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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
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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
Датум објаве пријаве жига

(300)

Data relating to priority under the Paris Convention

(442)

Date of making information available to the public
regarding the examined application

Списак роба и услуга према Ничанској
класификацији роба и услуга

(511)

List of goods and services according the Nice
Classification of Goods and Service

Изјава подносиоца пријаве да не тражи ексклузивно
право за поједине нединстиктивне елементе знака

(526)

Disclaimer

Опис фигуративних елеменатa жига
према Бечкој класификацији

(531)

Description of figurative elements of the marks
according to the Vienna Classification

Изглед знака

(540)

Reproduction of the mark

Назнака о природи или врсти знака

(550)

Indication relating to the nature or kind of mark

Назначење да се ради о пријави колективног или
жига гаранције

(551)

Indication to the effect that the mark is a collective
mark, a certification mark or a guarantee mark

Тродимензионални знак

(554)

Indication to the effect that the mark is a collective
mark, a certification mark or a guarantee mark

Информација о затраженим бојама на знаку

(591)

Information concerning the colors claimed

Име и адреса пријавиоца или носиоца жига

(730)

Име и адреса пријавиоца

(731)

Name and address of the applicant or the holder of
the registration
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

ЗИС / RS / IPO
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Ж

ОБЈАВА ПРИЈАВА ЖИГОВА / Publication of Trademarks Applications
(210) Ж- 2021-1568

(220) 09.09.2021.
(442) 16.09.2022.
(731) Ferndale IP, Inc., 780 West Eight Mile Road,
48220, Ferndale, Michigan, US
(740) Петошевић Л. Душан, Козјачка 15,
11040, Београд
(540)

L.M.X.4
(511) 5 препарати за локалну анестезију.
(210) Ж- 2021-1965

(220) 16.11.2021.
(442) 16.09.2022.
(731) АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ИНДУСТРИЈА
МЛЕКА И МЛЕЧНИХ ПРОИЗВОДА ИМЛЕК,
ПАДИНСКА СКЕЛА, Индустријско насеље б.б.,
11000, Београд – Падинска Скела, RS
(740) Адвокат Ана Никшић, Војводе Миленка 1/11,
11000, Београд
(540)

(511) 29 млеко; напици од млека, у којима млеко
преовлађује.
30 сладоледи; слаткиши.
35 маркетинг.
(210) Ж- 2021-2001

(220) 23.11.2021.
(442) 16.09.2022.
(731) Слободан Маринковић, Коче Капетана 51,
11111, Београд, RS
(740) Адвокат Милош Марковић, Др Александра
Костића 15а, 11000, Београд
(540)

(531) 24.17.07; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.03; 29.01.06
(591) зелена, сива
(511) 5 фармацеутски, медицински и ветеринарски
препарати; санитарни препарати за употребу у
медицини; дијететска храна и супстанце прилагођене
за употребу у медицини или ветеринарску употребу.
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.
44 хигијенска заштита и нега лепоте за људе или
животиње.
(210) Ж- 2021-2002

(220) 23.11.2021.
(442) 16.09.2022.
(731) Ивана Платанић, Љешка 34, 11030, Београд, RS
(740) Адвокат Милош Марковић, Др Александра
Костића 15а, 11000, Београд
(540)

(531) 01.05.12; 26.11.13; 27.05.01; 29.01.03; 29.01.04;
29.01.08
(591) црна, зелена, плава
(511) 5 фармацеутски, медицински и ветеринарски
препарати; санитарни препарати за употребу у
медицини; дијететска храна и супстанце прилагођене
за употребу у медицини или ветеринарску употребу.
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.
44 хигијенска заштита и нега лепоте за људе или
животиње.
(210) Ж- 2022-340

(220) 25.02.2022.
(442) 16.09.2022.
(731) Tapni d.o.o. Novi Sad , Хероја Пинкија 46/19 ,
21 000 , Нови Сад, RS
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(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић &
Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд
(540)

Ж
приступа или повреде података, саветовање о
сигурности рачунара, консултације о безбедности
интернета,
саветодавне
услуге
из
области
компјутерске технологије.
45 лиценцирање компјутерских програма, осим
рачунарских
игара;
лиценцирање
мобилних
апликација, осим мобилних игара.
(210) Ж- 2022-356

(531) 26.11.22; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.06; 29.01.08
(591) црна, светло сива, тамно сива
(511) 9 читачи и уређаји за обраду информација са
смарт картица, који користе бежичну или
комуникацију кратког поља (нфц); мобилне
апликације за преузимање за употребу са преносним
рачунарским уређајима, осим игара; апликације за
рачунарске софтвере које се могу преузимати, осим
игара; апликације за рачунарске софтвере које се не
могу преузимати, осим игара; паметне бизнис
картице са qр кодом; кодиране кључ-картице; носачи
и постоља за употребу с ручним дигиталним
уређајима, наиме, са паметним телефонима,
таблетима и преносивим звучним и видео уређајима
за репродукцију; ручке, постоља и носачи за ручне
електронске уређаје, наиме, за паметне телефоне,
таблете и преносиве звучне и видео уређаје за
репродукцију; футроле за слушалице.
14 накит, наруквице, огрлице, привесци, прстење,
сатови, каишеви за сатове; привесци за кључеве;
прстенови за кључеве.
16
штампани материјал; визит карте; лични
организатори и планери; адресари; планери;
календари; канцеларијски прибор; прибор за радни
сто који садржи држаче за оловке, држаче за
спајалице, спајалице, штипаљке, футроле за оловке,
оловке и хемијске оловке; нотеси; фасцикле;
обележивачи
за
књиге;
поклон
картице.
20
идентификационе наруквице, неметалне.
36 услуге бесконтактног плаћања; услуге плаћања
преко е-новчаника; трансакције картицама за
награђивање лојалности и трансакције плац́ања
рачуна са малопродавцима, трговцима и продавцима
путем мобилних уређаја.
42 услуге надгледања рачунарских безбедносних
система; консултантске услуге у вези с рачунарским
системима;
надзор
рачунарских система
у
сигурносне сврхе; консултантске услуге у вези са
рачунарском и интернет безбедношћу; саветодавне
услуге у области сигурносног софтвера; софтвер као
услуга (саас), осим у виду рачунарских игара;
рачунарство у облаку, осим у виду рачунарских
игара;
консултантске
услуге
у
вези
са
информационом технологијом (ит); хостинг сервера,
платформа
као
услугу
[паас];
надгледање
рачунарских система ради откривања неовлашћеног
ЗИС / RS / IPO

(220) 01.03.2022.
(442) 16.09.2022.
(731) Драган Капичић, Народног фронта 23б,
21000, Нови Сад, RS
(740) Ћосовић М. Драгољуб, Андре Николића 3,
11000, Београд
(540)

(531) 24.17.02; 24.17.25; 26.11.08; 27.05.01; 27.05.15;
27.05.17; 27.07.01
(511) 33 алкохолна пића изузев пива; алкохолни
препарати за прављење напитака.
43 кетеринг хране и пића, услуге кафеа, услуге
кафетерија, услуге ресторана, услуге барова, услуге
снек барова, услуге агенција за смештај (хотелски,
пансионски), изнајмљивање привременог смештаја,
пансионске услуге, услуге хотела, изнајмљивање
просторија за састанке.
(210) Ж- 2022-512

(220) 22.03.2022.
(442) 16.09.2022.
(731) Destilerija President d.o.o. Šljivovica,
Шљивовица б.б., 31244, Шљивовица, RS
(740) Адвокат Драган Милић, Уроша Мартиновића
8/41, 11000, Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.10
(511) 3 бадемово уље; бергамот уље; гвалтеријино
уље; јасминово уље; уље од лаванде; ружино уље;
мирисна мента (етарско уље); терпен (етарско уље);
етарско уље лимуна; етарско уље; козметички
сетови; козметика; козметичке креме; уља за
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Ж
козметичку употребу; лосиони за козметичку
употребу; козметички препарати за негу коже;
биљни
екстракти
за
козметичке
намене.
5 медицинска уља; лековито биље; уље слачице за
медицинску употребу; терпентинско уље за
фармацеутску употребу; камфорово уље за
медицинску употребу.
43
услуге ресторана; кетеринг хране и пића;
изнајмљивање привременог смештаја; пансионске
услуге; резервисање пансиона; услуге барова; услуге
продаје ракије и других алкохолних пића на мало;
услуге продаје ракије и других алкохолних пића на
велико;
производња
ракије;
дестилација
пречишћавање и мешање пића.
44 узгајање биљака.
(210) Ж- 2022-513

(220) 22.03.2022.
(442) 16.09.2022.
(731) Brands for Less (BFL) FZCO, P.O. Box 80794,
Jebel Ali, Dubai, AE
(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,
11000, Београд
(540)

(531) 10.03.10; 10.03.11; 24.17.02; 26.11.12; 27.05.01;
29.01.02; 29.01.08
(591) жута, црна
(511) 35 услуге продаје на мало које обухватају
козметику, канцеларијски материјал, играчке,
спортску опрему, тканину, одец́у, модне додатке,
дизајниране одец́е, мушку одец́у, женску одец́у,
дечју одец́у, накит, сатове, наочаре за сунце,
производе за личну негу, парфимерију, кожу и торбе;
ташне, путне торбе; торбице и джепне новчанике,
ципеле; модне детаље и друге модне производе;
окупљање, за рачун трећих лица, разних
артикала/роба који омогуц́авају потрошачу куповину
разноврсне робе у малопродаји путем поштанске
наруджбине, путем интернет веб страница или
онлајн продајних објеката, услуге малопродаје на
мрежи или путем средства телекомуникација; услуге
увоза и извоза; услуге франшизинга; маркетинг;
услуге оглашавања које се пружају путем интернета;
телевизијско и радио оглашавање; организовање
модних ревија и изложби у комерцијалне или
рекламне сврхе, малопродајне и велепродајне услуге
робне куц́е, демонстрација робе, издавање рекламних
8
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текстова, унапређење продаје, продаја путем
глобалних комуникационих мрежа; комерцијално
управљање лиценцирањем роба и услуга других;
пружање комерцијалних информација и савета за
потрошаче у избору производа и услуге;
изнајмљивање
рекламног
времена
на
комуникацијским медијима; пружање рецензија
корисника у комерцијалне или рекламне сврхе.
(210) Ж- 2022-571

(220) 28.03.2022.
(442) 16.09.2022.
(731) ADOC DOO BEOGRAD, Милорада
Јовановића 11, 11030, Чукарица-Београд, RS
(740) Адвокат Александар С. Петровић,
Призренска 4, Београд
(540)

PRUKALOR
(511) 5 адстригенти за медицинске намене; ађуванти
за медицинске потребе; албумински додаци храни за
медицинску употребу; албумински препарати за
медицинску употребу; алгинати за фармацеутске
намене; алгинати као дијететски додаци; алгициди;
алдехиди за фармацеутску употребу; алкални јодиди
за фармацеутску употребу; алкалоиди за медицинску
употребу; алуминијум ацетат за фармацеутску
употребу; амино киселине за медицинску употребу;
аналгетици;
антикриптогамни
препарати;
антипаразитски препарати; антисептици; антиуринарни препарати; ацетати за употребу у
фармацији; ациди за фармацеутске потребе;
бактеријски препарати за употребу у медицини и
ветерини; бактериолошки препарати за медицинску
и ветеринарску употребу; беланчевине као
дијететски додаци; бизмутски препарати за
фармацеутску употребу; биљни екстракти за
медицинске
намене;
биљни
екстракти
за
фармацеутске намене; биолошки препарати за
употребу у медицини; витамински препарати; гелови
за масажу за медицинску употребу; гелови за
сексуалну стимулацију; гермициди; глицерин за
медицинску употребу; глицерофосфати; глукоза за
медицинску употребу; глукоза као додатак исхрани;
дермални филери за убризгавање; дијагностички
препарати за медицинску употребу; дијагностички
реагенсни биомаркери за медицинску употребу;
дијастазе за медицинску употребу; дијететска храна
прилагођена за медицинске намене; дијететске
супстанце прилагођене за медицинску употребу;
додаци исхрани са козметичким дејством; додаци
исхрани; еликсири [фармацеутски препарати];
ензими за медицинску употребу; ензимски препарати
за медицинску употребу; ергот за фармацеутску
употребу; естри за фармацеутску употребу; етри за
фармацеутску употребу; изотопи за медицинску
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употребу; јод за фармацеутску употребу; јодиди за
фармацеутску употребу; јодоформ; калијумове соли
за медицинску употребу; канабидиол за медицинску
употребу; канабис за медицинске намене; капсуле за
лекове; капсуле за фармацеутску употребу; кинин за
медицинске намене; кинин за медицинску употребу;
колаген за употребу у медицини; колодион за
фармацеутску употребу; лекови за људску употребу;
лекови за медицинску употребу; лекови за нерве;
лекови за ублажавање стомачног затвора; лекови за
употребу у стоматологији; лекови против грознице;
лекови против знојења; лекови против знојења ногу;
лековито биље; лецитин за медицинску употребу;
лецитин као дијететски додатак,; линименти [мелем
и за масажу]; лосиони за ветеринарску употребу;
лубриканти за личну сексуалну потребу; лупулин за
фармацеутску употребу; магнезијум за фармацеутску
употребу;
масти
за
медицинску
употребу;
медицинска пића; медицинска уља; медицинске
бомбоне;
медицинске
инфузије;
медицински
алкохол; медицински лосиони за косу; медицински
препарати за мршављење; натријумове соли за
медицинску употребу; никотинске жваке као помоћ у
одвикавању од пушења; никотински фластери као
помоћ у одвикавању од пушења; нутрацеутски
препарати за терапеутске или медицинске намене;
пектин за фармацеутску употребу; пептони за
фармацеутску
употребу;
препарати
за
бронходилатацију; препарати за дезодорисање
ваздуха; препарати за заустављање крварења;
препарати за лечење опекотина; препарати за
смањење сексуалне активности; препарати за
хемороиде; препарати против жуљева; протеини као
додатак исхрани; пургативи [средства за чишћење];
противзапаљенска
средства;
седативи;
серотерапијски лекови;
серуми;
сирупи за
фармацеутску употребу; скроб за дијететске или
фармацеутске потребе; средства за испирање очију;
средства за испирање уста за медицинске намене;
средства за смањење апетита за медицинске сврхе;
стикови за ублажавање главобоље; стоматолошки
абразиви; стрихнин; сулфонамиди [лекови]; сумпор у
праху
за
фармацеутску
употребу;
таблете
антиоксиданти; таблете за мршављење; таблете за
смањење апетита; таблете за тамњење коже; тартар
за фармацеутску употребу; тетрахидроканабидинол
[тхц] за медицинску употребу; тимол за фармацетску
употребу; тинктура јода; тинктуре за употребу у
медицини; успављујућа средства; фармацеутски
препарати; фармацеутски препарати за лечење
опекотина од сунца; фармацеутски препарати за
лечење перути; фармацеутски препарати за негу
коже; фармацеутски препарати на бази креча; фенол
за фармацеутску употребу; хемијски препарати за
фармацеутску употребу; хемијски препарати за
медицинску
употребу;
хематогени;
хемијски
ЗИС / RS / IPO

Ж
реагенси за медицинску или ветеринарску употребу;
хемијски препарати за утврђивање трудноће;
хемоглобин; хидрирани хлор за фармацеутску
употребу; хлороформ; хормони за медицинску
употребу; целулозни естри за фармацеутску
употребу; целулозни етри за фармацеутску употребу.
(210) Ж- 2022-617

(220) 04.04.2022.
(442) 16.09.2022.
(731) Marbo Product d.o.o., Ђорђа Станојевића14,
11000, Београд, RS
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

Rispekt za sve što jesi
(511) 30 спремљене грицкалице које се примарно
састоје од зрна кукуруза, житарица, чипс од
кукуруза, тортиља чипс, пита чипс, чипс од пиринча,
колачи од пиринча, крекери од пиринча, крекери,
переце, екструдиране грицкалице, кокице, ушећерене
кокице и кикирики, штанглице (грицкалице).
(210) Ж- 2022-688

(220) 13.04.2022.
(442) 16.09.2022.
(731) Bausch Health Ireland Limited, 3013 Lake
Drive, Citywest Business Campus,, 24 Dublin , IE
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

Analgetol M
(511) 5
фармацеутски препарати; аналгетици,
спазмолитици и антипиретици.
(210) Ж- 2022-759

(220) 26.04.2022.
(442) 16.09.2022.
(731) Star Brands North America, Inc., 10th Floor, 10
Bank Street, White Plains, New York, 10606, US
(740) Петошевић Л. Душан, Козјачка 15,
11040, Београд
(540)

FLIPZ
(511) 30 переце; переце преливене чоколадом;
переце прекривене са укусом карамеле; переце
прекривене глазуром; переце преливене аромама;
переце обложене аромама.
(210) Ж- 2022-784

(220) 28.04.2022.
(442) 16.09.2022.
(731) Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New York,
New York 10017, US

9

Ж
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 87,
11040, Београд
(540)

(531) 26.11.12; 26.13.25
(511) 9 мобилна апликација која се може преузети у
вези са здравственом заштитом; рачунарски софтвер
који се односи на здравствену заштиту.
42 пружање привременог коришћења рачунарског
софтвера који се не може преузети за прикупљање,
анализу, скрининг, обезбеђивање и праћење података
који се односе на здравствену заштиту и болести и
поремећаје; пружање привременог коришћења
рачунарског софтвера који се не може преузети у
вези са здравственом заштитом и болестима и
поремећајима.
44
услуге медицинских информација, наиме
пружање информација у вези са здравственом
заштитом и болестима и поремећајима; онлајн
информативне услуге, наиме пружање веб странице
у вези са здравственом заштитом, болестима и
поремећајима.
(210) Ж- 2022-907

(220) 24.05.2022.
(442) 16.09.2022.
(731) ZIJIN MINING GROUP COMPANY
LIMITED, NO. 1 ZIJIN ROAD, SHANGHANG
COUNTY, FUJIAN PROVINCE,, CN
(740) Алексић Ненад, Василија Ивановића 12,
11000, Београд
(540)

(531) 26.01.03; 26.01.24; 26.04.03; 26.07.04; 26.11.02;
26.11.06; 26.11.12; 27.05.01; 27.05.07
(511) 37
консултације о грађењу; грађевинске
услуге; вађење руде; тапацирање; бушење нафтних
или гасних бушотина; изградња подводних објеката;
изградња и одржавање цевовода; изградња лука,
пристаништа; асфалтирање путева; изградња
фабрика; инсталирање, одржавање и поправка
машина; пуњење батерија за возила.
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(210) Ж- 2022-918

(220) 24.05.2022.
(442) 16.09.2022.
(731) Милан Пешић and Немања Пешић,
Аранђеловачка 14, 11010, Београд, RS i
Аранђеловачка 14, 11010, Београд, RS
(740) Тодор Милошевић, Војводе Миленка 42/7,
11000, Београд
(540)

(531) 01.15.23; 26.02.05; 26.11.03; 26.11.12; 26.11.22;
27.05.01; 27.05.17
(511) 2 боје које се користе у производњи козметике; боје
које се користе у производњи фармацеутских производа;
боје, лакови, глазуре; глазуре [боје, лакови]; лакови;
разређивачи за глазуре; декоративни премази у спреју
[боје]; нелепљиви премази у облику боја; пигментирани
премази који се користе као боје; премази [боје].
3 гел лакови за нокте; козметичка средства за брзо
сушење лакова за нокте; лакови за нокте за
козметичке потребе; лакови за нокте и скидачи лака
за нокте; препарати за стругање или скидање боја и
лакова; скидачи лакова; средства за скидање боја,
глазура и лакова; вештачки нокти; врхови за нокте;
декоративне налепнице за нокте; завршни премази за
обликовање ноктију [козметика]; заштитни слојеви
лака за нокте; избељивачи ноктију; козметичка
средства за сушење лака за нокте; козметички
препарати за негу ноктију; креме за заноктице; креме за
нокте; креме за нокте за козметичке потребе; лак за
нокте; лепак за вештачке нокте; лепак за вештачке
нокте или трепавице; лепак за вештачке трепавице,
косу и нокте; лосиони за јачање ноктију; налепнице за
нокте; облоге за обнову ноктију; оловке за лак за нокте;
оловке за скидање лака за нокте; омекшивачи за
заноктице; подлоге за лак за нокте; препарати за негу
ноктију; препарати за обнављање ноктију; препарати за
уклањање заноктица; препарати за уклањање заноктица
за козметичке потребе; препарати за уклањање
надоградње за нокте; регенератори за нокте; средства за
одстрањивање лака за нокте; средства за сушење лака
за нокте у козметици; средства за уклањање лака за
нокте; учвршћивачи за нокте; шљокице за нокте;
марамице за једнократну употребу натопљене
хемикалијама или средствима за чишћење за личну
хигијену; декоративне налепнице за козметичку
употребу.
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инсталације за извлачење прашине у циљу
чишћења;
машине
за
усисавање
прашине
[усисивачи]; инсталације за уклањање прашине, у
сврхе чишћења; машине за сакупљање прашине;
одвајачи прашине; усисивачи за прашину;
центрифугални вентилатори.
8 електрични и неелектрични уређаји за маникир;
неелектрични сетови за маникир; прибор за маникир;
прибор за маникирање; прибор за маникирање,
електрични; сетови за маникир, неелектрични;
штапићи од наранџиног дрвета [прибори за
маникир]; електрични и неелектрични уређаји за
педикир; комплети за педикир, електрични;
педикирски прибор; прибор за педикир; турпије за
стопала [средства за педикир]; апарати за полирање
ноктију, електрични или неелектрични; електрични
уређаји за полирање ноктију; маказице за заноктице;
неелектрични уређаји за полирање ноктију; справе за
полирање ноктију, електричне или неелектричне;
справице за сечење ноктију, електричне и
неелектричне; уређаји за полирање ноктију; уређаји
за полирање ноктију, електрични; уређаји за
полирање ноктију, неелектрични; неелектричне
турпије за нокте; турпије за нокте; турпије за нокте,
електричне; турпије за нокте [картонске]; турпије за
нокте, неелектричне; турпије за уклањање тврде
коже; турпијице од шмиргле; маказе за нокте;
електричне брусилице за нокте за животиње.
10 инструменти за пуњење за стоматолошке сврхе;
инструменти за употребу у зубној протетици;
медицински апарати и инструменти; медицински
инструменти; медицински инструменти за резање
ткива; ортодонтски инструменти; стоматолошки
инструменти; хируршки апарати и инструменти;
хируршки и медицински апарати и инструменти;
хируршки инструменти; хируршки инструменти за
резање; хируршки уређаји и инструменти за
употребу у медицини; хируршки уређаји и
инструменти за употребу у стоматологији; игле за
медицинску употребу.зубне бушилице.
11 вентилатори; електрични вентилатори; преносиви
електрични вентилатори; машине за сушење ноктију
за салоне лепоте; апарати и машине за
пречишћавање ваздуха; електрични пречишћивачи
ваздуха; машине за пречишћавање ваздуха;
пречишћивачи ваздуха, електрични; електрични
распршивачи освеживача ваздуха; електрични
уређаји за сушење руку топлим ваздухом;
индустријски прочишћивачи ваздуха; инсталације за
филтрирање ваздуха; исушивачи ваздуха; јединице
за
прочишћавање
ваздуха;
јединице
за
прочишћавање ваздуха за комерцијалну употребу;
јединице за прочишћавање ваздуха за кућну
употребу;
кућни
прочишћивачи
ваздуха;
прочишћивачи ваздуха; прочишћивачи ваздуха за
кућну употребу; системи за распршивање за
ЗИС / RS / IPO

Ж
освеживаче
ваздуха;
стерилизатори
ваздуха;
вентилатори за комерцијалне сврхе; вентилатори за
кућну употребу; аспиратори за неутралисање мириса
и паре у кухињама.турбински вентилатори [уређаји
за вентилацију].
(210) Ж- 2022-927

(220) 25.05.2022.
(442) 16.09.2022.
(731) BOTTEGA GRANDE DOO Beograd-Vračar,
Крунска 19, 11000, Београд-Врачар, RS
(540)

(531) 03.04.04; 03.04.24; 05.03.04; 05.07.10; 24.17.02;
25.01.25; 26.01.15; 26.01.20; 26.11.09; 27.05.01
(511) 29 месо, храну на бази меса, риба, живина и
дивљач; месни екстракти; конзервисано, замрзнуто,
сушено и кувано воће и поврће; желеи, џемови,
компоти; јаја; млеко, сир, путер, јогурт и други
млечни производи; уља и масти за исхрану
30 кафа, чај, какао и њихове замене, пиринач,
тестенина и резанци, тапиока и саго, брашно и
производи од житарица, хлеб, пецива и кондиторски
производи, чоколада, сладоледи, сорбеи и други
јестиви лед, шећер, мед, меласа, квасац, прашак за
пеци во, со, додаци јелима, зачини, конзервисано
зачинско биље, сирће, сосови и други додаци јелу.
33
алкохолна пића, вина, жестока пића.
43 услуге обезбеђивања хране и пића; привремени
смештај, резервације привременог смештаја, на
пример, хотелске резервације, изнајмљивање
просторија за састанке, шатора и преносних
грађевинских објеката, декорисање хране, израду
скулптура од хране, изнајмљивање апарата за
кување.
(210) Ж- 2022-950

(220) 27.05.2022.
(442) 16.09.2022.
(731) PRIVREDNO DRUŠTVO ASIA COM DOO
BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), Јурија Гагарина 89,
локал 314, 11070, Београд, RS
(740) Срећко П. Митрић, адвокат, Десанке
Максимовић 9/4, 11000, Београд
(540)

Real star umbrella
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(511) 25 одећа, обућа, покривала за главу, за
свакодневну употребу; одећу и обућу за спорт;
делове одеће, обуће и покривала за главу.
28 игре, играчке и предмети за игру; апарати за
видео игре; гимнастички и спортски артикли.
(210) Ж- 2022-986

(220) 02.06.2022.
(442) 16.09.2022.
(731) Мокрогорска школа менаџмента доо
Мокра Гора, Насеље Мећавник бб, 31243,
Мокра Гора, Ужице, RS
(740) Жељка Мотика, Краљице Наталије 46/16,
11000, Београд
(540)
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38 радио и телевизијско емитовање; обезбеђивање
корисничког приступа глобалној рачунарског мрежи;
пружање услуга причаоница и форума на интернету.
41 организовање изложби у културне и образовне
сврхе; организовање и вођење конференција,
конгреса и симпозијума; услуге превођења и
тумачења језика; издавање књига и текстова, осим
рекламних
текстова;
услуге
репортерског
извештавања,
репортерског
фотографисања;
фотографисање; услуге режирања и продукције
филмова, осим рекламних филмова; услуге
спортског и фитнес тренирања; одређене услуге
писања наиме писање сценарија, текстова песама.
(210) Ж- 2022-1001

(531) 09.07.01; 20.07.01; 27.05.01; 27.05.21; 27.05.22;
29.01.04
(591) тамно плава.
(511) 35
оглашавање; вођење, организовање и
управљање пословањем; канцеларијски послови.
41 образовне услуге; припремање обуке; разонода;
спортске и културне активности.
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- 2022-1000

(220) 06.06.2022.
(442) 16.09.2022.
(731) PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU
TELEVIZIJSKOG PROGRAMA MINACORT
MEDIA DOO BEOGRAD-Stari Grad, Дечанска 12,
11000, Београд, RS
(740) Вуковић Нина, адвокат, Косовска 7,
11000, Београд
(540)

(531) 26.02.08; 26.11.12; 27.05.10; 27.05.17; 28.05.00;
29.01.01; 29.01.02
(591) крем жута, наранџаста, бела.
(511) 35
услуге оглашавања, маркетинга и
промоције; услуге односа са јавношћу; продукција
програма телевизијске продаје; оптимизација
претраживача за промоцију продаје.
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(220) 06.06.2022.
(442) 16.09.2022.
(731) PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU
TELEVIZIJSKOG PROGRAMA MINACORT
MEDIA DOO BEOGRAD-Stari Grad, Дечанска 12,
11000, Београд, RS
(740) Вуковић Нина, адвокат, Косовска 7,
11000, Београд
(540)

(531) 25.03.01; 25.03.05; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.04; 29.01.06
(591) сива, бела, светло плава, тиркизна.
(511) 35
услуге оглашавања, маркетинга и
промоције; услуге односа са јавношћу; продукција
програма телевизијске продаје; оптимизација
претраживача за промоцију продаје.
38 радио и телевизијско емитовање; обезбеђивање
корисничког приступа глобалној рачунарског мрежи;
пружање услуга причаоница и форума на интернету.
41 организовање изложби у културне и образовне
сврхе; организовање и вођење конференција,
конгреса и симпозијума; услуге превођења и
тумачења језика; издавање књига и текстова, осим
рекламних
текстова;
услуге
репортерског
извештавања,
репортерског
фотографисања;
фотографисање; услуге режирања и продукције
филмова, осим рекламних филмова; услуге
спортског и фитнес тренирања; одређене услуге
писања наиме писање сценарија, текстова песама.
(210) Ж- 2022-1007

(220) 06.06.2022.
(442) 16.09.2022.
(731) Home Box Office, Inc. , 30 Hudson Yards, ,
New York, NY 10001, US
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(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 87,
11040, Београд
(540)

KUĆA ZMAJA
(511) 9 видео снимци са драмским телевизијским
програмом;
видео
снимци
са
драмским
телевизијским серијама који се могу преузети;
апарати и инструменти научни, истраживачки,
навигациони,
геодетски,
фотографски,
кинематографски, аудиовизуелни, оптички, за
вагање,
мерење,
сигнализацију,
откривање,
тестирање, инспекцију, спасавање и наставу; апарати
и
инструменти
за
провођење,
прекид,
трансформацију, акумулацију, регулисање или
контролу дистрибуције или употребе електричне
енергије; апарати и инструменти за снимање,
преношење, репродуковање или обрађивање звука,
слике или података; подаци који су снимљени и који
се могу преузети, рачунарски софтвер, празни
носачи података за дигитално или аналогно снимање
и складиштење; механизми за апарате који се
покрећу новцем; регистар касе, уређаји за рачунање;
рачунари и периферни рачунарски уређаји; одела за
роњење, маске за роњење, чепови за уши за рониоце,
штипаљке за нос за рониоце и пливаче, рукавице за
рониоце, апарати за дисање за подводно пливање;
апарати за гашење пожара.
25 одећа, обућа, покривала за главу; одећа, наиме,
мајице без рукава, мајице, пуловери са капуљачом и
дуксереце са капуљачом, лежерна одећа, одећа за
ношење на отвореном, доњи веш, гаћице, доње
рубље, грудњаци, спаваћице, ноћне кошуље, пиџаме,
одећа за спавање, прслуци, хулхопке, рубље,
огртачи, подвезице , удобна одећа, панталоне,
прслуци, јакне, тренерке, кошуље, шалови, капути,
фармерке, чарапе, купаћи костими и баде мантили;
спортска одећа, наиме, спортске мајице, спортске
панталоне, спортски дресови, пуловери, дуксеви,
јакне са капуљачом; дуксеви, тренерке; одећа за
спавање; огртачи; покривала за главу, наиме
шешири, визири и капе; обућа; чарапе; костими за
празник ноћ вештица и маскенбал.
41
услуге забаве у виду текућих драмских
телевизијских
серија;
пружање
забавних
информација, вести и коментара електронским путем
преко глобалне компјутерске мреже; интерактивна
онлајн забава у виду веб страница које садрже
фотографске, видео, аудио и прозне презентације
које се не могу преузети, видео клипове и друге
мултимедијалне материјале који имају или се односе
на садржај текућих драмских телевизијских серија;
образовне услуге; припремање обуке; разонода;
спортске и културне активности.

ЗИС / RS / IPO

Ж
(210) Ж- 2022-1031

(220) 08.06.2022.
(442) 16.09.2022.
(731) Play Radio d.o.o. Beograd-Zemun, Аутопут за
Загреб 22, 11000, Београд-Земун, RS
(740) Весна Живковић, адвокат, Македонска 30,
11000, Београд
(540)

(531) 24.17.25; 26.04.01; 26.04.11; 26.04.18; 27.01.05;
27.05.24; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.06
(591) црвена, плава, бела.
(511) 35
дистрибуција рекламног материјала;
изнајмљивање времена за рекламирање у средствима
комуникације; изнајмљивање огласног простора;
маркетинг;
маркетинг
преко
инфлуенсера;
објављивање рекламних текстова; оглашавање;
оглашавање на отвореном; оглашавање плаћањем по
клику [рау рег click оглашавање]; рекламирање на
радију; рекламирање преко плаката; рекламирање
преко телевизије; тражење спонзорства; услуге
корпоративне комуникације; услуге односа са
медијима; циљни маркетинг.
38 емитовање радио програма [радиодифузија];
пренос видео садржаја на захтев; пренос електронске
поште; пренос подкаст садржаја; пренос порука и
слика посредством рачунара; пружање информација
у области телекомуникација; радио комуникације;
сателитски пренос; слање порука; стриминг [проток]
података.
41 вођење забавних догађаја; забава посредством
радија;
изнајмљивање
позоришног
декора;
омогућавање коришћења онлајн музике, која се не
може преузимати; организовање забавних догађаја;
продукција радио и телевизијских програма.
(210) Ж- 2022-1066

(220) 07.06.2022.
(442) 16.09.2022.
(731) Удружење грађана за борбу против трговине
људима и свих облика насиља над женама
АТИНА, Ћустендилска 28, 11000, Београд, RS
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Ж
(740) Андреја Чивтелић, адвокат, Курсулина 13,
11000, Београд
(540)

(531) 01.15.11; 08.01.04; 27.05.01; 27.05.09; 28.05.00; 29.01.14
(591) окер, браон, црна, бела.
(526) на реч "BAGEL BEJGL"
(511) 16
налепнице; хартија, картон; плакати;
памфлети; лифлети; визит карте; проспекти;
каталози; кесе од папира; брошуре; леци; папирна
амбалажа за паковање; картонска амбалажа за
паковање; картонске кутије; картонске кутије за
паковање хране штампане ствари; пластични
материјал за паковање; пластичне кесе; пластичне
кутије; пластичне кутије за паковање хране; футроле;
фолије; омоти; пластична ампалажа; штампарска
слова; клишеи; штамбиљи; жигови [печати]; печати
са адресом; папир; постери; огласни панои од папира
или картона; бележнице, нотеси; фасцикле за списе;
новине; фасцикле за списе; новине; периодичне
публикације; свеске; меморандуми; коверте; печати;
штампане публикације; календари; етикете од
папира или картона; налепнице; папирни и
картонски материјали; салвете.
30 храна; сирова, делимично или потпуно термички
обрађена, смрзнута и свежа пеци ва; смрзнута и
свежа пецива за дистрибуцију на велико и мало;
пецива: слана пеци ва; слатка пеци ва; крофне;
ђевреци; бејгл; бејгл пециво; бејгл сендвичи;
сендвичи; воћне салате: салате; преливи за салате;
чизкејк, торта од сира (Cheesecake); тарт; вочни
намази; намази од вишње, јагоде, малине, лимуна,
поморанџе, јагоде; палачинке, слатке и слане;
канапеи, слатки и слани; кондиторски производи,
сладоледи; брашно; брашно и препарати од
житарица (осим сточне хране); житарице; хлеб; хлеб
без глутена; багет (француска векна); лепиње; пецива
без глутенапите; штанглице од житарица; житарице
са високим садржајем протеина; мафини; буритос;
ароме за кулинарске сврхе; кнедле; производи од
теста са филовима; вафли; резанци; производи ОД
теста на бази брашна; овсена каша; граноле; мусли;
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пахуљице од жита и сушеног воћа; кекс; колачи;
глазура за колаче, пецива; адитиви у кулинарству;
крема; згушњивачи за кување; кисело тесто;
грицкалице на бази житарица; грицкалице на бази
пиринча; јогурт; кефир; сладолед; пшеничне клице за
људску исхрану; прехрамбене житарице; печени
кукуруз, кукурузно брашно; куркума; кус-кус; гриз;
тестенина;
макарони;
палачинке;
десерти
(кондиторски производи), чоколадни мусови,
мускатни орашчићи; прашци за пециво; кнедле;
торте; пите; пите са месом; пите са сиром; пите са
поврћем; пице; житарице; фондан; кокице; пралине;
слаткиши; слаткиши за торте; чоколадни украси за
торте; зачини; природни заслађивачи; бесквасни
хлеб; производи од овсене каше: медењаци; пудинг;
прах за колаче; колачи; пшенично брашно; равиоли;
рамен Uапанско јело на бази резанаца), пиринач;
инстант пиринач; пиринчана пулпа за кулинарске
потребе; пудинг од пиринча; пиринчани колачи;
сендвичи; сосови; зачини, сосови за тестенине;
тестенина и резанци; јела са резанцима; шпагети;
канелоне; равиоли; фусили; намази на бази чоколаде;
пролећне ролнице; двопек; презле; суши; табуле;
тако; тапиоку; торте; халва; сода бикарбона
(натријум бикарбонат за потребе кувања); лед;
замена за кафу; напици на бази кафе; кафа;, напици
на бази ча]а: охлађени чај, чај, напици на бази какаа;
какао; шећер; напици на бази камилице; напици на
бази чоколаде; паковани оброци.
35
оглашавање; оглашавање на билбордима;
комерцијално
оглашавање;
телевизијско
оглашавање; смс и ммс оглашавање; дигитални
маркетинг; дистрибуција рекламних, маркетиншких
и промотивних материјала; маркетинг; оглашавање;
услуге односа са јавношћу; комуникације у односима
са јавношћу; јавни наступи; рекламно оглашавање;
политички маркетинг; оглашавање на билборду;
оглашавање на радију и телевизији; радио
оглашавање;
интернет
оглашавање;
услуге
дигиталног
оглашавања;
дизајн
рекламних
материјала; истраживање јавног мњења у области
политике; вођење послова; пословно управљање;
канцеларијски
послови;
претрага
спонзора;
ажурирање рекламно г материјала; регрутовање;
услуге куцања [обрада текста]; анализа тржишта;
услуге маркетиншких агенција; пружање водича за
оглашавање на мрежи; пружање пословних
информација путем веб странице; ажурирање и
одржавање података у компјутерским базама
података; израда рекламних текстова; папирологија;
наручивање услуга за друге; процене и анализе
пословања; услуге рекламних агенција; организација
сајмова у комерцијалне или рекламне сврхе;
организација изложби У комерцијалне или рекламне
сврхе;
прикупљање
пословних
информација;
оглашавање, маркетинг и промоција; организовање и
ЗИС / RS / IPO
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вођење пословних састанака; студије тржишта;
пословно управљање и администрација; пословна
помоћ, управгьање и административне услуге;
продукција телевизијских и радио реклама; пословне
истраге; прикупљање и компилација новинских
чланака на тему; ажурирање и одржавање података у
компјутерским
базама
података;
ажурирање
рекламних информација у компјутерској бази
података;
креирање
докумената;
креирање
статистике; управљање подацима помоћу рачунара;
истраживање
мишљења;
израда
рекламног
материјала и реклама; пословне информације
обезбеђене компјутеризованим подацима; услуге
наручивања [за друге]; канцеларијске услуге;
скупљање и систематско сређивање података у
базама података; прикупљање података; производња
рекламних филмова; регрутовање и управљање
кадровима; пословни упити; медијски рад; пословна
администрација; систематско сређивање података у
рачунарским
базама
података;
комерцијално
управљање пројектима; истраживање тржишта;
прикупљање пословних информација; услуге
комерциiалне пословне подршке.
43 услуге исхране и пића; услуге припреме хране;
услуге хране и пића за понети; услуга достава хране
и пића на кућну адресу; деликатесна храна; кетеринг
услуге; услуге бара; услуге кантина; услуге кафеа;
услуге кафетерије; ресторанске услуге; услуге
пекара; пекаре; услуге печења; пекарске услуге:
услуге
снек
барова;
трговина
пекарским
производима на велико и мало; трговина храном и
пићем на велико и мало; трговина кондиторским
производима на велико и мало; посласитичарнице;
ресторани брзе хране (fastfood).
(210) Ж- 2022-1178

(220) 16.06.2022.
(442) 16.09.2022.
(731) Родић Богдан, Сомборска 14e, 21000,
Нови Сад, RS
(540)

(531) 24.17.08; 26.01.05; 26.01.06; 26.04.10; 26.04.12;
26.04.24; 26.11.12; 26.13.25; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.24
(511) 4 гориво из биомасе.

ЗИС / RS / IPO

Ж
(210) Ж- 2022-1185

(220) 17.06.2022.
(442) 16.09.2022.
(731) Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50,
1527, Ljubljana, SI
(740) Ћосовић М. Драгољуб, Андре Николића 3,
11000, Београд
(540)

(531) 15.09.01; 15.09.10; 18.01.23; 26.01.06; 26.01.16;
26.04.02; 26.04.18; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.01;
29.01.04; 29.01.06
(591) плава, сива, црвена, бела
(511) 9 научни, наутички, геодетски, фотографски,
кинематографски, оптички, за вагање, мерни,
сигнализацијски, контролни [надзорни] апарати,
апарати и инструменти за спасавање и подучавање;
апарати и инструменти за провођење, прекидање,
трансформацију, акумулацију, регулацију или
контролу струје; апарати за снимање, пренос или
репродукцију звука или слике; магнетни носачи
података, дискови за снимање; компакт дискови;
двд-ови и други аудио медији; механизми за апарате
на кованице; регистар касе, машине за рачунање,
опрема
за
обраду
података,
компјутери;
компјутерски софтвер; апарати за гашење пожара;
станице за пуњење, бежични пуњачи, преносиви
пуњачи, ауто пуњач, пуњач за електричне
аутомобиле, станице за пуњење електричних возила,
пуњачи батерија, апарати и инструменти за
акумулацију и складиштење струје, пуњачи батерија,
преносиви извори напајања (пуњиве батерије),
апарати за беспрекидно напајање [батерије],
појачани трансформатори, екстерне батерије, пакети
за напајање [батерије], ултракондензатори за
складиштење
енергије,
напојне
јединице
[трансформатори], електрични каблови за пуњење,
апарати за побољшање енергетске ефикасности,
апарати за мерење, праћење и анализу потрошње
струје, апарати и инструменти за контролу струје,
мобилне апликације за проверу локације или
заузетости или рада станица за пуњење, мобилне
апликације за навигацију до станица за пуњење,
мобилне апликације за наручивање и плаћање
енергије, мобилне апликације за наручивање и
плаћање енергије на станицама за пуњење, мобилне
апликације које вам омогућавају да видите
претходне куповине и потрошњу енергије, мобилне
апликације за аутоматску контролу паркирања
возила; мобилне апликације које управљају
изнајмљивањем возила, резервацијама возила и
дељењем возила; мобилне апликације за пружање
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Ж
информација о изнајмљивању возила, резервацији
возила и дељењу возила; софтвер за веб апликације,
компјутерски софтвер, софтвер за предузећа,
софтвер за е-трговину и е-плаћања, апликативни
софтвер за е-трговину и е-плаћања, софтвер за
управљање финансијама, апликативни софтвер,
апликативни
софтвер
за
мобилне
уређаје,
апликативни софтвер за наручивање и плаћање
енергије и горива, софтвер, апликације и уређаји за:
преглед и контролу финансијског пословања,
преглед потрошње и набавке енергије, пренос
статуса бројила, преглед и коришћење бодова
лојалности, проверу стања залиха и наручивање
производа,
проверу
картице,
куповину
и
информације о рачуну, пуњење електричних
аутомобила, паметно управљање струјом, плаћање
горива, плаћање прања аутомобила, наручивање и
плаћање хране и пића; софтвер за аутоматску
контролу паркирања возила; софтвер за управљање
изнајмљивањем возила, резервацијама возила и
дељењем возила; софтвер за пружање информација о
изнајмљивању возила, резервацији возила и дељењу
возила; електронске и магнетне идентификационе
картице за коришћење у вези са плаћањем услуга,
магнетне платне картице, енкриптоване припејд
платне картице, платне картице, енкриптоване
чланске картице, енкриптоване картице лојалности,
картице мултифункционалних финансијских услуга,
паметне картице, поклон картице.
35 оглашавање; пословни менаджмент; пословна
администрација; службеничке услуге; трговина на
велико и мало енергентима, трговина на велико и
мало горивима; малопродаја, велепродаја и он-лине
малопродаја у вези са производима као што су
софтвер и хардвер за пренос струје за употребу у
пуњењу моторних возила, уређаји и апарати за
пуњење батерија за електромоторна возила и тзв.
плуг-ин хибридна електромоторна возила, пуњачи,
преносиви станице за пуњење, јединице за напајање
и уређаји за електромоторна возила и плуг-ин
хибридна електромоторна возила, жичани пуњачи,
преносиви жичани пуњачи; малопродаја и он-лине
малопродаја у вези са производима као што су
станице за пуњење електричних возила и тзв. плугин хибридних електромоторних возила; малопродаја,
велепродаја и он-лине малопродаја у вези са свим
наведеним производима обухваћеним класом 09 у
овој листи; услуге пословног менаджмента флотом;
услуге дељења флоте; пословна асистенција,
пословни менаджмент и административне услуге
које се односе на мобилност и транспорт.
37 изнајмљивање пуњача и станица за пуњење,
пуњење батерија, пуњење батерија возила,
допуњавање батерија и акумулатора, допуњавање
електричних возила, пуњење електричних возила,
пуњење батерија и уређаја за складиштење енергије,
16
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и изнајмљивање опреме за наведено, услуге станица
за пуњење за електрична возила; инсталација,
одржавање и поправка станица за пуњење
електричних возила, инсталација, одржавање и
поправка уређаја за пуњење и електронских уређаја
за праћење пуњења енергијом, инсталација, поправка
и одржавање електроенергетских станица; пуњење
батерија и уређаја за складиштење енергије, и
изнајмљивање опреме за наведено;
услуге
одржавања флоте.
39 складиштење струје; складиштење енергије и
горива; снабдевање и дистрибуција струјом; картинг;
транспорт енергије; транспорт енергије и горива;
изнајмљивање возила, изнајмљивање аутомобила;
дистрибуција струје; снабдевање струјом ;
складиштење струје; дистрибуција и пренос струје;
консултантске услуге у вези са дистрибуцијом
струје; менаджмент, коришћење и контрола
електричних мрежа; паркинг возила; паркинг и
складиштење возила.
40 изнајмљивање станица за пуњење; производња
струје; рециклирање батерија.
42 развој инфраструктуре за пуњење електричних
возила, праћење компјутерских система путем
даљинског приступа, услуге техничке подршке у
вези са компјутерским софтвером и апликацијама;
пројектовање и развој компјутерског хардвера и
софтвера; пројектовање и развој компјутерског
хардвера и софтвера за управљање енергијом;
стручни савети о уштеди енергије, складиштењу и
коришћењу; консалтинг у области рационалног
коришћења енергије, енергије, горива, струје, гаса;
услуге техничке контроле у вези са производњом,
преносом и дистрибуцијом струје; услуге апликације
пружалаца услуга провајдера, он-лајн платформа и
веб страница за резервације, управљање и
олакшавање плаћања за изнајмљивање или дељење
возила и за објављивање и тражење возила за
изнајмљивање или дељење; софтверске услуге као
услуге резервације, подршке, управљања и
олакшавања плаћања за изнајмљивање или дељење
возила и за објављивање и тражење возила за
изнајмљивање или дељење; пружање привременог
коришћења он-лајн софтвера који се не може
преузимати за резервисање, подршку, управљање и
омогућавање изнајмљивања возила, дељења возила,
коришћења
возила;
пружање
привременог
коришћења он-лајн софтвера који се не може
преузимати за објављивање и претраживање
моторних возила за изнајмљивање или коришћење
или дељење.
(210) Ж- 2022-1261

(220) 01.07.2022.
(442) 16.09.2022.
(731) Wienerberger AG, Wienerbergerplatz 1,
1100, Wien, AT
ЗИС / RS / IPO
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(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

TRADITON
(511) 19
кровне плочице, неметалне; кровне
тканине; кровна подлога; кровови, неметални;
мансардни отвори (неметални); црепови, неметални;
кровни олуци, неметални; кровна шиндра; кровни
покривачи, неметални; капе за димњаке, који нису од
метала; заклони на димњацима, неметални; земља за
цигле; цигле; кровни опшиви за избацивање воде,
неметални; кровови, неметални.
37 услуге поправки кровова; обнављање кровова;
радови на санацији кровова; пресвлачење кровова.
(210) Ж- 2022-1317

(220) 12.07.2022.
(442) 16.09.2022.
(731) AKAD General Trading (L.L.C), Office 1247,
Business Bay, Дубаи, AE
(740) ОАД Стојковић, адвокат Бојана Стојковић,
Његошева 28а, 11000, Београд
(540)

(531) 26.04.02; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 29.01.06; 29.01.08
(591) црна, бела, сива
(511) 34 дуван; цигарете; биљна меласа (замена за
дуван); шибице; електронске цигарете.
(210) Ж- 2022-1330

(220) 18.07.2022.
(442) 16.09.2022.
(731) Мокрогорска школа менаџмента доо Мокра
Гора, Насеље Мећавник бб, 31243, Мокра Гора, Ужице, RS
(740) Жељка Мотика, Таковска 33/2, 11000, Београд
(540)

ЗИС / RS / IPO

Ж
(531) 09.07.01; 20.07.01; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.21; 27.05.22; 29.01.01
(591) тамно црвена на белој позадини
(511) 35
оглашавање, вођење, организовање и
управљање пословањем; канцеларијски послови.
41 образовне услуге, припремање обуке, разонода,
спортске и културне активности.
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- 2022-1332

(220) 18.07.2022.
(442) 16.09.2022.
(731) Барберић Николина, Преливачка број 11,
11211, Београд, RS
(540)

(531) 03.07.06; 03.07.24; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.08
(591) црвена пантоне Ред 032 ц
(511) 9 торбе за лаптопове.
12 торбе прилагођене за бицикле.
(210) Ж- 2022-1333

(220) 18.07.2022.
(442) 16.09.2022.
(731) “HELLENIC FUELS AND LUBRICANTS
SINGLE MEMBER INDUSTRIAL AND
COMMERCIAL SOCIETE ANONYME”, also
trading as ‘’ΕΚΟ ΑΒΕΕ’’, 8A Cheimarras street,
151 25 Marousi, GR
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)
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Ж
(531) 02.09.08; 06.07.01; 24.17.02; 26.04.12; 26.04.16;
26.11.13; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.06
(591) црвена (Пантоне 186 Ц), плава (Пантоне 294
Ц), сива (Пантоне 430 Ц)
(511) 9 кредитне картице; кодиране кредитне картице;
кодиране пластичне картице; кагнетне дебитне картице;
магнетне картице; електронске картице за попуст;
паметне картице лојалности; кодиране картице
лојалности; кодиране (магнетне) картице; кодиране
картице;
магнетно
кодиране
картице.
16
кредитне картице без магнетног кодирања;
дебитне картице без магнетног кодирања; штампане
картице.
35 услуге картице лојалности; услуге програма
лојалности, подстицаја и бонус програма; услуге
организације, рада и надзора шема лојалности и
подстицајних шема; услуге унапређења продаје кроз
програме лојалности купаца; услуге управљања
лојалношћу купаца путем подстицајних или
промотивних шема.
36 услуге кредитних картица; услуге издавање
кредитних и дебитних картица; пружање услуга
кредитних и дебитних картица; услуге издавања
вредносних симбола (знакова) у вези са шемама
лојалности купаца; услуге финансијског пословања.
(210) Ж- 2022-1334

(220) 18.07.2022.
(442) 16.09.2022.
(731) Udruženje „IT Subotica 2030“, Владимира
Назора 7, 24000, Суботица, RS
(740) Граовац Д. Зоран, Миријевски венац 4,
11060, Београд
(540)

(531) 05.05.20; 25.05.25; 26.03.04; 26.03.07; 26.13.25;
27.05.01; 27.07.01; 29.01.15
(591) наранџаста, зелена, тамноплава, љубичастоцрвена (магента), светлоплава, црна.
(511) 16
хартија и картон; штампане ствари;
постери; огласни панои од папира или картона;
бележнице; нотеси; албуми; слике; штампани
материјал; оловке; новине; периодичне публикације;
папирни подметачи за чаше; клишеи; блокови
(канцеларијски материјал); памфлети; свеске; карте;
материјали за обуку и наставу (изузев апарата);
каталози; фасцикле; књиге; коверте; фотографије;
формулари; футроле; фолије и кесе за умотавање и
паковање; канцеларијски материјал и прибор, осим
намештаја; штампане ствари; штампане публикације;
приручници; књижице; билтени; проспекти; леци;
флајери; ваучери; магазини; беџеви; кесе од папира
или пластике за паковање; честитке; разгледнице;
18
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алманаси; календари; етикете и налепнице од
папира; транспаренти (банери) од папира.
35 оглашавање; вођење послова; пословно управљање;
канцеларијски послови; маркетинг; дистрибуција
рекламних, маркетиншких и промотивних материјала;
услуге односа са јавношћу; јавни наступи; истраживање
и праћење тржишта; пословне процене; пословна
испитивања; испитивање јавног мњења; услуге
пословног саветовања које се односе на управљање ит
сектором;
изнајмљивање
огласних
материјала;
рекламирање на радију и телевизији; уређивање излога;
услуге рекламних агенција; организовање изложби за
привредне и рекламне потребе; организовање сајмова у
комерцијалне или рекламне сврхе; организовање модних
ревија у промотивне сврхе, организација изложби у
комерцијалне или рекламне сврхе; рекламирање преко
плаката; изнајмљивање огласног простора; оглашавање
плаћањем по клику; пружање пословних информација
путем веб страница; обезбеђивање онлајн тржишта за
купце и продавце роба и услуга; изнајмљивање
билборда; услуге оглашавања за промоцију јавне свести
о питањима животне средине.
41 образовне услуге; образовне услуге у вези са
информационим
технологијама; организовање
курсева и обучавање у области управљања
информационим технологијама; објављивање књига
које се односе на информационе технологије; услуге
обуке у вези са коришћењем информационих
технологија; пружање услуга оспособљавања;
забавне, спортске и културне активности; музејске
изложбе; услуге музеја; услуге уметничких галерија;
културне, образовне или забавне услуге које пружају
уметничке галерије; изнајмљивање уметничких дела;
организовање и вођење курсева и радионица;
организовање
педагошких
и
психолошких
радионица; организовање уметничких такмичења;
организовање културних и уметничких догађаја;
организовање догађаја који се односе на заштиту
животне средине, екологију и одрживи развој;
организовање конгреса, симпозијума, конференција
и семинара; приређивање изложби у културне или
образовне сврхе; приказивање видео филмова; модне
ревије; електронско публиковање текстова и
штампаног материјала, осим рекламних текстова, на
интернету; мултимедијално издаваштво; услуге
електронског издаваштва; електронске публикације
које се не могу преузимати; издавање онлајн
електронских књига и часописа; издавање и
уређивање штампаних ствари и публикација;
издавање
електронских
магазина;
издавање
електронских књига и периодике на интернету;
организовање резервације карата за приредбе и друге
забавне догађаје; резервација карата за културне
догађаје; услуге резервације карата и предбележбе за
активности и догађаје у подручју образовања, забаве
и спорта; организовање и одржавање такмичења у
ЗИС / RS / IPO
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образовне, забавне и културне сврхе; производња
звучних записа, видеозаписа и мулти-медијских
садржаја и фотографија; продукција филмова за
образовне, забавне и културне сврхе; услуге
производње забава и приредби уживо; едукација и
обука у области екологије и заштите животне
средине, очувања дивљих животиња, очувања
земљишта, екологије, биодиверзитета, очувања шума
и воде; организовање активности из области
екологије.
42 ит експертизе; научна истраживања; услуге
информационих технологија; саветовање у вези
информационих технологија; услуге информационих
технологија које се пружају на бази аутсорсинга;
управљање информатичким пројектима; саветодавне
услуге из области технологије; ит услуге за заштиту
података; рачунарско програмирање; обезбеђење ит
мреже; планирања ит мреже, пружање услуга
безбедности за ит мреже; истраживања у области
заштите животне средине; саветовање у вези са
штедњом енергије; пружање научних информација,
савета и консултација које се односе на смањење
емисије угљеника; анализа воде; услуге научних
лабораторија; научна истраживања у областима
заштите животне средине, очувања дивљих
животиња,
очувања
земљишта,
екологије,
биодиверзитета, очувања шума и воде.
(210) Ж- 2022-1356

(220) 21.07.2022.
(442) 16.09.2022.
(731) Милош Милошевић, Трстењакова 3, 11090,
Београд-Раковица, RS
(740) Стеван Ђурић, Ресавска 16, 11000, Београд
(540)

(531) 02.09.10; 27.03.02; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.22;
27.07.24; 29.01.04; 29.01.06
(591) сива, бела, плава.
(511) 40 услуге зубних техничара.
44 зубарске услуге.
(210) Ж- 2022-1359

(220) 22.07.2022.
(442) 16.09.2022.
(731) BEOHEMIJA DOO ZA PROIZVODNJU,
TRGOVINU I USLUGE ZRENJANIN, Панчевачка
84, 23000, Зрењанин, RS

ЗИС / RS / IPO

Ж
(740) Ксенија Д. Мајкић, адвокат, Светозара
Марковића бр. 65/II спрат, стан бр. 7, 11000, Београд
(540)

(531) 01.15.23; 27.05.01; 27.05.07; 27.05.17; 29.01.01
(591) црвена
(511) 1 дестилована вода; закисељена вода за
пуњење акумулатора; препарати за омекшавање
воде; хемикалије за избељивање текстила; препарати
за влажеењ који се користе у избељивању;
индустријске хемикалије; препарати за одмашћивање
у производним процесима; детерџенти за употребу у
производним процесима; препарати за бељење
(уклањање боје) за индустријску употребу;
омекшивачи за индустријску употребу.
3 шампони, штирак за сјај веша, штирак за веш,
штирак за прање веша, течни сапун, сапун, сапун за
избељивање текстила, плав ило за веш, препарати за
бељење веша, препарати за чишћење, препарати за
полирање, средства за полирање намештаја и подова,
препарати за сјај (полири), восак за паркет, восак за
полирање, препарати за уклањање мрља, сода за
прање, чишћење, 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 каменца за употребу у
домаћинству, препарати за уклањање боје, препарати
за прање, течности за чишћење ветробранских
стакала, течности за чишћење стакала, препарати за
уклањање рђе, хемикалије за освежавање боја за
употребу
у
домаћинству
(прање
веша),
оплемењивачи рубља за употребу у перионицама,
препарати за отчепљивање одводних цеви, препарати
за хемијско чишћење, неклизајуће течности за
подове, крпе намочене детерџентом за чишћење,
средства за сушење судова у машинама за судове,
восак за подове, хемијски препарати за чишћење за
употребу у домаћинству, препарати за бељење
(уклањање боја) за употребу у домаћинству,
омекшивачи рубља, абразиви, абразивна паста, течна
абразивна средства за прање, чишћење и полирање,
прашкаста абразивна средства за праље, чишћење и
полирање, средства за чишћење и дезинфекцију WC
шоља, течни детерџент за прање судова, препарати
за прање и други препарати за употребу код прања
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Ж
веша, средства за машинско прање посуђа, сјај за
машинско прање посуђа.
5 детерџенти за медицинску употребу; дезинфекциона
средства за хигијенске сврхе; пургативи (средства за
чишћење);
средства
за
чишћење;
лаксативи;
дезинфекциона средства за хемијске тоалете;
дезинфекциона средства; антибактеријски сапуни;
антибактеријска средства за прање руку.
(210) Ж- 2022-1360

(220) 22.07.2022.
(442) 16.09.2022.
(731) BEOHEMIJA DOO ZA PROIZVODNJU,
TRGOVINU I USLUGE ZRENJANIN, Панчевачка
84, 23000, Зрењанин, RS
(740) Ксенија Д. Мајкић, адвокат, Светозара
Марковића бр. 65/II спрат, стан бр. 7, 11000, Београд
(540)

чишћење, неклизајуће течности за подове, крпе
намочене детерџентом за чишћење, средства за сушење
судова у машинама за судове, восак за подове, хемијски
препарати за чишћење за употребу у домаћинству,
препарати за бељење (уклањање боја) за употребу у
домаћинству, омекшивачи рубља, абразиви, абразивна
паста, течна абразивна средства за прање, чишћење и
полирање, прашкаста абразивна средства за праље,
чишћење и полирање, средства за чишћење и
дезинфекцију WC шоља, течни детерџент за прање
судова, препарати за прање и други препарати за
употребу код прања веша, средства за машинско прање
посуђа, сјај за машинско прање посуђа.
5 детерџенти за медицинску употребу; дезинфекциона
средства за хигијенске сврхе; пургативи (средства за
чишћење);
средства
за
чишћење;
лаксативи;
дезинфекциона средства за хемијске тоалете;
дезинфекциона средства; антибактеријски сапуни;
антибактеријска средства за прање руку.
(210) Ж- 2022-1361

(220) 22.07.2022.
(442) 16.09.2022.
(731) Bagley Argentina S. A., Av. Marcelino Bernardi
18 (2434) Arroyito , CORDOBA , AR
(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28, 11000, Београд
(540)
(531) 27.05.01; 27.05.03; 27.05.13; 29.01.05
(591) љубичаста Пантоне 2622Ц, бела.
(511) 1 дестилована вода; закисељена вода за
пуњење акумулатора; препарати за омекшавање
воде; хемикалије за избељивање текстила; препарати
за влажеењ који се користе у избељивању;
индустријске хемикалије; препарати за одмашћивање
у производним процесима; детерџенти за употребу у
производним процесима; препарати за бељење
(уклањање боје) за индустријску употребу;
омекшивачи за индустријску употребу.
3 шампони, штирак за сјај веша, штирак за веш, штирак
за прање веша, течни сапун, сапун, сапун за избељивање
текстила, плав ило за веш, препарати за бељење веша,
препарати за чишћење, препарати за полирање, средства
за полирање намештаја и подова, препарати за сјај
(полири), восак за паркет, восак за полирање, препарати
за уклањање мрља, сода за прање, чишћење, 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 каменца за
употребу у домаћинству, препарати за уклањање боје,
препарати за прање, течности за чишћење ветробранских
стакала, течности за чишћење стакала, препарати за
уклањање рђе, хемикалије за освежавање боја за
употребу у домаћинству (прање веша), оплемењивачи
рубља за употребу у перионицама, препарати за
отчепљивање одводних цеви, препарати за хемијско
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HOGAREÑAS
(511) 30
крекери; бисквити, суви колачићи,
бисквити, суви колачићи од житарица; бисквити,
суви колачићи од овса; кекс са семенкама; органски
кекс; безглутенски кекс.
(210) Ж- 2022-1362

(220) 22.07.2022.
(442) 16.09.2022.

(731) Novartis AG, 4002, Basel, CH
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

DIMTRUZIC
(511) 5
употребу.

фармацеутски препарати за људску

(210) Ж- 2022-1363

(220) 22.07.2022.
(442) 16.09.2022.

(731) Novartis AG, 4002, Basel, CH
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

BIXODALAN
(511) 5
употребу.

фармацеутски препарати за људску

ЗИС / RS / IPO
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(210) Ж- 2022-1365

(220) 25.07.2022.
(442) 16.09.2022.
(731) Shenzhen Zhiyuan Zhichuang Technology Co.,
Ltd., 6F,T3 Yibo Bldg,No.5010 Baoan Ave.,Caowei
Community,Hangcheng Sub-district, Baoan Dist.,
Shenzhen, CN
(740) Граовац Д. Зоран, Миријевски венац 4,
11060, Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.09
(511) 34 цигарете; електронске цигарете; течни раствори
за електронске цигарете; орални вапоризатори за
пушаче; никотинске заменске течности за електронске
цигарете; држачи цигарета, муштикле; тубе за цигарете;
кутије за цигарете, табакере; цигарете које садрже
замену дувана, које нису за медицинску употребу; ароме
изузев есенцијалних уља, за употребу у електронским
цигаретама.
(210) Ж- 2022-1367

(220) 25.07.2022.
(442) 16.09.2022.

(731) Novartis AG, 4002, Basel, CH
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

LYRCONTAID
(511) 5
употребу.

фармацеутски препарати за људску

(210) Ж- 2022-1368

(220) 21.07.2022.
(442) 16.09.2022.
(731) DTD RIBARSTVO DOO, Цара Лазара бб,
21234 Бачки Јарак, RS
(540)

(531) 02.01.08; 02.01.16; 02.07.23; 03.05.19; 03.05.24;
26.04.14; 26.04.15; 26.04.22; 27.05.01; 27.05.24
ЗИС / RS / IPO

Ж
(511) 29 припремљена леблебија, нарочито намаз од
леблебије - хумус.
(210) Ж- 2022-1369

(220) 22.07.2022.
(442) 16.09.2022.
(731) Привредно друштво за дестилерију ZEKIĆ
DESTILLERIE д.о.о. Југовац-Прокупље, Југовац,
нема улице бб, 18404, Прокупље, RS
(740) Мандић Александра, адвокат, Пасјачка 28,
18400, Прокупље
(540)

(531) 03.01.01; 03.01.16; 03.01.24; 05.13.07; 05.13.08;
25.01.06; 27.05.01; 29.01.02
(591) златна, црна.
(511) 1 алкохол из дрвета; препарати за филтрирање
у индустрији пића.
3 вода од лаванде; уље од лаванде; ружино уље;
течности за чишћење ветробранских стакала.
4 сунцокретово уље за индустријску примену;
мирисне свеће.
25 кратке чарапе.
29 смрзнуто воће; маслиново уље за исхрану; кисели
краставац; воће конзервирано у алкохолу; воће у
конзерви; компот од бруснице; конзервирана
паприка; компоти; бобичасто воће, конзервирано.
30
цветови или лишће као замена за чај.
31 дрвеће; стабла дрвећа; пасуљ, свеж; саднице; слад
за врење и дестилацију; лешник, свеж; винова лоза;
жбунови ружа; аранжмани од свежег воћа.
32 безалкохолни воћни екстрати; безалкохолни
воћни
напици;
безалкохолни
концентрати
заправљење напитака; воћни сокови; воде [пића];
воћни нектар [безалкохолни].
33 ликер од пеперминта; воћни екстракти, алкохолни;
битери [горка алкохолна пића]; ликер од аниса;
аперитиви; дестилована пића; јабуковача; коктели;
дигестиви [ликери и жестокапића]; вино; џин; ликери;
ликери; медовина; киршч, вишњевача; жестока пића;
бренди; пикет; крушковача; виски; алкохолна есенције;
алкохолни екстрати; алкохолна пића, изузев пива;
алкохолна пића која садрже воће; рум; водка; помешана
алкохолна пића, којанису на бази пива; дестилована
алкохолна пића на бази житарица.
(210) Ж- 2022-1370

(220) 26.07.2022.
(442) 16.09.2022.
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Ж
(731) British American Tobacco (Brands) Limited,
Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, UK
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

снус са дуваном; бурмут са дуваном; снус без
дувана; бурмут без дувана; врећице никотина без
дувана за оралну употребу (које нису за употребу у
медицини).
(210) Ж- 2022-1372

(220) 26.07.2022.
(442) 16.09.2022.
(731) Борисав Ђорђевић, Михајла Аврамовића 40,
11000, Београд, RS
(540)

riblja čorba

(531) 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17; 27.07.01
(511) 34 цигарете; дуван, сиров или прерађен; производи
од дувана; замене за дуван (које нису за употребу у
медицини); цигаре; цигарилоси; упаљачи за пушаче;
шибице; производи за пушаче; папир за цигарете; тубе за
цигарете; филтери за цигарете; џепне машинице за
мотање цигарета; ручне машинице за пуњење папирних
туба дуваном; електронске цигарете; патрони (кертриџи)
за електронске цигарете; течност за електронске
цигарете; производи од дувана који се загревају; уређаји
и њихови делови који служе за загревање дувана; замене
дувана које се удишу; цигарете које садрже замене
дувана; табакере; кутије за цигарете; снус са дуваном;
бурмут са дуваном; снус без дувана; бурмут без дувана;
врећице никотина без дувана за оралну употребу (које
нису за употребу у медицини).
(210) Ж- 2022-1371

(220) 26.07.2022.
(442) 16.09.2022.
(731) British American Tobacco (Brands) Limited,
Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, UK
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

HYPER X2 AIR
(511) 34 цигарете; дуван, сиров или прерађен;
производи од дувана; замене за дуван (које нису за
употребу у медицини); цигаре; цигарилоси; упаљачи;
шибице; производи за пушаче; папир за цигарете;
тубе за цигарете; филтери за цигарете; џепне
машинице за мотање цигарета; ручне машинице за
пуњење папирних туба дуваном; електронске
цигарете; патрони (кертриџи) за електронске
цигарете; течност за електронске цигарете;
производи од дувана који се загревају; уређаји и
њихови делови који служе за загревање дувана који
се удише; замене дувана које се удишу; цигарете које
садрже замене дувана; табакере; кутије за цигарете;

22

(511) 9 ЛП плоче; грамофонске плоче; грамофонске
плоче са музичким садржајем, дискови за снимање
звука; компакт-дискови за складиштење звука;
тонски носачи звrк ;אкомпакт дискови; ДВД и други
дигитални носачи података; дигитална музика која се
мрже преузети, мелодије звона; слике и музика који
се могу преузети преко глобалне мреже и бежичних
уређаја; звуци звона за телефоне који се могу
преузети; мелодије за мобилне телефоне које се могу
преузимати; графички елементи за мобилне
телефоне који се могу преузети са интернета;
навлаке за уређаје за складиштење музике; навлаке
за портабл уређаје за репродукцију музике; навлаке
за мобилне телефоне; футроле за телефоне; футроле
за уређаје за складиштење музике; торбе за портабл
уређаје за репродукцију музике; торбице за мобилне
телефоне од тканине или текстилног материјала.
14 накит и сатови.
15 електричне и електронске музичке инструменте,
а нарочито гитаре; ремени за гитаре; каишеви за
музичке инструменте; музичке кутије; торбе које су
посебно прилагођене за преношење музичких
инструмената; футроле за музичке инструменте.
16 штампане ствари, а нарочито књиге; књиге са
песмама или нотама; рукописи у књигама, музичке
партитуре у штампаном облику; штампане књиге;
штампане књиге са нотама; штампане награде;
штампане периодичне публикације о музици; штампане
позивнице;
штампане
публикације;
штампани
календари; штампани материјал са аутограмима;
штампани промотивни материјали; штампани флајери;
штампа у виду фотографија; монографије; новине;
приручници; часописи (публикације), честитке;
разгледнице; музичке честитке; програми дешавања као
сувенири; проспекти; портрети; постери; слике;
урамљени постери; фотографије са аутограмима;
фотографије штампане; налепнице; зидни календари;
бележнице; блокови за цртање; свеске; радне свеске са
вежбама; дечије радне свеске; вежбанке; нотеси;
роковници; илустровани нотеси; карте; инструменти за
писање; оловке; материјали за писање; фломастери;
хемијске оловке; кутије за оловке; натписи од папира
или картона.
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18 кишобрани и сунцобрани.
21 стакларија, порцелан и грнчарија.
25 одећа, обућа, покривала за главу, мајице, дукс
мајице, мајице са штампом, знојнице, знојнице за
главу. капе, капе са штитником, јакне, кожне јакне,
кошуље-јакне, кравате, мараме за главу, поткошуље,
прслуци, рукавице.
32 пиво.
33 алкохолна пића.
41 разонода, а нарочито продукција и објављивање
музике; продукција плоча; организовање догађаја из
области културе; организовање наступа из области
културе; организовање догађаја из области културе у
добротворне и непрофитне сврхе; организовање
културних такмичења и свечаности доделе награда;
организација и представљање приредби, концерата и
забавних догађаја; организовање церемоније доделе
награда у забавне сврхе, организовање и реализација
културних активности; омогућавање коришћења
простора и опреме за извођење музике; издавање
календара; издавање књига; издавање партитура;
издавање приручника;. издавање аудио књига;
издавање текста песама у облику књиге; издавање
текста песама у форми партитуре: издавање
штампаног материјала у електронском формату;
изнајмљивање плоча или магнетних трака са
снимљеним звуком.

Ж
(511) 9 интерфејси за компјутере; компјутерски
софтвер, снимљени; компјутерске софтверске
платформе, снимљене или које се могу преузети са
интернета; компјутерске софтверске апликације, које
се могу преузети са интернета; компјутерски
програми, снимљени; компјутерски програми који се
могу
преузети
са
интернета;
оперативни
компјутерски програми, снимљени; софтвер за
чување екрана компјутера, снимљен или који се
може преузети са интернета; апарати за обраду
података; читачи (опрема за обраду података);
датотеке слика које се могу преузети са интернета;
музичке датотеке које се могу преузети са интернета;
екрани (фотографски); графички елементи за
мобилне телефоне које се могу преузети са
интернета.
(210) Ж- 2022-1376

(220) 29.07.2022.
(442) 16.09.2022.
(731) SNEŽANA LATIĆ PREDUZETNIK RADNJA
ZA NEGU LICA I TELA RADIONICA LEPOTE
BY SL BEOGRAD, Радослава Грујића 25, 11000,
Београд, RS
(740) Адвокат Олга Турчиновић Макевић, Томаша
Јежа 11/4, 11000, Београд-Врачар
(540)

(210) Ж- 2022-1373

(220) 27.07.2022.
(442) 16.09.2022.
(731) СЕМЕНАРНА ДОО, БУЛЕВАР НИКОЛЕ
ТЕСЛЕ 9, 18000, НИШ, RS
(540)

INVENTO
(511) 5 инсектициди; пестициди; пестициди за
примену у пољопривреди.
(210) Ж- 2022-1374

(220) 27.07.2022.
(442) 16.09.2022.
(731) CladSwiss AG, Bahnhofstrasse 27, 6300, Zug, CH
(740) Мила Михаиловић, Хиландарска 5/1,
11000, Београд
(540)

(531) 02.09.25; 04.05.21; 26.01.12; 26.01.14; 27.05.21;
29.01.01; 29.01.02
(591) наранџаста - различите нијансе светло и тамно
наранџасте.
(511) 44 услуга неге лепоте.
(210) Ж- 2022-1377

(220) 29.07.2022.
(442) 16.09.2022.
(731) FRUITICA DOO, Трг републике 7,
24220, Чантавир, RS
(540)

(531) 25.05.01; 26.01.03; 26.01.12; 26.11.13; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.15
(591) црна, белa, црвена, жута, наранџаста, плава,
светло плава, тамно плава.
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Ж
(531) 05.03.15; 05.07.01; 11.03.04; 26.04.02; 26.04.16;
26.04.22; 27.05.02; 27.05.03; 27.05.09; 27.05.24;
27.07.03; 29.01.15
(591) плава, бела, браон, драп, зелена, црна.
(511) 30 кафа,инстант кафа, кафени напитак, пића на
бази кафе.
(210) Ж- 2022-1379

(220) 29.07.2022.
(442) 16.09.2022.
(731) FRUITICA DOO, Трг републике 7,
24220, Чантавир, RS
(540)

(531) 05.03.15; 05.07.01; 11.03.04; 26.04.02; 26.04.16;
26.04.22; 27.05.02; 27.05.03; 27.05.09; 27.05.24; 29.01.15
(591) црвена, бела, браон, драп, зелена, црна.
(511) 30 кафа,инстант кафа, кафени напитак, пића на
бази кафе.
(210) Ж- 2022-1380

(220) 29.07.2022.
(442) 16.09.2022.
(731) British American Tobacco (Brands) Limited,
Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, UK
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(531) 05.03.13; 05.03.14; 26.04.07; 26.04.15; 26.04.18;
27.05.17; 27.05.24; 29.01.03; 29.01.06
(591) сива, зелена, бела.
(511) 34 цигарете; дуван, сиров или прерађен; резани
дуван; дуван за луле; производи од дувана; замене за
дуван (које нису за употребу у медицини); цигаре;
цигарилоси; упаљачи за цигарете за пушаче;
упаљачи за цигаре за пушаче; 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- 2022-1381

(220) 29.07.2022.
(442) 16.09.2022.
(731) Robert Half International Inc., a corporation
organized and operated under the laws of the state of
Delaware, U.S.A., 2884 Sand Hill Road, Suite 200,
Menlo Park, California 94025, US
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(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 87,
11040, Београд
(540)

ROBERT HALF
(511) 35 пружање услуга привременог, сталног и
запошљавања особља по уговору о делу, саветовања
и регрутовања особља у областима рачуноводства,
финансија, правних услуга, технологије и креативне
индустрије; услуге запошљавања кадрова у области
електронског
откривања;
услуге
управљања
телефонским позивним центрима за друге; услуге
управљања пословним пројектима; пружање онлајн
услуга управљања пословним ризицима за употребу
у управљању пројектима; пружање услуга праћења
пословања;
канцеларијска
подршка,
наиме,
канцеларијске административне услуге за друге за
подршку адвокатским фирмама, пружаоцима
правних услуга и интерним правним одељењима;
услуге пословног саветовања за друге, наиме, за
пружање подршке адвокатским канцеларијама,
пружаоцима правних услуга и интерним правним
одељењима; услуге пословног саветовања у облику
управљачких
решења,
наиме,
интегрисано
управљање операцијама на нивоу предузећа,
специјализовано
запошљавање
особља
и
проналажење особља, организационо учење и
интеграција пословних процеса и примена
технологије; услуге пословног саветовања у
областима рачуноводства, финансија, правних
услуга, технологије и креативне индустрије, у виду
управљачких
решења,
наиме,
интегрисано
управљање операцијама на нивоу предузећа,
специјализовано
запошљавање
особља
и
проналажење особља, организационо учење и
интеграција пословних процеса и примена
технологије; пословне услуге, наиме, повезивање
послодаваца и предузећа са кандидатима за
привремено
запошљавање
и
могућности
запошљавања са пуним радним временом и по
уговору о делу; пословне услуге, наиме, повезивање
послодаваца и предузећа у областима рачуноводства,
финансија, правних услуга, технологије и креативне
индустрије, са кандидатима за привремено
запошљавање и могућности запошљавања са пуним
радним временом и по уговору о делу; пословне
услуге, наиме, обезбеђивање претраге базе података
засноване на вештачкој интелигенцији која повезује
послодавце, предузећа и друге треће стране са
кандидатима за привремено запошљавање и
могућности запошљавања са пуним радним
временом и по уговору о делу путем глобалне
рачунарске мреже и путем мобилних апликација;
пословне услуге, наиме, обезбеђивање базе података
за
претраживање
засноване
на
вештачкој
ЗИС / RS / IPO
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интелигенцији која повезује послодавце, предузећа и
друге треће стране у областима рачуноводства,
финансија, правних услуга, технологије и креативне
индустрије, са кандидатима за привремено
запошљавање и могућности запошљавања са пуним
радним временом и по уговору о делу преко
глобалне рачунарске мреже и путем мобилних
апликација.
(210) Ж- 2022-1382

(220) 29.07.2022.
(442) 16.09.2022.
(731) DRUŠTVO SA OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU JAFFA FABRIKA BISKVITA
CRVENKA, Маршала Тита 245, 25220, Црвенка, RS
(540)

(531) 05.07.01; 05.07.02; 26.04.01; 26.04.15; 26.04.22;
27.03.11; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.13
(591) зелена, беж, златна.
(511) 30 бисквити; суви колачићи; кекс; сладни
бисквити; храна на бази овса; грицкалице на бази
житарица; плочице од житарица.
(210) Ж- 2022-1385

(220) 01.08.2022.
(442) 16.09.2022.
(731) Пешевски Иван, 27. марта 39, 11000, Београд, RS
(740) Душан Алексић, адвокат, Проте Матеје 24,
11000, Београд
(540)

AMNESIA
(511) 3 баy рум лосиони после бријања; баy рум
лосиони после бријања за козметичке потребе; мизуосхирои [течна основа за шминку]; абразиви;
абразивна средства која се користе при полирању
метала; абразивне пасте; абразивне тканине;
абразивне тканине и папир; абразивни папир;
абразивни песак; агенси за испирање веша; адитиви
за веш; амбра [парфем]; амонијак за потребе
чишћења; амонијак [испарљиви алкали] [детерџент];
антистатичке марамице за машине за сушење веша;
антистатички препарати за кућну употребу;
антистатички спрејеви за одећу; апликатори за
наношење лака за обућу који садрже лак за обућу;
ароматерапијска уља; ароматерапијске креме;

ЗИС / RS / IPO

Ж
ароматерапијски
лосиони;
ароматерапијски
препарати; ароматична етарска уља; ароматична уља;
ароматична уља [етарска уља]; ароматична уља за
купке; ароматичне траве за купање, нису за
медицинске потребе; ароматични мириси и мирисни
чуњићи; ароме етеричних уља за пића; ароме за
колаче [етарска уља]; ароме за пића [етарска уља];
ароме за храну [етарска уља]; ароме за храну од
етарских уља; астрингентна средства; бадемово
млеко за козметичку употребу; бадемово уље;
бадемов сапун; базе за шминку; балзами за бријање;
балзами за косу; балзами за усне; балзами за усне;
балзами након бријања; балзами, осим за медицинске
сврхе; басма [козметичка боја]; бб креме; бела креда;
белила за веш; бензин за уклањање мрља; бергамот
уље; биљне креме за локалну примену за
учвршћивање и повећање груди; биљни екстракти за
козметичке намене; бинтсуке-абура [јапанско уље за
учвршћивање косе]; блокови брусног папира за
оштрење оловака за цртање; боје за браду; боје за
косу; боје за лице; боје за образе; боје за обрве у
облику оловака и праха; боје за тело за козметичке
намене; боје за тоалетну употребу; бриљантин;
бронзери за кожу; бронзери за кожу у облику креме;
брусне траке; брусне тракице; брусни листови;
брусни папир; брусни папир за оштрење оловака за
цртање; ваздух конзервиран под притиском, за
чишћење и уклањање прашине; вата и вата у облику
штапића за козметичке потребе; ватирани штапићи
за козметичке сврхе; вештачка крв за потребе глуме;
вештачке трепавице; вештачки ванилин; вештачки
камен за пете; вештачки нокти; вештачки нокти од
племенитих
метала;
вишенаменски
памучни
штапићи за личну употребу; вишенаменски
препарати за чишћење; влажне козметичке
марамице; влажне марамице за бебе за козметичке
потребе; влажне марамице импрегниране средствима
за
уклањање
шминке;
влажне
марамице
импрегниране средствима за чишћење; влажне
тоалетне марамице натопљене детерџентом за прање
посуђа; влажне тоалетне марамице натопљене
детерџентом за чишћење; влажни или импрегнирани
јастучићи, убруси или марамице; влажни козметички
убруси; вода од лаванде; водоопорна средства за
заштиту од сунца; водоотпорна средства за заштиту
од сунца; восак за аутомобиле; восак за бркове; восак
за депилацију; восак за кожне производе; восак за
косу; восак за паркет; восак за подове; восак за
полирање; восак за топљење [мирисни препарати];
восак за ципеле; воскови за масажу, осим за
медицинску примену; врхови за нокте; вулкански
пепео за чишћење; гвалтеријино уље; гел алое вере
за козметичку примену; гел јастучићи за очи за
козметичке намене; гел лакови за нокте; гелови за
бријање; гелови за избељивање зуба; гелови за кожу
за убрзавање, побољшавање и продужавање боје
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добијене сунчањем; гелови за козметичку примену;
гелови за козметичку употребу; гелови за косу;
гелови за косу и пене за косу; гелови за купање;
гелови за купање и туширање; гелови за купање и
туширање, нису за медицинске потребе; гелови за
масажу, који нису за медицинску употребу; гелови за
обликовање; гелови за обликовање косе; гелови за
обликовање обрва; гелови за очи; гелови за очи за
козметичке потребе; гелови за скидање шминке;
гелови за сунчање [козметика]; гелови за тамњење
коже; гелови за туширање; гелови за успоравање
старења; гелови за успоравање старења за
козметичке потребе; гелови за фарбање обрва;
гелови за чишћење зуба; гелови и соли за купање и
туширање, није за медицинске потребе; гелови који
се наносе пре бријања; гелови, креме и уља за
туширање; гелови након бријања; гелови након
сунчања; гелови након сунчања за козметичке
потребе; гелови након сунчања [козметички]; гелови,
спрејеви, пене и балзами за обликовање и негу косе;
гераниол; глазуре за перионице; дезодоранси за
животиње; дезодоранси за кућне љубимце;
дезодоранси за личну употребу; дезодоранси за
личну
употребу
[парфимеријски
производи];
дезодоранси за људе или животиње; дезодоранси за
људску употребу; дезодоранси за негу тела;
дезодоранси за стопала у спреју; дезодоранси за
тело; дезодоранси за тело [парфимеријски
производи]; дезодоранси за тело у форми таблета;
дезодоранси и антиперспиранти за личну употребу;
дезодоранси у спреју за жене; дезодорантни сапун;
декоративна козметика; декоративне налепнице за
козметичку употребу; декоративне налепнице за
нокте; депилатори; детерџент за прање судова у
облику таблета; детерџенти за аутомобиле;
детерџенти за веш; детерџенти за машине за прање
посуђа; детерџенти за посуђе; детерџенти за прање
судова у облику гела; детерџенти за прање судова у
праху; детерџенти за прање судова у течном облику;
детерџенти за употребу у домаћинству; детерџенти,
који нису за употребу у производним процесима и за
медицинску употребу; детерџенти на бази петролеја
[за потребе домаћинства]; детерџент таблете за
прање судова; детерџент у таблетама за апарате за
кафу; дечија козметика за игру која оставља траг на
кожи; дијамантин, боракс [арбазив]; дневне креме;
допуна за мирисне дифузоре са штапићима;
екстракти цвећа [парфеми]; емолијенти за кожу за
козметичке потребе; емулзије, гелови и лосиони за
негу коже; емулзије за лице; емулзије за лице за
козметичке потребе; емулзије за тело; емулзије за
тело за козметичке потребе; емулзије након бријања;
етарска уља; етарска уља за ароматерапију; етарска
уља за индустријску употребу; етарска уља за
козметичке потребе; етарска уља за личну употребу;
етарска уља за употребу у домаћинству; етарска уља
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за употребу у производњи мирисних производа;
етарска уља за употребу у процесима производње;
етарска уља као ароме за храну; етарска уља као
мириси за прање веша; етарска уља кедровог дрвета;
етарска уља лимуна; етарске есенције; етарске
есенције и уља; етарско уље аниса; етарско уље
лимуна; етерична уља биљног порекла; етерична уља
за додавање ароме пићима; жавелова вода; жвакаћа
гума за избељивање зуба; желатин од морских алги
за прање веша; желе од петролеја за козметичку
употребу; женске хигијенске марамице за чишћење;
завршни премази за обликовање ноктију [козметика];
заштитни слојеви лака за нокте; зрнаста средства за
чишћење лица; зрнасти сапуни; зубне пасте у облику
меканог колача; избељивачи ноктију; импрегнирана
челична вуна за чишћење; индустријски абразиви;
индустријски сапуни; испарљиви алкали [амонијака]
[детерџент]; јапанско уље за учвршћивање косе;
јасминово уље; јастучићи за чишћење натопљени
козметичким средствима; јастучићи за чишћење
натопљени тоалетним препаратима; једнократне
маске које се греју паром, не за медицинске намене;
јонон [парфимеријски]; јувелирска црвена [прах за
полирање метала]; какао маслац за козметичке
потребе; калијум хипохлорид; камен за бријање
[антисептички]; камен за глачање; камен за пете за
личну употребу; камен за полирање; камен пловућац;
камење за омекшавање стопала; кана за козметичке
потребе; кана [козметичка боја]; карбиди метала
[абразиви]; карнауба восак за полирање за поморску
употребу; карнауба восак за поморску употребу;
карнауба восак за употребу на возилима; каустична
сода; кесице са мирисом за рубље; козметика;
козметика за децу; козметика за животиње;
козметика за обрве; козметичка млека; козметичка
млека, гелови и уља за потамњивање и употребу
након сунчања; козметичка паковања за лице;
козметичка средства за брзо сушење лакова за нокте;
козметичка средства за заштиту коже од сунца;
козметичка средства за сушење лака за нокте;
козметичка уља; козметичка уља за кожу;
козметичке боје; козметичке креме; козметичке
креме за лице и тело; козметичке креме за негу;
козметичке креме за негу коже; козметичке креме за
негу тела; козметичке креме за учвршћивање коже
око очију; козметичке креме и гелови за лице, руке и
тело; козметичке креме и лосиони; козметичке креме
и лосиони за негу лица и тела; козметичке креме,
лосиони и други препарати за сунчање; козметичке
креме, млека, лосиони, гелови и пудери за лице, руке
и тело; козметичке крпице или марамице натопљене
средствима за чишћење коже; козметичке маске;
козметичке маске за лице; козметичке оловке;
козметичке оловке за наглашавање предела испод
ока; козметичке пасте за лице за сузбијање сјаја;
козметичке пене које садрже средства за заштиту од
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сунца; козметички гелови; козметички и препарати
за лепоту; козметички и тоалетни производи;
козметички
јастучићи;
козметички
лосиони;
козметички лосиони за кожу; козметички лосиони за
косу; козметички лосиони за лице; козметички
лосиони за негу коже; козметички лосиони за
смањење појаве старачких пега и флека; козметички
лосиони за сунчање; козметички освеживачи за
кожу; козметички печати, напуњени; козметички
пилинзи за тело; козметички препарати; козметички
препарати за заштиту од опекотина од сунца;
козметички препарати за заштиту од сунца;
козметички препарати за косу и теме; козметички
препарати за купање; козметички препарати за купке
и туширање; козметички препарати за лице;
козметички препарати за лице и тело; козметички
препарати за негу и третирање коже; козметички
препарати за негу коже; козметички препарати за
негу косе; козметички препарати за негу лица;
козметички препарати за негу ноктију; козметички
препарати за негу тела; козметички препарати за
негу уста и зуба; козметички препарати за
обликовање косе; козметички препарати за
обнављање коже; козметички препарати за суву кожу
током трудноће; козметички препарати за сузбијање
поновног раста длака; козметички препарати за
трепавице; козметички препарати за умањење бора
за локалну фацијалну употребу; козметички
препарати за учвршћивање груди; козметички
препарати који садрже колеген; козметички
препарати мршављење; козметички производи за
личну употребу; козметички производи за негу косе;
козметички производи за употребу на кожи;
козметички производи за хидратацију лица;
козметички производи и козметички препарати;
козметички производи и препарати за личну негу;
козметички производи и шминка; козметички
производи у облику аеросола за негу коже;
козметички производи у облику лосиона; козметички
производи у облику млека, лосиона и емулзија;
козметички пудер за лице; козметички пудери за
лице; козметички сапуни; козметички серуми;
козметички сетови; козметички тоници за лице;
козметички фластери који садрже средства за
заштиту од сунца за употребу на кожи; колоњска
вода; колоњске воде након бријања; колоњске воде,
парфеми и козметички производи; комади сапуна;
комади тоалетног сапуна; компактни пудери за лице;
компресе за очи за козметичке потребе; кора
квилајле за прање; коректори за лице; коректори за
пеге и мрље; коректори [козметички]; корунд
[абразив]; креда за чишћење; креде за козметичку
употребу; креде за шминку; крема за тело за
козметичку примену; крема за тело за козметичку
употребу; крема која не оставља трагове; кремаста
подлога за шминку; кремаста руменила; кремасти
ЗИС / RS / IPO
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пудери за лице; креме базиране на етарским уљима
за ароматерапију; креме за бељење коже; креме за
бријање; креме за депилацију; креме за заноктице;
креме за заштиту од сунца; креме за заштиту од
сунца за козметичке потребе; креме за избељивање
зуба; креме за избељивање коже; креме за кожне
производе; креме за кожу; креме за кожу за
козметичке потребе; креме за кожу и у течном и у
чврстом облику; креме за кожу у течном и чврстом
облику; креме за косу; креме за купање; креме за
лице; креме за лице за козметичке потребе; креме за
лице и тело; креме за лице и тело за козметичке
потребе; креме за масажу, осим за медицинску
примену; креме за негу коже и скидање шминке;
креме за негу коже и скидање шминке за козметичке
потребе; креме за негу косе; креме за негу косе за
козметичке потребе; креме за негу тела; креме за
нокте; креме за нокте за козметичке потребе; креме
за очи; креме за очи за козметичке потребе; креме за
пилинг; креме за пилинг за козметичке потребе;
креме за полирање; креме за полирање чизама; креме
за посветљивање коже; креме за регенерацију коже
за козметичке потребе; креме за руке; креме за руке
за козметичке потребе; креме за самопотамњивање;
креме за светао тен; креме за светао тен за
козметичке потребе; креме за скидање шминке;
креме за смањење целулита; креме за смањење
целулита за козметичке потребе; креме за сунчање;
креме за сунчање за козметичке потребе; креме за
тело; креме за тело за козметичку примену; креме за
тело за козметичку употребу; креме за тело
[козметика]; креме за туширање; креме за употребу
пре бријања; креме за усне; креме за усне за
козметичке потребе; креме за ципеле; креме за
ципеле и чизмице; креме за чизме; креме за чишћење
коже; креме за чишћење [козметичке]; креме и
лосиони за тамњење коже; креме и препарати након
сунчања; креме које не остављају трагове; креме
након бријања; креме након сунчања; креме након
сунчања за козметичке потребе; креме против бора;
креме против бора за козметичке потребе; креме
против пега; креме против пега за козметичке
потребе; креме против старачких пега; креме против
старачких пега за козметичке потребе; креме против
старења; креме против старења за козметичке
потребе; креме, уља, лосиони и препарати за
чишћење и хидратацију; креме, уља, лосиони,
спрејеви, оловке и балзами за козметичке потребе;
крем-сапуни; крем сапуни за тело; кристали за
купање; кристали за купање за козметичке потребе;
кројачки восак; крпе за полирање; крпе намочене
детерџентом за чишћење; крпе натопљене
детердџентом за чишћење објектива; крпе натопљене
препаратима за полирање намењене чишћењу;
крпице
за
брисање
наочара
импрегниране
детерџентом; крпице за брисање наочара натопљене
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детерџентом; крпице натопљене детерџентом за
чишћење наочара; крпице натопљене препаратима за
чишћење; купке на бази ментола, нису за медицинске
потребе; лак за нокте; лакови за косу; лакови за
нокте за козметичке потребе; лакови за нокте и
скидачи лака за нокте; лакови и креме за обућу;
лепак за везивање уметака за косу; лепак за вештачке
нокте; лепак за вештачке нокте или трепавице; лепак
за вештачке трепавице; лепак за вештачке трепавице,
косу и нокте; лепак за причвршћивање вештачких
трепавица; лепак за причвршћивање перике; лепак од
гуме за козметичку употребу; листићи за купање;
лични дезодоранси; лоптице од вате за козметичке
потребе; лосиони за бебе [тоалетни производи];
лосиони за браду; лосиони за бријање; лосиони за
заштиту од сунца; лосиони за заштиту од сунца за
козметичке потребе; лосиони за јачање косе; лосиони
за јачање ноктију; лосиони за коврџе; лосиони за
козметичку употребу; лосиони за косу*; лосиони за
косу за козметичке потребе; лосиони за купање;
лосиони за купање за козметичке потребе; лосиони
за лице и негу тела; лосиони за лице и негу тела за
козметичке потребе; лосиони за лице и тело; лосиони
за лице и тело за козметичке потребе; лосиони за
негу косе; лосиони за негу косе за козметичке
потребе; лосиони за нијансирање тена, за лице, тело
и руке за козметичке потребе; лосиони за
обликовање косе; лосиони за очи; лосиони за очи за
козметичке потребе; лосиони за руке; лосиони за
руке за козметичке потребе; лосиони за
самопотамњивање; лосиони за самопотамњивање
[козметика]; лосиони за скидање шминке; лосиони за
смањење целулита; лосиони за смањење целулита за
козметичке потребе; лосиони за сунчање; лосиони за
сунчање за козметичке потребе; лосиони за тело;
лосиони за тело за козметичке потребе; лосиони за
трајну ондулацију; лосиони за увијање косе; лосиони
за успоравање старења; лосиони за успоравање
старења за козметичке потребе; лосиони за
хидратацију коже [козметички]; лосиони за
хидратацију тела [козметички]; лосиони за чишћење
зуба; лосиони за чишћење коже; лосиони, креме и
препарати за негу лица, тела, коже главе, ноктију и
косе; лосиони након сунчања; лосиони након
сунчања за козметичке потребе; лосиони после
бријања; марамице за бебе; марамице за бебе
натопљене препаратима за чишћење; марамице за
једнократну употребу натопљене средствима за
чишћење лица; марамице за једнократну употребу
натопљене хемикалијама или средствима за чишћење
за индустријску и комерцијалну употребу; марамице
за једнократну употребу натопљене хемикалијама
или средствима за чишћење за личну хигијену;
марамице за спречавање бојења веша; марамице
импрегниране са средствима за чишћење коже;
марамице натопљене етарским уљима, за козметичку
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употребу; марамице натопљене козметичким
средствима; марамице натопљене препаратима за
скидање
шминке;
марамице
натопљене
са
козметичким лосионима; марамице натопљене
средством за чишћење коже; маскаре; маскаре за
косу; маске за кожу; маске за кожу за козметичке
потребе; маске за очи у облику гела; маске за тело;
маске за тело за козметичке потребе; маске за тело у
облику креме; маске за тело у облику креме за
козметичке потребе; маске за тело у облику лосиона;
маске за тело у облику лосиона за козметичке
потребе; маске за тело у облику пудера; маске за
тело у облику пудера са козметичке потребе; маске
за хидратацију коже; маске у листовима [схеет
маске] за козметичке сврхе; масна сценска шминка;
масти за козметичку употребу; мента за
парфимеријске производе; мешавине за полирање
подова; мешавине парфема; мирис за примену у
домаћинству; мириси; мириси за аутомобиле;
мириси за личну употребу; мириси за примену у
домаћинству; мириси за просторије; мириси за
употребу у домаћинству; мириси за употребу у
производњи; мириси и парфимеријски производи;
мирисна вода за постељину; мирисна мента [етарско
уље]; мирисна уља; мирисна уља из којих испарава
мирис када се загреју; мирисне борове шишарке;
мирисне врећице; мирисне врећице за јастучиће за
очи; мирисне креме за тело; мирисне соли за купање;
мирисни дифузори; мирисни дифузори који садрже
мирисна уља у бочици и штапиће; мирисни лосиони
за тело; мирисни лосиони и креме за тело; мирисни
освеживачи за тканине у спреју; мирисни сапуни;
мирисни спрејеви за постељину; мирисни спрејеви за
тело; мирисни штапићи; мирисно керамичко камење;
мирисно пуњење за електричне собне распршиваче
мириса; мирисно пуњење за не-електричне собне
распршиваче мириса; миришљаве воде; миришљаво
дрво; мицеларна вода; млека након сунчања; млека
након сунчања [козметичка]; млеко, гелови, лосиони
и креме за скидање шминке; млеко за купање; млеко
за лице и тело; млеко за лице и тело за козметичке
потребе; млеко за после бријања; млеко за после
сунчања за козметичку примену; млеко за после
сунчања за козметичку употребу; млеко за скидање
шминке; млеко за сунчање [козметика]; млеко за
тамњење коже; млеко за тело; млеко за тело за бебе;
млеко за тело за козметичке потребе; млеко за
хидратацију; млеко за чишћење; млеко за чишћење
за негу коже; млеко за чишћење за тоалетну
употребу; млеко за чишћење лица; млеко и лосиони
за лице; млеко и лосиони за лице за козметичке
потребе; млеко после сунчања за козметичку
примену; млеко после сунчања за козметичку
употребу; морске алге за употребу у козметици;
мошус [парфимерија]; мус за обликовање косе;
налепнице за нокте; налепнице за тело; натопљене
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крпице за брисање прашине; натопљене крпице за
полирање; натопљене крпице за чишћење;
натопљене крпице за чишћење, брисање прашине
или полирање; натопљене папирне марамице за
чишћење посуђа; неклизајуће течности за подове;
неклизајући восак за подове; немедицинска
козметика и тоалетни препарати; немедицинска
средства за испирање; немедицинска средства за
испирање уста; немедицинска средства за испирање
уста и гргљање; немедицинска средства за испирање
уста кућних љубимаца; немедицинска средства за
натапање стопала; немедицинска средства за негу и
испирање уста; немедицинска средства за прање
руку; немедицинска средства за чишћење зуба;
немедицинске зубне пасте; немедицинске креме за
кожу; немедицинске креме за стопала; немедицинске
креме за третман коже главе; немедицинске креме
против оједа од пелена; немедицинске креме против
пеленског осипа; немедицинске купке за тело;
немедицинске масти за спречавање и третман
опекотина од сунца; немедицинске масти и лосиони
против осипа од пелена; немедицинске пене за
купање;
немедицинске
соли
за
купање;
немедицински антиперспиранти; немедицински
балзами за косу; немедицински балзами за усне;
немедицински лосион за косу; немедицински
лосиони за косу; немедицински лосиони за
обнављање косе; немедицински лосиони за
стимулацију коже; немедицински лосиони за
стопала; немедицински пилинзи за лице и тело;
немедицински прашкови за купање; немедицински
прашкови за стопала; немедицински препарати за
купање; немедицински препарати за личну хигијену;
немедицински препарати за масажу; немедицински
препарати за негу зуба и за испирање уста;
немедицински
препарати
за
негу
коже;
немедицински препарати за негу коже, косе и коже
главе; немедицински препарати за негу косе;
немедицински
препарати
за
негу
стопала;
немедицински препарати за негу тела; немедицински
препарати за негу усана; немедицински препарати за
прање руку; немедицински препарати за третман
косе за козметичке потребе; немедицински
препарати за ублажавање опекотина од сунца;
немедицински препарати за чишћење коже;
немедицински производи за заштиту усана;
немедицински сапуни; немедицински серуми за
кожу;
немедицински
тоалетни
препарати;
немедицински тоалетни производи; немедицински
тоници за косу; немедицински хигијенски препарати
као тоалетна средства; немедицински шампони;
немедицински шампони за кућне љубимце;
немедицински шампони против перути; непенећи
козметички производи; неутрализатори за трајно
коврџање косе; ноћне креме; облоге за обнову
ноктију; обућарски восак; одстрањивачи воска са
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пода [средства за одстрањивање]; одстрањивачи
лака; оловке за извлачење обрва; оловке за лак за
нокте; оловке за очи; оловке за скидање лака за
нокте; оловке за усне; омекшивачи за веш;
омекшивачи за заноктице; оплемењивачи рубља за
употребу у перионицама; освеживачи даха;
освеживачи даха, нису за медицинске потребе;
освеживачи даха у облику штапића за жвакање са
екстрактом брезе; основе за шминку у облику пасте;
отпушивачи одвода; паковања за лице; паковања за
негу лица; паковања маски за козметичку примену;
палете са сјајем за усне; памучна вуна за козметичку
употребу;
памучни
јастучићи
натопљени
препаратима за уклањање шминке; памучни тупфери
за уклањање шминке; памучни штапићи за
козметичку употребу; папир за полирање; папирни
сапуни за личне употребе; папирни сапуни за личну
употребу; парфеми; парфеми за индустријске
потребе; парфеми и колоњске воде; парфеми и
тоалетне воде; парфеми, колоњске воде и производи
за негу после бријања; парфеми на бази кедара;
парфеми у чврстом облику; парфемске воде;
парфемски
производи
са
аромом
ваниле;
парфимерија; парфимерија, етерична уља, козметика,
лосиони за косу; парфимерија, етерична уља,
немедицинска козметика, немедицински лосиони за
косу; парфимеријски производи, етарска уља;
парфимеријски производи, етарска уља, козметички
производи, лосиони за косу; парфимеријски
производи, мириси и тамјан; парфимеријски
производи, мириси и тамјани, осим парфема за личну
употребу; парфимисана уља за производњу
козметичких препарата;
парфимисане креме;
парфимисане креме за козметичке потребе;
парфимисане пасте за козметичке потребе;
парфимисани пудери; парфимисани пудери за
козметичке
потребе;
парфимисани
сапуни;
парфимисани талк пудери; парфимисани талк пудери
за козметичке потребе; пасте за бријање; пасте за
зубе*; пасте за избељивање зуба; пасте за
обликовање косе; пена за косу; пена за обликовање
косе; пене за косу; пене за купање за бебе; пене за
купање за козметичке потребе; пене за купање и
туширање; пене за негу коже; пене за чишћење коже;
пене и гелови за обликовање косе; пенушаве купке;
перлице за купање; перлице за купање за козметичке
потребе; песак за пескарење; пилинзи за лице;
пилинзи за тело; пилинзи за тело за козметичке
потребе; плавило за веш; платнене марамице
импрегниране средствима за чишћење коже; подлога
за шминку са кремастом структуром; подлоге за лак
за нокте; подлоге за руж за неутрализацију боје
усана; подлоге за шминку; подлоге за шминку у
облику креме; позоришна шминка; полимерски
премази за чишћење, глачање и заштиту спољашњих
површина на аутомобилу; помаде за козметичку
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употребу; помаде за косу; помаде за косу за
козметичке потребе; помаде у стику; помаде у стику
за козметичке потребе; помандери [ароматичне
материје]; посветљивачи за кожу; посветљивачи за
косу; потпури врећице које се стављају у
ароматерапијске јастучиће; потпури [мириси];
прајмер за нокте [козметика]; прашак за прање
судова; прашкови за зубе; прашкови за зубе за
козметичке потребе; прашкови за купање; прашкови
за купање за козметичке потребе; прашкови за
полирање; прашкови за прање веша; прашкови за
прање косе; прашкови за рибање; прашкови за
рибање за опште потребе; прашкови за чишћење
зуба; препарати за бељење веша; препарати за
бељење и друга средства за прање веша; препарати
за бељење косе; препарати за бељење [скидање боје]
за козметичку употребу; препарати за бељење
[уклањање боја] за употребу у домаћинству;
препарати за бојење за козметичке потребе;
препарати за бојење и за уклањање боје за косу;
препарати за бојење косе; препарати за бријање;
препарати за бријање и после бријања; препарати за
брушење; препарати за депилацију; препарати за
депилацију и пилинг; препарати за заштиту
коже[полирање]; препарати за заштиту косе од
сунца; препарати за заштиту од сунца; препарати за
заштиту од сунца за козметичке потребе; препарати
за избељивање коже; препарати за избељивање
кожних производа; препарати за извлачење
праменова; препарати за испирање уста, који нису
медицински; препарати за коврџање косе; препарати
за козметичку негу; препарати за косу за уклањање
боје; препарати за купање и туширање; препарати за
купање, не за медицинске сврхе; препарати за
натапање у перионицама; препарати за негу
животиња, осим производа за прање животиња;
препарати за негу и чишћење косе; препарати за негу
коже; препарати за негу коже главе и косе; препарати
за негу коже за уклањање бора; препарати за негу
коже против старења; препарати за негу косе;
препарати за негу косе који садрже органско
девичанско уље од кокоса и девичанско уље од
кокоса; препарати за негу косе, нису за медицинске
потребе; препарати за негу ноктију; препарати за
негу тела и за козметичку негу; препарати за негу
тела и лепоту; препарати за негу усана; препарати за
обликовање косе; препарати за обнављање ноктију;
препарати за одмашћивање за употребу у
домаћинству; препарати за одмашћивање на бази
растварача; препарати за освежавање даха за личну
хигијену; препарати за отчепљивање одвода и
судопера; препарати за отчепљивање одводних цеви;
препарати за очување коже [полирање]; препарати за
оштрење; препарати за парфимисање ваздуха;
препарати за полирање; препарати за полирање
аутомобила; препарати за полирање, одмашћивање и
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стругање; препарати за полирање протеза; препарати
за прање; препарати за прање воћа и поврћа;
препарати за прање и бељење веша; препарати за
прање и избељивање; препарати за прање косе;
препарати
за
рибање;
препарати
за
самопотамњивање [козметички]; препарати за сјај
лишћа биљака; препарати за сјај [полири]; препарати
за скидање воска; препарати за скидање воска са
пода; препарати за стругање или скидање боја и
лакова; препарати за стругање подова; препарати за
сунчање; препарати за сунчање [козметички];
препарати за тамњење коже и за заштиту од сунца;
препарати за трајно обликовање и обликовање косе;
препарати за трајну ондулацију и увијање косе;
препарати за трајну ондулацију косе; препарати за
третирање косе; препарати за туширање; препарати
за туширање за личну хигијену и дезодорисање
[тоалетни производи]; препарати за увијање и
обликовање косе; препарати за увијање косе;
препарати за уклањање боја; препарати за уклањање
боје; препарати за уклањање заноктица; препарати за
уклањање заноктица за козметичке потребе;
препарати за уклањање каменца за употребу у
домаћинству; препарати за уклањање лака;
препарати за уклањање мрља; препарати за
уклањање надоградње за нокте; препарати за
уклањање рђе; препарати за уклањање шминке;
препарати за употребу пре бријања и после бријања;
препарати за употребу пре натапања веша; препарати
за хемијско чишћење; препарати за хидратацију
[козметички]; препарати за хладно увијање косе;
препарати за чишћење; препарати за чишћење
аутомобилских гума и точкова; препарати за
чишћење,
бојење,
фарбање,
посветљивање,
обликовање и трајну ондулацију косе; препарати за
чишћење,
бојење,
фарбање,
посветљивање,
обликовање и фризирање косе; препарати за
чишћење ветробранског стакла; препарати за
чишћење за аутомобиле; препарати за чишћење за
аутомобилске гуме и точкове; препарати за чишћење
за личну употребу; препарати за чишћење за
употребу у домаћинству; препарати за чишћење,
заштиту и очување површине возила; препарати за
чишћење зуба; препарати за чишћење и давање сјаја
листовима биљака; препарати за чишћење и
полирање; препарати за чишћење карбуратора и
стартера; препарати за чишћење листова биљака;
препарати за чишћење на бази растварача; препарати
за чишћење, негу и дотеривање косе; препарати за
чишћење одвода; препарати за чишћење подова;
препарати за чишћење, полирање и рибање;
препарати за чишћење, полирање, одмашћивање и
стругање; препарати за чишћење, полирање, рибање
и абразивни препарати; препарати за чишћење,
полирање, рибање и стругање; препарати за
чишћење, прање и полирање; препарати за чишћење
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производа од коже; препарати за чишћење протеза;
препарати за чишћење, рибање и стругање;
препарати за чишћење руку; препарати за чишћење
тапета; препарати за чишћење тепиха; препарати за
чишћење тканина; препарати за чишћење у облику
пене; препарати за шминкање; препарати за
штиркање; препарати за штиркање веша; препарати
и средства за депилацију; препарати и супстанце за
чишћење и прање; препарати и супстанце за
чишћење, рибање и полирање; препарати колагена за
козметичке сврхе; препарати након бријања;
препарати од алое вере за козметичке намене;
препарати против знојења; привремене тетоваже за
козметичке потребе; привремене тетоваже за
козметичку употребу; природна етарска уља;
природни мошус; природни парфемски производи;
прозирни пудер за лице за козметичку примену;
производи за бојење и бељење косе; производи за
заштиту од сунца за козметичку примену; производи
за заштиту од сунца за козметичку употребу;
производи за заштиту од сунца [козметика];
производи за избељивање зуба; производи за
исправљање косе; производи за негу тела и
козметичку негу; производи за негу тела и лепоту за
козметичку примену; производи за негу тела и
лепоту за козметичку употребу; производи за
одмашћивање, који нису за употребу у процесу
производње; производи за парфимирање ваздуха;
производи за пилинг лица за козметичку примену;
производи за пилинг лица за козметичку употребу;
производи за полирање; производи за полирање
обуће; производи за полирање ципела и чизама;
производи за прање веша; производи за прање суђа;
производи за равнање косе; производи за сунчање;
производи за хидратацију коже; производи за
хидратацију против старења; производи за чишћење
коже; производи од сапуна; пудер за шминкање;
пудери за бебе [тоалетни производи]; пудери за лице;
пудери за лице за козметичке потребе; пудери за
лице [козметика]; пудери за лице у облику папира
обложеног пудером; пудери за лице у праху; пудери
за тело; пудери за тело за козметичке потребе; путер
за тело; путер за тело за козметичке потребе;
распршивачи од трске за освежавање ваздуха;
растварачи за одмашћивање, за употребе које се не
односе на процесе производње; растварачи за
чишћење, за употребе које се не односе на процесе
производње; раствори за чишћење; раствори за
чишћење зубарских ултразвучних апарата за
стерилизацију; раствори за чишћење сочива наочара;
расхладни
спрејеви
за
козметичке
сврхе;
регенератори за косу за бебе; регенератори за косу у
облику сапуна; регенератори за нокте; ретинол крема
за козметичке потребе; ролне брусног папира;
ружеви; ружеви за усне; ружеви за усне [козметика];
ружеви у оловкама; ружино уље; ружино уље за
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козметичке потребе; рукавице за пескарење;
руменила; руменила за образе; руменило за образе;
самолепљиве трепавице; сапун*; сапун за бријање;
сапун за избељивање текстила; сапуни за бријање;
сапуни за веш; сапуни за кожу; сапуни за купање;
сапуни за купање у течном, чврстом или у облику
гела; сапуни за лице; сапуни за личну употребу;
сапуни за негу тела; сапуни за прање веша; сапуни за
руке; сапуни за седла; сапуни за суво прање; сапуни
за тело; сапуни за туширање; сапуни за употребу у
домаћинству; сапуни и детерџенти; сапуни од алое;
сапуни од луфе; сапуни у праху; сапун против
знојења; сапун против знојења ногу; сафрол;
светлуцави препарати за тело; свеће за масажу за
козметичку употребу; сенке за очи; силикон карбид
[абразив]; синтетички мошус; синтетички парфеми;
сјајеви за усне; скидачи лакова; сода за избељивање;
сода за прање, чишћење; соли за избељивање; соли
за козметичке купке; соли за купање; соли за купање
за козметичке потребе; соли за купање, за
немедицинску примену; соли за купање, за
немедицинску употребу; соли за купање које нису за
медицинску употребу; спрејеви за кожу за локалну
примену за козметичке потребе; спрејеви за косу и
гелови за косу; спрејеви за освежавање даха;
спрејеви за освежавање просторија; спрејеви за тело;
спрејеви за тело за козметичке потребе; спрејеви за
тело као дезодоранси и мириси за личну употребу;
спреј за чишћење спортског штитника за зубе;
средства за бељење и друге супстанце за употребу у
перионицама; средства за бојење лица; средства за
вагинално испирање за личну хигијену или
дезодорисање; средства за давање сјаја воћу;
средства за ексфолијацију за козметичку примену;
средства за ексфолијацију лица; средства за
ексфолијацију руку; средства за ексфолијацију
стопала; средства за ексфолијацију тела; средства за
заштиту од сунца; средства за заштиту од сунца за
козметичке потребе; средства за заштиту од сунца за
усне; средства за заштиту од сунца за усне
[козметика]; средства за испирање боје за косу;
средства за испирање косе; средства за испирање
косе за козметичке потребе; средства за испирање
косе [шампони-регенератори]; средства за испирање
очију, не за медицинске намене; средства за
испирање у машинама за прање посуђа; средства за
испирање уста против каријеса, нису за медицинске
потребе; средства за лепљење за козметичку
употребу; средства за одстрањивање лака за нокте;
средства за омекшавање коже; средства за
омекшавање косе; средства за омекшавање косе за
козметичке потребе; средства за отпушавање одвода;
средства за отпушавање одводних цеви; средства за
отпушавање судопере; средства за отчепљавање
одвода; средства за отчепљавање судопере; средства
за пилинг; средства за пилинг коже; средства за
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пилинг руку; средства за пилинг стопала; средства за
побољшање изгледа коже; средства за полирање
аутомобила; средства за полирање за музичке
инструменте; средства за полирање зуба; средства за
полирање кожних производа; средства за полирање
намештаја; средства за полирање намештаја и
подова; средства за полирање подова; средства за
полирање хрома; средства за прање wц шоља;
средства за прање веша; средства за прање лица;
средства за прање стакла; средства за прање судова;
средства за прехрањивање косе; средства за
прехрањивање косе за козметичке потребе; средства
за регенерацију коже; средства за скидање боја;
средства за скидање боја, глазура и лакова; средства
за скидање шминке за очи; средства за сушење лака
за нокте у козметици; средства за сушење судова у
машинама за судове; средства за туширање; средства
за уклањање лака; средства за уклањање лака за
нокте; средства за уклањање лепка [осим за
индустријске потребе]; средства за уклањање мрља
од кућних љубимаца; средства за учвршћивање косе
[препарати за обликовање косе]; средства за
чишћење гума са белим ободом; средства за
чишћење за домаћинство; средства за чишћење за
интимну личну хигијену, немедицинска; средства за
чишћење за примену у домаћинству; средства за
чишћење за употребу у домаћинству; 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; средства за чишћење и дезодорисање
тепиха; средства за чишћење коже; средства за
чишћење козметичких четкица; средства за чишћење
кутија са песком за кућне љубимце; средства за
чишћење лица; средства за чишћење обуће; средства
за чишћење, полирање и абразију за опште потребе у
облику течности или праха; средства за чишћење
посуда са песком која садрже дезодорансе; средства
за чишћење рерне; средства за чишћење руку;
средства за чишћење тканине за намештај; средства
за чишћење у облику пене за личну употребу;
средства за чишћење у спреју; средства за чишћење у
спреју за примену у домаћинству; средства за
чишћење у спреју за употребу на текстилу; средства
за чишћење у спреју за употребу у домаћинству;
средства и препарати за чишћење; средства против
знојења за личну употребу; стаклени папир,
шмиргла; стаклено платно [абразивно платно];
стипса, алаум [астрингенти]; супстанце које
испуштају мирисни дим за собну употребу; таблете
за прање судова; талк пудер, за тоалетну употребу;
талк пудери за козметичке потребе; тамјан; тврди
регенератори за косу; тврди регенератори за косу у
облику сапуна; тврди шампони; тврди шампони у
облику сапуна; терпен [етарско уље]; терпентин за
одмашћивање; терпентинско уље за одмашћивање;
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течне подлоге за шминку; течни детерџенти за прање
судова; течни латекс за бојење тела за козметичке
намене; течни парфеми; течни производи за негу
зуба; течни производи за чишћење објектива; течни
ружеви; течни сапуни; течни сапуни за веш; течни
сапуни за купање; течни сапуни за купке за негу
стопала; течни сапуни за прање посуђа; течни сапуни
за руке и лице; течни сапуни за руке, лице и тело;
течни сапуни за тело; течности за испирање уста,
нису за медицинску употребу; течности за прање
веша; течности за рибање; течности за хемијско
чишћење; течности за чишћење ветробрана; течности
за чишћење ветробранских стакала; течности за
чишћење слова писаћих машина; тоалетна уља;
тоалетне воде; тоалетне воде и колоњске воде;
тоалетне воде које садрже змијско уље; тоалетни
производи [средства за личну хигијену]*; тоалетни
сапуни; тонери за козметичке намене; топикални
лосиони, креме и уља за кожу и тело за козметичку
употребу; траке за избељивање зуба; траке за
освежавање даха; траке за очне капке; траке са
воском за депилацију; триполи камен за полирање;
тупфери за чишћење импрегнирани тоалетним
препаратима; тупфери импрегнирани средствима за
уклањање шминке; туш у оловци за очи; ћилибар
[парфем]; уља за бебе [тоалетни производи]; уља за
заштиту од сунца; уља за заштиту од сунца
[козметика]; уља за козметичку употребу; уља за
косу; уља за купање за козметичке потребе; уља за
купање и соли за купање, нису за медицинске
потребе; уља за купке, за немедицинску примену;
уља за купке, за немедицинску употребу; уља за
лице; уља за мирисе и парфеме; уља за негу лица;
уља за парфеме и мирисе; уља за регенерацију косе;
уља за сунчање [козметика]; уља за тамњење коже;
уља за тамњење коже за козметичке потребе; уља за
тело; уља за тело за козметичке потребе; уља за
чишћење; уља и лосиони за масажу; уља и лосиони
за тамњење коже; уља након сунчања; уља након
сунчања за козметичке потребе; уља након сунчања
[козметичка]; уљане купке за негу косе; уљане купке
за негу косе за козметичке потребе; уље бора за
чишћење подова; уље за купке, за немедицинску
примену; уље за купке, за немедицинску употребу;
уље лаванде за козметичке потребе; уље од лаванде;
уље од пеперминта [парфимеријски производ]; уље
чајевца; уље чајног дрвета; учвршћивачи за нокте;
фарбе за браду; фарбе за косу; фарбе за трепавице;
фитокозметички препарати; флексибилни абразиви;
фумигацијска средства [парфеми]; футроле за ружеве
за усне; хелиотропин; хемијски препарати за
чишћење за употребу у домаћинству; хемикалије за
освежавање боја за употребу у домаћинству [прање
веша]; хигијенски препарати као тоалетни
производи; хидратантне креме за после бријања;
хидратантне креме за после сунчања; хидратантне
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креме за употребу после сунчања; хидратантне
креме, лосиони и гелови; хидратантне креме после
бријања;
хидратантни
гелови
[козметички];
хидратантни лосиони за после бријања; хидратантни
лосиони [козметички]; хидратантни препарати;
хидратантни препарати за косу; хидратантно млеко
за тело; хидрирајуће креме за после бријања;
хидроген пероксид за козметичку употребу;
хидроген пероксид за косу; црвенило за полирање
[прах за полирање метала]; црни лак за обућу [крема
за обућу]; чај за купање за козметичке сврхе; чврсти
пудери за пудријере [козметика]; челичне перле за
употребу као абразивно средство за пескирање;
шампон за кућне
љубимце, немедицински
[неветеринарско средство за негу длаке]; шампони*;
шампони за бебе; шампони за животиње
[немедицински препарати за негу]; шампони за косу;
шампони за косу 3 у 1; шампони за кућне љубимце
[немедицински препарати за негу]; шампони за
људску косу; шампони за суво прање*; шампони за
тепихе; шампони и регенератори за косу; шампони и
регенератори за кућне љубимце [немедицински,
неветеринарски препарати за негу животиња];
шампони против перути; шампони-регенератори;
шампони у облику сапуна; шљокице за козметичке
потребе; шљокице за лице; шљокице за лице и тело;
шљокице за нокте; шминка; шминка за лице и тело;
шминка за очи; шминка за пудријере; шминка за
тело; шминка која се продаје у козметичким
кутијама; шминка у облику оловке; шминке за лице;
шмиргла; шмиргл папир; шмиргл платно; штирак за
веш; штирак за прање веша; штирак за сјај веша;
шумеће кугле за купање; шустерски восак.
31 авокадо, свежи; агруми [јужно воће], свежи;
азуки пасуљ, свеж; аквакултурни производи,
непрерађени; акваријумске рибе; алгаровила за
животињску исхрану; алге за животињску исхрану;
алге за људску исхрану; алге, непрерађене, за људску
или животињску исхрану; алое вера биљке; ананас,
свежи; аранжмани од природног цвећа; аранжмани
од свежег воћа; аранжмани од сувог цвећа за
декоративне сврхе; аранжмани од сушеног цвећа;
артичоке, свеже; асаи бобице, свеже; аспарагус,
свежи; бадем [воће]; бамбусови изданци, свежи;
банана платано, свежа; банане, свеже; башта салате,
свеже; баштенска трава, свежа; бели лук, свеж; бетел
ораси, свежи; бибер [биљка]; биљке; биљке, свеже;
биљке, сушене, за декорацију; биљке цветњаче,
природне; бисквити за животиње; бисквити за мачке;
бисквити за псе; бобице гоџи, свеже; бобичасто воће,
свеже; божићне јелке*; бојсенбери малине купине,
свеже; бонсаи у саксијама; боранија, свежа; борова
шишарка; боровнице, свеже; босиљак, свеж;
бразилски ораси, свежи; бранцини, живи; брашно за
животиње; брашно од кикирикија за животиње;
брашно од пиринча за сточну исхрану; брашно од
ЗИС / RS / IPO

Ж
семена лана за исхрану животиња; брашно од
сојиног зрна за животињску исхрану; брескве, свеже;
бруснице, свеже; букети сушеног цвећа; бундеве,
свеже; бундевино семе, непрерађено; венци од
природног цвећа; венци од сувог цвећа; винова лоза;
влашац, свежи; водени кестен, свеж; воће нони,
свеже; воће, свеже; воћке; воћке, стабла; гинко
ораси, свежи; гљиве, свеже; говеда [стока]; гомољи;
гомољи цвећа; грашак, свеж; грејпфрут, свеж;
грожђе за вино; грожђе, свеже; гроздасти парадајз;
гуаве, свеже; дагње, живе; дрвене струготине за
лежајеве за животиње; дрвено иверје за прекривање
тла; дрвено иверје за производњу дрвене пулпе;
дрвеће; дуње, свеже; дуријан, свеж; ђумбир, свеж;
едамаме, свеж; жалфија, свежа; жбунови ружа;
жбуње; жива дивљач; живе биљке које се користе
као пејзаж у акваријумима; живе животиње; живе
животиње за лабораторијско тестирање; живе јегуље;
живе јеле; живе козе; живе кокошке; живе папрати;
живе патке; живе птице; живе рибе за људску
исхрану; живе рибе, осим за људску исхрану; живе
црне кокошке; живи бакалари; живи госари [папрат];
живи гргечи; живи иверак; живи инсекти; живи
караши; живи корали; живи корали за акваријуме;
живи мамци; живина, жива; живина за расплод; живи
сисари; живи сребрни шарани; животињска
менажерија; животињска храна на бази млека; замена
за млеко за животиње; зелена салата, свежа; златне
рибице; зобена крупица за живину; зрна соје, свежа;
зрневље [житарице]; икра за пољопривредне
потребе; индијски ораси, свежи; инћуни, живи;
јабуке, свеже; јаја за узгој, оплођена; јаја свилене
бубе; јам, свежи; јапанска јабука, свежа; јапанска
мушмула, свежа; јастози, живи; јастози обични
[живи]; једнозрна пшеница, непрерађена; јестиве
водене животиње, живе; јестиве жвакалице за псе;
јестиве кости за жвакање за псе; јестиве печурке,
свеже; јестиве посластице за кућне љубимце; јестиве
семенке лана, непрерађене; јестиви инсекти, живи;
јестиво семе лана, непрерађено; јестиво цвеће, свеже;
јестив сусам, непрерађен; јечам; кајсије, свеже;
кактуси; калеми за воћна стабла; калеми за
калемљење; канабис биљке; канабис, непрерађен;
касава, свежа; каша за товљење стоке; каша од
мекиња за исхрану животиња; квасац за исхрану
животиња; келераба, свежа; кељ, свеж; кестен, свеж;
киви воће, свеже; кикирики, свеж; кинески купус,
свеж; киноа, непрерађена; клементине, свеже; клице
печурки за размножавање; кои шарани, живи; кокос;
кокосово брашно за прехрану животиња; кокосов
орах, сиров; кокос, свежи; колачи од соје и остатака
житарица за прехрану животиња; комина; копра;
коприва; корен рена, свеж; корен цикорије; корење за
исхрану животиња; корење тапиоке, свеже; корњаче
меког оклопа, живе; краставци, свежи; красуљица,
свежа; креч за животињску исхрану; кромпир, свеж;
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крушке, свеже; кукуруз; кукурузна сточна погача;
кукуруз, непрерађен; кукуруз шећерац, непрерађен;
куњка шкољке, живе; купине, свеже; купус, свеж;
ланено брашно за исхрану животиња; ланено брашно
[сточна храна]; ланено семе за исхрану животиња;
леблебија, свежа; лептири, живи; лешник, свеж;
лигње, живе; лимета, свежа; лимун, свеж;
лиофилизовани мамци за пецање; листови папира са
песком за кутије за љубимце; личи, свежи; логанбери
малине, свеже; лосос, жив; лубенице, свеже; лук
козјак, свежи; луковице; луковице биљака; луковице
биљака за пољопривредне потребе; луковице биљака
за потребе хортикултуре; лутке живих пчела; љуска
кокосовог ораха; љускари, живи; мамци за пецање,
живи;
манго-јабуке,
свеже;
манго,
свежи;
мангостини, свежи; мандарине, свеже; маракуја,
свежа; маслине, свеже; махунарке, свеже; мацина
трава; мацутаке печурке, свеже; мачке; мекиње;
мекиње од жита; мекиње од пиринча за животињску
употребу; мексички кромпир; мекушци, живи;
метлице од брезе за сауне; мешавина семенки за
дивљач; мешана храна за животиње; микроповрће,
свеже; минералне соли за стоку; мирисни песак
[простирка] за кућне љубимце; мицелиј за употребу
у пољопривреди; млади кукуруз, свеж; млади лук,
свеж; младице стабала; морошка, свежа; морске алге,
непрерађене, за људску или животињску исхрану;
морски краставци [живи]; напитци за кућне
љубимце; напици за животиње; напици за мачке;
напици за псе; наруквице од природног цвећа;
непраређена комбу морска трава; непраређена
спирулина; непраређене алге за људску употребу;
непраређени теф; непраређени шећерни усеви;
непрерађене црвене алге; непрерађена зоб;
непрерађена кинеска шећерна трска; непрерађена
морска трава аоса [морска салата]; непрерађена
пшеница; непрерађена спирулина за људску или
животињску
конзумацију;
непрерађене
алге;
непрерађене морске алге; непрерађене хијики морске
траве [браон алге]; непрерађене цереалије;
непрерађени вакаме [морска трава]; непрерађени
клипови кукуруза шећерца [ољуштени или
неољуштени]; непрерађени хмељ; непрерађен јечам;
непрерађено дрво за грађу; непрерађено италијанско
просо; непрерађено јапанско просо; непрерађено
просо; непрерађено семе; непрерађено семе за
пољопривредне сврхе; непрерађено уљано семе; нуспроизводи прераде житарица за исхрану животња;
овас [зоб]; овце [стока]; огрозд, свеж; одсечено
божићно дрво; октопуси, живи; ораде, живе; ораси,
свежи; орах биљке коле; орашасто воће,
непрерађено; органске свеже биљке; органско свеже
воће; органско свеже воће и поврће; органско свеже
поврће; оригано, свеж; остаци биљака; остаци воћа
[комина]; остаци након прераде шећерне трске
[сировина]; остриге, живе; отпади од дестилације за
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животињску конзумацију; палме [лишће палминог
дрвета]; палмино лишће; папаја, свежа; папир као
простирка за лежајеве за животиње; папир са песком
[простирка] за кућне љубимце; паприке, свеже;
парадајз, свежи; пастрмке, живе; пасуљ, свеж;
патлиџан, свеж; пекан ораси, свежи; першун, свеж;
песак за тоалет за кућне љубимце; пињоли, свежи;
пиринач, непрерађен; пистаћи, свежи; питаја, свежа;
плаве дагње, живе; плута, сирова; погача од уљане
репице за стоку; погаче од кикирикија за животиње;
подлоге за животиње; подлоге за калемљење;
подлоге за калемњење воћки; подога за кавезе за
птице од пешчаног папира; полен [сировина];
пољопривредни производи; помело, свежи; помије;
поморанџе, свеже; посип за мале животиње; посип за
мачке; посластице за коње, свеже; посластице за
кућне љубимце у облику штапића; посластице за
мачке, јестиве; посластице за псе, јестиве;
посластице за птице, јестиве; празилук, свеж;
прекривач од конопље за лежајеве за животиње;
препарати за живину носиље; препарати за товљење
животиња; природне биљке и цвеће; природно
зеленило за украшавање; природно лишће; природно
цвеће за ревере; прокељ, свеж; простирке за домаће
животиње; простирке и кутије с песком за животиње;
простирке од рециклираног папира за мале
животиње; пси; птице за расплод; птице кућни
љубимци; пшеница; пшенична трава [биљке];
пшеничне клице за исхрану животиња; рабарбара,
свежа; раж; ракови, живи; рамбутан, свежи; резана
грађа; резано цвеће; репа, свежа; речни ракови, живи;
риба, жива; рибља икра; рибље брашно за
животињску исхрану; рогач, сиров; руже; рузмарин,
свеж; саднице; саншо стабла [јапански бибер];
сардине, живе; сатсума мандарине, свеже; сварљиве
кости за жвакање за псе; свежа бамија; свежа
бокбуња [црне малине]; свежа боранија; свежа
јагодаста гуава; свежа мента; свежа нана; свежа
рукола; свежа фејоа [ананасова гуава]; свежа
шећерна јабука [аннона сqуамоса]; свеж дуд; свеже
аракаче [беле шаргарепе]; свеже биљке у саксији;
свеже воће и поврће; свеже воће и поврће, свеже
зачинско биље; свеже воће, непрерађено; свеже
гравиоле; свеже датуле; свеже диње; свеже змајево
воће; свеже јагоде; свеже јестиво коренасто поврће;
свеже карамболе; свеже клице; свеже коренасто
поврће; свеже корење дораџиа [балон цвет]; свеже
малине; свеже нангке [индијско хлебно дрво]; свеже
нарањиле; свеже паприке бабуре; свеже перуанске
јагоде; свеже поврће; свеже поврће, непрерађено;
свеже саподиље; свеже смокве; свеже хамое
[оријентална диња]; свеже црвене поморанџе; свеже
шпанске лимете; свежи баеху [кинески купус]; свежи
васаби [јапански јестиви рен]; свежи индијски ораси;
свежи кумквати; свежи плодови глога; свежи
плодови дрвета инга едулис; свеж нар; свеж першун;
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свеж радич; свилена буба; свиње [стока]; семе; семе
житарица, непрерађено; семе за животињску
конзумацију; семе за пољопривредне потребе; семе
за потребе хортикултуре; семе за садњу; семе за
сејање; семе за узгајање воћних култура; семе за
узгој урусхи стабла; семе за узгој биљака; семе за
узгој воћа и поврћа; семе за узгој јабуковог дрвета;
семе за узгој цвећа; семе за усеве; семе конопље,
непрерађено; семе лана за исхрану животиња;
семенке за птице; семенке за узгајање биљака;
семенке за узгајање поврћа; семенке за хидропонију;
семенке ражи; семенке чиа, непрерађене; семенске
клице за ботаничке сврхе; семење; семе
припремљено за животињску исхрану; семе
пшенице; семе траве; сено; сено које се користи као
трава за ускршње корпе; сипа, жива; сипина кост за
птице; сирак; сирова кора дрвета; сирове житарице;
сирове и непрерађене житарице; сирови и
непрерађени
пољопривредни,
аквакултурни,
хортикултурни и шумарски производи; сирово и
непрерађено зрневље и семе; сирово и непрерађено
зрневље и семење; сирово и непрерађено семе;
сирово семе; скробна пулпа за животињску исхрану;
слад; слад за варење; слад за врење и дестилацију;
слад за дестиловање; слад [непрерађено жито] за
производњу пива и дестилацију; слама за покривање
компоста; слама [сточна храна]; сламене простирке;
сламнате простирке за животиње; сламнате
простирке за животињске лежајеве; сламнате
простирке за мале животиње; слане плочице за
лизање; слатки кромпир, свежи; смрекине бобице; со
за стоку; сочиво, свеже; сочнице; спанаћ, свеж;
спелта, непрерађена; споре за пољопривредне
потребе; стабла дрвећа; стабла палме; стајска храна
за животиње; стока; сточна храна; сточне погаче;
струготине од дрвета за простирке за животиње;
сушена зрна махунарки, свеже; сушене љуске
кукуруза за декорацију; сушени рогоз за декорацију;
сушено цвеће; сушено цвеће за ревере; талог након
дестилације; тангерине, свеже; тартуфи, свежи;
тиквице, свеже; тимијан, свеж; трава, природна;
траве [биљке]; травњаци, природни; тресетне
подлошке, простирке; трешње, свеже; трупци; туна,
жива; узгајана стока; украсни венци од сушених
биљака; украсно жбуње; украсно сушено биље;
уљана репица за животињску исхрану; уљасте
погаче; упаковани мамци за пецање сушени
замрзавањем; уситњена слама као подлога за
животиње; усољени шкампи као храна за рибе;
харинга, жива; хељда, непрерађена; хмељ; хмељне
шишарке; хортикултурни производи; храна за
акваријумске рибе; храна за глодаре; храна за
живину; храна за животиње; храна за животиње која
садржи ботаничке екстракте; храна за златне рибице;
храна за јачање животиња; храна за кокошке; храна
за коње; храна за кућне љубимце; храна за мачке;
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храна за морске животиње; храна за овце; храна за
преживање за животиње; храна за псе; храна за
птице; храна за рибе; храна за свиње; храна за стоку;
храна за телад; храна за хрчке; храна за штенад;
храна и пића за животиње; храна обогаћена
протеинима за животиње; храна у конзерви за мачке;
храна у конзерви за псе; хрчци; цветне луковице;
цветне луковице, саднице и семе за садњу; цвеће, за
декорацију, осушено; цвеће, природно; целулоза за
употребу као простирке за животиње; цикорија,
свежа; црвене поморанџе, свеже; црвене рибизле,
свеже; црвени пасуљ, свеж; црвени снепер, живи;
црне рибизле, свеже; црни лук, свеж; чауре за
производњу јајашаца; чауре за узгој свилене бубе;
чери парадајз, свежи; чили паприке, свеже; шаран,
живи; шаргарепе, свеже; шећерна репа, свежа;
шећерна трска; шитаке печурке, свеже; шкампи,
живи; шкампи, живи; шкољке абалоне, живе;
шкољке [живе]; шкољке филипинске кућице, живе;
шљивасти парадајз, свеж; шљиве, свеже; шумски
производи.
34 ароме, изузев есенцијалних уља, за дуван; ароме,
изузев есенцијалних уља, за употребу у
електронским цигаретама; ароме, осим есенцијалних
уља, као замене за дуван; артикли за пушаче;
бездимне цигарете; биљне меласе [замена за дуван];
блокови папира за цигарете; бурмут; бурмутице, не
од племенитих метала; бурмутице, од племенитих
метала; вапоризатори дувана; држачи за упаљаче за
цигарете; држачи за упаљаче за цигарете, не од
племенитих метала; држачи за упаљаче за цигарете
од племенитих метала; држачи за цигаре, не од
племенитих метала; држачи за цигаре, од
племенитих метала; држачи за шибице; држачи
цигара; држачи шибица, не од племенитих метала;
држачи шибица, од племенитих метала; дуван; дуван
за жвакање; дуван за луле; дуван за мотање; дуван за
пушење; дуван са ментолом; дуван с ментолом за
луле; електронске наргиле; електронске цигаре;
електронске цигарете; електронске цигарете као
алтернатива класичним цигаретама; електронске
шише; електронски уређаји за инхалирање аеросола
који садрже никотин; замене за дуван; замене за
дуван, које нису за медицинске сврхе; испаривачи
дувана; испаривачи за дуван; кертриџи за
електронске цигарете који се продају напуњени
биљним глицерином; кертриџи за електронске
цигарете који се продају напуњени пропилен
гликолом; кертриџи за електронске цигарете који се
продају напуњени хемијским аромама у течном
облику; кесе за дуван; кизами [јапански резани
дуван]; кисеру [дугачке јапанске луле за дуван];
кремени; кремени за упаљаче; кретек цигарете;
кутије за бурмут; кутије за дуван; кутије за цигаре;
кутије за цигаре и цигарете, направљене од
неплеменитог материјала; кутије за цигаре, не од
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племенитих метала; кутије за цигаре од племенитих
метала; кутије за цигарете; кутије за цигарете, не од
племенитих метала; кутије за цигарете, од
неплеменитог метал; кутије за цигарете од
неплеменитог метала; кутије за цигарете, од
племенитих метала; кутије за цигарете од
племенитог метала; кутије за цигарете, табакере;
кутије за шибице; кутије за шибице, не од
племенитих метала; кутије за шибице, од
племенитих метала; лименке за дуван; листови
дувана; луле за пушење замене за дуван са ментолом;
луле; луле за дуван, не од племенитих метала; луле
за дуван, од племенитих метала; луле за електронске
цигарете; луле на пару за бездимне цигаре; луле на
пару за бездимне цигарете; ментол цигарете;
муштикле; муштикле, не од племенитих метала;
муштикле, од племенитих метала; навлаке за дуге
азијске луле за дуван; наргиле; орални вапоризатори
за пушаче; орални распршивачи за пушаче; папир за
цигарете; парафинске шибице; пепељаре за пушаче;
пепељаре, не од неплеменитих метала, за пушаче;
пепељаре, од племенитих метала, за пушаче;
пљуваонице за пушаче; посуде за дуван; производи
за пушаче за електронске цигарете; производи на
бази дувана које треба загрејати; пушачки реквизити;
пушачки реквизити, не од племенитих метала;
пушачки реквизити, од племенитих метала; раствори
са течним никотином за електричне цигарете;
резервоари гаса за упаљаче; секачи за цигаре;
сигурне шибице; снус [дуван у праху]; сталци за
луле; сумпорне шибице; тампери за луле; течни
раствори за електричне цигарете; течност за
електронске цигарете [е-течност] која се састоји од
арома у течном облику за допуну пуњења
електронских цигарета; течност за електронске
цигарете [е-течност] са биљним глицерином; течност
за електронске цигарете [е-течност] са пропилен
гликолом; торбице за електронске цигарете; торбице
за луле; траве за пушење; тубе за цигаре; тубе за
цигарете; упаљачи за пушаче; упаљачи за пушаче
[упаљач за цигарете], осим оних који се користе у
аутомобилима; упаљачи за цигарете; упаљачи за
цигарете, не од племенитих метала; упаљачи за
цигарете, од неплеменитог метала, осим оних који се
користе у аутомобилима; упаљачи за цигарете, од
племенитих метала; упијајући папир за дуванске
луле; уређаји за гашење електронских цигарета,
цигара и штапића дувана; усници за муштикле;
усници за цигарете; усници од ћилибара за
муштикле; филтери за дуван; филтери за цигарете;
фитиљи за упаљаче; футроле за цигаре; хемијске
ароме у течном облику које се користи за допуну
пуњења електронских цигарета; хумидори, кутије за
чување цигара; цигаре; цигарете; цигарете које не
садрже дуван, осим оних које се користе у
медицинске сврхе; цигарете које садрже замену
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дувана, које нису за медицинску употребу; цигарете
са филтером; цигарилоси; чистачи за дуванске луле;
џепне машинице за увијање цигарета; шибице;
шибице са врхом од белог фосфора; штапићи дувана.
(210) Ж- 2022-1388

(220) 01.08.2022.
(442) 16.09.2022.
(731) Филип Павичић, Захумска 23б,
11000, Београд, RS
(740) Адвокат Вук Стевановић, Нушићева 7а,
Београд
(540)

(531) 09.01.07; 26.01.16; 26.01.18; 26.01.22; 27.05.14;
27.05.17; 27.05.24; 29.01.04; 29.01.06
(591) плава, бела.
(511) 29 инћуни, неживи; уља за исхрану; рак, који
није жив; рибљи филети; риба, која није жива;
јастози, који нису живи; шкољке, љускари, који нису
живи; шкољке, које нису живе; маслиново уље за
исхрану; сардине, неживе; лосос, нежив; туњевина,
нежива; конзервисана гомољика, тартуф; риба у
конзерви; конзервисана риба; намирнице на бази
рибе; шкољке капице, која нису живе; шкампи,
рачићи, који нису живи; морски рачићи, који нису
живи; рибљи мусеви; рибља икра, припремљена;
екстра девичанско маслиново уље за исхрану;
усољен и сушени бакалар; намази на бази поврћа;
мекушци, неживи.
30 додаци јелима; колачи; зачински додаци; ситни
колачи; сосови [додаци храни]; сорбеи [ледени].
43
услуге агенција за смештај [хотелски,
пансионски]; кетеринг хране и пића; услуге кафеа;
услуге кафетерија; услуге кантина; услуге хотелског
смештаја; услуге изнајмљивања кућа за одмор;
услуге
ресторана;
услуге
ресторана
за
самопослуживање; услуге снек-барова; услуге
барова; услуге кампова за одмор [смештај]; услуге
мотела; изнајмљивање столова, столица, столњака и
стакленог посуђа; декорисање хране; декорисање
колача; информације и савети у вези са
припремањем оброка; услуге личног шефа кухиње;
услуге ресторана који нуде храну за понети.
(210) Ж- 2022-1389

(220) 01.08.2022.
(442) 16.09.2022.
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(731) IRIS MEGA DOO, Господара Вучића 176,
Београд, RS
(540)

(531) 25.05.25; 26.05.02; 26.05.12; 27.05.01; 29.01.03; 29.01.08
(591) pantone 362, pantone 368, pantone 382
(511) 9 дискови за снимање звука; грамофонске
плоче; магнети, аларми; заштитне кациге; бројачи
корака; бројачи; справе за мерење; апарати за
праћење, који нису за употребу у медицини;
звучници; грамофони; траке за снимање звука;
пуњачи батерија; возачке рукавице; холограми;
светлећи знаци; неонски знаци; наочаре [оптика];
наочаре; рачунарска меморија; уређаји; апарати за
мерење брзине [фотографски]; микрофони; рамови за
наочаре; оквири за наочаре; батерије, електричне;
рачунари;
рачунарски
програми,
снимљени;
сигнални панели светлећи или механички;
телефонски апарати; респиратори за пречишћавање
ваздуха; апарати за пренос звука; апарати за снимање
звука; апарати за репродуковање звука; звучни
апарати и машине; апарати за бележење времена;
видео-траке; магнетне идентификационе картице;
магнетни дискови; флопи дискови; траке за чишћење
глава за снимање; видео рекордери; тастатуре за
рачунаре; соларне батерије; кутије за наочаре;
читачи бар-кодова; компакт дискови [аудио-видео];
оптички компакт дискови [ЦД-РOM]; оперативни
рачунарски програми снимљени; компјутерске
периферне јединице; рачунарски софтвер снимљени;
електронске оловке [за видео-дисплеје]; кодиране
магнетне картице; интерфејси за рачунаре;
микропроцесори; модеми; монитори [компјутерска
опрема]; монитори [компјутерски програми]; миш
[рачунарска периферна опрема]; штампачи за
рачунаре; процесори [централна јединица за обраду
података]; централна јединица за обраду података
[процесор]; читачи [опрема за обраду података];
скенери [опрема за обраду података]; транзистори
[електронски]; електронски планери; телефонске
секретарице; касетофони; компакт диск плејери;
диск драјвери за рачунаре; картице са интегрисаним
колима [паметне картице]; картице са интегрисаним
колима[смарт
картице];
ноутбук
рачунари;
електронске
табле
за
обавештења;
џепни
калкулатори; контролни сатови [уређаји за
евиденцију времена]; видео касете; касете за видео
игре; видео екрани; видео телефони; спортске
наочаре; заштитне кациге за спорт; електронске
публикације које се могу преузимати; рачунарски
програми, који се могу преузимати; украсни магнети;
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бежични телефони; подлоге за "мишеве"; вокмен;
ослонци за ручни зглоб за рад са рачунарима;
софтвери за рачунарске игре,снимљени; слушалице;
радио пејџери; воки-токи; ДВД плејери; опрема за
телефонирање слободних руку [хендс фри]; кодиране
наруквице за идентификацију, магнетне; датотеке
слика које се могу преузимати;,УСБ прикључци;
траке за мобилне телефоне; диоде које емитују
светло [ЛЕД]; лаптоп рачунари; торбе за лаптопове;
навлаке за лаптопове; дигитални рамови за
фотографије; апликације за рачунарске софтвере које
се могу преузимати; смартфони [паметни телефони];
таблет рачунари; кодиране картице за откључавање;
ЗД наочаре; меморијске картице за машине за видео
игре; компјутерски хардвер; мобилни телефони;
дигитални знаци; паметне наруквице [мерни
инструменти]; навлаке за паметне телефоне; футроле
за паметне телефоне; селфи штапови [ручни
моноподи]; командне ручице [џојстици] за употребу
са рачунаром, осим за видео игре; паметне наочаре;
паметни сатови; заштитне фолије прилагођене за
екране рачунара; навлаке за РDА уређаје [личне
дигиталне помоћне уређаје]; футроле за таблет
рачунаре; станице за пуњење електричних возила;
интерактивни терминали са екранима осетљивим на
додир; паметно прстење; ниско фреквентни звучници
[сабвуфери]; заштитне фолије прилагођене за
смартфоне; кациге за виртуелну стварност;
електронске интерактивне табле; аудио миксете;
електронске партитуре које се могу преузети он-лајн;
танки клијент рачунари; софтвер за чување екрана на
рачунару, снимљен или даунлодован; објективи за
снимање селфија; графички елементи за мобилне
телефоне који се могу преузети са интернета;
телекомуникациони апарати у облику накита; носиви
рачунари; носиви монитори са видео дисплејем;
јастучићи за слушалице; рукавице за виртуелну
стварност; мишеви са куглицом за управљање
[компјутерски периферни уређаји]; емотикони за
мобилне телефоне који се могу преузети; софтвери
за рачунарске игре, који се могу преузети; сталци
прилагођени
за
лаптопове;
слушалице
за
комуникацију на даљину; видео пројектори.
16 годишњаци; уметничке репродукције; уметничка
опрема;
регистратори;
празни
дневници;
обележивачи за књиге; књиге; картонске кутије за
торте; календари; каталози са робом за рачунарске
игре; омоти за чековне књижице; марамице за лице;
кесице за поклоне; кутије за поклоне; папир за
умотавање поклона; графички романи (романи у
сликама); честитке, разгледнице; честитке за
празнике; позивнице; јосс папир (духовни новац,
рукотворине или листови папира направљени у
спаљивању који су уобичајени у кинеском
обожавању предака); часописи; мурали; навлаке за
картице са именом; беџеви са именом; поклон

37

Ж
картице које нису магнетно кодиране; салвете; картице
за белешке; блокови за белешке; романи; транспаренти
[банери] од папира; папирне кесе; заставе од папира;
папирне декорације за забаве; подметачи од папира;
прекривачи столова од папира; корице за пасоше;
хемијске оловке; обичне оловке; декоративни украси за
врх оловке; пернице за хемијске и обичне оловке;
фотографски; дописнице, разгледнице штампане
публикације; штампани материјал; слике; припејд
телефонске картице за позиве које нису магнетно
кодиране; поклон ваучери и припејд картице;
споменари; школска опрема [свеске и прибор за
писање]; канцеларијски материјал и канцеларијски
прибор, осим намештаја; налепнице; водичи за
стратегију играња; привремене тетоваже [налепнице];
папирне марамице; колекционарске сличице, за
размену, које нису за играње; едукативне картице (квиз
картице); инструменти за писање; писаћи блокови;
постери, огласни панои од папира или картона,
спајалице, хефталице [канцеларијски реквизит];
бележнице, нотеси, албуми, подупирачи за књиге,
фасцикле за списе [канцеларијски прибор], таблице за
писање, писаљке за таблице, урамљене или
неурамљене; оловке; новине, периодичне публикације;
подметачи за пивске чаше; улазнице; памфлети; жигови
[печати]; штамбиљи; карте; картон; каталози; омоти за
папир; кошуљице за списе; фасцикле [канцеларијски
материјал]; бушилице за папир [зумба]; књиге;
штампарски бројеви и слова; корице [канцеларијски
материјали]; оловке са графитном мином [техничке
оловке]; коверте; папир за увијање; папир за паковање;
кутије за оловке; производи за брисање; грбови
[папирни печати]; печати; формулари [штампани];
канцеларијски материјал, изузев намештаја; оловке од
дрвеног угља; шаблони [од папира]; штампани
роковници; штампарски бланкети, који нису од
текстила; штампарски комплети; приручници; папир за
писање; школске табле; плочице за печаћење; планови;
пројекти; нацрти; наливпера; проспекти; штампарске
реглете; магазини [периодични]; папирне траке које
нису позамантерија и украси за косу; врећице [коверте,
кесе] од папира; маркери за књиге; разгледнице;
дописнице за најаву посебних догађаја; несесери са
прибором за писање; омотачи за флаше од картона или
папира; плакати од папира или картона; етикете од
папира или картона; пластична танка растегљива
фолија за обавијање палета; натписи од папира или
картона; стрипови; музичке честитке; билтени; папирне
машне, које нису позамантерија и украси за косу;
маркери [писаћи прибор]; летци; флајери; држачи
списа, докумената [канцеларијски прибор]; држачи
страница књига; поштански жигови; штампане музичке
партитуре; јо јо држачи картица са именом
[канцеларијски прибор]; траке за бар кодове; шљокице
за канцеларијску употребу; заштитне корице за
књиге; књиге за бојење.
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18 вишенаменске торбе; спортске торбе; руксаци;
торбице за ношење на боковима; торбе за књиге;
актовке; кутије за визит карте; торбе за ношење;
торбице за коване новчиће; огрлице за животиње;
козметичке торбице које се продају празне; торбе
које се носе преко једног рамена; врећице за тренинг;
цилиндричне текстилне торбе; торбице за ношење
око струка; ручне торбице; футроле за кључеве;
торбе за опрему; пртљаг; ознаке за пртљаг; курирске
торбе; сунцобрани; џепни новчаници; женске ташне;
торбе с једном нараменицом; несесери који се
продају празни; цегери; сандуци [пртљаг];
кишобрани; појасне торбице; новчаници са
ланчићем; новчаници; торбице за ношење око зглоба,
школске торбе, футроле [етуи] за визиткарте; торбе
за алат [празне]; футроле за кишобране; ранчеви;
торбе за куповину са точкићима; торбе за куповину;
ранчеви за планинарење; ранчеви за камповање;
торбе за плажу; путне торбе; кофери; ручке за
кофере; путне торбе за одећу; мрежасте торбе за
куповину; мали кофери; футроле за кредитне
картице [новчаници]; ознаке за путне торбе; кофери
са точкићима; моторизовани кофер; компресоване
торбе прилагођене за пртљаг.
25 дуксерице; дуксерице на раскопчавање; јакне;
мајице; обућа; чарапе; чарапе које упијају зној;
беретке; радне блузе-одела; радни комбинезон-одело;
капе; чизме; получизме; трегери; грејачи за врат;
шалови за врат; мушке боксерице; мале капе уз главу;
кабанице [одећа]; визири на капама; каишеви [одећа];
шалови; џемпери; пуловери; џемпери [пуловери];
кратке чарапе; блузе; кошуље; кошуље кратких рукава;
одећа; шешири; комплети [одећа]; одела, готова;
конфекцијска одећа; штитници за уши [одећа]; кравате;
кратке панталоне бермуде; панталоне; спољна одећа;
шалови;
мараме;
ешарпе;
прслуци;
капути;
водоотпорна одећа; грејачи ногу; грејачи за ноге,
електрични; дресови [одећа]; спортске мајице; дресови;
манжетне; манжетне кошуља [одећа]; рукавице без
прстију; папуче; пелерине; одећа за плажу; обућа за
плажу; огртачи; капути; мантили; униформе; пуњене
јакне [одећа]; јакне [одећа]; папирна одећа; купаће гаће;
одећа за купање; ципеле; спортска обућа; траке за главу
[одећа]; мајице; капе за туширање; појасеви за ношење
новца [одећа]; рукавице за скијање; хеланке
[панталоне]; визири; штитници од сунца као покривала
за главу; спортска одећа; рукавице са једним прстом;
одећа са лед светлом; мараме за главу.
35 услуге малопродаје (укључујући и продају путем
интернета) у области видео, компјутерских и
електронских игара, техничке робе и уређаја,
спортске опреме и играчака, нарочито рачунарске,
видео и електронске игре, игрица, медија, конзола,
гејминг периферије попут мишева, тастатура,
слушалица, подлога, столица, столова, унапред
снимљене ДВД-ове, ЦД-ове, меморијске картице,
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меморијске кертриџе и флеш дискове који садрже
филмове, игрице, видео записе и музику, књиге,
часописе, стратешке водиче, рачунарски хардвер и
додатке, хардвер за игре на конзолама и прибор,
играчке, акционе фигуре; смарт телефона, таблета,
лаптоп компјутера, компјутера и њихових
компоненти, беле технике, малих кућних апарата,
аудио уређаја и звучника, кућних украса, скутера,
мопеда, хавербордова, бицикала (мануелних и
електичних), тротинета (мануелних и електричних),
као и делова и опреме за сву наведену робу;
сакупљање разних роба у корист других,
омогућавајући клијентима да разгледају и купују ову
робу у продавницама на мало, путем распродаја,
поруџбинама поштом преко каталога, путем
електронских медија, преко веб сајта и телевизијских
програма за куповину; дељење проспеката директно
поштом, дистрибуција узорака; онлајн рекламирање
на рачунарској мрежи; презентација производа путем
средстава комуникације, у сврху продаје на мало;
обавештења о пословима; рекламирање преко
плаката; дистрибуција рекламног материјала;
презентација робе; ажурирање огласних материјала;
дистрибуција узорака; истраживање тржишта;
пословне
процене;
пословна
испитивања;
изнајмљивање огласних материјала; објављивање
рекламних текстова; оглашавање; рекламирање;
уређивање излога; маркетиншка истраживања;
компјутерско управљање подацима; организовање
изложби за привредне или рекламне потребе;
пружање пословних информација; испитивање
јавног мњења; изнајмљивање огласног простора;
прикупљање информација у компјутерске базе
података; системација информација у компјутерским
базама података; пружање комерцијалних савета и
информација потрошачима при избору роба и услуга;
административна обрада наруџбеница за куповину;
комерцијална администрација за лиценце роба и
услуга трећих лица; фактурисање; писање рекламних
текстова; прикупљање статистичких података;
производња
рекламних
филмова;
пружање
комерцијалних и пословних контакт информација;
оптимизација претраживача за промоцију продаје;
оптимизација саобраћаја са Интернет странице;
оглашавање плаћањем по клику [pay per click
оглашавање]; ажурирање и одржавање податка у
рачунарским базама података; пружање пословних
информација
путем
Интернет
странице;
обезбеђивање онлајн тржишта за купце и продавце
роба и услуга; развој концепта оглашавања;
изнајмљивање билборда [паноа за рекламирање];
индексирање интернет сајтова за комерцијалне
намене или намене оглашавања; управљање
програмима лојалности потрошача; ажурирање и
одржавање информација у регистрима; промоција
робе и услуга кроз спонзорисање спорских догађаја;
ЗИС / RS / IPO
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услуге праћења конкуренције; услуге праћења
тржишта; циљни маркетинг; оглашавање на
отвореном; услуге односа са медијима; услуге
корпоративне комуникације.
38 услуге емитовања и преноса (стриминга) играња
видео игара и такмичења у игрању видео играра
путем глобалних комуникационих мрежа, Интернета
и бежичних мрежа; форуми (причаонице) на
друштвеним мрежама; пружање услуга интернет
форума за пренос порука међу рачунарским
корисницима; аудио емитовање; емитовање видео и
аудио
програма
путем
интернета;
телекомуникационе услуге, наиме, пренос дигиталне
датотеке која садржи аудио или видео запис који се
дистрибуира путем интернета; стриминг (проток)
аудио, визуелног и аудио-визуелног материјала
путем глобалних комуникационих мрежа, интернета,
и бежичних мрежа; стриминг (проток) података;
видео емитовање, пружање информација у области
телекомуникација; комуникација преко мреже
оптичких
влакана;
изнајмљивање
телекомуникационе опреме; сателитски пренос;
обезбеђивање
телекомуникационих
веза
са
глобалном
рачунарском
мрежом;
услуге
телекомуникационог усмеравања и повезивања;
обезбеђење
корисничког
приступа
глобалној
рачунарској
мрежи;
омогућавање
приступа
рачунарским базама података; пренос дигиталних
датотека; бежично емитовање; стриминг [проток]
података; пренос видео садржаја на захтев; пренос
подкаст садржаја; слање порука; емитовање
телевизијских програма; пренос порука и слика
посредством рачунара; услуге електронског билтена
[телекомуникационе услуге]; пружање услуга
телекомуникационих канала за услуге телешопинга;
услуге форума [причаонице] на друштвеним
мрежама; пренос честитки путем интернета,
бежичног емитовања; услуге видеоконференција;
пружање услуга онлајн форума.
41
организовање и уживо вођење такмичења,
изложби и турнира који се односе на видео игре;
услуге разоноде, наиме, софтвер за видео игре који
се не може преузети а који омогућава корисницима
да праве, мењају, учитавају, преузимају, деле,
прегледају и објављују садржај интерактивних видео
игара који су створили корисници, музику и друге
медијске датотеке путем глобалних рачунарских
мрежа, интернета и бежичних мрежа; услуге
разоноде наиме, организовање састанака уживо са
обожаваоцима (фановима) и конференција у области
разоноде, гејминга, видео игара и е-спортова; услуге
разоноде, наиме, пружање он-лајн видео игара;
услуге разоноде, наиме, омогућавање привременог
коришћења видео игара које се не могу преузимати;
услуге организовања такмичења у игрању видео
игара, изложби и турнира; услуге објављивања видео

39

Ж
игара; пружање услуга објављивања он-лајн
стрипова, графичких романа и прича са сценама и
ликовима заснованих на видео играма које се не могу
преузимати; услуге пружања он-лајн игара
„лроширене
стварности";
пружање
он-лајн
информација у вези са видео играма; пружање онлајн услуга у вези са тривиа игрицама (квизовима),
саветима и стратегијама за видео игре; пружање
услуга он-лајн играња игара виртуалне стварности;
услуге разоноде у виду стварања, развоја, продукције
и дистрибуције филмова, телевизијских програма и
кратких забавних садржаја из области анимације,
комедије, драме, е-спорта, фантазије и научне
фантастике; услуге разоноде у виду продукције и
приказивања наступа уживо; услуге разоноде, наиме,
услуге интернет страница које садрже филмове,
телевизијске програме и кратке забавне садржаје
који се не могу преузимати из области анимације,
комедије, драме, е-спорта, фантазије и научне
фантастике; услуге разоноде, наиме, услуге пружања
подкаста у области е-спорта и видео игара; он-лајн
пружање информација које се односе на разоноду.
42
рачунарске услуге, наиме стварање онлајн
заједнице за регистроване кориснике да би
учествовали у дискусијама, добили повратне
информације од парова у игри, формирали виртуелне
заједнице и ангажовали се на друштвеним мрежама;
пружање технологије која омогућава корисницима да
стварају, додају и деле видео снимке које су
створили на основу рачунарских игара преко
вебсајта; пружање технологије која омогућава
корисницима да управљају онлајн софтверима за
видео игре преко вебсајта; пружање привременог
коришћења онлајн софтвера и апликација које се не
могу преузимати за инстант слање порука, дељење
датотека и електронско слање и примање гласа,
звука, видео снимака, текста, слика, графика и
података; пружање онлајн рачунарског програма
који се не може преузимати и који садржи виртуелну
валуту, жетоне и валуту, за употребу у онлајн веб и
мобилним видео играма; софтвер као услуга [саас];
платформа као услуга [паас] који садрже софтвер за
трговину, приказивање и управљање дигиталном
уметношћу,
крипто¬колекционарством,
незамењивим жетонима и другим жетонима за
апликације; услуге софтвера као услуга [саас] која
садржи софтвер за инстант слање порука, дељење
датотека и електронско слање и примање гласовних,
аудио, видео, текстуалних, сликовних, графичких и
других
података;
дизајнирање,
развој
и
имплементација софтвера из области блокчејн
технологија; рачунарско програмирање; дизајнирање
рачунарског софтвера; ажурирање рачунарског
софтвера; саветовање у области дизајна и развоја
рачунарског
хардвера;
графички
дизајн;
изнајмљивање рачунарског софтвера; истраживање и
40
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развој нових производа за друге; одржавање
рачунарског софтвера; анализе рачунарских система;
дизајнирање рачунарских система; умножавање
рачунарских програма; израда и одржавање веб
страница за друге; хостинг рачунарских веб
страница; инсталирање рачунарског софтвера;
засејавање облака; саветовање у области рачунарског
софтвера; изнајмљивање веб сервера; дигитализација
докумената [скенирање]; праћење рачунарских
система даљинским приступом; саветовање о изради
веб страница; софтвер у виду сервиса [SaaS]; сервер
хостинг; пружање виртуалних рачунарских система
путем рачунарства у облаку; услуге информационих
технологија које се пружају на бази аутсорсинга;
саветодавне услуге из области комјутерске
технологије; писање текстова о техници; креирање и
дизајнирање за друге индекса информација
заснованих на интернету [услуге информационе
технологије]; платформа као услуга [PaaS];
дизајнирање визит карти; графички дизајн
промотивног
материјала;
услуге
провере
аутентичности
корисника
технологијом
за
трансакције е-трговања; пружање корисничких
услуга аутентификације коришћењем технологије
јединствене пријаве за мрежне софтверске
апликације; саветовање у области вештачке
интелигенције; истраживање у области технологије
вештачке интелигенције; услуге аутентификације
корисника коришћењем блокчејн технологије; развој
видео и рачунарских игара; услуге лого дизајнирања.
(210) Ж- 2022-1390

(220) 26.07.2022.
(442) 16.09.2022.
(731) Stichting Amber Alert Europe, Peter
Treckpoelstraat 4, 6191, VK Beek, NL
(740) Митић Д. Милош, Владимира Поповића 8а,
11000, Београд
(540)

(531) 24.17.25; 26.04.06; 26.04.12; 26.04.22; 26.11.12;
26.11.22; 27.01.25; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.01;
29.01.06
(591) наранџаста, бела.
(511) 9
софтвер; софтвер за визуелни и
аудиовизуелни материјал, укључујући фотографије,
видео записе, кинематографију, кратке видео записе,
филмове и графички дизајн (графика), који се
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обезбеђује и/или саопштава путем интернета или
других електронских канала, укључујући СМС или
бројеве мобилних телефона, и могу се прегледати
и/или преузети од стране корисника за употребу на
мобилним телефонима или другим електронским
уређајима, укључујући рачунаре.
38 комуникација података и телекомуникације за
прикупљање и дистрибуцију порука, без обзира на
употребу рачунара; комуникација података и
телекомуникације за прикупљање и дистрибуцију
порука за Интернет; радио емитовање и емитовање
телевизијских програма и пружање информација у
вези са тим.
41 састављање, продукција, режија и емитовање
радио и телевизијских програма; производња,
извођење и режија аудио-визуелних продукција;
извођење и организовање образовних, културних,
музичких и спортских догађаја, приказивања,
сајмова и изложби; организовање конгреса; издавање
књига, новина и часописа; обезбеђивање садржаја из
области телевизијског и радио програма и забава
уопште коришћењем телекомуникационих медија,
нпр. интернета.
42
рачунарске услуге, односно компјутерско
програмирање, креирање и писање компјутерских
програма; изнајмљивање рачунара; рачунарско
програмирање у оквиру електронске обрада података
и информација; стављање на располагање преко
компјутеризованих система; програми за обраду,
складиштење
и
преузимање
информација;
преписивање и ажурирање снимљеног рачунарског
програма; графички дизајн, уметнички дизајн.
45
истраге и обезбеђивање несталих лица,
информације и савети о томе; ширење истраге
пријаве несталих лица; правна истраживања;
детективске услуге; истраживања у вези са
нестанком и злоупотребом лица; управљање
ауторским правима; чуварска служба.

Ж
спајање пословања; услуге пословног саветовања у
областима побољшања пословних перформанси,
управљања
подацима,
аналитике
података,
форензике, интерне ревизије и финансијског
саветовања, ризика и усаглашености, технолошког
саветовања,
управљања
ланцем
снабдевања,
управљања информацијама, управљања пословним и
технолошким ризицима, пословне интелигенције,
пословне аналитике, борбе против превара,
саветовања комитета за ревизију, усаглашености са
спречавањем
прања
новца,
производње
и
дистрибуције производа, услуга подуговарања,
аутсорсинга, пословне обуке, дизајна архитектуре
предузећа, услуга управљања садржајем предузећа,
саветовања о перформансама циклуса прихода и
процена ризика; услуге анализе, управљање и
контроле; услуге пружања пословних информација у
областима
пословног саветовања, побољшања
пословних перформанси, управљања подацима,
аналитике података, форензике, интерне ревизије и
финансијског саветовања, ризика и усаглашености,
технолошког саветовања, и услуге трансакција;
услуге
малопродаје,
велепродаје,
продаје,
маркетинга, рекламирања, промоције, познавања
робе, дистрибуције, увоза и извоза; канцеларијске
функције; франшизне услуге; услуге управљања
пројектима;
информативне,
саветодавне
и
консултантске услуге у вези са горе наведеним.
(210) Ж- 2022-1392

(220) 01.08.2022.
(442) 16.09.2022.
(731) MHS Team AT doo, Вранићи пут кроз село 41,
(MHS Team AT doo), 32205, Чачак, RS
(740) Александар Трифуновић, адвокат, Славољуба
Јаковљевића 20, 32103, Чачак
(540)

(210) Ж- 2022-1391

(220) 01.08.2022.
(442) 16.09.2022.
(731) Protiviti Inc., a corporation organized and
operated under the laws of the state of Delaware,
U.S.A., 2884 Sand Hill Road, Suite 200, Menlo Park,
California 94025, US
(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења
87, 11040, Београд
(540)

PROTIVITI
(511) 35
услуге пословног саветовања; услуге
пословних
конслултација;
услуге
пословног
управљања; услуге саветовања за пословно
управљање;
услуге
саветовања
пословних
организација; услуге саветовања за стицање и

ЗИС / RS / IPO

(531) 26.04.12; 26.04.18; 26.11.08; 26.11.13; 27.01.13;
27.05.11; 27.05.22; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.06
(591) црвена, бела, плава.
(511) 7 вентили као делови машина; вентили као
делови пумпи; пнеуматски или хидраулични
линеарни актуатори, осим за копнена возила;
постоља за хидрауличне дизалице; хидраулички
акумулатори као делови машина; хидраулички
појачивачи као делови машина; хидраулична клешта
(делови грађевинских машина); хидрауличне
дизалице; хидрауличне дизалице које се постављају
на приколице; хидрауличне дизалице са сајлом;
хидрауличне команде машина; хидрауличне команде
41

Ж
мотора; хидрауличне контроле за машине и моторе;
хидрауличне машине; хидрауличне машине и
апарати; хидрауличне пресе; хидрауличне пресе за
обраду метала; хидрауличне пумпе; хидрауличне
спојнице као делови машина; хидраулични багери;
хидраулични вентилски актуатори; хидраулични
клипови
[машине];
хидраулични
мотори;
хидраулични мотори за багере; хидраулични подизни
столови; хидраулични преносници; хидраулични
претварачи обртног момента, осим за копнена
возила; хидраулични уређаји за отварање и
затварање врата [делови машина]; хидраулични
уређаји за подизање; хидраулични чекићи.
(210) Ж- 2022-1396

(220) 02.08.2022.
(442) 16.09.2022.
(731) Victoria's Secret Stores Brand Management,
LLC, Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio
43068, US
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

(531) 27.05.22
(511) 3 производи за личну негу и парфимеријски
производи, наиме, екстракт парфема, парфем,
колоњска вода, тоалетна вода, парфимисани спреј за
тело, освеживач за тело у виду спреја, спреј за тело,
пилинг за тело, пена за купање, гел за туширање,
купка за тело, сапун за тело, путер за тело, крема за
тело, лосион за тело, пудер за тело, лосион за руке и
крема за руке; козметика, наиме, коректор за
подручје испод очију, сенке за очи, ајлајнери,
маскара, шминка за наглашавање очију, лак за нокте,
пудер за лице, руменило, подлога за шминку и
коректори, течне подлоге; не-медицински препарати
за негу усана, кармини, балзам за усне, средство за
повећање волумена усана, сјај за усне, прајмер за
усне, оловка за усне, креме за усне, прајмер за лице,
хидратантна крема у боји, хранљиве креме, лосиони
за кожу, средства за уклањање шминке, креме за
лице, креме за чишћење, гелови за чишћење, тоници
за лице, хидратантне креме, креме за третман очију,
пилинзи за лице; средства за матирање коже, пудери
за бронзирање за кожу и лице, усавршавајући
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пудери, светлуцајући пудери, козметички комплет
шминке који се састоји од сенки за очи, кармина,
сјајева за усне, бронзера, оловака за усне, маскаре,
руменила и лака за нокте.
18 ручне торбе, торбе за све намене, велике торбе,
путне торбе, торбе за ношење преко рамена, ташне,
женске ташнице, поштанске торбе, торбе за пелене,
вечерње ручне торбе, торбице које се носе око
ручног зглоба, вреће за ствари, торбе за псе, торбице
које се носе око струка, ранчеви, спортске торбе,
торбе за теретану, приручни кофери, торбе за
компјутере, актенташне, торбе за пртљаг, вреће за
одећу за путовање, путнички кофери, торбе за плажу,
кесе за куповину, торбице са учкуром, новчаници,
футроле за кључеве, футроле за кредитне картице,
козметички несесери и торбе које се продају празне,
кишобрани, сунцобрани, корице за пасоше,
новчаници за метални новац, корице за чекове и
каишеви.
25
спортски брусхалтери, панталоне, сукње,
шортсеви, мајице, плетене мајице, блузе, мајице без
рукава, фармерице, јакне, капути, хаљине, одела,
сукње, шортсеви, спортска одећа, свадбена одећа,
неформална одећа, свечана одећа, формална одећа,
одећа за гимнастику, одећа за труднице, спортска
одећа, одећа за заштиту од сунца, хаљине за плажу,
одећа за плажу, саронзи, одећа за пливање, стезници
за обликовање тела, бодији, брусхалтери, корсети,
камисоли, мидери, појасеви за чарапе, стезници,
гаћице, слипови (доњи веш), гаће, поткошуље, доње
рубље, прслуци, капе за безбол, шешири, траке за
главу, спортске капе, сламнати шешири, шешири за
сунце, костими, капе за пливање, спортска обућа,
обућа за плажу, неформална обућа, вечерња обућа,
обућа за вежбање, папуче, чарапе, рукавице,
рукавице без прстију, огртачи, чарапе и трикотажа,
доколенице, хулахопке, женске чарапе, женске
најлонске чарапе/трико, бадемантили, женско доње
рубље, одећа за одмор, неглижеи, спаваћице, ноћне
кошуље, пижаме, одећа за спавање, једноделне блузе
са гаћицама (женско доње рубље) и мараме.
35
услуге малопродајних трговина, услуге
малопродајних трговина путем интернета и услуге
продаје путем поузећа, све у области одеће
укључујући женско доње рубље и интимни веш,
кожну галантерију, модне додатке, накит, обућу,
козметику, производе за личну негу, наочаре, пртљаг
и производе за кућу.
(210) Ж- 2022-1398

(220) 03.08.2022.
(442) 16.09.2022.
(731) NICHOLL GROUP DOO NOVI SAD, Вука
Караџића 7, 21000, Нови Сад, RS
(740) Петровић Милан, адвокат, Милете Јакшића 5,
21000, Нови Сад
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(740) Александар С. Петровић, адвокат, Призренска 4,
Београд
(540)

(540)

(531) 01.15.09; 05.05.03; 05.05.20; 05.05.21; 25.01.09;
26.04.15; 26.04.22; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10;
29.01.02; 29.01.03; 29.01.06
(591) златна, бела, сива, зелена.
(511) 43 изнајмљивање привременог смештаја;
услуге ресторана.
(210) Ж- 2022-1400

(220) 04.08.2022.
(442) 16.09.2022.
(731) Digi-tel d.o.o., Потес Кључ 91, 32000, Чачак, RS
(540)

(531) 02.01.23; 27.03.02; 27.05.01; 27.05.17
(511) 9 уређаји за провођење електрицитета; наиме
уређаји:
за
провођење
електрицитета
без
унутрашњих извора енергије, уређаји за провођење
електрицитета са унутрашњим извором енергије.
20 носачи монитора; носачи кућишта рачунара;
носачи каблова; канцеларијски столови.
(210) Ж- 2022-1401

(220) 04.08.2022.
(442) 16.09.2022.
(731) ALKALOID AD Skopje, Bulevar Aleksandar
Makedonski 12, 1000, Skopje, MK
(740) Мирјана Кузмановић, адвокат, Палисадска 1
део 5/8, 11000, Београд
(540)

DEQOSOPTO
(511) 5 фармацеутски препарати за људску
употребу.
(210) Ж- 2022-1403

(220) 04.08.2022.
(442) 16.09.2022.
(731) ADOC DOO BEOGRAD, Милорада
Јовановића 11, 11030, Београд, RS

ЗИС / RS / IPO

Ж

(531) 01.15.15; 05.03.13; 05.03.20; 27.05.01; 27.05.10;
29.01.06; 29.01.07
(591) бела, светло браон.
(511) 35 административна обрада наруџбеница за
куповину; административна помоћ при одговарању на
позиве за подношење понуда; ажурирање и одржавање
податка у рачунарским базама података; ажурирање
огласних
материјала;
дистрибуција
рекламног
материјала; дистрибуција узорака; манекенске услуге у
циљу рекламирања или продајних промоција;
маркетинг; маркетинг преко инфлуенсера; обезбеђивање
онлајн тржишта за купце и продавце роба и услуга;
објављивање рекламних текстова; онлајн рекламирање
на рачунарској мрежи; оглашавање плаћањем по клику
[рау per click оглашавање]; промоција производа преко
инфлуенсера; промоција робе и услуга кроз
спонзорисање спор ских догађаја; рачунарско вођење
медицинске документације и датотека; рекламирање
преко плаката; рекламирање преко телевизије;
рекламирање на радију; рекламирање слањем
наруџбеница; услуге велепродаје фармацеутских,
ветеринарских и хигијенских препарата и медицинског
материјала; услуге малопродаје фармацеутских,
ветеринарских и хигијенских препарата и медицинског
материјала; циљни маркетинг.
38
бежично емитовање; емитовање кабловске
телевизије;
емитовање
радио
програма
[радиодифузија]; емитовање телевизијских програма;
комуникације мобилним телефонима; обезбеђење
корисничког приступа глобалној рачунарској мрежи;
омогућавање
приступа
рачунарским
базама
података; пренос видео садржаја на захтев; пренос
дигиталних датотека; пренос електронске поште;
пренос подкаст садржаја; пренос порука и слика
посредством
рачунара;
пружање
услуга
телекомуникационих канала за услуге телешопинга;
пружање информација у области телекомуникација;
слање порука; стриминг [проток] података;
телефонске комуникације; услуге геолокације
[телекомуникационе
услуге];
услуге
телекомуникационог усмеравања и повезивања.

43

Ж
39
достава робе наручене поштом; испорука
пошиљки; испорука робе; курирске услуге [достава
пошиљки или робе]; паковање робе; превоз
аутомобилом;
посредовање
у
транспорту;
посредовање у услугама шпедиције; складиштење
робе; шпедиција.
(210) Ж- 2022-1407

(220) 05.08.2022.
(442) 16.09.2022.
(731) Modern Care d.o.o., Абебе Бикиле 4a,
11283, Београд, RS
(740) Мирков Реља, Мишарска 8, 11000, Београд
(540)
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укључујући и постере, огласне паное од папира или
картона, слике, штампани материјал, оловке,
периодичне публикације, каталоге, штампане ствари,
натписе од папира или картона, налепнице,
транспаренте [банере] од папира.
35 оглашавање; вођење, организовање и управљање
пословањем; канцеларијски послови; укључујући и
услуге малопродаје и велепродаје фармацеутских
производа, услуге онлајн малопродаје и велепродаје
фармацеутских производа, обавештења о пословима,
рекламирање преко плаката, презентацију робе,
непосредно оглашавање путем поште, истраживање
тржишта,
објављивање
рекламних
текстова,
рекламирање, рекламирање преко телевизије,
рекламирање преко радија, рекламирање преко
интернета, онлајн рекламирање на рачунарској
мрежи.
(210) Ж- 2022-1408

(531) 24.13.01; 24.13.14; 26.01.01; 26.01.06; 26.11.08;
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.04;
29.01.08
(591) плава, бела, црна.
(511) 3 немедицинска козметика и тоалетни препарати;
немедицинска
средства
за
чишћење
зуба;
парфимеријски производи, етарска уља; укључујући и
сапун, козметичке препарате за купање, козметичке
маске, лосионе за косу, козметику, козметичке креме,
лосионе
за
козметичку
употребу,
шампоне,
парфимерију, козметичке препарате за негу коже,
козметику за децу, мицеларну воду, пасте за зубе.
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; укључујући и препарате за
купање за медицинске сврхе, завоје за превијање,
мелеме за медицинску употребу, хемијскофармацеутске препарате, витаминске препарате,
дезинфекциона средства за хигијенске сврхе,
еликсире [фармацеутске препарате], фармацеутске
препарате за негу коже, лекове за људску употребу.
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;
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(220) 05.08.2022.
(442) 16.09.2022.
(731) Modern Care d.o.o., Абебе Бикиле 4a,
11283, Београд, RS
(740) Мирков Реља, Мишарска 8, 11000, Београд
(540)

(531) 02.01.08; 02.01.16; 02.01.23; 24.13.14; 26.11.12;
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.01;
29.01.04
(591) бела, плава, наранџаста.
(511) 3
немедицинска козметика и тоалетни
препарати; немедицинска средства за чишћење зуба;
парфимеријски производи, етарска уља; укључујући
и сапун, козметичке препарате за купање,
козметичке маске, лосионе за косу, козметику,
козметичке креме, лосионе за козметичку употребу,
шампоне, парфимерију, козметичке препарате за
негу коже, козметику за децу, мицеларну воду, пасте
за зубе.
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; укључујући и препарате за
купање за медицинске сврхе, завоје за превијање,
мелеме за медицинску употребу, хемијскофармацеутске препарате, витаминске препарате,
дезинфекциона средства за хигијенске сврхе,
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еликсире [фармацеутске препарате], фармацеутске
препарате за негу коже, лекове за људску употребу.
(210) Ж- 2022-1437

(220) 09.08.2022.
(442) 16.09.2022.
(731) Heineken Srbija d.o.o. Zaječar, Железничка 2,
19000, Зајечар, RS
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17; 28.05.00;
29.01.03; 29.01.06
(591) зелена - pantone 3435, бела.
(511) 32 пиво.
(210) Ж- 2022-1438

(220) 09.08.2022.
(442) 16.09.2022.
(731) Heineken Srbija d.o.o. Zaječar, Железничка 2,
19000, Зајечар, RS
(540)

(531) 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.17;
27.05.24; 28.05.00
(591) зелена - pantone 3435, бела.
(511) 32 пиво.
(210) Ж- 2022-1461

(220) 12.08.2022.
(442) 16.09.2022.
(731) UNA WORLD DOO BEOGRAD, Булевар
Михајла Пупина 6 спрат 24, 11070, Београд, RS
(740) Никола Зарић, адвокат, Капетан Мишина 15,
11000, Београд
(540)

NISKI START
(511) 35 оглашавање, нарочито рекламирање преко
телевизије; рекламне услуге и оглашавање преко
телевизије, радија или поште; обезбеђивање и
изнајмљивање огласног простора и материјала за
оглашавање.
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Ж
38
телекомуникације, нарочито телевизијски
програм; емитовање телевизијског програма;
емитовање и пренос телевизијског програма;
емитовање и пренос програма кабловске телевизије;
емитовање ТВ програма, филмова и осталих аудиовизуелних и мултимедијалних садржаја; пренос,
емитовање и пријем аудио садржаја, видео садржаја,
непокретнх и покретних слика, текста и података,
пренос звука, слике и података путем интернета.
41
припремање обуке; разонода; спортске и
културне активности, нарочито пружање забаве
путем телевизије, радија, биоскопа, кабловске
телевизије, сателитске телевизије и интернета;
продукција
програма
кабловске
телевизије;
продукција емисија и филмова.
(210) Ж- 2022-1462

(220) 12.08.2022.
(442) 16.09.2022.
(731) UNA WORLD DOO BEOGRAD, Булевар
Михајла Пупина 6 спрат 24, 11070, Београд, RS
(740) Никола Зарић, адвокат, Капетан Мишина 15,
11000, Београд
(540)

(531) 25.03.03; 26.11.03; 26.11.07; 27.05.01; 27.05.15;
27.05.24; 29.01.01; 29.01.06
(591) црвена, бела.
(511) 35 оглашавање, нарочито рекламирање преко
телевизије; рекламне услуге и оглашавање преко
телевизије, радија или поште; обезбеђивање и
изнајмљивање огласног простора и материјала за
оглашавање.
38
телекомуникације, нарочито телевизијски
програм; емитовање телевизијског програма;
емитовање и пренос телевизијског програма;
емитовање и пренос програма кабловске телевизије;
емитовање ТВ програма, филмова и осталих аудиовизуелних и мултимедијалних садржаја; пренос,
емитовање и пријем аудио садржаја, видео садржаја,
непокретнх и покретних слика, текста и података,
пренос звука, слике и података путем интернета.
41
припремање обуке; разонода; спортске и
културне активности, нарочито пружање забаве
путем телевизије, радија, биоскопа, кабловске
телевизије, сателитске телевизије и интернета;
продукција
програма
кабловске
телевизије;
продукција емисија и филмова.
(210) Ж- 2022-1465

(220) 15.08.2022.
(442) 16.09.2022.
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Ж
(731) SHENZHEN ELEGO TECHNOLOGY
CO.,LTD., 4 Floor and 5 Floor, LiChun(1#) Building,
TaiHuaWuTong Industrial Park, Sanwei Community,
Hangcheng Subdistrict, Baoan District, 518000 ,
Shenzhen, CN
(740) Плавша & Плавша доо Београд, Струмичка 51,
11000, Београд
(540)

(531) 27.05.01; 27.05.17
(511) 9
светлосни електронски показивачи;
прекидачи, електрични; чипови [интегрисана кола];
биочипови; преносници електронских сигнала; плоче
за батерије; пуњачи батерија; галванске ћелије;
пуњачи за електронске цигарете; батерије за
електронске цигарете.
34 цигарете које садрже замену дувана, које нису за
медицинску употребу; цигарете; електронске
цигарете; течни раствори за електричне цигарете;
кутије за цигарете, табакере; муштикле; орални
вапоризатори за пушаче; филтери за цигарете; луле;
ароме, изузев есенцијалних уља, за употребу у
електронским цигаретама.
35 оглашавање; рекламирање преко телевизије;
онлајн рекламирање на рачунарској мрежи;
презентација
производа
путем
средстава
комуникације, у сврху продаје на мало;
организовање изложби за привредне или рекламне
потребе;
пружање
пословних
информација;
комерцијална администрација за лиценце роба и
услуга
трећих
лица;
пружање
пословних
информација путем интернет странице; услуге
агенција за увоз и извоз; промоција продаје за друге.
(210) Ж- 2022-1466

(220) 16.08.2022.
(442) 16.09.2022.
(731) Viatris Healthcare d.o.o., Булевар Михјала
Пупина 115а, 11070, Нови Београд, RS
(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд,
Студентски трг 4, 11000, Београд
(540)

VIARMIN
(511) 5
лекови; медицински препарати;
фармацеутски препарати; фармацеутски препарати
за превенцију и лечење дијабетеса; фармацеутски
препарати за превенцију кардиоваскуларних болести,
болести и поремећаја централног нервног система,
можданог удара; дијететска храна и супстанце
прилагођене за медицинску употребу; дијететски
додаци исхрани за људе.
46

(210) Ж- 2022-1474

(220) 17.08.2022.
(442) 16.09.2022.
(731) Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center,
Indianapolis, Indiana 46285 , US
(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати,
Карађорђева 65, 11000, Београд
(540)

EBGLYSS
(511) 5
фармацеутски препарати, наиме
фармацеутски препарати за лечење, превенцију
и/или дијагностиковање алопеције, алцхајмерове
болести, атопијског дерматитиса, аутоимуних
болести и поремећаја, болести и поремећаја крви,
поремећаја и болести костију и скелета, тумора,
кардиоваскуларних болести, болести и поремећаја
централног
нервног
система;
фармацеутски
препарати
за
лечење,
превенцију
и/или
дијагностиковање кластер главобоља, болести
проузрокованих корона вирусима, кронове болести,
деменције, дерматолошких болести и поремећаја,
дијабетеса, дислипидемије, ендокриних болести и
поремећаја; фармацеутски препарати за лечење,
превенцију и/или дијагностиковање фибромиалгије,
гастроинтестиналних
болести
и
поремећаја,
главобоља, срчане инсуфицијенције, запаљења и
запаљенских болести и поремећаја, запаљенских
болести црева, поремећаја и болести бубрега,
болести и поремећаја јетре, лупуса, менталних
поремећаја, болести и поремећаја метаболизма,
мигрена, неуродегенеративних болести и поремећаја;
фармацеутски препарати за лечење, превенцију
и/или дијагностиковање неуролошких поремећаја,
гојазности,
остеоартритиса, бола, паркинсонове
болести,
псоријазе,
псоријазног
артритиса,
реуматоидног артритиса, улцерозног колитиса и
васкуларних
болести;
дијагностички
агенси,
препарати и супстанце за медицинске потребе;агенси
за дијагностичко скенирање, наиме, агенси за
дијагностичко скенирање за ин виво употребу;
радиофармацеутски дијагностички препарати за
медицинску
употребу;
радиофармацеутски
дијагностички
препарати
за
употребу
у
дијагностиковању неуродегенеративних амилоидних
болести; фарамцеутски препарати.
(210) Ж- 2022-1490

(220) 19.08.2022.
(442) 16.09.2022.
(731) Društvo za proizvodnju i promet Esensa d.o.o.,
Вилине воде б.б., 11000, Београд, RS
(540)

Enzimetin 5
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(511) 5 ензими за медицинску употребу; ензими као
додатак исхрани; ензимски препарати за медицинску
употребуин витро препарати за предвиђање
овулације; витамински додаци исхрани; витаминско
минерални дијететски додаци исхрани; витаминско
минерални додаци исхрани; дијететски додаци
исхрани; додаци исхрани; додаци исхрани за људску
употребу; додаци исхрани који садрже аминокиселине, минерале и елементе у траговима; додаци
исхрани који садрже витамине; додаци исхрани који
садрже елементе у траговима; додаци исхрани који
садрже минерале; додаци исхрани са хранљивим
материјама за људе; додаци исхрани са хранљивим
материјама за људска бића; минерални додаци
исхрани; минерални хранљиви додаци исхрани;
нутрицеутици као додаци исхрани.

Ж
(540)

ZIMATIL
(511) 5 лекови; фармацеутски препарати за људску
употребу; ветеринарски препарати; хигијенски
препарати за медицинске сврхе; дијететске
супстанце прилагођене за медицинску употребу,
храна за бебе; фластери, материјали за завоје;
материјал за пломбирање зуба, зубни восак;
дезинфекциона средства; препарати за уништавање
штеточина; фунгициди, хербициди.

(210) Ж- 2022-1627

(220) 06.09.2022.
(442) 16.09.2022.
(731) ZENTIVA, K.S., U Kabelovny 130,
102 37 Prague , CS
(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,
11000, Београд

ЗИС / RS / IPO
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