоција продаје за друге; проналажење особља; 

професионалне пословне консултације; пружање 

комерцијалних и пословних контакт информација; 

пружање комерцијалних савета и информација 

потрошачима при избору роба и услуга; пружање 

корисничких оцена у комерцијалне или рекламне 

сврхе; пружање корисничких прегледа у 

комерцијалне или рекламне сврхе; пружање 

пословних информација; пружање пословних 

информација путем Интернет странице; психолошко 

тестирање за избор запослених; развој концепта 

оглашавања; рачуноводство; ревизија пословања; 

регистровање писане комуникације и података; 

рекламирање на радију; рекламирање преко плаката; 

рекламирање слањем наруџбеница; рекламирање 

преко телевизије; саветодавне услуге у пословном 

управљању; састављање пописа информација за 

комерцијалне и рекламне сврхе; секретарске услуге; 

система ција информација у компјутерским базама 

података; стенографске услуге; стручне услуге о 
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пословној ефикасности; тражење спонзорства; 

управљање програмима за путнике који често лете 

авионом; управљање програмима лојалности 

потрошача; уређивање излога; услуге агенција за 

запошљавање; услуге агенција за пружање 

пословних информација; услуге агенција за увоз и 

извоз; услуге велепродаје фармацеутских, 

ветеринарских и хигијенских препарата и 

медицинског материјала; услуге графичке обраде 

материјала за рекламне сврхе; услуге заказивања 

састанака [канцеларијске услуге]; услуге 

комерцијалног лобирања; услуге корпоративне 

комуникације; услуге малопродаје у вези са 

пекарским производима; услуге малопродаје 

уметничких дела од стране уметничких галерија; 

услуге малопродаје фармацеутских, ветеринарских и 

хигијенских препарата и медицинског материјала; 

услуге набавке за трећа лица [куповина производа и 

услуга за друге пословне субјекте]; услуге односа са 

јавношћу; услуге односа са медијима; услуге онлајн 

малопродаје дигиталне музике која се преузима са 

интернета; услуге онлајн малопродаје мелодије звона 

које се преузимају са интернета; услуге онлајн 

малопродаје претходно снимљене музике и филмова 

који се преузимају са интернета; услуге подсећања 

на уговорене састанке [канцеларијски послови]; 

услуге подуговарања, аутсорсинг [помоћ у 

пословању]; услуге пописивања поклона; услуге 

поређења цена; услуге пословног посредовања које 

се односе на повезивање потенцијалних приватних 

улагача са предузетницима којима су потребна 

финансијска средства; услуге посредовања у 

трговини; услуге праћења конкуренције; услуге 

праћења тржишта; услуге праћења штампе; услуге 

претплате на новине за друге; услуге пријављивања 

пореза; услуге продаје путем лицитације; услуге 

рекламних агенција; услуге телемаркетинга; услуге 

телефонских централа; услуге телефонског 

одговарања за одсутне претплатнике; услуге 

управљања пословним пројектима за грађевинске 

пројекте; услуге фотокопирања; фактурисање; 

финансијска ревизија; циљни маркетинг.   

38  бежично емитовање; емитовање кабловске 

телевизије; емитовање радио програма 

[радиодифузија]; емитовање телевизијских програма; 

изнајмљивање времена приступа глобалним 

рачунарским мрежама; изнајмљивање модема; 

изнајмљивање телекомуникационе опреме; 

изнајмљивање телефона; изнајмљивање уређаја за 

слање порука; изнајмљивање факсимил апарата; 

информације о телекомуникацијама; комуникација 

преко мреже оптичких влакана; комуникација преко 

рачунарских терминала; комуникације мобилним 

телефонима; обезбеђење корисничког приступа 

глобалној рачунарској мрежи; обезбеђивање 

телекомуникационих веза са глобалном рачунарском 

мрежом; омогућавање приступа рачунарским базама 

података; пејџинг услуге, радиом, телефоном или 

другим видом електронског комуницирања; пренос 

видео садржаја на захтев; пренос електронске поште; 

пренос дигиталних датотека; пренос порука и слика 

посредством рачунара; пренос факсимилом; пренос 

телеграма; пренос честитки путем интернета; 

пружање услуга онлајн форума; пружање услуга 

телекомуникационих канала за услуге телешопинга; 

радио комуникације; сателитски пренос; слање 

порука; стриминг [проток] података; телеграфске 

услуге; телекс услуге; телефонске комуникације; 

телефонске услуге; услуге видеоконференција; 

услуге говорне поште; услуге електронског билтена 

[телекомуникационе услуге]; услуге телеграмског 

комуницирања; форуми [причаонице] на 

друштвеним мрежама; услуге телеконференција; 

услуге телекомуникационог усмеравања и 

повезивања; услуге новинских агенција.   

41  академије [образовне]; вођење часова фитнеса; 

дистрибуција филмова; дресирање животиња; 

електронска издаваштво; забава посредством радија; 

извођење представа варијетеа; извођење представа 

ужива; извођење циркуских представа; издавање 

књига; издавање лаке ронилачке опреме; издавање 

опреме за стадионе; издавање спортске опреме, осим 

возила; издавање текстова, осим рекламних текстова; 

издавање тениских терена; изнајмљивање акваријума 

за ентеријере; изнајмљивање аудио опреме; 

изнајмљивање видео рекордера; изнајмљивање аудио 

снимака; изнајмљивање видео трака; изнајмљивање 

играчака; изнајмљивање камкодера; изнајмљивање 

опреме за играње; изнајмљивање опреме за 

осветљавање позоришних и телевизијскох студија; 

изнајмљивање позоришног декора; изнајмљивање 

радио и телевизијских апарата; изнајмљивање 

спортских терена; изнајмљивање синематографских 

апарата; изнајмљивање сценског декора; 

изнајмљивање тренажних симулатора; изнајмљивање 

уметничких дела; изнајмљивање филмова; 

испитивање обучености корисника за управљање 

дроновима; испити из области образовања; клупске 

услуге [забавне или образовне]; компоновање 

музике; културне, образовне или забавне услуге које 

пружају уметничке галерије; мерење времена на 

спортским догађајима; микрофилмовање; монтажа 

видеотрака; настава, обука; образовање у 

интернатима; образовне услуге које пружају 

асистенти за лица са посебним потребама; обука 

гимнастике; обука [тренирање]; омогућавање 

коришћења онлајн видео записа, који се не могу 

преузимати; омогућавање коришћења онлајн музике, 

која се не може преузимати; онлајн издавање 

електронских књига и часописа; организовање 

балова; организовање и вођење колоквијума; 

организовање и вођење конгреса; организовање и 
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вођење конференција; организовање и вођење 

образовних форума ужива; организовање и вођење 

радионица [обука]; организовање изложби за 

културне или образовне потребе; организовање и 

спровођење концерата; организовање костимираних 

забавних догађаја; организовање лутрије; 

организовање модних ревија за забавне сврхе; 

организовање представа, свечаности [услуге 

импресарија]; организовање разгледања у пратњи 

водича; организовање спортских такмичења; 

организовање такмичења [образовних или забавних]; 

организовање такмичења у лепоти; организовање 

тура пењања са водичем; оркестарске услуге; писање 

песама; писање сценарија; писање сценарија, изузев 

за рекламне сврхе; писање текстова; планирање 

забава [забава]; подучавање; подучавање аикида; 

подучавање џудоа; позоришна продукција; покретне 

библиотеке; практична настава [обука путем 

демонстрације]; превођење; пренос знања и искуства 

[обучавање]; припрема и вођење семинара; припрема 

и вођење симпозијума; продукција музике; 

продукција представа; продукција радио и 

телевизијских програма; производња филмова, који 

нису рекламни филмови; професионално усмеравање 

[саветовање у вези са образовањем или обуком]; 

пружање информација које се односе на рекреативне 

активности; пружање корисничких оцена у забавне и 

културне сврхе; пружање корисничких прегледа у 

забавне и културне сврхе; пружање услуга аутомата 

за аркадне игрице; пружање услуга казина [игре на 

срећу]; пружање услуга у области забаве и разоноде; 

пружање услуга у области образовања; режирање 

филмова, осим рекламних филмова; резервисање 

седишта за приредбе, свечаности; религијско 

образовање; садо обука [подучавање о чајној 

церемонији]; снабдевање опремом за рекреацију; 

снимање видеорекордером; стављање на 

располагање игралишта и опреме за голф; 

телевизијска забава; титловање; тумачење језика 

знакова; услуге агенција за продају карата 

[разонода]; услуге биоскопа; услуге бојења лица; 

услуге графичке обраде, осим у рекламне сврхе; 

услуге дискотека; услуге диск џокеја; услуге забаве 

које пружају кампови за одмор; услуге забављача; 

услуге забавних паркова; услуге зоолошких вртова; 

услуге игара на срећу; услуге игара пружених онлајн 

са рачунарске мреже; услуге калиграфије; услуге 

караока; услуге клубова здравља [здравствено и 

фитнес вежбање]; услуге личног тренера [фитнес 

тренинг]; услуге модела за уметнике; услуге монтаже 

видео записа за манифестације; услуге музеја 

[презентације, изложбе]; услуге ноћних клубова 

[забава]; услуге обданишта; услуге образовања које 

пружају школе; услуге обуке које се пружају путем 

симулатора; услуге омогућавања коришћења 

електронских публикација, које се не могу 

преузимати; услуге позајмљивања књига у 

библиотекама; услуге преводиоца; услуге 

професионалне преквалификације; услуге процене 

телесне издржљивости за потребе тренирања; услуге 

разоноде; услуге репортерског извештавања; услуге 

синхронизовања; услуге спортских кампова; услуге 

спортских објеката; услуге стављања на располагање 

телевизијских програма, који се не могу преузимати, 

путем видео записа на захтев; услуге стављања на 

располагање филмова, који се не могу преузимати, 

путем видео записа на захтев; услуге студија за 

снимање; услуге технике осветљења за 

манифестације; услуге тонске технике за 

манифестације; услуге филмског студија; учење на 

даљину; физичко васпитање; фотографисање; 

фотографске репортаже.   
 

(210) Ж- 2020-1572 (220) 17.09.2020. 

(442) 15.12.2020. 

(731) PRVA TELEVIZIJA DOO BEOGRAD, 

Аутопут 22, Београд, RS 

(740) Весна Живковић, адвокат, Македонска 30, 

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 29.01.02  

(591) бела, окер  

(511) 35  административна обрада наруџбеница за 

куповину; административна помоћ при одговарању 

на позиве за подношење понуда; административне 

услуге за пресељење пословања предузећа; 

административне услуге у вези са упућивањем на 

лечење; ажурирање и одржавање информација у 

регистрима; ажурирање и одржавање податка у 

рачунарским базама података; ажурирање огласних 

материјала; анализе цена и трошкова; ангажовање 

спољних фирми за административно управљање 

компанијама; дактилографске услуге; дистрибуција 

рекламног материјала; дистрибуција узорака; 

договарање претплате за услуге телекомуникација за 

трећа лица; економске прогнозе; издавање машина за 

фотокопирање: изнајмљивање аутомата за продају; 

изнајмљивање билборда [паноа за рекламирање]; 

изнајмљивање времена за рекламирање у средствима 

комуникације; изнајмљивање канцеларијске опреме 

у заједничким радним просторима; изнајмљивање 

канцеларијских машина и опреме; изнајмљивање 

огласних материјала; изнајмљивање огласног 

простора; изнајмљивање продајних штандова; израда 
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извода са рачуна; израђивање профила потрошача за 

комерцијалне или маркетиншке сврхе; индексирање 

интернет сајтова за комерцијалне намене или намене 

оглашавања; испитивање јавног мњења; истраживање 

тржишта; комерцијална администрација за лиценце 

роба и услуга трећих лица; компјутерско управљање 

подацима; консултације о стратегији комуникације у 

односима са јавношћу; консултације о стратегији 

комуникације у рекламирању; консултације у вези са 

избором особља; консултације у вези са пословним 

организовањем; консултације у пословном 

управљању; манекенске услуге у циљу рекламирања 

или продајних промоција; маркетинг; маркетинг у 

оквиру издавања софтвера; маркетиншка 

истраживања; непосредно оглашавање путем поште; 

обавештења о пословима; обезбеђивање онлајн 

тржишта за купце и продавце роба и услуга; 

објављивање рекламних текстова; обрада текста; 

обрачун пореза; оглашавање; оглашавање на 

отвореном; оглашавање плаћањем по клику [рау рег 

click оглашавање]; онлајн рекламирање на 

рачунарској мрежи; оптимизација претраживача за 

промоцију продаје; оптимизација саобраћаја са 

Интернет странице; организовање изложби за 

привредне или рекламне потребе; организовање 

модних ревија у промотивне сврхе; организовање 

сајмова; писање радних биографија за друге; писање 

рекламних текстова; писање текстова за рекламне 

намене; помоћ у пословном или индустријском 

управљању; помоћ у пословном управљању; пословна 

испитивања; пословна истраживања; пословне 

процене; пословно управљање за независне пружаоце 

услуга; пословно управљање за спортисте; пословно 

управљање за сценске уметнике; пословно управљање 

и организационо саветовање; пословно управљање 

програмима рефундирања за друге; пословно 

управљање хотелима; преговарање и закључивање 

пословних трансакција за трећа лица; преговарање о 

пословним уговорима за друге; презентација 

производа путем средстава комуникације, у сврху 

продаје на мало; презентација робе; преписивање 

кореспонденције [канцеларијске услуге]; 

претраживање података у рачунарским датотекама за 

друге; привремено пословно управљање; прикупљање 

информација у компјутерске базе података; 

прикупљање статистичких података; припрема 

платних листи; продукција програма телевизијске 

продаје; производња рекламних филмова; промоција 

робе и услуга кроз спонзорисање спорских догађаја; 

промоција продаје за друге; проналажење особља; 

професионалне пословне консултације; пружање 

комерцијалних и пословних контакт информација; 

пружање комерцијалних савета и информација 

потрошачима при избору роба и услуга; пружање 

корисничких оцена у комерцијалне или рекламне 

сврхе; пружање корисничких прегледа у 

комерцијалне или рекламне сврхе; пружање 

пословних информација; пружање пословних 

информација путем Интернет странице; психолошко 

тестирање за избор запослених; развој концепта 

оглашавања; рачуноводство; ревизија пословања; 

регистровање писане комуникације и података; 

рекламирање на радију; рекламирање преко плаката; 

рекламирање слањем наруџбеница; рекламирање 

преко телевизије; саветодавне услуге у пословном 

управљању; састављање пописа информација за 

комерцијалне и рекламне сврхе; секретарске услуге; 

система ција информација у компјутерским базама 

података; стенографске услуге; стручне услуге о 

пословној ефикасности; тражење спонзорства; 

управљање програмима за путнике који често лете 

авионом; управљање програмима лојалности 

потрошача; уређивање излога; услуге агенција за 

запошљавање; услуге агенција за пружање 

пословних информација; услуге агенција за увоз и 

извоз; услуге велепродаје фармацеутских, 

ветеринарских и хигијенских препарата и 

медицинског материјала; услуге графичке обраде 

материјала за рекламне сврхе; услуге заказивања 

састанака [канцеларијске услуге]; услуге 

комерцијалног лобирања; услуге корпоративне 

комуникације; услуге малопродаје у вези са 

пекарским производима; услуге малопродаје 

уметничких дела од стране уметничких галерија; 

услуге малопродаје фармацеутских, ветеринарских и 

хигијенских препарата и медицинског материјала; 

услуге набавке за трећа лица [куповина производа и 

услуга за друге пословне субјекте]; услуге односа са 

јавношћу; услуге односа са медијима; услуге онлајн 

малопродаје дигиталне музике која се преузима са 

интернета; услуге онлајн малопродаје мелодије звона 

које се преузимају са интернета; услуге онлајн 

малопродаје претходно снимљене музике и филмова 

који се преузимају са интернета; услуге подсећања 

на уговорене састанке [канцеларијски послови]; 

услуге подуговарања, аутсорсинг [помоћ у 

пословању]; услуге пописивања поклона; услуге 

поређења цена; услуге пословног посредовања које 

се односе на повезивање потенцијалних приватних 

улагача са предузетницима којима су потребна 

финансијска средства; услуге посредовања у 

трговини; услуге праћења конкуренције; услуге 

праћења тржишта; услуге праћења штампе; услуге 

претплате на новине за друге; услуге пријављивања 

пореза; услуге продаје путем лицитације; услуге 

рекламних агенција; услуге телемаркетинга; услуге 

телефонских централа; услуге телефонског 

одговарања за одсутне претплатнике; услуге 

управљања пословним пројектима за грађевинске 

пројекте; услуге фотокопирања; фактурисање; 

финансијска ревизија; циљни маркетинг.   
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38  бежично емитовање; емитовање кабловске 

телевизије; емитовање радио програма 

[радиодифузија]; емитовање телевизијских програма; 

изнајмљивање времена приступа глобалним 

рачунарским мрежама; изнајмљивање модема; 

изнајмљивање телекомуникационе опреме; 

изнајмљивање телефона; изнајмљивање уређаја за 

слање порука; изнајмљивање факсимил апарата; 

информације о телекомуникацијама; комуникација 

преко мреже оптичких влакана; комуникација преко 

рачунарских терминала; комуникације мобилним 

телефонима; обезбеђење корисничког приступа 

глобалној рачунарској мрежи; обезбеђивање 

телекомуникационих веза са глобалном рачунарском 

мрежом; омогућавање приступа рачунарским базама 

података; пејџинг услуге, радиом, телефоном или 

другим видом електронског комуницирања; пренос 

видео садржаја на захтев; пренос електронске поште; 

пренос дигиталних датотека; пренос порука и слика 

посредством рачунара; пренос факсимилом; пренос 

телеграма; пренос честитки путем интернета; 

пружање услуга онлајн форума; пружање услуга 

телекомуникационих канала за услуге телешопинга; 

радио комуникације; сателитски пренос; слање 

порука; стриминг [проток] података; телеграфске 

услуге; телекс услуге; телефонске комуникације; 

телефонске услуге; услуге видеоконференција; 

услуге говорне поште; услуге електронског билтена 

[телекомуникационе услуге]; услуге телеграмског 

комуницирања; форуми [причаонице] на 

друштвеним мрежама; услуге телеконференција; 

услуге телекомуникационог усмеравања и 

повезивања; услуге новинских агенција.   

41  академије [образовне]; вођење часова фитнеса; 

дистрибуција филмова; дресирање животиња; 

електронска издаваштво; забава посредством радија; 

извођење представа варијетеа; извођење представа 

ужива; извођење циркуских представа; издавање 

књига; издавање лаке ронилачке опреме; издавање 

опреме за стадионе; издавање спортске опреме, осим 

возила; издавање текстова, осим рекламних текстова; 

издавање тениских терена; изнајмљивање акваријума 

за ентеријере; изнајмљивање аудио опреме; 

изнајмљивање видео рекордера; изнајмљивање аудио 

снимака; изнајмљивање видео трака; изнајмљивање 

играчака; изнајмљивање камкодера; изнајмљивање 

опреме за играње; изнајмљивање опреме за 

осветљавање позоришних и телевизијскох студија; 

изнајмљивање позоришног декора; изнајмљивање 

радио и телевизијских апарата; изнајмљивање 

спортских терена; изнајмљивање синематографских 

апарата; изнајмљивање сценског декора; 

изнајмљивање тренажних симулатора; изнајмљивање 

уметничких дела; изнајмљивање филмова; 

испитивање обучености корисника за управљање 

дроновима; испити из области образовања; клупске 

услуге [забавне или образовне]; компоновање 

музике; културне, образовне или забавне услуге које 

пружају уметничке галерије; мерење времена на 

спортским догађајима; микрофилмовање; монтажа 

видеотрака; настава, обука; образовање у 

интернатима; образовне услуге које пружају 

асистенти за лица са посебним потребама; обука 

гимнастике; обука [тренирање]; омогућавање 

коришћења онлајн видео записа, који се не могу 

преузимати; омогућавање коришћења онлајн музике, 

која се не може преузимати; онлајн издавање 

електронских књига и часописа; организовање 

балова; организовање и вођење колоквијума; 

организовање и вођење конгреса; организовање и 

вођење конференција; организовање и вођење 

образовних форума ужива; организовање и вођење 

радионица [обука]; организовање изложби за 

културне или образовне потребе; организовање и 

спровођење концерата; организовање костимираних 

забавних догађаја; организовање лутрије; 

организовање модних ревија за забавне сврхе; 

организовање представа, свечаности [услуге 

импресарија]; организовање разгледања у пратњи 

водича; организовање спортских такмичења; 

организовање такмичења [образовних или забавних]; 

организовање такмичења у лепоти; организовање 

тура пењања са водичем; оркестарске услуге; писање 

песама; писање сценарија; писање сценарија, изузев 

за рекламне сврхе; писање текстова; планирање 

забава [забава]; подучавање; подучавање аикида; 

подучавање џудоа; позоришна продукција; покретне 

библиотеке; практична настава [обука путем 

демонстрације]; превођење; пренос знања и искуства 

[обучавање]; припрема и вођење семинара; припрема 

и вођење симпозијума; продукција музике; 

продукција представа; продукција радио и 

телевизијских програма; производња филмова, који 

нису рекламни филмови; професионално усмеравање 

[саветовање у вези са образовањем или обуком]; 

пружање информација које се односе на рекреативне 

активности; пружање корисничких оцена у забавне и 

културне сврхе; пружање корисничких прегледа у 

забавне и културне сврхе; пружање услуга аутомата 

за аркадне игрице; пружање услуга казина [игре на 

срећу]; пружање услуга у области забаве и разоноде; 

пружање услуга у области образовања; режирање 

филмова, осим рекламних филмова; резервисање 

седишта за приредбе, свечаности; религијско 

образовање; садо обука [подучавање о чајној 

церемонији]; снабдевање опремом за рекреацију; 

снимање видеорекордером; стављање на 

располагање игралишта и опреме за голф; 

телевизијска забава; титловање; тумачење језика 

знакова; услуге агенција за продају карата 

[разонода]; услуге биоскопа; услуге бојења лица; 

услуге графичке обраде, осим у рекламне сврхе; 
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услуге дискотека; услуге диск џокеја; услуге забаве 

које пружају кампови за одмор; услуге забављача; 

услуге забавних паркова; услуге зоолошких вртова; 

услуге игара на срећу; услуге игара пружених онлајн 

са рачунарске мреже; услуге калиграфије; услуге 

караока; услуге клубова здравља [здравствено и 

фитнес вежбање]; услуге личног тренера [фитнес 

тренинг]; услуге модела за уметнике; услуге монтаже 

видео записа за манифестације; услуге музеја 

[презентације, изложбе]; услуге ноћних клубова 

[забава]; услуге обданишта; услуге образовања које 

пружају школе; услуге обуке које се пружају путем 

симулатора; услуге омогућавања коришћења 

електронских публикација, које се не могу 

преузимати; услуге позајмљивања књига у 

библиотекама; услуге преводиоца; услуге 

професионалне преквалификације; услуге процене 

телесне издржљивости за потребе тренирања; услуге 

разоноде; услуге репортерског извештавања; услуге 

синхронизовања; услуге спортских кампова; услуге 

спортских објеката; услуге стављања на располагање 

телевизијских програма, који се не могу преузимати, 

путем видео записа на захтев; услуге стављања на 

располагање филмова, који се не могу преузимати, 

путем видео записа на захтев; услуге студија за 

снимање; услуге технике осветљења за 

манифестације; услуге тонске технике за 

манифестације; услуге филмског студија; учење на 

даљину; физичко васпитање; фотографисање; 

фотографске репортаже.   
 

(210) Ж- 2020-1573 (220) 17.09.2020. 

(442) 15.12.2020. 

(731) PRVA TELEVIZIJA DOO BEOGRAD, 

Аутопут 22, Београд, RS 

(740) Весна Живковић, адвокат, Македонска 30, 

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 27.07.01; 27.07.17; 29.01.01; 29.01.02  

(591) R 240 G 150 B 0, R 230 G 0 B 0  

(511) 35  административна обрада наруџбеница за 

куповину; административна помоћ при одговарању 

на позиве за подношење понуда; административне 

услуге за пресељење пословања предузећа; 

административне услуге у вези са упућивањем на 

лечење; ажурирање и одржавање информација у 

регистрима; ажурирање и одржавање податка у 

рачунарским базама података; ажурирање огласних 

материјала; анализе цена и трошкова; ангажовање 

спољних фирми за административно управљање 

компанијама; дактилографске услуге; дистрибуција 

рекламног материјала; дистрибуција узорака; 

договарање претплате за услуге телекомуникација за 

трећа лица; економске прогнозе; издавање машина за 

фотокопирање: изнајмљивање аутомата за продају; 

изнајмљивање билборда [паноа за рекламирање]; 

изнајмљивање времена за рекламирање у средствима 

комуникације; изнајмљивање канцеларијске опреме 

у заједничким радним просторима; изнајмљивање 

канцеларијских машина и опреме; изнајмљивање 

огласних материјала; изнајмљивање огласног 

простора; изнајмљивање продајних штандова; израда 

извода са рачуна; израђивање профила потрошача за 

комерцијалне или маркетиншке сврхе; индексирање 

интернет сајтова за комерцијалне намене или намене 

оглашавања; испитивање јавног мњења; 

истраживање тржишта; комерцијална 

администрација за лиценце роба и услуга трећих 

лица; компјутерско управљање подацима; 

консултације о стратегији комуникације у односима 

са јавношћу; консултације о стратегији комуникације 

у рекламирању; консултације у вези са избором 

особља; консултације у вези са пословним 

организовањем; консултације у пословном 

управљању; манекенске услуге у циљу рекламирања 

или продајних промоција; маркетинг; маркетинг у 

оквиру издавања софтвера; маркетиншка 

истраживања; непосредно оглашавање путем поште; 

обавештења о пословима; обезбеђивање онлајн 

тржишта за купце и продавце роба и услуга; 

објављивање рекламних текстова; обрада текста; 

обрачун пореза; оглашавање; оглашавање на 

отвореном; оглашавање плаћањем по клику [рау рег 

click оглашавање]; онлајн рекламирање на 

рачунарској мрежи; оптимизација претраживача за 

промоцију продаје; оптимизација саобраћаја са 

Интернет странице; организовање изложби за 

привредне или рекламне потребе; организовање 

модних ревија у промотивне сврхе; организовање 

сајмова; писање радних биографија за друге; писање 

рекламних текстова; писање текстова за рекламне 

намене; помоћ у пословном или индустријском 

управљању; помоћ у пословном управљању; 

пословна испитивања; пословна истраживања; 

пословне процене; пословно управљање за независне 

пружаоце услуга; пословно управљање за спортисте; 

пословно управљање за сценске уметнике; пословно 

управљање и организационо саветовање; пословно 

управљање програмима рефундирања за друге; 

пословно управљање хотелима; преговарање и 
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закључивање пословних трансакција за трећа лица; 

преговарање о пословним уговорима за друге; 

презентација производа путем средстава 

комуникације, у сврху продаје на мало; презентација 

робе; преписивање кореспонденције [канцеларијске 

услуге]; претраживање података у рачунарским 

датотекама за друге; привремено пословно 

управљање; прикупљање информација у 

компјутерске базе података; прикупљање 

статистичких података; припрема платних листи; 

продукција програма телевизијске продаје; 

производња рекламних филмова; промоција робе и 

услуга кроз спонзорисање спорских догађаја; 

промоција продаје за друге; проналажење особља; 

професионалне пословне консултације; пружање 

комерцијалних и пословних контакт информација; 

пружање комерцијалних савета и информација 

потрошачима при избору роба и услуга; пружање 

корисничких оцена у комерцијалне или рекламне 

сврхе; пружање корисничких прегледа у 

комерцијалне или рекламне сврхе; пружање 

пословних информација; пружање пословних 

информација путем Интернет странице; психолошко 

тестирање за избор запослених; развој концепта 

оглашавања; рачуноводство; ревизија пословања; 

регистровање писане комуникације и података; 

рекламирање на радију; рекламирање преко плаката; 

рекламирање слањем наруџбеница; рекламирање 

преко телевизије; саветодавне услуге у пословном 

управљању; састављање пописа информација за 

комерцијалне и рекламне сврхе; секретарске услуге; 

система ција информација у компјутерским базама 

података; стенографске услуге; стручне услуге о 

пословној ефикасности; тражење спонзорства; 

управљање програмима за путнике који често лете 

авионом; управљање програмима лојалности 

потрошача; уређивање излога; услуге агенција за 

запошљавање; услуге агенција за пружање 

пословних информација; услуге агенција за увоз и 

извоз; услуге велепродаје фармацеутских, 

ветеринарских и хигијенских препарата и 

медицинског материјала; услуге графичке обраде 

материјала за рекламне сврхе; услуге заказивања 

састанака [канцеларијске услуге]; услуге 

комерцијалног лобирања; услуге корпоративне 

комуникације; услуге малопродаје у вези са 

пекарским производима; услуге малопродаје 

уметничких дела од стране уметничких галерија; 

услуге малопродаје фармацеутских, ветеринарских и 

хигијенских препарата и медицинског материјала; 

услуге набавке за трећа лица [куповина производа и 

услуга за друге пословне субјекте]; услуге односа са 

јавношћу; услуге односа са медијима; услуге онлајн 

малопродаје дигиталне музике која се преузима са 

интернета; услуге онлајн малопродаје мелодије звона 

које се преузимају са интернета; услуге онлајн 

малопродаје претходно снимљене музике и филмова 

који се преузимају са интернета; услуге подсећања 

на уговорене састанке [канцеларијски послови]; 

услуге подуговарања, аутсорсинг [помоћ у 

пословању]; услуге пописивања поклона; услуге 

поређења цена; услуге пословног посредовања које 

се односе на повезивање потенцијалних приватних 

улагача са предузетницима којима су потребна 

финансијска средства; услуге посредовања у 

трговини; услуге праћења конкуренције; услуге 

праћења тржишта; услуге праћења штампе; услуге 

претплате на новине за друге; услуге пријављивања 

пореза; услуге продаје путем лицитације; услуге 

рекламних агенција; услуге телемаркетинга; услуге 

телефонских централа; услуге телефонског 

одговарања за одсутне претплатнике; услуге 

управљања пословним пројектима за грађевинске 

пројекте; услуге фотокопирања; фактурисање; 

финансијска ревизија; циљни маркетинг.   

38  бежично емитовање; емитовање кабловске 

телевизије; емитовање радио програма 

[радиодифузија]; емитовање телевизијских програма; 

изнајмљивање времена приступа глобалним 

рачунарским мрежама; изнајмљивање модема; 

изнајмљивање телекомуникационе опреме; 

изнајмљивање телефона; изнајмљивање уређаја за 

слање порука; изнајмљивање факсимил апарата; 

информације о телекомуникацијама; комуникација 

преко мреже оптичких влакана; комуникација преко 

рачунарских терминала; комуникације мобилним 

телефонима; обезбеђење корисничког приступа 

глобалној рачунарској мрежи; обезбеђивање 

телекомуникационих веза са глобалном рачунарском 

мрежом; омогућавање приступа рачунарским базама 

података; пејџинг услуге, радиом, телефоном или 

другим видом електронског комуницирања; пренос 

видео садржаја на захтев; пренос електронске поште; 

пренос дигиталних датотека; пренос порука и слика 

посредством рачунара; пренос факсимилом; пренос 

телеграма; пренос честитки путем интернета; 

пружање услуга онлајн форума; пружање услуга 

телекомуникационих канала за услуге телешопинга; 

радио комуникације; сателитски пренос; слање 

порука; стриминг [проток] података; телеграфске 

услуге; телекс услуге; телефонске комуникације; 

телефонске услуге; услуге видеоконференција; 

услуге говорне поште; услуге електронског билтена 

[телекомуникационе услуге]; услуге телеграмског 

комуницирања; форуми [причаонице] на 

друштвеним мрежама; услуге телеконференција; 

услуге телекомуникационог усмеравања и 

повезивања; услуге новинских агенција.   

41  академије [образовне]; вођење часова фитнеса; 

дистрибуција филмова; дресирање животиња; 

електронска издаваштво; забава посредством радија; 

извођење представа варијетеа; извођење представа 
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ужива; извођење циркуских представа; издавање 

књига; издавање лаке ронилачке опреме; издавање 

опреме за стадионе; издавање спортске опреме, осим 

возила; издавање текстова, осим рекламних текстова; 

издавање тениских терена; изнајмљивање акваријума 

за ентеријере; изнајмљивање аудио опреме; 

изнајмљивање видео рекордера; изнајмљивање аудио 

снимака; изнајмљивање видео трака; изнајмљивање 

играчака; изнајмљивање камкодера; изнајмљивање 

опреме за играње; изнајмљивање опреме за 

осветљавање позоришних и телевизијскох студија; 

изнајмљивање позоришног декора; изнајмљивање 

радио и телевизијских апарата; изнајмљивање 

спортских терена; изнајмљивање синематографских 

апарата; изнајмљивање сценског декора; 

изнајмљивање тренажних симулатора; изнајмљивање 

уметничких дела; изнајмљивање филмова; 

испитивање обучености корисника за управљање 

дроновима; испити из области образовања; клупске 

услуге [забавне или образовне]; компоновање 

музике; културне, образовне или забавне услуге које 

пружају уметничке галерије; мерење времена на 

спортским догађајима; микрофилмовање; монтажа 

видеотрака; настава, обука; образовање у 

интернатима; образовне услуге које пружају 

асистенти за лица са посебним потребама; обука 

гимнастике; обука [тренирање]; омогућавање 

коришћења онлајн видео записа, који се не могу 

преузимати; омогућавање коришћења онлајн музике, 

која се не може преузимати; онлајн издавање 

електронских књига и часописа; организовање 

балова; организовање и вођење колоквијума; 

организовање и вођење конгреса; организовање и 

вођење конференција; организовање и вођење 

образовних форума ужива; организовање и вођење 

радионица [обука]; организовање изложби за 

културне или образовне потребе; организовање и 

спровођење концерата; организовање костимираних 

забавних догађаја; организовање лутрије; 

организовање модних ревија за забавне сврхе; 

организовање представа, свечаности [услуге 

импресарија]; организовање разгледања у пратњи 

водича; организовање спортских такмичења; 

организовање такмичења [образовних или забавних]; 

организовање такмичења у лепоти; организовање 

тура пењања са водичем; оркестарске услуге; писање 

песама; писање сценарија; писање сценарија, изузев 

за рекламне сврхе; писање текстова; планирање 

забава [забава]; подучавање; подучавање аикида; 

подучавање џудоа; позоришна продукција; покретне 

библиотеке; практична настава [обука путем 

демонстрације]; превођење; пренос знања и искуства 

[обучавање]; припрема и вођење семинара; припрема 

и вођење симпозијума; продукција музике; 

продукција представа; продукција радио и 

телевизијских програма; производња филмова, који 

нису рекламни филмови; професионално усмеравање 

[саветовање у вези са образовањем или обуком]; 

пружање информација које се односе на рекреативне 

активности; пружање корисничких оцена у забавне и 

културне сврхе; пружање корисничких прегледа у 

забавне и културне сврхе; пружање услуга аутомата 

за аркадне игрице; пружање услуга казина [игре на 

срећу]; пружање услуга у области забаве и разоноде; 

пружање услуга у области образовања; режирање 

филмова, осим рекламних филмова; резервисање 

седишта за приредбе, свечаности; религијско 

образовање; садо обука [подучавање о чајној 

церемонији]; снабдевање опремом за рекреацију; 

снимање видеорекордером; стављање на 

располагање игралишта и опреме за голф; 

телевизијска забава; титловање; тумачење језика 

знакова; услуге агенција за продају карата 

[разонода]; услуге биоскопа; услуге бојења лица; 

услуге графичке обраде, осим у рекламне сврхе; 

услуге дискотека; услуге диск џокеја; услуге забаве 

које пружају кампови за одмор; услуге забављача; 

услуге забавних паркова; услуге зоолошких вртова; 

услуге игара на срећу; услуге игара пружених онлајн 

са рачунарске мреже; услуге калиграфије; услуге 

караока; услуге клубова здравља [здравствено и 

фитнес вежбање]; услуге личног тренера [фитнес 

тренинг]; услуге модела за уметнике; услуге монтаже 

видео записа за манифестације; услуге музеја 

[презентације, изложбе]; услуге ноћних клубова 

[забава]; услуге обданишта; услуге образовања које 

пружају школе; услуге обуке које се пружају путем 

симулатора; услуге омогућавања коришћења 

електронских публикација, које се не могу 

преузимати; услуге позајмљивања књига у 

библиотекама; услуге преводиоца; услуге 

професионалне преквалификације; услуге процене 

телесне издржљивости за потребе тренирања; услуге 

разоноде; услуге репортерског извештавања; услуге 

синхронизовања; услуге спортских кампова; услуге 

спортских објеката; услуге стављања на располагање 

телевизијских програма, који се не могу преузимати, 

путем видео записа на захтев; услуге стављања на 

располагање филмова, који се не могу преузимати, 

путем видео записа на захтев; услуге студија за 

снимање; услуге технике осветљења за 

манифестације; услуге тонске технике за 

манифестације; услуге филмског студија; учење на 

даљину; физичко васпитање; фотографисање; 

фотографске репортаже.   
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(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.07.01; 27.07.17; 29.01.01; 29.01.02  

(591) бела, црвена, окер  

(511) 35  административна обрада наруџбеница за 

куповину; административна помоћ при одговарању 

на позиве за подношење понуда; административне 

услуге за пресељење пословања предузећа; 

административне услуге у вези са упућивањем на 

лечење; ажурирање и одржавање информација у 

регистрима; ажурирање и одржавање податка у 

рачунарским базама података; ажурирање огласних 

материјала; анализе цена и трошкова; ангажовање 

спољних фирми за административно управљање 

компанијама; дактилографске услуге; дистрибуција 

рекламног материјала; дистрибуција узорака; 

договарање претплате за услуге телекомуникација за 

трећа лица; економске прогнозе; издавање машина за 

фотокопирање: изнајмљивање аутомата за продају; 

изнајмљивање билборда [паноа за рекламирање]; 

изнајмљивање времена за рекламирање у средствима 

комуникације; изнајмљивање канцеларијске опреме 

у заједничким радним просторима; изнајмљивање 

канцеларијских машина и опреме; изнајмљивање 

огласних материјала; изнајмљивање огласног 

простора; изнајмљивање продајних штандова; израда 

извода са рачуна; израђивање профила потрошача за 

комерцијалне или маркетиншке сврхе; индексирање 

интернет сајтова за комерцијалне намене или намене 

оглашавања; испитивање јавног мњења; 

истраживање тржишта; комерцијална 

администрација за лиценце роба и услуга трећих 

лица; компјутерско управљање подацима; 

консултације о стратегији комуникације у односима 

са јавношћу; консултације о стратегији комуникације 

у рекламирању; консултације у вези са избором 

особља; консултације у вези са пословним 

организовањем; консултације у пословном 

управљању; манекенске услуге у циљу рекламирања 

или продајних промоција; маркетинг; маркетинг у 

оквиру издавања софтвера; маркетиншка 

истраживања; непосредно оглашавање путем поште; 

обавештења о пословима; обезбеђивање онлајн 

тржишта за купце и продавце роба и услуга; 

објављивање рекламних текстова; обрада текста; 

обрачун пореза; оглашавање; оглашавање на 

отвореном; оглашавање плаћањем по клику [рау рег 

click оглашавање]; онлајн рекламирање на 

рачунарској мрежи; оптимизација претраживача за 

промоцију продаје; оптимизација саобраћаја са 

Интернет странице; организовање изложби за 

привредне или рекламне потребе; организовање 

модних ревија у промотивне сврхе; организовање 

сајмова; писање радних биографија за друге; писање 

рекламних текстова; писање текстова за рекламне 

намене; помоћ у пословном или индустријском 

управљању; помоћ у пословном управљању; 

пословна испитивања; пословна истраживања; 

пословне процене; пословно управљање за независне 

пружаоце услуга; пословно управљање за спортисте; 

пословно управљање за сценске уметнике; пословно 

управљање и организационо саветовање; пословно 

управљање програмима рефундирања за друге; 

пословно управљање хотелима; преговарање и 

закључивање пословних трансакција за трећа лица; 

преговарање о пословним уговорима за друге; 

презентација производа путем средстава 

комуникације, у сврху продаје на мало; презентација 

робе; преписивање кореспонденције [канцеларијске 

услуге]; претраживање података у рачунарским 

датотекама за друге; привремено пословно 

управљање; прикупљање информација у 

компјутерске базе података; прикупљање 

статистичких података; припрема платних листи; 

продукција програма телевизијске продаје; 

производња рекламних филмова; промоција робе и 

услуга кроз спонзорисање спорских догађаја; 

промоција продаје за друге; проналажење особља; 

професионалне пословне консултације; пружање 

комерцијалних и пословних контакт информација; 

пружање комерцијалних савета и информација 

потрошачима при избору роба и услуга; пружање 

корисничких оцена у комерцијалне или рекламне 

сврхе; пружање корисничких прегледа у 

комерцијалне или рекламне сврхе; пружање 

пословних информација; пружање пословних 

информација путем Интернет странице; психолошко 

тестирање за избор запослених; развој концепта 

оглашавања; рачуноводство; ревизија пословања; 

регистровање писане комуникације и података; 

рекламирање на радију; рекламирање преко плаката; 

рекламирање слањем наруџбеница; рекламирање 

преко телевизије; саветодавне услуге у пословном 

управљању; састављање пописа информација за 

комерцијалне и рекламне сврхе; секретарске услуге; 

система ција информација у компјутерским базама 

података; стенографске услуге; стручне услуге о 

пословној ефикасности; тражење спонзорства; 

управљање програмима за путнике који често лете 

авионом; управљање програмима лојалности 

потрошача; уређивање излога; услуге агенција за 

запошљавање; услуге агенција за пружање 
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пословних информација; услуге агенција за увоз и 

извоз; услуге велепродаје фармацеутских, 

ветеринарских и хигијенских препарата и 

медицинског материјала; услуге графичке обраде 

материјала за рекламне сврхе; услуге заказивања 

састанака [канцеларијске услуге]; услуге 

комерцијалног лобирања; услуге корпоративне 

комуникације; услуге малопродаје у вези са 

пекарским производима; услуге малопродаје 

уметничких дела од стране уметничких галерија; 

услуге малопродаје фармацеутских, ветеринарских и 

хигијенских препарата и медицинског материјала; 

услуге набавке за трећа лица [куповина производа и 

услуга за друге пословне субјекте]; услуге односа са 

јавношћу; услуге односа са медијима; услуге онлајн 

малопродаје дигиталне музике која се преузима са 

интернета; услуге онлајн малопродаје мелодије звона 

које се преузимају са интернета; услуге онлајн 

малопродаје претходно снимљене музике и филмова 

који се преузимају са интернета; услуге подсећања 

на уговорене састанке [канцеларијски послови]; 

услуге подуговарања, аутсорсинг [помоћ у 

пословању]; услуге пописивања поклона; услуге 

поређења цена; услуге пословног посредовања које 

се односе на повезивање потенцијалних приватних 

улагача са предузетницима којима су потребна 

финансијска средства; услуге посредовања у 

трговини; услуге праћења конкуренције; услуге 

праћења тржишта; услуге праћења штампе; услуге 

претплате на новине за друге; услуге пријављивања 

пореза; услуге продаје путем лицитације; услуге 

рекламних агенција; услуге телемаркетинга; услуге 

телефонских централа; услуге телефонског 

одговарања за одсутне претплатнике; услуге 

управљања пословним пројектима за грађевинске 

пројекте; услуге фотокопирања; фактурисање; 

финансијска ревизија; циљни маркетинг.   

38  бежично емитовање; емитовање кабловске 

телевизије; емитовање радио програма 

[радиодифузија]; емитовање телевизијских програма; 

изнајмљивање времена приступа глобалним 

рачунарским мрежама; изнајмљивање модема; 

изнајмљивање телекомуникационе опреме; 

изнајмљивање телефона; изнајмљивање уређаја за 

слање порука; изнајмљивање факсимил апарата; 

информације о телекомуникацијама; комуникација 

преко мреже оптичких влакана; комуникација преко 

рачунарских терминала; комуникације мобилним 

телефонима; обезбеђење корисничког приступа 

глобалној рачунарској мрежи; обезбеђивање 

телекомуникационих веза са глобалном рачунарском 

мрежом; омогућавање приступа рачунарским базама 

података; пејџинг услуге, радиом, телефоном или 

другим видом електронског комуницирања; пренос 

видео садржаја на захтев; пренос електронске поште; 

пренос дигиталних датотека; пренос порука и слика 

посредством рачунара; пренос факсимилом; пренос 

телеграма; пренос честитки путем интернета; 

пружање услуга онлајн форума; пружање услуга 

телекомуникационих канала за услуге телешопинга; 

радио комуникације; сателитски пренос; слање 

порука; стриминг [проток] података; телеграфске 

услуге; телекс услуге; телефонске комуникације; 

телефонске услуге; услуге видеоконференција; 

услуге говорне поште; услуге електронског билтена 

[телекомуникационе услуге]; услуге телеграмског 

комуницирања; форуми [причаонице] на 

друштвеним мрежама; услуге телеконференција; 

услуге телекомуникационог усмеравања и 

повезивања; услуге новинских агенција.   

41  академије [образовне]; вођење часова фитнеса; 

дистрибуција филмова; дресирање животиња; 

електронска издаваштво; забава посредством радија; 

извођење представа варијетеа; извођење представа 

ужива; извођење циркуских представа; издавање 

књига; издавање лаке ронилачке опреме; издавање 

опреме за стадионе; издавање спортске опреме, осим 

возила; издавање текстова, осим рекламних текстова; 

издавање тениских терена; изнајмљивање акваријума 

за ентеријере; изнајмљивање аудио опреме; 

изнајмљивање видео рекордера; изнајмљивање аудио 

снимака; изнајмљивање видео трака; изнајмљивање 

играчака; изнајмљивање камкодера; изнајмљивање 

опреме за играње; изнајмљивање опреме за 

осветљавање позоришних и телевизијскох студија; 

изнајмљивање позоришног декора; изнајмљивање 

радио и телевизијских апарата; изнајмљивање 

спортских терена; изнајмљивање синематографских 

апарата; изнајмљивање сценског декора; 

изнајмљивање тренажних симулатора; изнајмљивање 

уметничких дела; изнајмљивање филмова; 

испитивање обучености корисника за управљање 

дроновима; испити из области образовања; клупске 

услуге [забавне или образовне]; компоновање 

музике; културне, образовне или забавне услуге које 

пружају уметничке галерије; мерење времена на 

спортским догађајима; микрофилмовање; монтажа 

видеотрака; настава, обука; образовање у 

интернатима; образовне услуге које пружају 

асистенти за лица са посебним потребама; обука 

гимнастике; обука [тренирање]; омогућавање 

коришћења онлајн видео записа, који се не могу 

преузимати; омогућавање коришћења онлајн музике, 

која се не може преузимати; онлајн издавање 

електронских књига и часописа; организовање 

балова; организовање и вођење колоквијума; 

организовање и вођење конгреса; организовање и 

вођење конференција; организовање и вођење 

образовних форума ужива; организовање и вођење 

радионица [обука]; организовање изложби за 

културне или образовне потребе; организовање и 

спровођење концерата; организовање костимираних 
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забавних догађаја; организовање лутрије; 

организовање модних ревија за забавне сврхе; 

организовање представа, свечаности [услуге 

импресарија]; организовање разгледања у пратњи 

водича; организовање спортских такмичења; 

организовање такмичења [образовних или забавних]; 

организовање такмичења у лепоти; организовање 

тура пењања са водичем; оркестарске услуге; писање 

песама; писање сценарија; писање сценарија, изузев 

за рекламне сврхе; писање текстова; планирање 

забава [забава]; подучавање; подучавање аикида; 

подучавање џудоа; позоришна продукција; покретне 

библиотеке; практична настава [обука путем 

демонстрације]; превођење; пренос знања и искуства 

[обучавање]; припрема и вођење семинара; припрема 

и вођење симпозијума; продукција музике; 

продукција представа; продукција радио и 

телевизијских програма; производња филмова, који 

нису рекламни филмови; професионално усмеравање 

[саветовање у вези са образовањем или обуком]; 

пружање информација које се односе на рекреативне 

активности; пружање корисничких оцена у забавне и 

културне сврхе; пружање корисничких прегледа у 

забавне и културне сврхе; пружање услуга аутомата 

за аркадне игрице; пружање услуга казина [игре на 

срећу]; пружање услуга у области забаве и разоноде; 

пружање услуга у области образовања; режирање 

филмова, осим рекламних филмова; резервисање 

седишта за приредбе, свечаности; религијско 

образовање; садо обука [подучавање о чајној 

церемонији]; снабдевање опремом за рекреацију; 

снимање видеорекордером; стављање на 

располагање игралишта и опреме за голф; 

телевизијска забава; титловање; тумачење језика 

знакова; услуге агенција за продају карата 

[разонода]; услуге биоскопа; услуге бојења лица; 

услуге графичке обраде, осим у рекламне сврхе; 

услуге дискотека; услуге диск џокеја; услуге забаве 

које пружају кампови за одмор; услуге забављача; 

услуге забавних паркова; услуге зоолошких вртова; 

услуге игара на срећу; услуге игара пружених онлајн 

са рачунарске мреже; услуге калиграфије; услуге 

караока; услуге клубова здравља [здравствено и 

фитнес вежбање]; услуге личног тренера [фитнес 

тренинг]; услуге модела за уметнике; услуге монтаже 

видео записа за манифестације; услуге музеја 

[презентације, изложбе]; услуге ноћних клубова 

[забава]; услуге обданишта; услуге образовања које 

пружају школе; услуге обуке које се пружају путем 

симулатора; услуге омогућавања коришћења 

електронских публикација, које се не могу 

преузимати; услуге позајмљивања књига у 

библиотекама; услуге преводиоца; услуге 

професионалне преквалификације; услуге процене 

телесне издржљивости за потребе тренирања; услуге 

разоноде; услуге репортерског извештавања; услуге 

синхронизовања; услуге спортских кампова; услуге 

спортских објеката; услуге стављања на располагање 

телевизијских програма, који се не могу преузимати, 

путем видео записа на захтев; услуге стављања на 

располагање филмова, који се не могу преузимати, 

путем видео записа на захтев; услуге студија за 

снимање; услуге технике осветљења за 

манифестације; услуге тонске технике за 

манифестације; услуге филмског студија; учење на 

даљину; физичко васпитање; фотографисање; 

фотографске репортаже.   
 

(210) Ж- 2020-1576 (220) 18.09.2020. 

(442) 15.12.2020. 

(731) Bel Qistas doo, Дунавска 25, 11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 03.04.11; 05.03.15; 05.07.21; 05.07.22; 26.01.18; 

27.03.03; 27.05.03; 27.05.09; 27.05.21; 29.01.14  

(591) плава, зелена, бела, црвена  

(511) 32  воћни сокови.  
 

(210) Ж- 2020-1577 (220) 18.09.2020. 

(442) 15.12.2020. 

(731) Bel Qistas doo, Дунавска 25, 11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 03.04.11; 05.03.15; 05.07.11; 05.07.22; 26.01.18; 

27.03.03; 27.05.03; 27.05.09; 27.05.21; 29.01.15  

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

(511) 32  воћни сокови.  
 

(210) Ж- 2020-1578 (220) 18.09.2020. 

(442) 15.12.2020. 
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(731) Bel Qistas doo, Дунавска 25, 11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 03.04.11; 05.07.17; 05.07.22; 26.01.18; 27.03.03; 

27.05.03; 27.05.09; 27.05.21; 29.01.15  

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

(511) 32  воћни сокови.  
 

(210) Ж- 2020-1583 (220) 18.09.2020. 

(442) 15.12.2020. 

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

2030, New York, NY 10176, US 

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

Београд 

(540) 

BOM DIA BRIGHT 

(511) 3  креме, средства за прање, пилинзи и маске за 

лице, тело и руке; производи за негу коже лица; 

мириси и мирисни спрејеви за личну употребу; 

шминка и козметика.  
 

(210) Ж- 2020-1584 (220) 18.09.2020. 

(442) 15.12.2020. 

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

Caesarea Industrial Park, Caesarea, IL 

(740) Мирков Реља, Патријарха Јоаникија 14,  

11090, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.13; 29.01.04; 29.01.06  

(591) бела и плава  

(511) 10  хируршки, медицински, зубарски и 

ветеринарски апарати и инструменти вештачки 

удови, очи и зуби; ортопедски артикли; хируршки 

материјали за зашивање; терапеутски помоћни 

уређаји за хендикепиране особе; апарати за масажу; 

апарати, уређаји и производи за одојчад; наиме игле 

за медицинску употребу, игле за зашивање, 

хируршке, рукавице за медицинску употребу, 

јастуци за употребу у медицини, хируршки прибор, 

вреће са ледом за медицинску употребу, убризгивачи 

за медицинску употребу, ласери за медицинску 

употребу, ласери за уклањање длака, ласери за 

подмлађивање коже, апарати за уклањање тетоважа, 

ласери за уклањање оштећења на кожи, ласери за 

уклањање вена, апарати за редуковање масти у телу, 

ласери за лечење псоријазе, ласери за лечење екцема 

и себореичног дерматитиса, апарати за лечење 

витилига, целулита и акни, лампе за медицинску 

употребу, шприцеви за медицинску употребу, 

апарати који се користе у медицинским анализама, 

маске које користи медицинско особље, медицински 

водећи конац, апарати за ДНК и РНК тестове за 

употребу у медицини, фластери за хлађење за 

медицинску употребу.  

41  образовне услуге; припремање обуке; разонода; 

спортске и културне активности, наиме академије 

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

пружања обуке, организовање вођење конференција, 

организовање вођење конгреса, организовање 

изложби за образовне потребе, практична настава 

(обука путем демонстрације), организовање и вођење 

радионица (обука), организовање и вођење 

образовних форума уживо.  

44  медицинске услуге; хигијенска заштита и нега 

лепоте за људе; наиме услуге медицинских клиника, 

болничке услуге, здравствена нега, медицинска помоћ, 

пластична хирургија, изнајмљивање медицинске 

опреме, услуге здравствених центара, услуге 

коришћења ласера и апарата за уклањање длака, 

подмлађивање коже, уклањање тетоважа, уклањање 

оштећења на кожи, уклањање вена, редуковање масти у 

телу, лечење псоријазе, екцема, себореичног 

дерматитиса, витилига, целулита и акни.  
 

(210) Ж- 2020-1587 (220) 21.09.2020. 

(442) 15.12.2020. 

(731) Društvo za proizvodnju, preradu i promet 

"NELLI" d.o.o. Loznica, Геогрија Јакшића 14,  

15300 Лозница, RS 

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЋ & ПАРТНЕРС ДОО 

БЕОГРАД, Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

MONELLY 

(511) 35  услуге управљања пословним пројектима за 

грађевинске пројекте.  

37  грађевинско конструисање, грађевински надзор, 

услуге изградње објеката.  

43  услуге хотела; услуге обезбеђивања хране и пића; 

приватни смештај; услуге мотела; изнајмљивање 

просторија за састанке; услуге ресторана.  
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(210) Ж- 2020-1590 (220) 21.09.2020. 

(442) 15.12.2020. 

(731) Бранислав Радомировић, Јоакима Вујића 12, 

Нови Сад, RS 

(740) ОАД Стојковић, адвокат Бојана Стојковић, 

Његошева 28а, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.13.15; 16.01.01; 26.11.22; 27.05.01; 29.01.01; 

29.01.06; 29.01.08  

(591) бела, црвена и црна  

(511) 9  мобилна апликација која омогућава да се 

корисник обавести да је у одређеном претходном 

периоду био у близини особе која је унела код 

Ковид-19 у апликацију; рачунарски програми за 

употребу у спречавању ширења заразних болести; 

рачунарски програми за идентификацију блиских 

контакт особа за употребу у спречавању ширења 

заразних болести; апликација за употребу у 

спречавању ширења заразних болести; апликација за 

идентификацију блиских контакт особа за употребу у 

спречавању ширења заразних болести; апликације за 

рачунарске софтвере које се могу преузимати; 

рачунарски програми [софтвери који се могу 

преузимати]; рачунарски софтвер, снимљени; 

процесори [централна јединица за обраду података]; 

читачи [опрема за обраду података]; рачунарске 

софтверске платформе, снимљене или даунлодоване; 

носиви уређаји за мерење активности. 

42  рачунарско програмирање; дизајнирање 

рачунарског софтвера; ажурирање рачунарског 

софтвера; изнајмљивање рачунарског софтвера; 

одржавање рачунарског софтвера; дизајнирање 

рачунарских система; инсталирање рачунарског 

софтвера; чување резервне копије података ван 

мреже; електронско похрањивање података; 

креирање и дизајнирање за друге индекса 

информација заснованих на интернету [услуге 

информационе технологије].  
 

(210) Ж- 2020-1592 (220) 21.09.2020. 

(442) 15.12.2020. 

(731) INDUSTRIJA SMRZNUTE HRANE FRIKOM 

DOO BEOGRAD, Зрењанински пут бб, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 05.03.13; 25.07.20; 26.01.22; 26.04.02; 26.04.10; 

26.04.12; 26.11.12; 26.11.13; 27.05.24; 29.01.14  

(591) cyan, magenta, yellow, black  

(511) 30  чај, колачи и посластице, сладоледи, лед.  
 

(210) Ж- 2020-1593 (220) 21.09.2020. 

(442) 15.12.2020. 

(731) INDUSTRIJA SMRZNUTE HRANE FRIKOM 

DOO BEOGRAD, Зрењанински пут бб, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 01.11.01; 25.07.20; 26.01.22; 26.04.02; 26.04.10; 

26.04.12; 26.04.13; 26.11.12; 26.11.13; 27.05.24; 

29.01.14  

(591) cyan, magenta, yellow, black  

(511) 30  чај, колачи и посластице, сладоледи, лед.  
 

(210) Ж- 2020-1595 (220) 22.09.2020. 

(442) 15.12.2020. 

(731) Medipharm pharmaceuticals d.o.o., Хусинских 

рудара 31а/203, 11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 29.01.04  

(591) C.73%, M:47%, Y:0%, K:0%  

(511) 5  фармацеутски и ветеринарски препарати; 

санитарни препарати за медицинску употребу; 

дијететске супстанце прилагођене за употребу у 

медицини; помоћна лековита средства; храна за бебе; 

фластери, материјали за завијање; материјали за 

пломбирање зуба, зубарска смола; дезинфекциона 

средства; препарати за уништавање штеточина; 

фунгициди, хербициди.   
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35  дизајнирање рекламног материјала, писање 

рекламних текстова, рекламирање, оглашавање, 

објављивање рекламних текстова, дистрибуција 

рекламног материјала.  

42  научна и индустријска испитивања у фармацији.  
 

(210) Ж- 2020-1596 (220) 22.09.2020. 

(442) 15.12.2020. 

(731) Medipharm pharmaceuticals d.o.o., Хусинских 

рудара 31а/203, 11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01  

(511) 5  фармацеутски и ветеринарски препарати; 

санитарни препарати за медицинску употребу; 

дијететске супстанце прилагођене за употребу у 

медицини; помоћна лековита средства; храна за бебе; 

фластери, материјали за завијање; материјали за 

пломбирање зуба, зубарска смола; дезинфекциона 

средства; препарати за уништавање штеточина; 

фунгициди, хербициди.   

35  дизајнирање рекламног материјала, писање 

рекламних текстова, рекламирање, оглашавање, 

објављивање рекламних текстова, дистрибуција 

рекламног материјала.  

42  научна и индустријска испитивања у фармацији.  
 

(210) Ж- 2020-1600 (220) 21.09.2020. 

(442) 15.12.2020. 

(731) VETERINARSKI zavod SUBOTICA ad 

proizvodnja farmaceutskih preparata, pesticidа i 

sredstava za DDD Subotica, Београдски пут 123, 

24106 Суботица, RS 

(740) Адвокат Јелчић Радован, Булевар ослобођења 

79, 21101 Нови Сад 

(540) 

 

 

(531) 03.11.01; 26.01.03; 27.03.03; 27.05.21; 29.01.01; 

29.01.04; 29.01.06  

(591) бела - C 0 - M 0 - Y 0 - K 0 R 255 - G 255 - B 255 

# ffffff, црвена - PANTONE 1795 C 5 - M 100 - Y 93 - 

K 0 R 220 - G 13 - B 31 # dc0d1f, плава - PANTONE 

293 C 100 - M 75 - Y 10 - K 5 R 4 - G 40 - B 140 # 

04468 c  

(511) 3  немедицинска козметика и тоалетни 

препарати.  

5  фармацеутски, медицински и ветеринарски 

препарати; санитарни препарати за употребу у 

медицини; дијететска храна и супстанце прилагођене 

за употребу у медицини или ветеринарску употребу, 

дијететски додаци (додаци исхрани) за људе и 

животиње; дезинфекциона средства; препарати за 

уништавање штеточина; фунгициди; хербициди.  

31  храна и пиће за животиње.  
 

(210) Ж- 2020-1602 (220) 22.09.2020. 

(442) 15.12.2020. 

(731) Милан Стојковић, Бранка Крсмановића 2/54, 

Ниш, RS 

(740) Мирков Реља, Патријарха Јоаникија 14,  

11090, Београд 

(540) 

TRIOSEPT 

(511) 3  немедицинска козметика и тоалетни 

препарати; немедицинска средства за чишћење зуба; 

парфимеријски производи, етарска уља; средства за 

бељење и друге супстанце за употребу у 

перионицама; препарати за чишћење, полирање, 

рибање и абразивни препарати укључујући и сапун, 

течни сапун, сапун за бријање, комади сапуна, 

тоалетне воде, миришљаве воде, препарати за 

чишћење, тоалетни производи (средства за личну 

хигијену), влажне марамице, средства за вагинално 

испирање за личну хигијену.  

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 

укључујући и мелеме за медицинску употребу, 

дезинфекциона средства за хигијенске сврхе.   
 

(210) Ж- 2020-1603 (220) 22.09.2020. 

(442) 15.12.2020. 

(731) Бојана Несторовић, Станка Враза 25,  

11000 Београд, RS 
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(540) 

 

(531) 03.07.05; 03.07.24; 03.07.25; 24.17.12; 27.05.02; 

28.05.00; 29.01.15  

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

(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.  

41  образовне услуге; припремање обуке; разонода; 

спортске и културне активности.  
 

(210) Ж- 2020-1604 (220) 22.09.2020. 

(442) 15.12.2020. 

(731) Marbo Product d.o.o., Ђорђа Станојевића 14, 

11000 Београд, RS 

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

11040, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.07; 05.11.01; 08.03.02; 08.07.05; 08.07.08; 

11.01.09; 19.03.05; 25.05.25; 25.07.25; 27.05.13; 

27.05.17; 29.01.15  

(591) црвена, жута, плава, бела, зелена, беж, браон  

(511) 29  грицкалице на бази кромпира; чипс од 

кромпира; листићи од кромпира.  
 

(210) Ж- 2020-1605 (220) 22.09.2020. 

(442) 15.12.2020. 

(731) Marbo Product d.o.o., Ђорђа Станојевића 14, 

11000 Београд, RS 

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

11040, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.07; 08.07.08; 11.01.09; 19.03.05; 25.05.25; 

25.07.25; 27.05.13; 27.05.17; 29.01.15  

(591) црвена, жута, плава, бела, беж, браон  

(511) 29  грицкалице на бази кромпира; чипс од 

кромпира; листићи од кромпира.  
 

(210) Ж- 2020-1606 (220) 22.09.2020. 

(442) 15.12.2020. 

(731) Marbo Product d.o.o., Ђорђа Станојевића 14, 

11000 Београд, RS 

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

11040, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.07; 05.09.15; 08.07.08; 11.01.09; 19.03.05; 

25.05.25; 25.07.25; 27.05.13; 27.05.17; 29.01.15  

(591) црвена, жута, плава, бела, зелена, беж, браон  

(511) 29  грицкалице на бази кромпира; чипс од 

кромпира; листићи од кромпира.  
 

(210) Ж- 2020-1608 (220) 23.09.2020. 

(442) 15.12.2020. 

(731) SmartCat d.o.o. Novi Sad, Мирослава Антића 2, 

21000, Нови Сад, RS 
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(740) Сергеј Дамјанов, Мирослава Антића 4,  

21000, Нови Сад 

(540) 

 

(531) 03.01.06; 03.01.16; 03.01.24; 27.05.01; 29.01.04; 

29.01.08  

(591) црна 221Ф1Ф, тамно плава 0Ц71ББ, светлије 

плава 00А2Е5  

(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.   

42  научне и технолошке услуге, као и услуге 

истраживања и пројектовања у вези са њима; услуге 

индустријских анализа, индустријског истраживања 

и индустријског дизајна; услуге контроле квалитета 

и аутентификације; пројектовање и развој 

рачунарског хардвера и софтвера.   
 

(210) Ж- 2020-1609 (220) 23.09.2020. 

(442) 15.12.2020. 

(731) AMICOSANTE doo, Стевана Опачића 4/4, 

11090, Београд - Раковица, RS 

(540) 

DENTBIOTY 

(511) 3  гелови за чишћење зуба; етарска уља; 

жвакаћа гума за избељивање зуба; немедицинска 

козметика и тоалетни препарати; немедицинска 

средства за испирање; немедицинска средства за 

испирање уста; немедицинска средства за испирање 

уста и гргљање; немедицинска средства за негу и 

испирање уста; немедицинска средства за чишћење 

зуба; немедицински препарати за негу зуба и за 

испирање уста; немедицински препарати за негу 

усана; немедицински производи за заштиту усана; 

пасте за зубе; пасте за избељивање зуба; прашкови за 

зубе; прашкови за зубе за козметичке потребе; 

прашкови за чишћење зуба; препарати за испирање 

уста, који нису медицински; препарати за полирање 

протеза; природна етарска уља; средства за испирање 

уста против каријеса, нису за медицинске потребе; 

средства за чишћење зуба; средства за чишћење зуба 

и испирање уста; средства за чишћење зуба [пасте, 

гелови, течности]; средства за чишћење зуба у 

облику жвакаће гуме; течни производи за негу зуба; 

траке за избељивање зуба; траке за освежавање даха.  

5  бомбоне за освежавање даха за употребу у 

фармацији; витамини; витамини за бебе; витамини за 

децу; витамини за одрасле; витамини за примену код 

беба; витамини за примену код деце; витамини за 

примену код одраслих; витамини у облику гумених 

бомбона; витаминске капи; витаминске таблете; 

витаминске шумеће таблете; витамински додаци 

исхрани; витамински додаци у таблетама за 

справљање газираних напитака када се помешају са 

водом; витамински препарати; витаминско 

минерални дијететски додаци исхрани; витаминско 

минерални додаци исхрани; витаминско минерални 

препарати; витаминско минерални препарати за 

медицинске потребе; влажне медицинске марамице; 

вода обогаћена витаминима за медицинске потребе; 

гума за зубарску употребу; гума за медицинске 

сврхе; дијететска храна и супстанце прилагођене за 

медицинску или ветеринарску употребу; дијететска 

храна и супстанце прилагођене за медицинску или 

ветеринарску употребу, храна за бебе; дијететска 

храна и супстанце прилагођене за употребу у 

медицини или ветеринарску употребу, храна за бебе; 

дијететске замене за шећер за медицинску употребу; 

дијететске мешавине за напитке као замена за оброк 

за медицинску примену; дијететске мешавине за 

напитке као замена за оброк за медицинску 

употребу; дијететске супстанце које садрже 

витамине, минерале, амино-киселине и елементе у 

траговима; дијететске супстанце које садрже 

витамине, минерале и елементе у траговима, 

појединачно или у комбинацији; дијететске 

супстанце прилагођене за медицинску употребу; 

дијететски додаци (додаци исхрани) за људе и 

животиње; дијететски додаци [додаци исхрани] за 

људе и животиње; дијететски додаци за одојчад; 

дијететски додаци исхрани; дијететски додаци 

исхрани за људе и животиње; дијететски и хранљиви 

додаци; дијететски и хранљиво обогаћени 

прехрамбени производи прилагођени за медицинске 

потребе; дијететски напици прилагођени за 

медицинску употребу; дијететски препарати 

прилагођени за медицинске потребе; дијететски 

препарати у исхрани прилагођени за медицинске 

потребе; дијететски шећери за медицинске потребе; 

додаци исхрани; додаци исхрани за ветеринарске 

потребе; додаци исхрани за људску и животињску 

употребу; додаци исхрани за људску употребу; 

додаци исхрани који садрже витамине; додаци 

исхрани који садрже минерале; додаци исхрани који 

садрже цинк; додаци исхрани који се првенствено 

састоје од калцијума; додаци исхрани намењени као 

додатак редовној исхрани или у корист здравља; 

додаци исхрани са хранљивим материјама за људе; 

додаци исхрани са хранљивим материјама за људе и 
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животиње; додаци исхрани са хранљивим материјама 

за људска бића; додаци исхрани са хранљивим 

материјама за људска бића и животиње; додаци 

исхрани са хранљивим материјама који се 

првенствено састоје од калцијума; додаци исхрани са 

хранљивим материјама који се првенствено састоје 

од магнезијума; додаци исхрани са хранљивим 

материјама који се првенствено састоје од цинка; 

додаци у виду пастила које садрже цинк; додаци 

храни за кућне љубимце у облику витамина и 

минерала; жвакаћа гума за употребу у медицини; 

жвакаће гуме са укусом менте за медицинске 

потребе; калцијумом обогаћене бомбоне за 

медицинску употребу; лекови за употребу у 

стоматологији; медицинска пића; медицинска пића у 

облику окрепљујућих напитака; медицинска 

средстава за испирање уста са ефектом против 

каријеса; медицинска средства за испирање уста; 

медицинска средства за чишћење зуба; медицинска 

уља за бебе; медицинске бомбоне; медицинске гуме 

за жвакање; медицинске пасте за зубе; медицинске 

пастиле; медицинске течности за испирање уста за 

кућне љубимце; медицинске течности за испирање 

уста са ефектом против каријеса; медицински додаци 

исхрани за људску потрошњу; медицински додаци 

храни за животиње; медицински и ветеринарски 

препарати; медицински препарати за негу и лечење 

уста; медицински препарати за уста у облику 

пастила, капсула, таблета или компримованих 

таблета; медицински препарати лечење халитозе; 

медицински препарати у виду назалног спреја; 

медицински производи за лечење уста; медицински 

производи за негу уста; медицински производи за 

оралну употребу у облику таблета; медицински 

производи за оралну употребу у форми 

компресованих таблета; медицински производи за 

оралну употребу у форму капи; медицински 

спрејеви; медицински спрејеви за грло; медицински 

спрејеви за уста; мешани витамински препарати; 

минерални додаци исхрани; минерални препарати за 

медицинску примену; минерални препарати за 

медицинску употребу; минерални препарати и 

супстанце за медицинске потребе; минерални 

хранљиви додаци исхрани; напици обогаћени 

витаминима за медицинске потребе; напици 

прилагођени за медицинску употребу; напици са 

воћним соком за дијабетичаре прилагођени за 

медицинску употребу; пастиле за грло; пастиле за 

грло на бази меда са биљним додацима; пастиле за 

фармацеутску употребу; пренатални витамини; 

препарати за олакшање раста зуба; препарати који 

садрже витамин А; препарати који садрже витамин 

Б; препарати који садрже витамин Д; препарати који 

садрже витамин Ц; препарати који садрже елементе у 

траговима за људску употребу; препарати 

микроелемената за људску и животињску употребу; 

пробиотици за употребу као додаци исхрани; 

пробиотички додаци; пробиотички додаци исхрани; 

пробиотске бактеријске формулације за 

ветеринарску употребу; пробиотске бактеријске 

формулације за медицинску употребу; пробиотски 

препарати за медицинску употребу који помажу у 

одржавању природне равнотеже флоре у систему 

органа за варење; сода бикарбона за фармацеутску 

употребу; средства за испирање уста за медицинске 

намене; средства за испирање уста против каријеса 

за употребу у медицини; течни биљни додаци 

исхрани; течни витамински додаци исхрани; 

фармацеутски препарати за зубарске потребе.  

30  бомбоне; гуме за жвакање без шећера 

[кондиторски производи]; гуме за жвакање, не за 

медицинске потребе; гумене бомбоне; гумене 

бомбоне; жвакаћа гума; жвакаће гуме за освежавање 

даха; жвакаће гуме [кондиторски производи]; 

карамеле [бомбоне]; лизалице; лизалице 

[кондиторски производи]; незаслађена чоколада; 

немедицинске пастиле [кондиторски производи]; 

пастиле [бомбоне]; пастиле за освежавање даха; 

пастиле од меда са лековитим биљем [кондиторски 

производи]; стони сирупи.   
 

(210) Ж- 2020-1611 (220) 22.09.2020. 

(442) 15.12.2020. 

(731) Добривоје Јовановић, Баје Пивљанина бр. 

47ц, 11000 Београд, RS 

(540) 

 

(531) 02.01.01; 02.01.19; 16.03.13; 25.01.19; 26.11.12; 

27.05.01; 29.01.13  

(591) црна, црвена и бела  

(511) 30  чоколада.  

41  услуге клубова здравља [здравствено и фитнес 

вежбање]; услуге личног тренера [фитнес тренинг].  

43  услуге кафеа; услуге барова.  
 

(210) Ж- 2020-1612 (220) 22.09.2020. 

(442) 15.12.2020. 

(731) MOZZART DOO BEOGRAD (PALILULA), 

Зрењанински пут 84ц, Београд, RS 
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(540) 

 

(531) 26.01.11; 26.01.18; 26.04.03; 27.05.10; 27.05.21; 

29.01.02  

(591) златно жута (Pantone 874C)  

(511) 41  услуге игара на срећу.  
 

(210) Ж- 2020-1620 (220) 23.09.2020. 

(442) 15.12.2020. 

(731) DRUŠTVO SA OGRANIČENOM 

ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU I 

TRGOVINU BELL CHEMICALS, BANATSKO 

VELIKO SELO, Војвођанска 27, Кикинда, Банатско 

Велико Село, RS 

(740) Адвокат Драган Псодоров, Хаџи Милентијева 

46, 11000 Београд 

(540) 

Glazer 

(511) 3  течности за чишћење ветробранских стакала; 

течности за чишћење стакала.  
 

(210) Ж- 2020-1623 (220) 24.09.2020. 

(442) 15.12.2020. 

(731) COLORED FAITH DOO, Карађорђева 46, 

11000, Београд, RS 

(740) Адвокат Невена Јеличић, Васе Пелагића 12, 

11000, Београд 

(540) 

C O L O R E D  F A I T H - Faith 

colored outside the lines 

(511) 16  маркери за књиге, врећице (коверте, кесе) 

од папира или пластике за паковање.  

18  кишобрани, торбе за куповину, торбе за плажу, 

ручне торбице, путне торбе, торбе (коверте, кесе) од 

коже за паковање, путне торбе за одећу, мрежасте 

торбе за куповину, спортске торбе, торбе, торбе 

(вреће, кесе) од текстила за паковање.  

21  шоље, кригле за пиво, флаше (боце), вакумиране 

боце, расхладне боце, отварачи за флаше електрични 

и неелектрични, боце за пиће за спортове.  

25  капе (за главу), мале капе уз главу, капе за 

купање, капе за туширање, шешири, папирни 

шешири, женске чарапе, чарапе које упијају зној, 

чарапе и плетена трикотажа, кратке чарапе, женске 

најлон чарапе трико, сокне које упијају зној, блузе, 

кошуље, кошуље кратких рукава, мајице.   
 

(210) Ж- 2020-1624 (220) 24.09.2020. 

(442) 15.12.2020. 

(731) PRVA TELEVIZIJA DOO BEOGRAD, 

Аутопут за Загреб 22, 11000 Београд, RS 

(740) Весна Живковић, адвокат, Македонска 30, 

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 26.11.12; 27.05.03; 27.05.11; 29.01.02; 29.01.04  

(591) плава, светло плава, жута, наранџаста  

(511) 35  административна обрада наруџбеница за 

куповину; административна помоћ при одговарању на 

позиве за подношење понуда; административне 

услуге за пресељење пословања предузећа; 

административне услуге у вези са упућивањем на 

лечење; ажурирање и одржавање информација у 

регистрима; ажурирање и одржавање податка у 

рачунарским базама података; ажурирање огласних 

материјала; анализе цена и трошкова; ангажовање 

спољних фирми за административно управљање 

компанијама; дактилографске услуге; дистрибуција 

рекламног материјала; дистрибуција узорака; 

договарање претплате за услуге телекомуникација за 

трећа лица; економске прогнозе; издавање машина за 

фотокопирање; изнајмљивање аутомата за продају; 

изнајмљивање билборда [паноа за рекламирање]; 

изнајмљивање времена за рекламирање у средствима 

комуникације; изнајмљивање канцеларијске опреме у 

заједничким радним просторима; изнајмљивање 

канцеларијских машина и опреме; изнајмљивање 

огласних материјала; изнајмљивање огласног 

простора; изнајмљивање продајних штандова; израда 

извода са рачуна; израђивање профила потрошача за 

комерцијалне или маркетиншке сврхе; индексирање 

интернет сајтова за комерцијалне намене или намене 

оглашавања; испитивање јавног мњења; истраживање 

тржишта; комерцијална администрација за лиценце 

роба и услуга трећих лица; компјутерско управљање 

подацима; консултације о стратегији комуникације у 

односима са јавношћу; консултације о стратегији 

комуникације у рекламирању; консултације у вези са 

избором особља; консултације у вези са пословним 

организовањем; консултације у пословном 

управљању; манекенске услуге у циљу рекламирања 

или продајних промоција; маркетинг; маркетинг у 



 

 

 

 

Ж 

Гласник интелектуалне својине  2020/12a 

Intellectual Property Gazette  2020/12a 

54 ЗИС / RS / IPO 

 

оквиру издавања софтвера; маркетиншка 

истраживања; непосредно оглашавање путем поште; 

обавештења о пословима; обезбеђивање онлајн 

тржишта за купце и продавце роба и услуга; 

објављивање рекламних текстова; обрада текста; 

обрачун пореза; оглашавање; оглашавање на 

отвореном; оглашавање плаћањем по клику [рау рег 

click оглашавање]; онлајн рекламирање на 

рачунарској мрежи; оптимизација претраживача за 

промоцију продаје; оптимизација саобраћаја са 

Интернет странице; организовање изложби за 

привредне или рекламне потребе; организовање 

модних ревија у промотивне сврхе; организовање 

сајмова; писање радних биографија за друге; писање 

рекламних текстова; писање текстова за рекламне 

намене; помоћ у пословном или индустријском 

управљању; помоћ у пословном управљању; пословна 

испитивања; пословна истраживања; пословне 

процене; пословно управљање за независне пружаоце 

услуга; пословно управљање за спортисте; пословно 

управљање за сценске уметнике; пословно управљање 

и организационо саветовање; пословно управљање 

програмима рефундирања за друге; пословно 

управљање хотелима; преговарање и закључивање 

пословних трансакција за трећа лица; преговарање о 

пословним уговорима за друге; презентација 

производа путем средстава комуникације, у сврху 

продаје на мало; презентација робе; преписивање 

кореспонденције [канцеларијске услуге]; 

претраживање података у рачунарским датотекама за 

друге; привремено пословно управљање; прикупљање 

информација у компјутерске базе података; 

прикупљање статистичких података; припрема 

платних листи; продукција програма телевизијске 

продаје; производња рекламних филмова; промоција 

робе и услуга кроз спонзорисање спорских догађаја; 

промоција продаје за друге; проналажење особља; 

професионалне пословне консултације; пружање 

комерцијалних и пословних контакт информација; 

пружање комерцијалних савета и информација 

потрошачима при избору роба и услуга; пружање 

корисничких оцена у комерцијалне или рекламне 

сврхе; пружање корисничких прегледа у комерцијалне 

или рекламне сврхе; пружање пословних 

информација; пружање пословних информација путем 

Интернет странице; психолошко тестирање за избор 

запослених; развој концепта оглашавања; 

рачуноводство; ревизија пословања; регистровање 

писане комуникације и података; рекламирање на 

радију; рекламирање преко плаката; рекламирање 

слањем наруџбеница; рекламирање преко телевизије; 

саветодавне услуге у пословном управљању; 

састављање пописа информација за комерцијалне и 

рекламне сврхе; секретарске услуге; системација 

информација у компјутерским базама података; 

стенографске услуге; стручне услуге о пословној 

ефикасности; тражење спонзорства; управљање 

програмима за путнике који често лете авионом; 

управљање програмима лојалности потрошача; 

уређивање излога; услуге агенција за запошљавање; 

услуге агенција за пружање пословних информација; 

услуге агенција за увоз и извоз; услуге велепродаје 

фармацеутских, ветеринарских и хигијенских 

препарата и медицинског материјала; услуге графичке 

обраде материјала за рекламне сврхе; услуге 

заказивања састанака [канцеларијске услуге]; услуге 

комерцијалног лобирања; услуге корпоративне 

комуникације; услуге малопродаје у вези са 

пекарским производима; услуге малопродаје 

уметничких дела од стране уметничких галерија; 

услуге малопродаје фармацеутских, ветеринарских и 

хигијенских препарата и медицинског материјала; 

услуге набавке за трећа лица [куповина производа и 

услуга за друге пословне субјекте]; услуге односа са 

јавношћу; услуге односа са медијима; услуге онлајн 

малопродаје дигиталне музике која се преузима са 

интернета; услуге онлајн малопродаје мелодије звона 

које се преузимају са интернета; услуге онлајн 

малопродаје претходно снимљене музике и филмова 

који се преузимају са интернета; услуге подсећања на 

уговорене састанке [канцеларијски послови]; услуге 

подуговарања, аутсорсинг [помоћ у пословању]; 

услуге пописивања поклона; услуге поређења цена; 

услуге пословног посредовања које се односе на 

повезивање потенцијалних приватних улагача са 

предузетницима којима су потребна финансијска 

средства; услуге посредовања у трговини; услуге 

праћења конкуренције; услуге праћења тржишта; 

услуге праћења штампе; услуге претплате на новине 

за друге; услуге пријављивања пореза; услуге продаје 

путем лицитације; услуге рекламних агенција; услуге 

телемаркетинга; услуге телефонских централа; услуге 

телефонског одговарања за одсутне претплатнике; 

услуге управљања пословним пројектима за 

грађевинске пројекте; услуге фотокопирања; 

фактурисање; финансијска ревизија; циљни 

маркетинг.   

38  бежично емитовање; емитовање кабловске 

телевизије; емитовање радио програма 

[радиодифузија]; емитовање телевизијских програма; 

изнајмљивање времена приступа глобалним 

рачунарским мрежама; изнајмљивање модема; 

изнајмљивање телекомуникационе опреме; 

изнајмљивање телефона; изнајмљивање уређаја за 

слање порука; изнајмљивање факсимил апарата; 

информације о телекомуникацијама; комуникација 

преко мреже оптичких влакана; комуникација преко 

рачуна рских терминала; комуникације мобилним 

телефонима; обезбеђење корисничког приступа 

глобалној рачунарској мрежи; обезбеђивање 

телекомуникационих веза са глобалном рачунарском 

мрежом; омогућавање приступа рачунарским базама 
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података; пејџинг услуге, радиом, телефоном или 

другим видом електронског комуницирања; пренос 

видео садржаја на захтев; пренос електронске поште; 

пренос дигиталних датотека; пренос порука и слика 

посредством рачунара; пренос факсимилом; пренос 

телеграма; пренос честитки путем интернета; 

пружање услуга онлајн форума; пружање услуга 

телекомуникационих канала за услуге телешопинга; 

радио комуникације; сателитски пренос; слање 

порука; стриминг [проток] података; телеграфске 

услуге; телекс услуге; телефонске комуникације; 

телефонске услуге; услуге видеоконференција; 

услуге говорне поште; услуге електронског билтена 

[телекомуникационе услуге]; услуге телеграмског 

комуницирања; форуми [причаонице] на 

друштвеним мрежама; услуге телеконференција; 

услуге телекомуникационог усмеравања и 

повезивања; услуге новинских агенција.   

41  академије [образовне]; вођење часова фитнеса; 

дистрибуција филмова; дресирање животиња; 

електронско издаваштво; забава посредством радија; 

извођење представа варијетеа; извођење представа 

уживо; извођење циркуских представа; издавање 

књига; издавање лаке ронилачке опреме; издавање 

опреме за стадионе; издавање спортске опреме, осим 

возила; издавање текстова, осим рекламних текстова; 

издавање тениских терена; изнајмљивање акваријума за 

ентеријере; изнајмљивање аудио опреме; 

изнајмљивање видео рекордера; изнајмљивање аудио 

снимака; изнајмљивање видео трака; изнајмљивање 

играчака; изнајмљивање камкодера; изнајмљивање 

опреме за играње; изнајмљивање опреме за 

осветљавање позоришних и телевизијскох студија; 

изнајмљивање позоришног декора; изнајмљивање 

радио и телевизијских апарата; изнајмљивање 

спортских терена; изнајмљивање синематографских 

апарата; изнајмљивање сценског декора; изнајмљивање 

тренажних симулатора; изнајмљивање уметничких 

дела; изнајмљивање филмова; испитивање обучености 

корисника за управљање дроновима; испити из области 

образовања; клупске услуге [забавне или образовне]; 

компоновање музике; културне, образовне или забавне 

услуге које пружају уметничке галерије; мерење 

времена на спортским догађајима; микрофилмовање; 

монтажа видеотрака; настава, обука; образовање у 

интернатима; образовне услуге које пружају асистенти 

за лица са посебним потребама; обука гимнастике; 

обука [тренирање]; омогућавање коришћења онлајн 

видео записа, који се не могу преузимати; омогућавање 

коришћења онлајн музике, која се не може преузимати; 

онлајн издавање електронских књига и часописа; 

организовање балова; организовање и вођење 

колоквијума; организовање и вођење конгреса; 

организовање и вођење конференција; организовање и 

вођење образовних форума уживо; организовање и 

вођење радионица [обука]; организовање изложби за 

културне или образовне потребе; организовање и 

спровођење концерата; организовање костимираних 

забавних догађаја; организовање лутрије; организовање 

модних ревија за забавне сврхе; организовање 

представа, свечаности [услуге импресарија]; 

организовање разгледања у пратњи водича; 

организовање спортских такмичења; организовање 

такмичења [образовних или забавних]; организовање 

такмичења у лепоти; организовање тура пењања са 

водичем; оркестарске услуге; писање песама; писање 

сценарија; писање сценарија, изузев за рекламне сврхе; 

писање текстова; планирање забава [забава]; 

подучавање; подучавање аикида; подучавање џудоа; 

позоришна продукција; покретне библиотеке; 

практична настава [обука путем демонстрације]; 

превођење; пренос знања и искуства [обучавање]; 

припрема и вођење семинара; припрема и вођење 

симпозијума; продукција музике; продукција 

представа; продукција радио и телевизијских програма; 

производња филмова, који нису рекламни филмови; 

професионално усмеравање [саветовање у вези са 

образовањем или обуком]; пружање информација које 

се односе на рекреативне активности; пружање 

корисничких оцена у забавне и културне сврхе; 

пружање корисничких прегледа у забавне и културне 

сврхе; пружање услуга аутомата за аркадне игрице; 

пружање услуга казина [игре на срећу]; пружање 

услуга у области забаве и разоноде; пружање услуга у 

области образовања; режирање филмова, осим 

рекламних филмова; резервисање седишта за приредбе, 

свечаности; религијско образовање; садо обука 

[подучавање о чајној церемонији]; снабдевање опремом 

за рекреацију; снимање видеорекордером; стављање на 

располагање игралишта и опреме за голф; телевизијска 

забава; титловање; тумачење језика знакова; услуге 

агенција за продају карата [разонода]; услуге биоскопа; 

услуге бојења лица; услуге графичке обраде, осим у 

рекламне сврхе; услуге дискотека; услуге диск џокеја; 

услуге забаве које пружају кампови за одмор; услуге 

забављача; услуге забавних паркова; услуге зоолошких 

вртова; услуге игара на срећу; услуге игара пружених 

онлајн са рачунарске мреже; услуге калиграфије; 

услуге караока; услуге клубова здравља [здравствено и 

фитнес вежбање]; услуге личног тренера [фитнес 

тренинг]; услуге модела за уметнике; услуге монтаже 

видео записа за манифестације; услуге музеја 

[презентације, изложбе]; услуге ноћних клубова 

[забава]; услуге обданишта; услуге образовања које 

пружају школе; услуге обуке које се пружају путем 

симулатора; услуге омогућавања коришћења 

електронских публикација, које се не могу 

преузимати; услуге позајмљивања књига у 

библиотекама; услуге преводиоца; услуге 

професионалне преквалификације; услуге процене 

телесне издржљивости за потребе тренирања; услуге 

разоноде; услуге репортерског извештавања; услуге 
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синхронизовања; услуге спортских кампова; услуге 

спортских објеката; услуге стављања на располагање 

телевизијских програма, који се не могу преузимати, 

путем видео записа на захтев; услуге стављања на 

располагање филмова, који се не могу преузимати, 

путем видео записа на захтев; услуге студија за 

снимање; услуге технике осветљења за 

манифестације; услуге тонске технике за 

манифестације; услуге филмског студија; учење на 

даљину; физичко васпитање; фотографисање; 

фотографске репортаже.   
 

(210) Ж- 2020-1626 (220) 24.09.2020. 

(442) 15.12.2020. 

(731) Mylan Healthcare GmbH, Lütticher Straße 5, 

53842 Troisdorf, DE 

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЋ & ПАРТНЕРС ДОО 

БЕОГРАД, Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

LIXDERA 

(511) 5  медикаменти; фармацеутски препарати; 

лекови; биљни лекови; експекторанси; антитусици; 

биљни лекови за лечење болести респираторног 

тракта и бронхија.  
 

(210) Ж- 2020-1627 (220) 24.09.2020. 

(442) 15.12.2020. 

(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA  

(also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION), 

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP 

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

11040, Београд 

(540) 

GR 010 

(511) 12  аутомобили и њихови саставни, структурни 

делови.  
 

(210) Ж- 2020-1628 (220) 25.09.2020. 

(442) 15.12.2020. 

(731) Обрадовић Милош and Исаковић Жељко, 

Драгана Пакића 051/3, Земун, RS i Угриновачки пут 

18 део 020, Београд, RS 

(740) Адвокат Александар Илић, Светогорска 33, 

11000, Београд 

(540) 

Cognicolin 

(511) 5  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.  

(210) Ж- 2020-1630 (220) 25.09.2020. 

(442) 15.12.2020. 

(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(also trading as TOYOTA MOTOR 

CORPORATION), 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-

ken, JP 

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

11040, Београд 

(540) 

TOYOTA BZ1 

(511) 12  аутомобили и њихови саставни, структурни 

делови.  
 

(210) Ж- 2020-1632 (220) 25.09.2020. 

(442) 15.12.2020. 

(731) FIREFLY PRODUCTIONS д.о.о. Београд, 

Стеријина 15, Београд, RS 

(740) Александар Поповић, адвокат, Палмотићева 

16а, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.22; 26.04.24; 26.13.01; 27.05.10; 27.05.24; 

29.01.02; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црна, сива, златна  

(511) 9  уређаји за монтажу кинематографских 

филмова; цртани филмови; апарати за сечење филма; 

филмови, осветљени; кинематографски филм, 

осветљен. 

38  пружање информација у области 

телекомуникације; пренос видео садржаја на захтев. 

41  услуге филмских студија; продукција радио и 

телевизијских програма; услуге стављања на 

располагање телевизијских програма, који се не могу 

преузимати, путем видео записа на захтев; 

изајмљивање филмова; производња филмова, који 

нису рекламни филмови; приказивање филмова у 

биоскопима; режирање филмова, осим рекламних 

филмова; дистрибуција филмова; услуге стављања на 

располагање филмова, који се не могу преузимати, 

путем видео записа на захтев.   
 

(210) Ж- 2020-1633 (220) 25.09.2020. 

(442) 15.12.2020. 

(731) JN&AN NIKOLIĆ CONSULTING DOO 

BEOGRAD, Светог Саве бр. 2, лок. 3, 35250 

Параћин, RS 
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(540) 

 

(531) 24.17.20; 26.02.05; 26.02.12; 27.05.01; 29.01.01; 

29.01.06; 29.01.08  

(591) наранџаста, светло наранџаста, црна, бела  

(511) 9  рачунарски софтвер, снимљени; софтвер у 

виду сервиса [SaaS].  
 

(210) Ж- 2020-1634 (220) 25.09.2020. 

(442) 15.12.2020. 

(731) Предузеће за производњу чипса и других 

производа од кромпира "CHIPS WAY" DOO, 

Милутина Мандића бб, 32000 Чачак, RS 

(540) 

 

(531) 05.07.06; 07.03.20; 08.07.05; 08.07.08; 19.03.05; 

24.09.05; 25.05.02; 26.01.16; 26.01.22; 27.05.09; 

27.05.24; 29.01.15  

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

(511) 30  флипс.  
 

(210) Ж- 2020-1635 (220) 25.09.2020. 

(442) 15.12.2020. 

(731) RADNJA ZA PROIZVODNJU PARFEMA 

PRIMA KOZMETIKA PETAR RADMILOVIĆ 

PREDUZETNIK, BEOGRAD (PALILULA), 

Прерадовићева 4, Београд (Палилула), RS 

(740) Јакша Јојић, Браничевска 6, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.10  

(511) 3  немедицинска козметика и тоалетни 

препарати: сапуни, козметика, парфимерија, 

препарати за негу лица, тела и лепоте, препарати за 

прање, негу и улепшавање косе.   

44  услуге медицинског третмана, услуге неге 

лепоте.  
 

(210) Ж- 2020-1636 (220) 28.09.2020. 

(442) 15.12.2020. 

(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION), 

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP 

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

11040, Београд 

(540) 

TOYOTA BZ3 

(511) 12  аутомобили и њихови саставни, структурни 

делови.  
 

(210) Ж- 2020-1651 (220) 29.09.2020. 

(442) 15.12.2020. 

(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION), 

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP 

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

11040, Београд 

(540) 

BZ1X 

(511) 12  аутомобили и њихови саставни, структурни 

делови.  
 

(210) Ж- 2020-1652 (220) 29.09.2020. 

(442) 15.12.2020. 

(731) DRAGIS-PHARM PREDUZEĆE ZA 

PROIZVODNJU I TRGOVINU DOO, 

Водоводска158, 11000, Београд - Чукарица, RS 

(740) Адвокат Марко Н. Анђелковић, Његошева 32, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.04  

(591) нијансе плаве  

(511) 5  фармацеутски препарати.  
 

(210) Ж- 2020-1653 (220) 29.09.2020. 

(442) 15.12.2020. 
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(731) DRAGIS-PHARM PREDUZEĆE ZA 

PROIZVODNJU I TRGOVINU DOO, Водоводска 

158, 11000, Београд - Чукарица, RS 

(740) Адвокат Марко Н. Анђелковић, Његошева 32, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17; 29.01.04  

(591) нијансе плаве  

(511) 5  фармацеутски препарати.  
 

(210) Ж- 2020-1654 (220) 29.09.2020. 

(442) 15.12.2020. 

(731) DRAGIS-PHARM PREDUZEĆE ZA 

PROIZVODNJU I TRGOVINU DOO, Водоводска 

158, 11000, Београд - Чукарица, RS 

(740) Адвокат Марко Н. Анђелковић, Његошева 32, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17; 29.01.04  

(591) нијансе плаве  

(511) 5  фармацеутски препарати.  
 

(210) Ж- 2020-1656 (220) 29.09.2020. 

(442) 15.12.2020. 

(731) DRAGIS-PHARM PREDUZEĆE ZA 

PROIZVODNJU I TRGOVINU DOO, Водоводска 

158, 11000, Београд - Чукарица, RS 

(740) Адвокат Марко Н. Анђелковић, Његошева 32, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.04  

(591) нијансе плаве  

(511) 5  фармацеутски препарати.  
 

(210) Ж- 2020-1657 (220) 30.09.2020. 

(442) 15.12.2020. 

(731) RAF PRODUCTION DOO, Палмира Тољатија 

5/IV, 11070 Нови Београд, RS 

(540) 

 

(531) 01.15.11; 08.01.01; 08.01.03; 26.01.04; 26.01.16; 

26.01.22; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.04; 29.01.06  

(591) CMYK: C - 56; M - 12; Y - 21; K - 0, Pantone: 2218  C 

(511) 29  сиреви; воће кувано; воће прерађено; воће 

припремљено; говеђа супа; готова јела која се састоје 

углавном од дивљачи; готова јела која се састоје 

углавном од меса; готова јела која се састоје углавном 

од рибе; готова јела која се углавном састоје од меса, 

рибе, живинског меса или поврћа; готова јела која се 

састоје углавном од морских плодова; готове супе; 

готови гулаш; грашак; дивљач; димљена морска храна, 

димљена пастрмка, скуша, кобасице; лосос, сир, месо; 

животињска маст за исхрану; јаја, млеко и млечни 

производи; кобасице; кувано поврће; маслине; 

маслиново уље за исхрану; месне прерађевине; месо, 

риба, живина и дивљач; млеко; намирнице на бази 

рибе; пасте од поврћа; пасте од риба; пилетина; пилеће 

салате; поврће прерађено; поврће печено на роштиљу; 

предјела која су првенствено од меса, рибе, живинског 

меса или поврћа, свињска маст, сир; сланина; 

сухомеснати производи.   

30  интегрални хлеб (багет); бели хлеб (багет); 

безглутенски хлеб (багет); кукурузни хлеб (багет); 

ражани хлеб; свеж хлеб; смеше за хлеб; хрскави 

хлеб; брашно за хлеб; хлеб, колачи и посластице; 

хлеб од више врста житарица; хлеб са ниским 

садржајем соли; штапићи од хлеба, хлеб, пецива и 

кондиторски производи; мешавине за пуњење на 

бази хлеба; интегрално брашно за хлеб; брашно за 

бели хлеб; брашно за црни хлеб; хлеб без квасца; 

француски хлеб; багети (француске векне); брашно и 

производи од житарица; брашно од хељде; готова 

јела од пиринча; готова јела од тестенине, готова јела 

са пиринчем; готова јела са тестенином; готови 

напици на бази кафе; готови напици од кафе; готови 

оброци од резанаца; зачини за печење; зачинска 

паприка; зачинска со која се користи за кување; 

зачински додаци, квасац; кечап; кукурузно брашно; 

макарони; палачинке; пасте; пецива, пите; сендвичи 
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(пилетина, сланина, ћуретина, говедина, 

телетина..итд.); тарт са јабукама; тарт са бресквама; 

тарт са кајсијама; тарт са лимуном; тарт са малинама; 

тарт са јагодама; тестенина.  

43  достава оброка за непосредну конзумацију; 

кетеринг хране и пића; припрема и доставе хране и 

пића за конзумирање унутар или изван објеката; 

припрема хране и пића; услуге ресторана и 

кетеринга; услуге ресторана са кућном доставом.  
 

(210) Ж- 2020-1658 (220) 30.09.2020. 

(442) 15.12.2020. 

(731) Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New York, New 

York 10017, US 

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

11040, Београд 

(540) 

CIBINQO 

(511) 5  фармацеутски и ветеринарски препарати; 

санитарни препарати за медицинску намену; 

дијететска храна и супстанце прилагођене за 

медицинску и ветеринарску употребу, храна за бебе; 

дијететски додаци исхрани за људе и животиње; 

фластери, материјали за завијање; материјали за 

пломбирање зуба, зубарска смола; дезинфектанти; 

препарати за уништавање штеточина; фунгициди, 

хербициди.   
 

(210) Ж- 2020-1659 (220) 30.09.2020. 

(442) 15.12.2020. 

(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION), 

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP 

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

11040, Београд 

(540) 

TOYOTA BZ4 

(511) 12  аутомобили и њихови саставни, структурни 

делови.  
 

(210) Ж- 2020-1660 (220) 30.09.2020. 

(442) 15.12.2020. 

(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION), 

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP 

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

11040, Београд 

(540) 

BZ2X 

(511) 12  аутомобили и њихови саставни, структурни 

делови.  

(210) Ж- 2020-1662 (220) 30.09.2020. 

(442) 15.12.2020. 

(731) ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ 

ROAMING ELECTRONICS ДОО БЕОГРАД-

ВРАЧАР, Јужни Булевар 10, 11000 Београд, RS 

(540) 

 

(531) 26.04.02; 26.04.18; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.06  

(591) бела, црвена  

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

видео игре.  
 

(210) Ж- 2020-1663 (220) 30.09.2020. 

(442) 15.12.2020. 

(731) Hill's Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth Avenue, 

Topeka, Kansas 66603, US 

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

11040, Београд 

(540) 

ON-CARE 

(511) 5  дијететска храна за кућне љубимце одобрена 

од стране ветеринара.  

31  храна за кућне љубимце.  
 

(210) Ж- 2020-1667 (220) 01.10.2020. 

(442) 15.12.2020. 

(731) PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET 

I USLUGE VEROPOULOS DOO, BEOGRAD, 

Милутина Миланковића 86а, 11070 Нови Београд, RS 

(740) Адвокат Ивана Булатовић, Краљице Наталије 

46/16, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 01.03.13; 02.01.04; 02.01.16; 02.01.20; 05.11.19; 

06.06.01; 27.05.02; 27.05.09; 27.05.13; 29.01.15  

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

(511) 32  безалкохолна пића, освежавајућа 

безалкохолна пића, безалкохолни воћни напици.  
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(210) Ж- 2020-1668 (220) 01.10.2020. 

(442) 15.12.2020. 

(731) PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET 

I USLUGE VEROPOULOS DOO, BEOGRAD, 

Милутина Миланковића 86а, 11070 Нови Београд, RS 

(740) Адвокат Ивана Булатовић, Краљице Наталије 

46/16, 11000 Београд 

(540) 

 

(531) 02.01.04; 02.01.16; 02.01.20; 05.11.19; 06.06.01; 

27.05.03; 27.05.09; 27.05.13; 27.05.24; 29.01.15  

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

(511) 32  безалкохолна пића, освежавајућа 

безалкохолна пића, безалкохолни воћни напици.  
 

(210) Ж- 2020-1669 (220) 29.09.2020. 

(442) 15.12.2020. 

(731) DTD RIBARSTVO DOO, Цара Лазара бб, 

21234 Бачки Јарак, RS 

(540) 

 

(531) 03.13.05; 25.07.21; 26.11.06; 26.11.07; 27.01.12; 

27.05.11; 27.05.17  

(511) 29  припремљена леблебија, нарочито намаз од 

леблебије - хумус. 

30  десерт од леблебије.  
 

(210) Ж- 2020-1670 (220) 01.10.2020. 

(442) 15.12.2020. 

(731) British American Tobacco (Brands) Inc., 251 Little 

Falls Drive, Suite 100 , Wilmington, DE 19808-1674 , US 

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЋ & ПАРТНЕРС ДОО 

БЕОГРАД, Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

LOVE THE NOW 

 

(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- 2020-1671 (220) 01.10.2020. 

(442) 15.12.2020. 

(731) BRITISH AMERICAN TOBACCO (Germany) 

GmbH, Alsterufer 4, Hamburg 20354, DE 

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЋ & ПАРТНЕРС ДОО 

БЕОГРАД, Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 29.01.04  

(591) светло плава  

(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- 2020-1673 (220) 01.10.2020. 

(442) 15.12.2020. 

(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION), 

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP 

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

11040, Београд 

(540) 

TOYOTA BZ2 

(511) 12  аутомобили и њихови саставни, структурни 

делови.  
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(210) Ж- 2020-1675 (220) 01.10.2020. 

(442) 15.12.2020. 

(731) WENZHOU XINCHI INTERNATIONAL 

TRADE CO., LTD., Xinguang Industrial Zone, Liushi 

Town, Yueqing City, Zhejiang Province, CN 

(740) Адвокат Драгољуб Ћосовић, Андре Николић 3, 

11040, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.23; 26.11.03; 26.11.12; 27.05.17  

(511) 9  разводне кутије (за струју); трансформатори 

(за струју); осигурачи; аларми; станице за пуњење 

електричних возила; мерни уређаји, електрични; 

прекидачи, електрични; прекидачи струјних кола; 

фотонапонски апарати и инсталације за производњу 

соларне енергије; релеји, електрични; електричне 

разводне табле; контролне табле (за струју); 

дистрибуционе конзоле (за струју); материјали за 

електричне мреже (жице, каблови); регулатори 

против преоптерећења напона.  
 

(210) Ж- 2020-2043 (220) 23.11.2020. 

(442) 15.12.2020. 

(731) INGENIERIA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., 

Carretera A Tecualtitan Km 0.676, San Miguel 

Zapotitlan, Poncitlan, 45977, Jalisco, MX 

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

Студенстки трг 4, 11000, Београд 

(540) 

MASTERCOP ACT 

(511) 5  пестициди, инсектициди, фунгициди и 

хербициди.  
 

(210) Ж- 2020-2142 (220) 07.12.2020. 

(442) 15.12.2020. 

(731) ShardaSerb d.o.o., Василија Ивановића 12, 

Београд, RS 

(540) 

PRAKTIS 

(511) 5  пестициди.  
 

(210) Ж- 2020-2144 (220) 07.12.2020. 

(442) 15.12.2020. 

(731) ShardaSerb d.o.o., Василија Ивановића 12, 

Београд, RS 

(540) 

SOILGUARD 1.5 GR 

(511) 5  пестициди.  
 

(210) Ж- 2020-2145 (220) 07.12.2020. 

(442) 15.12.2020. 

(731) ShardaSerb d.o.o., Василија Ивановића 12, 

Београд, RS 

(540) 

SOILGUARD 05. GR 

(511) 5  пестициди.  
 

(210) Ж- 2020-2146 (220) 07.12.2020. 

(442) 15.12.2020. 

(731) ShardaSerb d.o.o., Василија Ивановића 12, 

Београд, RS 

(540) 

RULER 

(511) 5  пестициди.  
 

(210) Ж- 2020-2148 (220) 07.12.2020. 

(442) 15.12.2020. 

(731) ShardaSerb d.o.o., Василија Ивановића 12, 

Београд, RS 

(540) 

RiNiDi WG 

(511) 5  пестициди.  
 

(210) Ж- 2020-2150 (220) 07.12.2020. 

(442) 15.12.2020. 

(731) ShardaSerb d.o.o., Василија Ивановића 12, 

Београд, RS 

(540) 

PRIMARY MX 

(511) 5  пестициди.  
 

(210) Ж- 2020-2151 (220) 07.12.2020. 

(442) 15.12.2020. 

(731) ShardaSerb d.o.o., Василија Ивановића 12, 

Београд, RS 

(540) 

PINA 

(511) 5  пестициди.  
 

(210) Ж- 2020-2152 (220) 07.12.2020. 

(442) 15.12.2020. 



 

 

 

 

Ж 

Гласник интелектуалне својине  2020/12a 

Intellectual Property Gazette  2020/12a 

62 ЗИС / RS / IPO 

 

(731) ShardaSerb d.o.o., Василија Ивановића 12, 

Београд, RS 

(540) 

MONEX 

(511) 5  пестициди.  
 

(210) Ж- 2020-2153 (220) 07.12.2020. 

(442) 15.12.2020. 

(731) ShardaSerb d.o.o., Василија Ивановића 12, 

Београд, RS 

(540) 

METSO 

(511) 5  пестициди.  
 

(210) Ж- 2020-2154 (220) 07.12.2020. 

(442) 15.12.2020. 

(731) ShardaSerb d.o.o., Василија Ивановића 12, 

Београд, RS 

(540) 

METCO 6% EC 

(511) 5  пестициди.  
 

(210) Ж- 2020-2156 (220) 07.12.2020. 

(442) 15.12.2020. 

(731) ShardaSerb d.o.o., Василија Ивановића 12, 

Београд, RS 

(540) 

BINDAAS 

(511) 5  пестициди.  
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