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КОДОВИ ЗЕМАЉА И МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА / Codes of countries and 

international organisations 

КОДОВИ ЗЕМАЉА (WIPO standard ST.3) 

AD    Андора 

AE Уједињени Арапски 

емирати 
AF Авганистан 

AG Антигва и Барбуда 

AI Ангила 
AL Албанија 

AM Јерменија 

AN Холандски  Антили 
АО Ангола 

AR Аргентина 

AТ Аустрија 
AU Аустралија 

АW Аруба 

AZ Азербејџан 
BA Босна и Херцеговина 

BB Барбадос 

BD Бангладеш 
BE Белгија 

BF Горња Волта 

BG Бугарска 
BH Бахреин 

BI Бурунди 
BJ Бенин 

BM Бермуди 

BN Брунеј Даресалам 
BO Боливија 

BR Бразил 

BS Бахами 
BT Бутан 

BV Буве Острва 

BW Боцвана 
БY Белорусија 

BZ Белизе 

CA Канада 
CD ДР Конго 

CF Централноафричка 

Република 
CG Конго 

CH Швајцарска 

CI Обала Слоноваче 
CK Кук Острва 

CL Чиле 

CM Камерун 
CN Кина 

CО Колумбија 

CR Костарика 
CU Куба 

CV Зеленортска Острва 

CY Кипар 
CZ Чешка Република 

DE Немачка 

DJ Џибути 

DK Данска 

DM Доминика 

DO Доминиканска Pепублика 

DZ Алжир 
EC Еквадор 

ЕE Естонија 

EG Египат 
ЕH Западна Сахара 

ЕR Еритреја 

ЕS Шпанија 
ЕТ Етиопија 

FI Финска 

FJ Фиџи 
FK Фокландска Острва 

FO Фарска Острва 

FR Француска 
GA Габон 

GB Велика Британија 

GD Гренада 
GЕ Грузија 

GH Гана 

GI Гибралтар 
GL Гренланд 

GM Гамбија 
GN Гвинеја 

GQ Екваторијална Гвинеја 

GR Грчка 
GS Јужна Џорџија и Јужна 

Сендвичка Острва 

GT Гватемала 
GW Гвинеја-Бисау 

GY Гвајана 

HK Хонг Конг 
HN Хондурас 

HR Хрватска 

HT Хаити 
HU Мађарска 

ID Индонезија 

IE Ирска 
IL Израел 

IN Индија 

IQ Ирак 
IR Иран 

IS Исланд 

IT Италија 
JM Јамајка 

JO Јордан 

JP Јапан 
KE Кенија 

KG Киргизија 

KH Камбоџа 
KI Кирибати 

KM Коморска Острва 

KN Сент Киц и Невис 

KP ДНР Кореја 

KR Република Кореја  

КW Кувајт 

КY Кајманска Острва 
KZ Казахстан 

LA Лаос 

LB Либан 
LC Сент Лусија 

LI Лихтенштајн 

LK Шри Ланка 
LR Либерија 

LS Лесото 

LT Литванија 
LU Луксембург 

LV Летонија 

LY Либија 
МА Мароко 

МC Монако 

ME Црна Гора 
МD Молдавија 

МG Мадагаскар 

МК Северна Македонија 
МL Мали 

ММ Мијанмар 
MN Монголија 

МО Макао 

МP Северна Маријанска Острва 
МR Мауританија 

МS Монтсерат 

МТ Малта 
МU Маурицијус 

МV Малдиви 

МW Малави 
МX Мексико 

МY Малезија 

MZ Мозамбик 
NA Намибија 

NЕ Нигер 

NG Нигерија 
NI Никарагва 

NL Холандија 

NO Норвешка 
NP Непал 

NR Науру 

NZ Нови Зеланд 
ОМ Оман 

PA Панама 

PE Перу 
PG Папуа Нова Гвинеја 

PH Филипини 

PK Пакистан 
PL Пољска 

PT Португалија 

PW Палау Острва 
PY   Парагвај 

QA Катар 

RS Србија 

RO Румунија 
RU Руска Федерација 

RW Руанда 

SA Саудијска Арабија 
SB Соломонска Острва 

SC Сејшели 

SD Судан 
SE Шведска 

SG Сингапур 

SH Света Јелена 
SI Словенија 

SK Словачка 

SL Сиера Леоне 
SM Сан Марино 

SN Сенегал 

SO Сомалија 
SR Суринам 

ST Сао Томе и Принсипе 

SV Салвадор 
SY Сирија 

SZ Свазиленд 
TC Турска и Каикоска Острва 

TD Чад 

TG Того 
TH Тајланд 

ТЈ Таџикистан 

ТМ Туркменистан 
ТN Тунис 

ТО Тонга 

ТP Источни Тимор 
ТR Турска 

ТТ Тринидад и Тобаго 

ТV Тувалу 
ТW Тајван 

ТZ Танзанија 

UА Украјина 
UG Уганда 

US САД 

UY Уругвај 
UZ Узбекистан 

VA Ватикан 

VC Сент Винсент и  Гренадини 
VЕ Венецуела 

VG Британска Девичанска 

Острва 
VN Вијетнам 

VU Вануату 

WS Самоа 
YЕ Јемен 

ZА Јужноафричка Република 

ZМ Замбија 
ZW   Зимбабв 

КОДОВИ МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

WО 

IB    
EP   

BX   

EA   
OA   

AP   

GC   

  Светска организација за интелектуалну својину (WIPO) 

  Међународни биро (у својству пријемног бироа за PCT) 
  Европски патентни биро (EPO) 

  Биро Бенелукса за жигове и моделе 

  Евроазијска патентна организација (EAPO) 
  Афричка организација за интелектуалну својину (OAPI) 

  Афричка регионална организација за индустријску својину (ARIPO) 

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

 

Међународни кодови за идентификацију 

библиографских података о жиговима 

према - WIPO St. 60 
 

 
Recommendation concerning 

bibliographic data 

 relating to trademarks - WIPO St. 60 
 

   

Регистарски број (111) Number of the registration 

Датум регистрације (151) Date of the registration 

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

Број пријаве (210) Number of the application 

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

Подаци о изложбеном праву првенства (230) Data concerning exhibitions 

Подаци о праву првенства на основу Париске 

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

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

regarding the examined application 

Списак роба и услуга према Ничанској 

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

Classification of Goods and Service 

Изјава подносиоца пријаве да не тражи ексклузивно 

право за поједине нединстиктивне елементе знака 
(526) Disclaimer 

Опис фигуративних елеменатa жига 

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

according to the Vienna Classification 

Изглед знака (540) Reproduction of the mark 

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) Name and address of the applicant or the holder of 

the registration 

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

 

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

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

 

(210) Ж- 2022-11 (220) 05.01.2022. 

 (442) 16.01.2023. 

(731) Алекса Гегић, Омладинског покрета 12, 

21000, Нови Сад, RS 

(740) Адвокат Драган Милић, Уроша Мартиновића 8/41, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 02.09.10; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 29.01.03; 29.01.06 

(591) зелена, бела  

(511) 9  апликација за ангажовање и координацију 

превоза, испоруке и услуге курирске службе за 

рачунарске софтвере који се могу преузимати.  

35  оглашавање; вођење, организовање и управљање 

пословањем; рекламне и промотивне услуге; пословно 

управљање у области транспорта и испоруке; услуге 

управљања пословима у области транспорта и испорука; 

канцеларијске услуге; услуге упоређивања производа 

приликом куповине; надзор и праћење пакета и 

пошиљки ради обезбеђења благовремене испоруке за 

потребе пословања; консултантске услуге у области 

пословног управљања у области транспорта и испоруке; 

пружање услуга путем интернет система и портала по 

систему пословног модела „корисници према пословном 

окружењу“ ради трговине како би корисници могли да 

уносе, управљају и мењају своје информације о 

преференцијама које трговци користе, креирају и 

управљају због понуда за испоруку купцима; све 

наведено изузев услуга које се односе на храну.  

39  пружање услуга путем интернет странице са 

информацијама о услугама доставе и резервацијама за 

услугу доставе; превоз; достава порука (курирска 

служба); пружање информација о преузимању и достави 

производа у превозу; услуге достављања; привремено 

складиштење испорука добара у транзиту; услуге 

испоруке; привремено складиштење испорука добара у 

транзиту; привремено складиштење испорука; пружање 

информација и информације о праћењу пошиљки за 

трећа лица о предузимању и статусу доставе путем 

интернета и телефона; пружање електронског праћења 

пошиљки другим лицима; све наведено изузев услуга 

које се односе на храну.  

42  омогућавање привремене употребе интернет софтвера 

који није за преузимање, за пружање услуга превоза и 

доставе, резервације за услуге превоза и доставе и 

отпремање моторних возила и курира до потрошача.  

(210) Ж- 2022-233 (220) 04.02.2022. 

 (442) 16.01.2023. 

(731) M TRADE LOGISTIC, Атинска 103б/8,  

34000, Крагујевац, RS 

(540) 

 

(531) 02.01.01; 26.01.06; 26.01.14; 26.01.22; 27.05.10; 27.05.24 

(511) 11  славине; судопере; лавабои (делови 

санитарних инсталација).  
 

(210) Ж- 2022-943 (220) 27.05.2022. 

 (442) 16.01.2023. 

(731) Vinarija Aleksić d.o.o. Vranje, Индустријски блок 9/1, 

17501, Врање, RS 

(540) 

Sinergija 

(511) 33  алкопоп [ароматична алкохолна пића са 

ниским садржајем алкохола]; алкохолна енергетска 

пића; алкохолна есенције; алкохолна пића; 

алкохолна пића, изузев пива; алкохолна пића која 

садрже воће; алкохолна пића на бази шећерне трске; 

алкохолни воћни коктели; алкохолни екстракти; 

алкохолни напици од воћа; аперитиви; аперитиви на 

бази вина; аперитиви на бази дестилованих 

алкохолних пића; аперитиви на бази жестоких пића; 

аперитивна вина; бела вина; битери [горка алкохолна 

пића]; бренди од трешања; вермут; вина заштићена 

именом порекла "цхампагне"; вина од грожђа; вина 

розе; вина са ниским садржајем алкохола која не 

садржи више од 1.15% алкохола; вино; вино за 

кување; воћна вина; воћни екстракти, алкохолни; 

воћни ликери; вујиапие-јиоу [кинеско алкохолно 

пиће]; гаолиан-јиоу [кинеско алкохолно пиће од 

шећерне трске]; горка алкохолна пића - битери; 

горки алкохолни аперитиви; готови алкохолни 

коктели; готови коктели од вина; десертна вина; 

дестилована алкохолна пића на бази житарица; 

дестилована жестока пића; дестилована пића; 

дигестиви [ликери и жестока пића]; екстракти 

жестоких алкохолних пића; жестока алкохолна пића 

[дестилована]; жестока алкохолна пића на бази вина 

заштићена именом порекла "армагнац"; жестока 

алкохолна пића на бази вина заштићена именом 

порекла "цогнац"; жестока пића; жестока пића с 
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укусима [алкохолна пића]; јабуковача; јабуковаче; кава 

[пенушаво вино]; коктели са белим вином; коктели са 

пенушавим вином; коктели са црним вином; 

крушковача; кувано вино; медовина; напици на бази 

вина; непенушава вина; нискоалкохолна пића, осим 

пива; нискоалкохолно вино; пенушава вина; пенушава 

вина од грожђа; пенушава воћна вина; пикет; пића од 

вина, воћног сока и газиране воде; појачана вина; 

помешана алкохолна пића, која нису на бази пива; 

порто вина; природна пенушава вина; слатка вина; 

стона вина; црвена вина; џин; шери.  
 

(210) Ж- 2022-1551 (220) 25.08.2022. 

 (442) 16.01.2023. 

(731) Quality Is Our Recipe, LLC, One Dave Thomas 

Boulevard, Dublin, Ohio 43017, US 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 87, 

11040, Београд 

(540) 

 

(531) 02.05.03; 26.01.14; 27.05.01; 27.05.17  

(511) 43  услуге ресторана, кетеринга и пића; понуда 

салат барова у ресторанима; услуге пружања 

информација у вези са ресторанима и кетерингом, 

наиме, презентација јеловника и састава оброка 

путем онлајн база података електронским и 

бежичним путем.  
 

(210) Ж- 2022-1612 (220) 05.09.2022. 

 (442) 16.01.2023. 

(731) NEXE d.d. za proizvodnju građevinskih 

materijala, Tajnovac 1, 31500, Našice, HR 

(740) Адвокат Божидар Бероња, Булевар ослобођења 3/2, 

21000, Нови Сад 

(540) 

 

(531) 25.07.03; 26.04.02; 26.04.09; 26.04.18; 27.05.01; 

27.05.10; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.12  

(591) Пантоне 336Ц,  Пантоне 5425Ц, бела  

(511) 19  бетон; бетон (грађевински елементи од бетона).  
 

(210) Ж- 2022-1614 (220) 05.09.2022. 

 (442) 16.01.2023. 

(731) NEXE d.d. za proizvodnju građevinskih 

materijala, Tajnovac 1, 31500, Našice, HR 

(740) Адвокат Божидар Бероња, Булевар ослобођења 3/2, 

21000, Нови Сад 

(540) 

 

(531) 26.04.02; 26.04.09; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 

27.05.10; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.12  

(591) ЦМYК- 0/99/97/0, ЦМУК 33/99/97/52, бела  

(511) 19  цреп, неметални; цреп, жљебасти, неметални.  
 

(210) Ж- 2022-1616 (220) 05.09.2022. 

 (442) 16.01.2023. 

(731) NEXE d.d. za proizvodnju građevinskih 

materijala, Tajnovac 1, 31500, Našice, HR 

(740) Адвокат Божидар Бероња, Булевар ослобођења 3/2, 

21000, Нови Сад 

(540) 

 

(531) 26.04.02; 26.04.09; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 

27.05.10; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.12  

(591) ЦМYК-0/99/97/0, ЦМYК -33/99/97/52, бела  

(511) 19  цигла.  
 

(210) Ж- 2022-1617 (220) 05.09.2022. 

 (442) 16.01.2023. 

(731) NEXE d.d. za proizvodnju građevinskih 

materijala, Tajnovac 1, 31500, Našice, HR 

(740) Адвокат Божидар Бероња, Булевар ослобођења 3/2, 

21000, Нови Сад 
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(540) 

 

(531) 26.04.02; 26.04.09; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 

27.05.10; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.12  

(591) Пантоне 282Ц, бела  

(511) 19  подне плочице, неметалне; зидне плочице, 

неметалне.  
 

(210) Ж- 2022-1618 (220) 05.09.2022. 

 (442) 16.01.2023. 

(731) NEXE d.d. za proizvodnju građevinskih 

materijala, Tajnovac 1, 31500, Našice, HR 

(740) Адвокат Божидар Бероња, Булевар ослобођења 3/2, 

21000, Нови Сад 

(540) 

 

(531) 25.07.03; 26.04.09; 26.04.24; 26.07.15; 27.05.01; 

27.05.10; 27.05.17; 29.01.12  

(591) Пантоне Ред 032 Ц, црна  

(511) 19  цемент.  
 

(210) Ж- 2022-1619 (220) 05.09.2022. 

 (442) 16.01.2023. 

(731) NEXE d.d. za proizvodnju građevinskih 

materijala, Tajnovac 1, 31500, Našice, HR 

(740) Адвокат Божидар Бероња, Булевар ослобођења 3/2, 

21000, Нови Сад 

(540) 

 

(531) 25.07.03; 26.04.09; 26.04.24; 26.07.15; 27.05.01; 

27.05.10; 27.05.17; 29.01.12  

(591) Пантоне 336Ц, црна  

(511) 19  цемент.  
 

(210) Ж- 2022-1620 (220) 06.09.2022. 

 (442) 16.01.2023. 

(731) NEXE d.d. za proizvodnju građevinskih 

materijala, Tajnovac 1, 31500, Našice, HR 

(740) Адвокат Божидар Бероња, Булевар ослобођења 3/2, 

21000, Нови Сад 

(540) 

 

(531) 26.04.01; 26.04.09; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.11 

(591) Пантоне 336Ц  

(511) 19  бетон; бетон (грађевински елементи од 

бетона); цемент; цреп, неметални; цреп, жљебасти, 

неметални; цигла, шљунак; гредице, неметалне; 

подне плочице, неметалне; зидне плочице, 

неметалне.  
 

(210) Ж- 2022-1628 (220) 06.09.2022. 

 (442) 16.01.2023. 

(731) NEXE d.d. za proizvodnju građevinskih 

materijala, Tajnovac 1, 31500, Našice, HR 

(740) Адвокат Божидар Бероња, Булевар ослобођења 3/2, 

21000, Нови Сад 

(540) 

 

(531) 25.07.03; 26.04.09; 26.07.15; 27.05.01; 27.05.10; 

27.05.17; 29.01.12  

(591) пантоне Yеллоw 012 Ц, црна  

(511) 19  цемент.  
 

(210) Ж- 2022-1629 (220) 06.09.2022. 

 (442) 16.01.2023. 
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(731) NEXE d.d. za proizvodnju građevinskih 

materijala, Tajnovac 1, 31500, Našice, HR 

(740) Адвокат Божидар Бероња, Булевар ослобођења 3/2, 

21000, Нови Сад 

(540) 

 

(531) 26.04.01; 26.04.02; 26.04.09; 26.04.18; 26.04.24; 

27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.11  

(591) пантоне 336Ц, бела  

(511) 19  цемент.  
 

(210) Ж- 2022-2014 (220) 14.11.2022. 

 (442) 16.01.2023. 

(731) Предузеће за телекомуникације Телеком 

Србија акционарско друштво Београд, Таковска 2, 

11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24  

(591) CMYK Location 1 (100%) 20,31; 100;100;14,06; 

Location 2 (100%) 0;100;97;66;0; Location 3(100%) 

0;74;22;100;0; RGB Location 1 (100%) 176,100,100; 

Location 2 (100%) 237,28,39; Location 3 (100%) 

242,103,34  

(511) 35  оглашавање; вођење, организовање и 

управљање пословањем; канцеларијски послови.  

38  услуге телекомуникација.  

41  образовне услуге; припремање обуке; разонода; 

спортксе и културне активности.  
 

(210) Ж- 2022-2019 (220) 14.11.2022. 

 (442) 16.01.2023. 

(731) Предузеће за телекомуникације Телеком 

Србија акционарско друштво Београд, Таковска 2, 

11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 24.17.05; 26.04.16; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 

27.05.17; 27.05.24  

(591) CMYK Location 1 (100%) 20,31; 100;100;14,06; 

Location 2 (100%) 0;100;97;66;0; Location 3(100%) 

0;74;22;100;0; RGB Location 1 (100%) 176,100,100; 

Location 2 (100%) 237,28,39; Location 3 (100%) 

242,103,34  

(511) 35  оглашавање; вођење, организовање и 

управљање пословањем; канцеларијски послови.  

38  услуге телекомуникација.  

41  образовне услуге; припремање обуке; разонода; 

спортксе и културне активности.  
 

(210) Ж- 2022-2032 (220) 15.11.2022. 

 (442) 16.01.2023. 

(731) HELLENIC FUELS AND LUBRICANTS SINGLE 

MEMBER INDUSTRIAL AND COMMERCIAL 

SOCIETE ANONYME, also trading as ΕΚΟ ΑΒΕΕ, 

8A Cheimarras street, 15125 , Marousi, GR 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 87, 

11040, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.15; 18.05.06; 26.13.25; 27.05.01; 27.05.10; 

29.01.03; 29.01.04; 29.01.06  

(591) светло зелена- Pantone 375 C, зелена- Pantone 

361 C, персијска зелена- Pantone 3272 C, краљевско 

плава- Pantone 294 C, сива  

(511) 4  електрична енергија.  

9  станице за пуњење електричних возила; 

електричне батерије за пуњење електричних возила; 

електричне батерије за возила; пуњач за електричне 

аутомобиле.  
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12  електрични аутомобили који могу да се укључе у 

струју; електрични аутомобили са горивним 

ћелијама; електрична возила; самоходно електрично 

возило; електрични бицикли; тротинети [возила].  

35  услуге управљања возним парком електричних 

возила; малопродајне и велепродајне услуге у вези са 

електричном енергијом, станицама за пуњење за 

електрична возила, електричним батеријама за 

напајање електричних возила, електричним 

батеријама за возила, пуњачима за електричне 

аутомобиле, електричним аутомобилима који могу 

да се укључе у струју, електричним аутомобилима са 

горивним ћелијама, електричним возилима, 

самоходним електричним возилима, електричним 

бициклима, тротинетима [возила].  

37  услуге пуњења батерија за возила; услуге 

инсталације које се односе на инфраструктуру за 

пуњење електричних возила; услуге одржавања које 

се односе на инфраструктуру за пуњење електричних 

возила; услуге пуњења електричних возила; услуге 

допуњавања електричних возила; услуге поправке и 

одржавања електричних возила.  

39  услуге изнајмљивања електричних возила; услуге 

изнајмљивања електричних аутомобила; услуге 

испоруке енергије; услуге паркирања аутомобила; 

услуге паркинга; услуге гаража за паркирање; услуге 

паркирања возила.  
 

(210) Ж- 2022-2039 (220) 16.11.2022. 

 (442) 16.01.2023. 

(731) Дејан Дражић, Шумадијска 24, 11080, Земун, RS 

(540) 

 

(531) 02.09.10; 27.05.01; 27.05.17  

(511) 30  алва; алге [зачин]; арома ваниле за 

кулинарске намене; ароматични додаци за храну; 

ароме за кафу; ароме за колаче, изузев етарских уља; 

ароме за пића, изузев етарских уља; ароме, које нису 

етарска уља; бадемово тесто; баози; безглутенски 

хлеб; бели лук у праху [зачин]; бибер; бибимбап 

[мешавина пиринча са поврћем и јунетином]; 

бикарбона сода за кување; бисквити, суви колачићи; 

биљни препарати за употребу као замена за кафу; 

брашно од боба; брашно од кромпира; брашно од 

слачице; брашно од хељде; брашно; брашно 

тапиоке*; булгур; буритоси; ванилин [замена за 

ванилу]; вафел производи; везивни агенси за 

сладолед; векна са месом; векне хлеба; вермићели; 

високопротеинске плочице од житарица; вода 

поморанџиног цвета за кување; воћне посластице; 

воћни желе [слаткиши]; воћни преливи [сосoви]; 

глазуре за колаче; глазуре за шунку; глукоза за 

кулинарску намену; глутенски додаци за кулинарске 

намене; глутен припремљен као храна; гриз; готови 

оброци од резанаца; грицкалице на бази пиринча; 

грицкалице на бази житарица; двопек; десерти у 

облику муса [слаткиши]; додаци за згушњавање 

хране за кување; додаци јелима; енглески крем; 

есенције за исхрану, изузев етарских есенција и 

етарских уља; жвакаћа гума; жвакаће гуме за 

освежавање даха; замене за кафу; замрзнута-сушена 

јела чији је главни састојак пиринач; замрзнута-

сушена јела чији је главни састојак тестенина; 

зачини; зачинска паприка; зачински додаци; златни 

сируп [шећерни сируп], меласа; инстант пиринач; 

какао; какао напици са млеком; капра; капсуле кафе, 

напуњене; карамеле [слаткиши]; каранфилић [зачин]; 

кари [зачин]; кафа; квасац; кимчи палачинке; кечап 

[сос]; киноа, прерађена; киш; кнедле на бази брашна; 

кокице; колачи; колачи од пиринча; колачићи од 

ђумбира; кондиторски производи за украшавање 

новогодишње јелке; конзервисане баштенске траве 

[зачини]; коцке леда; коштуњаво воће са чоколадним 

преливом; коштуњаво воће у праху; крекери; крем 

бруле; кристализовани камени шећер; кроасани; 

крутони; кукуруз, млевени; кукуруз, пржени; 

кукурузне пахуљице; кукурузни гриз; кукурузно 

брашно, крупно; куркума; кус-кус; кухињска со; 

лакса; ланено семе за кулинарску употребу [зачин]; 

лед, природни или вештачки; лед за освежавање; 

ледени чај; макарони; макарунси; макарунси од 

кокоса; малтоза; маринаде; марципан; материјали за 

везивање кобасица; матични млеч; мајонез; мед; 

меласа за исхрану; ментол за посластице; ментол 

бомбоне за освежавање даха; мисо; млевени овас; 

млевени ђумбир; млевени јечам; млечни карамел 

крем; морска вода за кување; мусли; напици на бази 

камилице; напици од чаја; намази на бази чоколаде; 

немедицински биљни чајеви; непржена кафа; нугат; 

овсене пахуљице; онигири; овсено брашно; 

орашчићи; ољуштени јечам; ољуштени овас; 

палачинке; палачинке на бази кромпира; палмин 

шећер; паста од ђумбира [зачин]; пастиле [бомбоне]; 

песто; пецива; пециво од лиснатог теста напуњено 

чоколадом; пељмени; пивско сирће; пикалили; 

пикантне палачинке; пимент; пиринач; пиринчана 

каша за кулинарске намене; пиринчани крекери; 

пите; пите од меса; пице; пића на бази какаоа; пића 

на бази кафе; пића на бази чоколаде; пића од кафе са 
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млеком; пића од чоколаде са млеком; плочице од 

житарица; посластице од кикирикија; пралине; 

прашак за колаче; прашак за пециво; прашак за 

прављење сладоледа; прекрупа за људску исхрану; 

преливи за салату; препарати за учвршћивање 

мућене павлаке, шлага; препарати од житарица; 

прерађено семе за употребу као зачин; припремљени 

пиринач умотан у морску траву; природни 

заслађивачи; пролећне ролнице; прополис [пчелињи 

производ]*; профитероле; пти-бер кекс; пудинг; 

пшеничне клице за људску исхрану; пшенично 

брашно; равиоли; рамен; резанци; релиш [додатак 

јелу]; саго; семе аниса; семе звездастог аниса; 

сендвич са виршлама; сендвичи; сендвичи са сиром 

[чизбургери]; сенф; сируп од агаве [природни 

заслађивач]; сирће; ситни колачи; скроб за јело; слад 

за људску исхрану; сладни бисквити; сладни 

екстракти за храну; сладолед на штапићу; сладолед; 

слатке земичке, колачићи; сладоледи; слатки корен 

[слаткиши]; слаткиши; слаткиши од бадема; 

слаткиши од пеперминта; слаткиши од шећера; смесе 

за пикантне палачинке; смесе за тесто; смрзнити 

јогурт [посластичарски]; соба резанци; соли за 

конзервисање намирница; сос од бруснице [зачин]; 

сос од јабука [зачин]; сосови за месо [умаци]; сосови 

[додаци храни]; сосови за тестенине; сојино брашно; 

стаклене глазуре; средства за подизање теста; 

средства за омекшавање меса за употребу у 

домаћинству; стругани лед са заслађеним црвеним 

пасуљем; сува зрна кукуруза без љуске; сусамово 

семе [зачин]; сутлијаш; суши; табуле, либанска 

салата; тако; тамарин [зачин]; тапиока; тарт [слатка 

пита без горње коре]; тартар крем за кување; тесто за 

колаче; тестенина; тесто за слатка пецива; тесто, 

полупрерађен производ; тортиље; удон резанци; 

украсне бомбоне за торте; умак од парадајза; умак, 

сос од соје; ферменти за тесто; фондани [слаткиши]; 

хариса [зачин]; хељда, прерађена; хлеб без квасца; 

хлеб; хлебне мрвице; храна на бази овса; цветови или 

лишће као замена за чај; целерова со; јиаози; јечмено 

брашно; јестиви папир од пиринча; јестиви папир за 

колаче; јестиви папир; шпагети; штапови од слатког 

корења [посластица]; шећер; шербет [залеђени]; 

шафран [зачин]; чололадни намази који садрже 

орашасте плодове; чоколадни украси за торте; 

чоколадни мусеви; чоколада; чипс [производ од 

житарица]; чајни напици са млеком; чај од келп алги; 

чај; цимет [зачин]; чатни [додатак јелима]; цикорија 

[замена за кафу]; чау-чау [зачин].  

32  Seltzer вода; але пиво од ђумбира; аперитиви, 

безалкохолни; бадемов сируп; безалкохолна пића; 

безалкохолна пића од алое вера; безалкохолни воћни 

екстракти; безалкохолна пића од сушеног воћа; 

безалкохолни воћни напици; безалкохолни 

концентрати за прављење напитака; безалкохолни 

напици на бази меда; безалкохолни напици са укусом 

чаја; безалкохолни напици са укусом кафе; 

безалкохолни приправци за прављење напитака; воде 

[пића]; воћни нектар [безалкохолни]; воћни сокови; 

газирана вода; екстракти хмеља за производњу пива; 

изотоници; квас; енергетска пића; коктели на бази 

пива; лимунаде; коктели, безалкохолни; литијум 

вода; минерална вода [пиће]; напици за спортисте 

обогаћени протеинима; напици на бази пиринча, који 

нису замена за млеко; напици од соје, осим замена за 

млеко; освежавајућа безалкохолна пића; пиво; 

пивски слад; пилуле за газирање пића; прашкови за 

газирање пића; пића од сурутке; препарати за 

прављење газиране воде; радлер; сарсапарила 

[безалкохолни напитак]; сирупи за лимунаде; сирупи 

за пића; сладно пиво; сладовина; смутис [кашасти 

напици од воћа или поврћа]; сода вода; сок од 

парадајза [пиће]; сок од јабуке, безалкохолни; сокови 

од поврћа [пића]; стоне воде; шербети [пића]; шира; 

шира [неферментисана]; јечмено вино [пиво].  

45  услуге онлајн друштвених мрежа.  
 

(210) Ж- 2022-2107 (220) 25.11.2022. 

 (442) 16.01.2023. 

(731) Društvo za proizvodnju i promet Esensa d.o.o., 

Вилине воде бб, 11000, Београд, RS 

(540) 

LaxoManna 

(511) 5  биљни екстракти за медицинске намене; 

биљни екстракти за медицинске потребе; биљни 

суплементи; дијететска храна и пића прилагођена за 

медицинску примену; дијететска храна прилагођена 

за медицинске намене; дијететске супстанце 

прилагођене за медицинску употребу; дијететски 

додаци исхрани; дијететски додаци исхрани за људе 

и животиње; дијететски и хранљиви додаци; 

дијететски напици прилагођени за медицинску 

употребу; дијететски шећери за медицинске потребе; 

диуретички препарати; додаци исхрани; додаци 

исхрани за људску употребу; екстракти биљака и 

лековитог биља за медицинске потребе; екстракти 

лековитог биља; екстракти лековитог биља за 

медицинске потребе; лаксативи; лаксативи за 

животиње; лаксативни препарати; лактоза за 

медицинску примену; лактоза за фармацеутске 

намене; медицински напици; напици прилагођени за 

медицинску употребу; пића као додаци исхрани; 

течни биљни додаци исхрани.  
 

(210) Ж- 2022-2118 (220) 29.11.2022. 

 (442) 16.01.2023. 

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

2000, Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 
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(540) 

 

(531) 01.15.17; 24.17.03; 26.01.13; 26.01.16; 26.11.02; 

26.11.06; 26.11.09; 27.05.21  

(511) 34  жичани вапоризатори за електронске цигарете и 

електронске уређаје за пушење; дуван, сиров или 

прерађен; дувански производи укључујући цигаре, 

цигарете, цигарилосе, дуван за увијање цигарета, дуван 

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

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

употребу); артикли за пушаче, укључујући папир за 

цигарете, тубе за цигарете, филтере за цигарете, кутије за 

дуван, кутије за цигарете, табакере и пепељаре за 

пушаче, луле, џепне машинице за увијање цигарета, 

упаљаче за пушаче; шибице; дувански штапићи, 

дувански производи за загревање, електронски уређаји и 

њихови делови који се користе за загревање цигарета 

или дувана у циљу ослобађања аеросола који садржи 

никотин за инхалацију; течни никотински раствори за 

употребу у електронским цигаретама; електронски 

уређаји за пушење; електронске цигарете; електронске 

цигарете као замена за традиционалне цигарете; 

електронски уређаји који садрже аеросол за инхалацију 

никотина; орални вапоризатори за пушаче, дувански 

производи и замене за дуван; артикли за пушаче 

електронских цигарета; делови и опрема за наведене 

производе из класе 34; уређаји за гашење цигарета и 

цигара које се загревају и дуванских штапића који се 

загревају; пуњиве електронске кутије за цигарете.  
 

(210) Ж- 2022-2119 (220) 29.11.2022. 

 (442) 16.01.2023. 

(731) ЖАрко Ђурић, Др Драгослава Поповића 1, 

11060, Београд-Палилула, RS 

(740) Јончић Марија, адвокат, Ратних војних инвалида 16, 

Борча, 11211, Београд 

(540) 

 

(531) 03.04.13; 03.04.24; 03.06.06; 24.01.09; 24.01.15; 

26.11.12; 26.13.25; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 27.07.01 

(511) 14  накит, драго и полудраго камење; 

часовничарски и хронометријски инструменти.   

16  хартија, картон; штампане ствари; књиговезачки 

материјал; фотографије; канцеларијски материјал и 

канцеларијски прибор (осим намештаја); материјали 

за обуку и наставу (изузев апарата); пластични 

омотачи, фолије и кесе за умотавање и паковање.   

25  одећа, обућа, покривала за главу.  

41  образовне услуге; припремање обуке; разонода; 

спортске и културне активности.  

43  услуге обезбеђивања хране и пића; привремени 

смештај.   
 

(210) Ж- 2022-2120 (220) 30.11.2022. 

 (442) 16.01.2023. 

(731) HDL Design House DOO, Голсвортијева 35, 

11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 01.05.02; 26.01.18; 26.04.01; 26.04.06; 26.04.10; 27.05.01; 

27.05.10; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.03; 29.01.06; 29.01.08 

(591) Pantone матцхинг сyстем (ПМС) 370, бела, црна 

(511) 42  пројектовање и развој рачунарског хардвера 

и софтвера.  
 

(210) Ж- 2022-2129 (220) 30.11.2022. 

 (442) 16.01.2023. 

(731) AstraZeneca AB, SE-151 85, Södertälje, SE 

(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28, 11000, Београд 

(540) 

IPPVI 

(511) 5  фармацеутски препарати и супстанце.  
 

(210) Ж- 2022-2130 (220) 30.11.2022. 

 (442) 16.01.2023. 

(731) AstraZeneca AB, SE-151 85, Södertälje, SE 

(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28, 11000, Београд 

(540) 

IRELYMI 

(511) 5  фармацеутски препарати и супстанце.  
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(210) Ж- 2022-2132 (220) 30.11.2022. 

 (442) 16.01.2023. 

(731) THE GILLETTE COMPANY LLC ,  

One Gillette Park, , Boston, Massachusetts 02127, US 

(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28, 

11000, Београд 

(540) 

GILLETTE 

(511) 3  антиперспиранти и дезодоранси за личну 

употребу, спрејеви за тело, мириси.  
 

(210) Ж- 2022-2150 (220) 29.11.2022. 

 (442) 16.01.2023. 

(731) Александар Иванов, Радоја Дакића 15,  

18000, Ниш, RS 

(740) САЛАТИЋ, Никола, адвокат, Светогорска 33, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.03.01; 01.15.09; 02.01.23; 24.17.02; 26.02.01; 

26.11.01; 26.11.12; 26.13.25; 27.05.01; 27.05.17; 

29.01.02; 29.01.06  

(591) бела, жута, тамножута, сива  

(511) 5  чај за асматичаре; соли за купке од 

минералне воде; фармацеутски препарати; хемијско-

фармацеутски препарати; витамински препарати; 

фармацеутски препарати за негу коже; биљни чајеви 

за медицинске сврхе; дијететска храна прилагођена 

за медицинске намене; храна за бебе; дијететске 

супстанце прилагођене за медицинску употребу; 

семе лана као додатак исхрани; уље од семена лана 

као додатак исхрани; пшеничне клице као додатак 

исхрани; матични млеч као додатак исхрани; пропол 

ис као додатак исхрани; фармацеутски препарати; 

имуностимулатори; антибактеријски сапуни; 

антибактеријска средства за прање руку; медицински 

шампони; магнезијум за фармацеутску употребу; 

еукалиптус за фармацеутску употребу; уље из јетре 

бакалара; семе лана за медицинску употребу; 

лековито биље; миришљаве соли; помаде за 

фармацеутску употребу; минерални додаци храни; 

додаци исхрани; таблете за смањење апетита; 

таблете за мршављење; таблете за тамњење коже; 

таблете антиоксиданти; дијететски додаци за 

животиње; полен као додатак исхрани; ензими као 

додатак исхрани; глукоза као додатак исхрани; 

лецитин као дијететски додатак; алгинати као 

дијететски додаци, протеини као додатак исхрани; 

протеински додаци исхрани за животиње; 

медицински шампони за кућне љубимце; акаи прах 

као додатак исхрани; фластери са витаминским 

додацима; додаци исхрани са козметичким дејством; 

стикови за ублажавање главобоље; пиварски квасац 

као додатак исхрани.   

30  алге [зачин]; немедицински биљни чајеви; додаци 

јелима; какао; цимет [зачин]; кухињска со; куркума; 

зачини; мед.  

31  алге, непрерађене, за људску или животињску 

исхрану; морске алге, непрерађене, за људску или 

животињску исхрану; мекиње; семе житарица, 

непрерађено; јестив сусам, непрерађен; киноа, 

непрерађена; јестиве семенке лана, непрерађене; 

хељда, непрерађена; канабис биљке; канабис, 

непрерађен; једнозрна пшеница, непрерађена.   
 

(210) Ж- 2022-2151 (220) 30.11.2022. 

 (442) 16.01.2023. 

(731) Privredno društvo AVATAR d.o.o. Šabac, 

Обилазни пут б.б., 15000, Шабац, RS 

(540) 

 

(531) 02.01.16; 02.01.23; 02.01.30; 26.11.12; 26.13.25; 

29.01.04; 29.01.06  

(591) плава, бела  

(511) 35  оглашавање; услуге малопродаје и 

велепродаје електричних и кућних апарата; услуге 

малопродаје и велепродаје у вези са посуђем за 

кување; услуге малопродаје и велепродаје 

намештаја; услуге малопродаје и велепродаје алата; 

рекламирање и маркетиншке услуге преко 

интернета; услуге продаје кућних и електричних 

апарата, посуђа за кување, намештаја и алата.  
 

(210) Ж- 2022-2152 (220) 02.12.2022. 

 (442) 16.01.2023. 

(731) Abela Pharm d.o.o., Вилине воде б.б,  

11000, Београд, RS 

(540) 

AMUCIL 

(511) 3  козметика; немедицинска козметика и 

тоалетни препарати; етарска уља; парфимерија.  

5  фармацеутски препарати.ветеринарски препарати; 

санитарни препарати за употребу у медицини; 

дијететска храна и супстанце прилагођене за 
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медицинску или ветеринарску употребу; витамински 

додаци исхрани; витаминско минерални додаци 

исхрани; додаци исхрани; медицински спрејеви; 

лекови; лекови за ветеринарску употребу; лекови за 

људску употребу; лосиони за ветеринарску употребу; 

лосиони за фармацеутске намене.  
 

(210) Ж- 2022-2153 (220) 05.12.2022. 

 (442) 16.01.2023. 

(731) Red Stone Gaming d.o.o., Александра 

Медведева б.б., 18000, Ниш, RS 

(540) 

 

(531) 26.03.23; 26.05.01; 26.05.18; 26.11.11; 27.05.01; 27.05.21 

(591) Pаnтоnе: 1805C, 7626C, 7579C, 173C ,179C, 

711C , 704C, 187C  

(511) 9  софтвери за рачунарске игре, снимљени; 

меморијске картице за машине за видео игре; 

софтвери за рачунарске игре, који се могу преузети; 

рачунарски софтвер, снимљени; апликације за 

рачунарске софтвере које се могу преузимати; 

софтвер за чување екрана на рачунару, снимљен или 

даунлодован; рачунарски софтвер који се може 

преузимати за управљање криптовалутним 

трансакцијама који користи блокчејн технологију; 

апарати за електронско емитовање; електронски 

апарати за бежични пријем, складиштење и пренос 

података и порука; програми снимљени на 

електронским колима за апарате за забаву са 

екранима од течних кристала; потрошачки програми 

за видео игре; касете за видео игре; програми за 

интерактивне видео игре; софтвер за видео игре; 

рачунарски софтвер за аркадне апарате и игре; 

електронске компоненте за игре на срећу; програми 

за игрице за машине са видео игрицама на жетоне; 

електронски терминали за издавање листића игара на 

срећу; интерактивни забавни софтвер за играње 

видео игара који се може преузети; интерактивни 

забавни софтвер за играње рачунарских игара који се 

може преузети; интерактивни забавни софтвер за 

рачунаре; интерактивни мултимедијални програми за 

рачунарске игре; интерактивни мултимедијални 

рачунарски програми; интерактивни мултимедијални 

софтвер за игре; интерактивни рачунарски софтвер; 

касете за рачунарске игре; кертриџи за игре за 

употребу на апаратима за електронске игре; 

програми видео игара; програми за електронске игре; 

програми за интерактивне рачунарске игре; 

програми за мрежне оперативне системе; програми 

за рачунарске игре; програми за рачунарске игре који 

се могу преузети; програми за рачунарске игре који 

се могу преузети преко глобалне рачунарске мреже и 

бежичних уређаја; програми за рачунарске игре који 

се могу преузети преко интернета; програми за 

рачунарске игре који се могу преузети са глобалне 

рачунарске мреже; пројектори за индустрију забаве; 

рачунарски програми и софтвер; рачунарски 

програми, који се могу преузимати; рачунарски 

програми, снимљени; рачунарски програми 

[софтвер]; рачунарски програми чувани у 

дигиталном формату; рачунарски програмски 

пакети; рачунарски сервери; рачунарски серијски 

портови; рачунарски системи; рачунарски софтвер; 

рачунарски софтвер из категорије видео игара; 

рачунарски хардвер и софтвер; софтвер; софтвер за 

електронске игре; софтвер за електронске игре за 

бежичне уређаје; софтвер за електронске игре за 

мобилне телефоне; софтвер за електронске игре за 

ручне електронске уређаје; софтвер за игре 

виртуелне реалности; софтвер за рачунарске игре и 

упутства у електронском формату који се продају 

заједно; рачунарски софтвери за видео и рачунарске 

игрице; рачунарски оперативни софтвер; снимљени 

програми за рачунарске игре; машине за аутоматске 

уплате и депозите; бежични контролери за праћење и 

контролисање функционисања електронских уређаја, 

не укључујући контролере за конзоле за игру; 

софтвер за приступ интернету.  

28  слот машине [машине за игре]; игре; апарати за 

игре; жетони за игре; карте за игру; апарати за 

аркадне видео игре; апарати за игре на срећу; 

картице за гребање за игре на срећу; конзоле за 

видео игре; машине за видео игре; чипови за игре на 

срећу; преносне игре и играчке са 

телекомуникационим функцијама; преносиве видео 

игре са дисплејем од течних кристала; апарати за 

видео игре; компјутеризовани столови за видео игре; 

кућишта за аркадне видео игре; самостални апарати 

за видео игре; џепни уређаји за видео игре; апарати 

на новчиће за аркадне видео игре; терминали за 

видео лутрију [аутомати за игре]; уређаји за видео 

игре који се прикључују на телевизор; апарати за 

видео игре који су прилагођени за употребу на 

спољашњем екрану или монитору; електронски и 

електромеханички столови за друштвене игре са 

видео излазом; конзоле за видео игре за коришћење 

са екстерним екраном или монитором; електричне 

бинго машине [аутомати за игре]; жетони за бинго 

картице; бинго картице; машине за аркадне игре; 

аутомати за игре [машине за игре на срећу са 

калибрисаном исплатом]; жетони за покер [опрема за 
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игре]; апарати за забаву прилагођени за употребу са 

спољним екраном за приказивање или монитором; 

апарати за корисничке игре прилагођени за употребу 

са спољашњим екраном за приказивање или 

монитором; апарати са видео играма који се 

прикључују на телевизор; аутомати за игре који 

производе или приказују исходе опклада; аутомати 

за игре опремљени уређајем који прихвата опкладе; 

забавни апарати на новчиће; игре коцкицама; игре са 

картама за размену; карте за кено; комплети 

потрошних тикета за играње игара на срећу; конзоле 

за електронске игре пројектоване за коришћење са 

спољним екраном или монитором; конзоле за игру; 

коцке за игру које се могу међусобно спајати; 

коцкице; листићи за лутрију; машине за забаву, 

аутоматске и које се покрећу кованицама; машине за 

играње игара на срећу; пачинко [механичке игре]; 

ручне електронске игрице; ручне електронске видео 

игрице; ручне игрице са екранима од течних 

кристала; ручне јединице за електронске игре 

прилагођене за коришћење са екстерним екраном 

или монитором; ручне јединице за играње видео 

игара; ручне јединице за играње електронских игара; 

ручне јединице за играње електронских игара за 

употребу са спољашњим екраном или монитором; 

ручне конзоле за играње видео игара; столови за 

рулет; флипер апарати; флипер машине; флипер 

машине које раде на новчиће; чипови за игре; 

штампани листићи за лутрију; електронске мете за 

игре и спортове; столови за крапс [опрема за 

друштвене игре].  

41  пружање услуга казина [игре на срећу]; пружање 

услуга у области забаве и разоноде; услуге разоноде; 

изнајмљивање електронских апарата за игре на 

срећу; изнајмљивање аркадних машине за видео 

игре; услуге бинго салона; вођење забавних 

активности; вођење забавних догађаја; вођење 

забавних догађаја уживо; забава путем телевизије 

засноване на интернетском протоколу; 

изнајмљивање апарата за коцкање; изнајмљивање 

видео апарата за играње; изнајмљивање видео игара; 

изнајмљивање казино игара; изнајмљивање 

компјутерских игара; изнајмљивање машина за 

играње видео игара; изнајмљивање носача 

снимљених података у забавне сврхе; изнајмљивање 

опреме за играње; изнајмљивање уређаја и апарата за 

забаву; информације које се односе на забаву у вези 

са рачунарским играма које се пружају на интернету 

са рачунарске базе података или глобалне 

комуникацијске мреже; консултантске услуге у 

области забаве; консултантске услуге у области 

забаве које се пружају путем интернета; омогућавање 

играња игара на интернету које се не могу преузети; 

омогућавање привременог коришћења онлајн игрица 

које се не могу преузети са интернета; омогућавање 

приступа онлајн магазинима који садрже 

информације из области компјутерских игара и који 

се не могу преузети; омогућавање приступа он-лајн 

покер играма; онлајн пружање услуга игрица 

виртуелне стварности путем рачунарске мреже; 

онлајн услуге забаве; организација такмичења у 

електронским играма; организовање игара; 

организовање игара и такмичења; организовање 

игара и такмичења путем интернета; организовање 

лутрије; организовање лутрије и других активности 

игара на срећу; организовање такмичења путем 

интернета; пружање забаве; пружање информација 

из области забаве путем интернет странице; пружање 

информација он-лајн у вези са рачунарским играма и 

рачунарским додацима за игре; пружање онлајн 

информација из области забаве; пружање он-лајн 

информација у вези са забавом или образовањем; 

пружање он-лајн информација у области забаве 

рачунарским играма; пружање услуга аркадних 

видео игара; пружање услуга аутомата за аркадне 

игрице; пружање услуга он-лајн забаве у виду 

забавних игара; пружање услуга он-лајн забаве у 

виду турнира игара; пружање услуга он-лајн забаве у 

виду турнира игара, фиктивних спортских лига и 

забавних игара; пружање услуга он-лајн забаве у 

виду фиктивних спортских лига; пружање услуга 

онлајн компјутерских игара; стављање на 

располагање салона са аутоматима; услуге 

електронских игара које пружа глобална 

комуникацијска мрежа; услуге електронских игара 

путем интернета или друге комуникацијске мреже; 

услуге забаве доступне путем глобалне 

комуникационе мреже; услуге игара; услуге игара 

које се пружају комуникацијом помоћу рачунарских 

терминала или мобилних телефона; услуге игара које 

се пружају на интернету са рачунарске мреже или 

мреже мобилне телефоније; услуге игара које се 

пружају преко комуникацијских мрежа; услуге игара 

које се пружају преко рачунарских мрежа и 

глобалних комуникацијских мрежа; услуге игара на 

срећу; услуге игара пружених онлајн са рачунарске 

мреже; услуге казина; услуге казина, игара и 

коцкања; услуге кено салона; услуге клађења; услуге 

коцкања; услуге лутрије; услуге онлајн коцкања; 

услуге повезане са видео аркадним играма.  
 

(210) Ж- 2022-2154 (220) 05.12.2022. 

 (442) 16.01.2023. 

(731) SEMENARNA DOO NIŠ, Булевар Николе Тесле 9, 

18000, Ниш, RS 

(540) 

CORNIKOS 

(511) 5  инсектициди; инсектициди за употребу у 

домаћинству; инсектициди за употребу у 

пољопривреди.  
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(210) Ж- 2022-2164 (220) 05.12.2022. 

 (442) 16.01.2023. 

(731) Ратко Ковачевић, Крушевачка 36 стан 14, 

11000, Беоргад, RS 

(540) 

 

(531) 05.05.19; 05.05.21; 27.05.01  

(591) тамно љубичаста, тамно зелена, тамно браон, 

светло љубичаста.   

(511) 5  биљно-минерални препарат, који својим 

активним деловањем, врши детоксикацију људског 

организма од антибиотика, пестицида, тешких 

метала и микотоксина.  
 

(210) Ж- 2022-2172 (220) 06.12.2022. 

 (442) 16.01.2023. 

(731) NUTRILEADERS DOO NOVI SAD, Футошка 1а, 

21000, Нови Сад, RS 

(740) Александар Младеновић, адвокат,  

Пјарона де Мондезира 30 стан 9, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 05.03.13; 05.03.14; 26.01.02; 27.05.01; 27.05.04; 

27.05.09; 29.01.03; 29.01.07  

(591) зелена, браон  

(511) 1  ђубрива за пољопривреду; ђубрива за 

травњаке; ђубрива за траву; мешавина ђубрива; 

хемијски адитиви за пестициде; ђубрива; ђубрива за 

башту [ђубрива]; компост, стајњак, ђубрива; азотна 

ђубрива; неорганска ђубрива; ђубрива без хлора; 

ђубрива за земљиште; животињско ђубриво; 

калијумова ђубрива; комплексна ђубрива; ком пости 

[ђубрива]; микробиолошка ђубрива; минерална 

ђубрива; органска ђубрива; природна ђубрива; соли 

[ђубрива]; суперфосфати [ђубрива]; суперфосфатна 

ђубрива; течна ђубрива; тресет [ђубриво]; фосфати 

[ђубрива]; фосфатна ђубрива; хемијска ђубрива; 

хумус за ђубриво; шљака [ђубрива]; комплексна 

ђубрива добијена хемијским путем; морске алге за 

употребу као ђубрива; микробиолошка ђубрива без 

присуства хемијских супстанци; мулти-хранљива 

ђубрива; ђубрива за супстрате за узгој биљака у 

саксији; хемијски синтетизована комплексна 

ђубрива; хемијски адитиви за ђубрива; томас фосфат 

[ђубриво]; синтетичка ђубрива за пољопривредну 

употребу; препарати за минерална ђубрива; 

пиринчане мекиње [ђубрива]; органска биомаса 

[ђубриво]; морске алге [ђубриво]; мешана фосфатна 

ђубрива; мешана суперфосфатна ђубрива; пиринчане 

мекиње [ђубрива]; крвни прах [ђубрива]; коштано 

брашно [ђубриво]; компост од листова [ђубриво]; 

калцијум цијанамид [ђубриво]; ђубриво од рибљег 

брашна; ђубрива од пиљевине; ђубрива од морских 

алги; ђубрива од коштаног брашна; ђубрива на бази 

уре е; ђубрива на бази троструког суперфосфата; 

ђубрива на бази натријум нитрата; ђубрива на бази 

мангана; ђубрива на бази калцинисаног калијума; 

ђубрива на бази калцијум суперфосфата; ђубрива на 

бази калцијум силиката; ђубрива на бази калијум 

сулфата; ђубрива на бази амонијум хлорида; ђубрива 

на бази амонијум сулфата; ђубрива на бази амонијум 

нитрата; ђубрива морског порекла; ђубрива за 

хидропонско гајење биљака; ђубрива за употребу у 

пољопривреди; ђубрива за употребу у домаћинству; 

ђубрива за собне биљке; ђубрива за кућну употребу; 

ђубрива за земљиште и супстрате; ђубрива за 

земљиште и супстрате за саксије; двоструки или 

троструки суперфосфати у ђубриву; гипс за употребу 

као ђубриво; хемијски адитиви за инсектициде; 

пољопривредне хемикалије, осим фунгицида, 

хербицида, инсектицида и паразитицида; хемикалије 

у хортикултури, осим фунгицида, хербицида, 

инсектицида и паразитицида; хемикалије за употребу 

у пољопривреди, хортикултури и шумарству, осим 

фунгицида, хербицида, инсектицида и паразитицида; 

хемикалије за употребу у шумарству, са изузетком 

фунгицида, хербицида, инсектицида и паразитицида; 

растварачи за употребу у производњи инсектицида; 

активни хемијски састојци за употребу у производњи 

инсектицида; креч за употребу у пољопривреди; 

хемикалије за употребу у пољопривреди; регулатори 

раста биљака за употребу у пољопривреди; 

супстрати за узгој без земље [за употребу у 

пољопривреди]; хемикалије за употребу у 

пољопривреди, хортикултури и шумарству; хемијски 

производи који се користе у индустрији, науци, 

фотографији, пољопривреди, хортикултури и 

шумарству; креозот за хемијску употребу; мрављи 

алдехид за употребу у хемији; сумпор у праху за 

употребу у хемији; пуферски раствори за употребу у 

аналитичкој хемији; стандардна решења за примену 

у аналитичкој хемији; органски дигестати; органски 
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халогениди; соли органских киселина; органски прах 

и препарати за побољшање земљи шта; органски 

супстрати за узгој биљака у саксијама; минералне 

киселине; минерални сорбенти; материјали од 

минералних материја за филтрирање; вештачко 

земљиште од минералних материја за узгој биљака; 

минералне материје које се користе за оксидацију 

нечистоћа и регулацију температуре у пећима за 

производњу стакла; амонијум гвожђе; гвожђе нитрат; 

гвожђе сулфат; гвожђе сулфид; гвожђе фосфати; 

гвожђе хлорид; оксиди гвожђа; соли гвожђа; гвожђе 

сулфати за спречавање хлорозе у листовима биљака; 

адитиви за ливнички песак на бази оксида гвожђа за 

употребу у производњи металних калупа; аромати 

[хемикалије]; ацетати [хемикалије]; индустријске 

хемикалије; хемикалије за заваривање; хемикалије за 

аерацију бетона; хемикалије за избељивање уља; 

бојење емајл а; хемикалије; хемикалије за бојење 

стакла; хемикалије за хидроизолацију коже; 

хемикалије за хидроизолацију текстила; хемикалије 

за декарбонизацију мотора; хемикалије за 

избељивање воска; хемикалије за избељивање масти; 

хемикалије за импрегнацију коже; хемикалије за 

импрегнацију текстила; хемикалије за глазуру 

стакла; хемикалије за обнављање коже; хемикалије 

за омекшавање воде; хемикалије за обнављање коже; 

хемикалије за прераду опасног отпада; хемикалије за 

пречишћавање воде; хемикалије за припрему 

земљишта; хемикалије за производњу боја; 

хемикалије за производњу пигмената; хемикалије 

против кондензације; хемикалије за употребу у 

аквакултури; хемикалије за употребу у 

акваријумима; хемикалије за употребу у екстракцији 

нафте; хемикалије за употребу у индустрији и науци; 

хемикалије за употребу у литографији; хемикалије за 

употребу у производњи лепка; хемикалије за 

употребу у производњи папира; хемикалије за 

употребу у проиэводњи слаткиша; хемикалије за 

употребу у хортикултури; хемикалије за употребу у 

хроматографији; хемикалије за употребу у 

шумарству; хемикалије за чишћење воде за базене; 

хемикалије за чишћење димњака; хемикалије против 

магле прозора; деривати целулозе [хемикалије]; 

катализатори за употребу у проиэводњи 

индустријских хемикалија; хемикалије за 

хидроизолацију цемента, осим боја; хемикалије за 

избељивање боја за индустријску употребу; 

хемикалије за приказивање оштећења папирних 

премаза; хемикалије за производњу емајла, 

искључујући пигменте; хемикалије за спречавање 

стварања мрља на тканинама; хемикалије за 

употребу у биотехнолошким производним 

процесима; хемикалије за употребу у развоју 

биотехнолошких производа; хемикалије за употребу 

у индустрији, науци и фотографији; хемикалије за 

употребу у производњи ЛLIД екрана; хемикалије за 

употребу у производњи тка нина или текстила; 

хемијски конзерванси за употребу у производњи 

широког спектра хемикалија; хемикалије за третман 

воде за употребу у базен има и бањама; хемикалије 

за прераду отпадних вода за индустријске потребе; 

хемикалије за течење скроба [средства за 

дегумирање]; хемикалије за спречавање влаге у 

зидовима, осим боја; хемикалије за употребу у 

пречишћавању протеина за ин витро употребу; 

једињења азота; азотна киселина; азотни оксиди; 

калцијум; калцијум алуминат; калцијум бисулфит; 

калцијум волфрамати; калцијум јодид; калцијум 

карбид; калцијум карбонат; калцијум нитрат; 

калцијум оксид; калцијум пероксид; калцијум 

силикат; калцијум сулфид; калцијум флуорид; 

калцијум фосфат; калцијум хидроксид; калцијум 

хидросулфиди; калцијум хлорид; калцијум 

цијанамид; калцијум цијанид; соли калцијума; 

хранљиви суплементи алги на бази калцијума за 

акваријуме; калијум; ацесулфам калијум; калијум 

ацетати; калијум дихромат; калијум диоксалат; 

калијум ниграт; калијум силикати; калијум сулфат; 

калијум ферицијанид; калијум фероцијанид; калијум 

флуоросиликата; калијум хидроксид; Калијум 

хлорид; калијум цијанат; калијум цијанид; двобазни 

калијум фосфат; ђубрива на бази калијум хлорида; 

фосфор; фосфор сулфид; фосфор хлорид; хемијски 

адитиви за фунгициде; натријум; натријум алуминат; 

натријум бисулфит; натријум бромид; натријум 

дихромат; натријум јодид; натријум карбонат; 

натријум молибдат; натријум нитрат; натријум 

нитрит; натријум перборат; натријум перманганат; 

натријум пероксид; натријум силикат; натријум 

сулфат; натријум сулфид; натријум сулфит; натријум 

тартарат; натријум тетраборат; натријум тиосулфат; 

натријум волфрамат; натријум флуорид; натријум 

флуоросиликат; натријум формати; натријум фосфат; 

натријум хипохлорит; натријум хлорат; натријум 

хлорит; натријум хромат; натријум цијанид; 

натријум алуминијум флуорид; натријум алуминијум 

фосфати; натријум златни хлорид; натријум карбонат 

[калцинисана сода]; натријум хидроксид за 

индустријску употребу; анхидровани натријум 

хидроксид за индустријску употребу; магнезијум 

карбонат; магнезијум оксид; магнезијум сулфат; 

магнезијум флуорид; магнезијум фосфати; 

магнезијум хидроксид; магнезијум хлорид; талк 

[магнезијум силикат]; аминокиселине за 

индустријску употребу; аминокиселине за научне 

сврхе; киселине; адипинска киселина; антранилна 

киселина; арсенска киселина; арсенска киселина; 

сирћетна киселина; ацетонедикарбоксилна киселина; 

бензоеве киселине; валеријанска киселина; 

галотанска киселина; јодна киселина; кетоглутарна 

киселина; кротонска киселина; масне киселине; 

метакрилна киселина; мешане киселине; млечна 
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киселина; молибдинска киселина; мравља киселина; 

оксална киселина; монохлоросирћетна киселина; 

олеинске киселине; палмитинска киселина; 

персулфурна киселина; перхлорна киселина; 

пикринска киселина; пирогална киселина; 

пропионска киселина; салицилна киселина; 

себацинска киселина; хлороводонична киселина; 

стеаринска киселина; јантарна киселина; сулфинска 

киселина; сулфонска киселина; сумпорна киселина; 

сумпорна киселина; танинска киселина; винска 

киселина; флуороводоничне киселине; фосфорне 

киселине; фтална киселина; хлорисане киселине; 

хлороводонична киселина; хлоросирћетна киселина; 

хлоросумпорна киселина; холична киселина; хромна 

киселина; алфа-кетоглутарна киселина; анхидриди 

хромне киселине; анхидрид фосфорне киселине; 

борна киселина за индустријску употребу; гална 

киселина за производњу мастила; глутаминска 

киселина за индустријску употребу; естри сирћетне 

киселине; естри масних киселина; киселине на бази 

бензена; лимунска киселина за индустријску 

употребу; масне киселине за индустријске потребе; 

нуклеинске киселине за научне сврхе; соли 

халогених киселина; Тунгусиц, волфрам, киселина; 

угљена киселина; хемијска једињења отпорна на 

киселине; глутаминска киселина за употребу у 

производњи козметике; алкохолни раствор сирћета 

[разређена сирћетна киселина]; побољшивачи 

бензинских горива на бази масних киселина; 

побољшивачи дизел горива на бази масних киселина; 

секвенце нуклеинских киселина, осим у медицинске 

или ветеринарске сврхе; хемијска средства за 

уклањање киселина у индустријској производњи; 

реагенси за научне сврхе за употребу у изолацији и 

пречишћавању нуклеинских киселина; цинк ацетати; 

цинк-волфрамати; цинк карбонати; цинк силикат; 

цинк сулфат; цинк сулфид; цинк фосфати; цинк 

хлорид; оксиди цинка за употребу у производњи; 

манган ацетати; манган диоксид; манган карбонат; 

манган метафосфат; манган нитрат; манган фосфат; 

манган хлорид; бор фосфати; азот; Оксида азота; 

азот субоксид; хормони за убрзано сазревање воћа; 

хемијски препарати за превенцију болести житарица; 

нуспроизводи прераде житарица за индустријску 

употребу; никл оксид; никл сулфат; никл хидроксид; 

соли никла; никл-амонијумсулфат; препарати за 

ђубрење; карболинеум за заштиту биља; препарати 

за заштиту од пожара; средства за заштиту тканина; 

препарати за заштиту биљака од патогена; хемијски 

препарати за заштиту пшенице од корова; 

биостимулатори за биљке; хранљиве материје за 

биљке; препарати микроелемената за биљке; 

препарати против ницања биљака; биљне хранљиве 

материје; горњи слој земље [чернозе]; баштенско 

земљиште; диатомејска земља; ретка земља; 

вештачко земљиште за узгој биљака; земљиште за 

узгој биљака; киеселгур, тло инфузорије; Фулерова 

земља за употребу у текстилној индустрији; 

вештачко земљиште од пластичних материјала за 

узгој биљака; заштитна средства за цвеће; материјали 

за очување резаног цвећа; супстанце за очување 

резаног цвећа; хемијска средства за импрегнацију 

резаног цвећа за очување свежине; нитрати; 

алуминијум нитрат; амонијум нитрат; баријум 

нитрат; бизмут нитрат; сребро нитрат; торијум 

нитрат; уранијум нитрати; нитратни папир; 

хранљиве материје из квасца за индустријску 

употребу; препарати који садрже хранљиве материје 

за исхрану биљака; хемијски препарати за 

превенцију болести винове лозе.   

31  саднице; луковице цвећа, саднице и семена за 

садњу; јабуке, свеже; јапанска јабука, свежа; манго-

јабуке, свеже; свежа шећерна јабука [аннона 

скуамоса]; младице дрвећа; семе за садњу; свилена 

буба; јаја свилене бубе; чауре за узгој свилених буба; 

крушке, свеже; шљиве, свеже; боби це, свеже; воћке, 

дрвеће; стабла; палме; калемови за воћке; сансхо 

стабла [јапански бибер]; семе за узгој уруши дрвета.   

44  медицинске услуге; ветеринарске услуге; хигијенску 

заштиту и негу лепоте за људе или животиње; услуге 

пољопривреде, аквакултуре, хортикултуре и шумарства; 

конултантске услуге у вези са пољопривредом, 

хортикултуром и шумарством; пружање информација о 

контроли штеточина у пољопривреди, хортикултури и 

шумарству; пружање информација о услугама из 

области пољопривреде, хортикултуре и шумарства; 

услуге контроле штеточина у пољопривреди, 

аквакултури, хортикултури и шумарству; услуге 

контроле штеточина у пољопривреди, хортикултури или 

шумарству; уништавање штеточина у пољопривреди, 

хортикултури и шумарству и информисање о истим; 

консултантске и саветодавне услуге у вези са 

пољопривредом, хортикултуром и шумарством; 

саветодавне и консултантске услуге у вези са употребом 

не хемијских третмана за одрживу пољопривреду и 

хортикултуру; истребљење пољопривредних штеточина; 

прскање инсектицида у пољопривреди; уништавање 

пољопривредних штеточина; услуге пољопривреде, 

хортикултуре и шумарства; услуге контроле штеточина 

у пољопривреди; уништавање корова у пољопривреди, 

хортикултури и шумарству; услуге пољопривреде, 

аквакултуре, хортикултуре и шумарства; контрола 

штеточина за пољопривреду, аквакултуру, хортикултуру 

и шумарство; саветодавне и консултантске услуге у вези 

са сузбијањем корова и штеточина у пољопривреди, 

хортикултури и шумарству; услуге садње дрвећа, 

хортикултуре и пејзажне архитектуре; консултантске 

услуге за садњу дрвећа; консултантске услуге у вези са 

садњом дрвећа, хортикултуром и пејзажном 

архитектуром; пружање информација о садњи 

дрвећа; садња украсног дрвећа; садњу дрвећа; услуге 

дијагностике болести.   
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(210) Ж- 2022-2174 (220) 06.12.2022. 

 (442) 16.01.2023. 

(731) NUTRILEADERS DOO NOVI SAD, Футошка 1а, 

21000, Нови Сад, RS 

(740) Александар Младеновић, адвокат,  

Пјарона де Мондезира 30 стан 9, 11000, Београд 

(540) 

Fesil 

(511) 1  ђубрива за пољопривреду; ђубрива за 

травњаке; ђубрива за траву; мешавина ђубрива; 

хемијски адитиви за пестициде; ђубрива; ђубрива за 

башту [ђубрива]; компост, стајњак, ђубрива; азотна 

ђубрива; неорганска ђубрива; ђубрива без хлора; 

ђубрива за земљиште; животињско ђубриво; 

калијумова ђубрива; комплексна ђубрива; компости 

[ђубрива]; микробиолошка ђубрива; минерална 

ђубрива; органска ђубрива; природна ђубрива; соли 

[ђубрива]; суперфосфати [ђубрива]; суперфосфатна 

ђубрива; течна ђубрива; тресет [ђубриво]; фосфати 

[ђубрива]; фосфатна ђубрива; хемијска ђубрива; 

хумус за ђубриво; шљака [ђубрива]; комплексна 

ђубрива добијена хемијским путем; морске алге за 

употребу као ђубрива; микробиолошка ђубрива без 

присуства хемијских супстанци; мулти-хранљива 

ђубрива; ђубрива за супстрате за узгој биљака у 

саксији; хемијски синтетизована комплексна 

ђубрива; хемијски адитиви за ђубрива; томас фосфат 

[ђубриво]; синтетичка ђубрива за пољопривредну 

употребу; препарати за минерална ђубрива; 

пиринчане мекиње [ђубрива]; органска биомаса 

[ђубриво]; морске алге [ђубриво]; мешана фосфатна 

ђубрива; мешана суперфосфатна ђубрива; пиринчане 

мекиње [ђубрива]; крвни прах [ђубрива]; коштано 

брашно [ђубриво]; компост од листова [ђубриво]; 

калцијум цијанамид [ђубриво]; ђубриво од рибљег 

брашна; ђубрива од пиљевине; ђубрива од морских 

алги; ђубрива од коштаног брашна; ђубрива на бази 

урее; ђубрива на бази троструког суперфосфата; 

ђубрива на бази натријум нитрата; ђубрива на бази 

мангана; ђубрива на бази калцинисаног калијума; 

ђубрива на бази калцијум суперфосфата; ђубрива на 

бази калцијум силиката; ђубрива на бази калијум 

сулфата; ђубрива на бази амонијум хлорида; ђубрива 

на бази амонијум сулфата; ђубрива на бази амонијум 

нитрата; ђубрива морског порекла; ђубрива за 

хидропонско гајење биљака; ђубрива за употребу у 

пољопривреди; ђубрива за употребу у домаћинству; 

ђубрива за собне биљке; ђубрива за кућну употребу; 

ђубрива за земљиште и супстрате; ђубрива за 

земљиште и супстрате за саксије; двоструки или 

троструки суперфосфати у ђубриву; гипс за употребу 

као ђубриво; хемијски адитиви за инсектициде; 

пољопривредне хемикалије, осим фунгицида, 

хербицида, инсектицида и паразитицида; хемикалије 

у хортикултури, осим фунгицида, хербицида, 

инсектицида и паразитицида; хемикалије за употребу 

у пољопривреди, хортикултури и шумарству, осим 

фунгицида, хербицида, инсектицида и паразитицида; 

хемикалије за употребу у шумарству, са изузетком 

фунгицида, хербицида, инсектицида и паразитицида; 

растварачи за употребу у производњи инсектицида; 

активни хемијски састојци за употребу у производњи 

инсектицида; креч за употребу у пољопривреди; 

хемикалије за употребу у пољопривреди; регулатори 

раста биљака за употребу у пољопривреди; 

супстрати за узгој без земље [за употребу у 

пољопривреди]; хемикалије за употребу у 

пољопривреди, хортикултури и шумарству; хемијски 

производи који се користе у индустрији, науци, 

фотографији, пољопривреди, хортикултури и 

шумарству; креозот за хемијску употребу; мрављи 

алдехид за употребу у хемији; сумпор у праху за 

употребу у хемији; пуферски раствори за употребу у 

аналитичкој хемији; стандардна решења за примену 

у аналитичкој хемији; органски дигестати; органски 

халогениди; соли органских киселина; органски прах 

и препарати за побољшање земљи шта; органски 

супстрати за узгој биљака у саксијама; минералне 

киселине; минерални сорбенти; материјали од 

минералних материја за филтрирање; вештачко 

земљиште од минералних материја за узгој биљака; 

минералне материје које се користе за оксидацију 

нечистоћа и регулацију температуре у пећима за 

производњу стакла; амонијум гвожђе; гвожђе нитрат; 

гвожђе сулфат; гвожђе сулфид; гвожђе фосфати; 

гвожђе хлорид; оксиди гвожђа; соли гвожђа; гвожђе 

сулфати за спречавање хлорозе у листовима биљака; 

адитиви за ливнички песак на бази оксида гвожђа за 

употребу у производњи металних калупа; аромати 

[хемикалије]; ацетати [хемикалије]; индустријске 

хемикалије; хемикалије за заваривање; хемикалије за 

аерацију бетона; хемикалије за избељивање уља; 

бојење емајла; хемикалије; хемикалије за бојење 

стакла; хемикалије за хидроизолацију коже; 

хемикалије за хидроизолацију текстила; хемикалије 

за декарбонизацију мотора; хемикалије за 

избељивање воска; хемикалије за избељивање масти; 

хемикалије за импрегнацију коже; хемикалије за 

импрегнацију текстила; хемикалије за глазуру 

стакла; хемикалије за обнављање коже; хемикалије 

за омекшавање воде; хемикалије за обнављање коже; 

хемикалије за прераду опасног отпада; хемикалије за 

пречишћавање воде; хемикалије за припрему земљи 

шта; хемикалије за производњу боја; хемикалије за 

производњу пигмената; хемикалије против 

кондензације; хемикалије за употребу у аквакултури; 

хемикалије за употребу у акваријумима; хемикалије 

за употребу у екстракцији нафте; хемикалије за 

употребу у индустрији и науци; хемикалије за 

употребу у литографији; хемикалије за употребу у 
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производњи лепка; хемикалије за употребу у 

производњи папира; хемикалије за употребу у 

производњи слаткиша; хемикалије за употребу у 

хортикултури; хемикалије за употребу у 

хроматографији; хемикалије за употребу у 

шумарству; хемикалије за чишћење воде за базене; 

хемикалије за чишћење димњака; хемикалије против 

магле прозора; деривати целулозе [хемикалије]; 

катализатори за употребу у производњи 

индустријских хемикалија; хемикалије за 

хидроизолацију цемента, осим боја; хемикалије за 

избељивање боја за индустријску употребу; 

хемикалије за приказивање оштећења папирних 

премаза; хемикалије за производњу емајла, 

искључујући пигменте; хемикалије за спречавање 

стварања мрља на тканинама; хемикалије за 

употребу у биотехнолошким производним 

процесима; хемикалије за употребу у развоју 

биотехнолошких производа; хемикалије за употребу 

у индустрији, науци и фотографији; хемикалије за 

употребу у производњи ЛЦД екрана; хемикалије за 

употребу у производњи тканина или текстила; 

хемијски конзерванси за употребу у производњи 

широког спектра хемикалија; хемикалије за третман 

воде за употребу у базен има и бањама; хемикалије 

за прераду отпадних вода за индустријске потребе; 

хемикалије за течење ск роба [средства за 

дегумирање]; хемикалије за спречавање влаге у 

зидовима, осим боја; хемикалије за употребу у 

пречишћавању протеина за ин витро употребу; 

једињења азота; азотна киселина; азотни оксиди; 

калцијум; калцијум алуминат; калцијум бисулфит; 

калцијум волфрамати; калцијум јодид; калцијум 

карбид; калцијум карбонат; калцијум нитрат; 

калцијум оксид; калцијум пероксид; калцијум 

силикат; калцијум сулфид; калцијум флуорид; 

калцијум фосфат; калцијум хидроксид; калцијум 

хидросулфиди; калцијум хлорид; калцијум 

цијанамид; калцијум цијанид; соли калцијума; 

хранљиви суплементи алги на бази калцијума за 

акваријуме; калијум; ацесулфам калијум; калијум 

ацетати; калијум дихромат; калијум диоксалат; 

калијум нитрат; калијум силикати; калијум сулфат; 

калијум ферицијанид; калијум фероцијанид; калијум 

флуоросиликата; калијум хидроксид; калијум 

хлорид; калијум цијанат; калијум цијанид; двобазни 

калијум фосфат; ђубрива на бази калијум хлорида; 

фосфор; фосфор сулфид; фосфор хлорид; хемијски 

адитиви за фунгициде; натријум; натријум алуминат; 

натријум бисулфит; натријум бромид; натријум 

дихромат; натријум јодид; натријум карбонат; 

натријум молибдат; натријум нитрат; натријум 

нитрит; натријум перборат; натријум перманганат; 

натријум пероксид; натријум силикат; натријум 

сулфат; натријум сулфид; натријум сулфит; натријум 

та рта рат; натријум тетраборат; натријум тиосулфат; 

натријум волфрамат; натријум флуорид; натријум 

флуоросиликат; натријум формати; натријум фосфат; 

натријум хипохлорит; натријум хлорат; натријум 

хлорит; натријум хромат; натријум цијанид; натријум 

алуминијум флуорид; натријум алуминијум фосфати; 

натријум златни хлорид; натријум карбонат 

[калцинисана сода]; натријум хидроксид за 

индустријску употребу; анхидровани натријум 

хидроксид за индустријску употребу; магнезијум 

карбонат; магнезијум оксид; магнезијум сулфат; 

магнезијум флуорид; магнезијум фосфати; магнезијум 

хидроксид; магнезијум хлорид; талк [магнезијум 

силикат]; аминокиселине за индустријску употребу; 

аминокиселине за научне сврхе; киселине; адипинска 

киселина; антранилна киселина; арсенска киселина; 

арсенска киселина; сирћетна киселина; 

ацетонедикарбоксилна киселина; бензоеве киселине; 

валеријанска киселина; галотанска киселина; јодна 

киселина; кетоглутарна киселина; кротонска киселина; 

масне киселине; метакрилна киселина; мешане 

киселине; млечна киселина; молибдинска киселина; 

мравља киселина; оксална киселина; 

монохлоросирћетна киселина; олеинске киселине; 

палмитинска киселина; персулфурна киселина; 

перхлорна киселина; пикринска киселина; пирогална 

киселина; пропионска киселина; салицилна киселина; 

себацинска киселина; хлороводонична киселина; 

стеаринска киселина; јантарна киселина; сулфинска 

киселина; сулфонска киселина; сумпорна киселина; 

сумпорна киселина; танинска киселина; винска 

киселина; Флуороводоничне киселине; фосфорне 

киселине; фтална киселина; хлорисане киселине; 

хлороводонична киселина; хлоросирћетна киселина; 

хлоросумпорна киселина; холична киселина; хромна 

киселина; алфа-кетоглутарна киселина; анхидриди 

хромне киселине; анхидрид фосфорне киселине; борна 

киселина за индустријску употребу; гална киселина за 

производњу мастила; глутаминска киселина за 

индустријску употребу; естри сирћетне киселине; естри 

масних киселина; киселине на бази бензена; лимунска 

киселина за индустријску употребу; масне киселине за 

индустријске потребе; нуклеинске киселине за научне 

сврхе; соли халогених киселина; Тунгусиц, волфрам, 

киселина; угљена киселина; хемијска једињења 

отпорна на киселине; глутаминска киселина за 

употребу у производњи козметике; алкохолни раствор 

сирћета [разређена сирћетна киселина]; побољшивачи 

бензинских горива на бази масних киселина; 

побољшивачи дизел горива на бази масних киселина; 

секвенце нуклеинских киселина, осим у медицинске 

или ветеринарске сврхе; хемијска средства за уклањање 

киселина у индустријској производњи; реагенси за 

научне сврхе за употребу у изолацији и пречишћавању 

нуклеинских киселина; цинк ацетати; цинк-

волфрамати; цинк карбонати; цинк силикат; цинк 

сулфат; цинк сулфид; цинк фосфати; цинк хлорид; 
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оксиди цинка за употребу у производњи; манган 

ацетати; манган диоксид; манган карбонат; манган 

метафосфат; манган нитрат; манган фосфат; манган 

хлорид; бор фосфати; азот; Оксида азота; азот 

субоксид; хормони за убрзано сазревање воћа; хемијски 

препарати за превенцију болести житарица; 

нуспроизводи прераде житарица за индустријску 

употребу; никл оксид; никл сулфат; никл хидроксид; 

соли никла; никл-амонијумсулфат; препарати за 

ђубрење; карболинеум за заштиту биља; препарати за 

заштиту од пожара; средства за заштиту тканина; 

препарати за заштиту биљака од патогена; хемијски 

препарати за заштиту пшенице од корова; 

биостимулатори за биљке; хранљиве материје за 

биљке; препарати микроелемената за биљке; препарати 

против ницања биљака; биљне хранљиве материје; 

горњи слој земље [чернозе]; баштенско земљиште; 

диатомејска земља; ретка земља; вештачко земљиште 

за узгој биљака; земљиште за узгој биљака; киеселгур, 

тло инфузорије; Фулерова земља за употребу у 

текстилној индустрији; вештачко земљиште од 

пластичних материјала за узгој биљака; заштитна 

средства за цвеће; материјали за очување резаног цвећа; 

супстанце за очување резаног цвећа; хемијска средства 

за импрегнацију резаног цвећа за очување свежине; 

нитрати; алуминијум нитрат; амонијум нитрат; баријум 

нитрат; бизмут нитрат; сребро нитрат; торијум нитрат; 

уранијум нитрати; нитратни папир; хранљиве материје 

из квасца за индустријску употребу; препарати који 

садрже хранљиве материје за исхрану биљака; хемијски 

препарати за превенцију болести винове лозе.   

5  пестициди; пестициди за употребу у 

хортикултури; пестициди за употребу у 

домаћинству; пестициди за употребу у 

пољопривреди; пестициди за индустријску употребу; 

купке за стоку [инсектициди]; инсектициди; 

екстракти дувана [инсектициди]; инсектициди за 

употребу у домаћинству; инсектициди за употребу у 

пољопривреди; купке за животиње [инсектициди]; 

купке за псе [инсектициди]; суплементи калцијума; 

бомбоне обогаћене калцијумом за медицинску 

употребу; дијететски суплементи који се 

првенствено састоје од калцијума; додаци исхрани 

који се првенствено састоје од калцијума; препарати 

калијума за фармацеутску употребу; хербициди; 

биолошки хербициди; водени хербициди; 

фунгициди, хербициди; хербициди за употребу у 

домаћинству; хербициди за употребу у 

пољопривреди; фунгициди; биолошки фунгициди; 

живин хлорид [фунгицид]; фунгициди за медицинску 

употребу; фунгициди за употреба у хортикултури; 

фунгициди за употребу у домаћинству; фунгициди за 

употребу у пољопривреди; додаци исхрани који се 

првенствено састоје од магнезијума; магнезијум за 

фармацеутску употребу; аминокиселине за 

ветеринарску употребу; аминокиселине за 

медицинску употребу; додаци исхрани који садрже 

аминокиселине; дијететске супстанце које садрже 

витамине, минерале, аминокиселине и елементе у 

траговима; додаци исхрани који садрже 

аминокиселине, минерале и елементе у траговима; 

ацетилсалицилна киселина; гална киселина за 

фармацеутску употребу; секвенце нуклеинских 

киселина за медицинску и ветеринарску употребу; 

дијететски суплементи који садрже цинк; 

суплементи у облику пастила које садрже цинк; 

додаци исхрани који се првенствено састоје од 

цинка; дезинфекционо средство за прање воћа и 

поврћа; биљка сарсапарила за медицинску употребу; 

кора биљке кондуранго за медицинску употребу; 

дијететска влакна за лечење констипације; дијетална 

влакна која помажу у варењу; препарати за 

стерилизацију тла; препарати за уништавање вашки 

у коси; додаци исхрани који се првенствено састоје 

од гвожђа; дијететски и нутритивни суплементи; 

минерални нутритивни додаци исхрани; хранљиве 

материје за културе микроорганизама; хранљиве 

материје за микроорганизме; додаци исхрани за 

ветеринарску употребу; додаци исхрани за стачну 

храну; додаци исхрани за сточну храну; 

интравенозне течности за примену хранљивих 

материја; немедицински додаци исхрани за исхрану 

животиња; нутритивно обогаћена вода за 

медицинске додатке исхрани за људска бића; 

мешавине додатака исхрани за напитке у 

праху+лз40з; додаци исхрани скроба прилагођени за 

медицинску употребу; дијететски и нутритивно 

обогаћени прехрамбени производи прилагођени 

медицинским потребама; додаци исхрани за људе и 

животиње; интравенске течности за рехидрацију, 

давање хранљивих материја и давање фармацеутских 

препарата; мешавине хранљивих напитака за замену 

оброка за медицинску употребу; додаци исхрани за 

прехрамбене производе за животиње, за медицинску 

употребу; хранљиве плочице за замену оброка 

прилагођене за медицинску употребу за особе које се 

лече; дијететски суплементи који се првенствено 

састоје од гвожђа; акарициди за употребу у 

пољопривреди; алгициди за употребу у 

пољопривреди; биопестициди за употребу у 

пољопривреди; хемијски препарати за лечење 

болести винове лозе; фармацеутски препарати и 

супстанце за употребу у области анестезије, намена; 

нутритивно обогаћена пића за медицинске сврхе; 

додаци исхрани за животиње.   

35  оглашавање; вођење, организовање и вођење 

послова; канцеларијски послови; услуге малопродаје 

хемијских производа који се користе у пољопривреди; 

велепродајне услуге у вези са хемикалијама које се 

користе у пољопривреди; малопродајне услуге у вези са 

хемикалијама које се користе у пољопривреди; 

велепродајне услуге на мрежи хемијских производа који 
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се користе у пољопривреди; малопродајне услуге на 

мрежи за хемикалије које се користе у пољопривреди; 

пословна администрација у области транспорта и услуга 

доставе; управљање пословањем у области транспорта и 

услуга доставе; консултантске услуге пословног 

управљања у области транспорта и услуга доставе; 

консултације у вези са организацијом пословања и 

менаџментом у области управљања запосленима.   
 

(210) Ж- 2022-2177 (220) 06.12.2022. 

 (442) 16.01.2023. 

(731) Концерн за производњу и промет кондиторских 

производа "Бамби " а.д. Пожаревац, 

Ђуре Ђаковића б.б., Пожаревац, RS 

(740) Иван Тодоровић , Змај Јовина 8-10, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 04.05.02; 04.05.05; 08.01.09; 08.01.22; 09.07.01; 

26.04.10; 26.04.16; 26.04.22; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.14 

(591) наранџаста, браон, црвена, бела  

(511) 30  кекс, колачи, бисквити, посластице, колачи 

обложени чоколадом.  
 

(210) Ж- 2022-2178 (220) 06.12.2022. 

 (442) 16.01.2023. 

(731) Концерн за производњу и промет 

кондиторских производа "Бамби " а.д. 

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

(740) Иван Тодоровић , Змај Јовина 8-10, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 04.05.02; 04.05.05; 08.01.09; 08.01.22; 09.07.01; 

26.04.10; 26.04.16; 26.04.22; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.15  

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

(511) 30  кекс, колачи, бисквити, посластице, колачи 

обложени чоколадом.  
 

(210) Ж- 2022-2179 (220) 06.12.2022. 

 (442) 16.01.2023. 

(731) Концерн за производњу и промет 

кондиторских производа "Бамби " а.д. 

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

(740) Иван Тодоровић , Змај Јовина 8-10, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 04.05.02; 04.05.05; 05.07.08; 08.01.09; 08.01.22; 

08.03.02; 18.01.19; 26.04.10; 26.04.16; 26.04.22; 

27.05.01; 27.05.17; 29.01.15  

(591) розе, црвена, браон, бела, црна  

(511) 30  кекс, колачи, бисквити, посластице, колачи 

обложени чоколадом.  
 

(210) Ж- 2022-2180 (220) 06.12.2022. 

 (442) 16.01.2023. 

(731) Концерн за производњу и промет 

кондиторских производа "Бамби " а.д. 

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

(740) Иван Тодоровић , Змај Јовина 8-10, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 04.05.02; 04.05.05; 05.07.08; 08.01.22; 08.03.02; 09.07.01; 

26.04.10; 26.04.16; 26.04.22; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.15 

(591) розе, црвена, браон, бела, црна, жута  

(511) 30  кекс, колачи, бисквити, посластице, колачи 

обложени чоколадом.  
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(210) Ж- 2022-2181 (220) 06.12.2022. 

 (442) 16.01.2023. 

(731) Концерн за производњу и промет 

кондиторских производа "Бамби " а.д. 

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

(740) Иван Тодоровић , Змај Јовина 8-10, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.16; 26.04.18; 26.11.02; 27.05.01; 27.05.10; 

27.05.17; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.06  

(591) црвена, бела  

(511) 30  кекс, колачи, бисквити, посластице, колачи 

обложени чоколадом.  
 

(210) Ж- 2022-2183 (220) 06.12.2022. 

 (442) 16.01.2023. 

(731) Концерн за производњу и промет 

кондиторских производа "Бамби " а.д. 

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

(740) Иван Тодоровић , Змај Јовина 8-10, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 04.05.02; 04.05.05; 08.01.09; 10.03.15; 16.03.13; 

26.04.10; 26.04.16; 26.04.22; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.15  

(591) црвена, бордо, беж, плава, бела, црна  

(511) 30  кекс, колачи, бисквити, посластице, колачи 

обложени чоколадом.  
 

(210) Ж- 2022-2184 (220) 06.12.2022. 

 (442) 16.01.2023. 

(731) Концерн за производњу и промет 

кондиторских производа "Бамби " а.д. 

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

(740) Иван Тодоровић , Змај Јовина 8-10, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 04.05.02; 04.05.05; 08.01.09; 09.07.01; 10.03.15; 

16.03.13; 26.04.10; 26.04.16; 26.04.22; 27.05.01; 

27.05.17; 29.01.15  

(591) црвена, бордо, беж, плава, бела, црна, жута  

(511) 30  кекс, колачи, бисквити, посластице, колачи 

обложени чоколадом.  
 

(210) Ж- 2022-2185 (220) 06.12.2022. 

 (442) 16.01.2023. 

(731) Концерн за производњу и промет 

кондиторских производа "Бамби " а.д. 

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

(740) Иван Тодоровић , Змај Јовина 8-10, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 04.05.02; 08.01.09; 08.01.22; 26.04.10; 26.04.16; 

26.04.22; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.15  

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

(511) 30  кекс, колачи, бисквити, посластице, колачи 

обложени чоколадом.  
 

(210) Ж- 2022-2290 (220) 20.12.2022. 

 (442) 16.01.2023. 

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

11080, Београд (Земун), RS 

(540) 

LACOLAX 

(511) 5  фармацеутски препарати.  
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(210) Ж- 2022-2328 (220) 22.12.2022. 

 (442) 16.01.2023. 

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

11080, Београд (Земун), RS 

(540) 

UROCOLI 

(511) 5  фармацеутски препарати.  
 

(210) Ж- 2022-2367 (220) 28.12.2022. 

 (442) 16.01.2023. 

(731) Goodwill Pharma d.o.o. Subotica,  

Сегедински пут 80, 24000, Суботица, RS 

(540) 

Teridose 

(511) 5  лекови.  
 

(210) Ж- 2022-2368 (220) 28.12.2022. 

 (442) 16.01.2023. 

(731) Goodwill Pharma d.o.o. Subotica,  

Сегедински пут 80, 24000, Суботица, RS 

(540) 

Retetri 

(511) 5  лекови.  
 

(210) Ж- 2022-2369 (220) 28.12.2022. 

 (442) 16.01.2023. 

(731) Goodwill Pharma d.o.o. Subotica, 

Сегедински пут 80, 24000, Суботица, RS 

(540) 

Diosven 

(511) 5  лекови.  
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