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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 

 

 

 



 

 

 

 

Ж 
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ОБЈАВА ПРИЈАВА ЖИГОВА / Publication of Trademarks Applications 
 

 

(210) Ж- 2020-518 (220) 02.04.2020. 

 (442) 14.02.2023. 

(731) Subway IP LLC, 325 Sub Way, Milford CT 06461, US 

(740) Никола Клиска , адвокат " Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000 Београд 

(540) 

SUBWAY 

(511) 30  сендвичи и тортиља; сендвичи за конзумирање у 

просторијама угоститељског објекта или изван њих; 

пецива, укључујући колаче, пецива и кекс за конзумацију 

у просторијама угоститељског објекта или изван њих; 

грицкалице, укључујући переце, кукурузни чипс, тортиља 

чипс, екструдирани кукурузни флипс, искокане кокице, 

колаче, пецива, кекс; преливи за салате, преливи за салате 

који се користе на салатама, комбиновани оброци који се 

састоје пре свега од сендвича, укључујући и грицкалицу, 

наиме, переце, кукурузни чипс, тортиља чипс, 

екструдирани кукурузни флипс, искокане кокице, колаче, 

пецива или кекс и безалкохолно пиће за конзумирање у 

просторијама угоститељког објекта или ван њих, кафу, 

чај, ледени чај.   

32  напици, укључујући воћне сокове, сокове од поврћа, 

освежавајућа безалкохолна пића, флаширану воду за пиће, 

безалкохолне напитке са укусом чаја, безалкохолне 

напитке са укусом кафе, све за конзумацију у 

просторијама угоститељског објекта или изван њих.  

43  ресторанске услуге, укључујући обезбеђивање хране и 

пића за конзумирање у просторијама угоститељског 

објекта или изван њих; услуге ресторана који продају 

сендвиче; услуге кетеринга; ресторанске услуге за 

конзумацију хране у угоститељским објектима или за 

понети; услуге ресторана који се баве доставом хране.   
 

(210) Ж- 2020-1028 (220) 24.06.2020. 

 (442) 14.02.2023. 

(731) "Okov International" d.o.o.,  

Партизанске авијације бр. 2, Нови Београд, RS 

(540) 

 

(531) 07.01.24; 26.01.16; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.04 

(591) плава, наранџаста.  

(511) 1  хемијски производи који се употребљавају у 

индустрији, науци, фотографији, пољопривреди, 

хортикултури и шумарству; непрерађене вештачке 

смоле, непрерађене пластичне материје; ђубрива; 

смеше за гашење ватре; препарати за каљење и 

заваривање; хемијске супстанце за очување 

намирница; материје за штављење; лепљиве 

супстанце које се употребљавају у индустрији.   

2  боје, фирнајзи, лакови, средства за заштиту од рђе 

и труљења дрвета; материје за бојење; средства за 

нагризање; сирове природне смоле; метали у облику 

листова и праха за сликаре, декоратере, штампаре и 

уметнике.   

3  средства за бељење и друге супстанце за употребу 

у перионицама; препарати за чишћење, полирање, 

рибање и нагризање; сапуни; парфимерија, етерична 

уља, козметика, лосиони за косу; пасте за зубе.   

4  индустријска уља и масти; мазива; једињења за 

скупљање прашине влажењем и везива¬њем; горива 

(укључујући моторна течна горива) и материје за 

осветљавање; свеће и фитиљи за осветљавање.   

5  фармацеутски и ветеринарски препарати; 

санитарни препарати за медицинску употребу; 

дијететске супстанце прилагођене за употребу у 

медицини, храна за бебе; фластери, материјали за 

завијање; материјали за пломбирање зуба, зубарска 

смола; дезинфекциона средства; препарати за 

уништавање штеточина; фунгициди, хербициди.   

6  обични метали и њихове легуре; метални 

грађевински материјали; металне преносне 

грађе¬вине; метеријели од метала за железничке 

шине; неелектричне жице и каблови од обичног 

метала; браварски производи; мали метални 

гвожђарски производи; цевчице и цеви од метала; 

сефови; производи од обичних метала; руде.   

7  инкубатори за јаја; мотори и погонске машине 

(осим за суво земна возила); апарати за чишћење - 

ацетиленски; мешачи; пољопривредне машине; 

пољопривредне дизалице; филтери за чишћење 

расхлађеног ваздуха; за моторе; ваздушни 

кондензатори; машине за сечење по мери; за 

индустријске намене; вентили (делови машина); 

постоља за тестерисање (делови машина); кућишта 

(делови машина); млинови (машине); машине за 

мешање; машине за мешање бетона; машине за 

мућење путера; спој нице за машине и моторе; 

машине за жетву; машине за брање и кошење; 

машине за обраду дрвета; апарати за везивање сена; 

машине за вађење и скупљање блата; машине за 



 

 

 

 

Гласник интелектуалне својине  2023/2a 

Intellectual Property Gazette  2023/2a Ж 

ЗИС / RS / IPO 

 

7 

испирање; копачи, механички; машине за дубљење; 

ножеви као делови машина; центрифугалне машине 

за сушење веша; мазалице (делови машина); 

центрифугалне машине; центрифугални млинови; 

центрифугалне пумпе; држачи (делови машина); 

стругови (машински алати); делови за моторне 

котлове; винске пресе; машине за савијање; шишачи, 

електрични; маказе (електричне), длета за машине; 

једносмерни вентили (делови машина); филтер 

пресе, компресори (машине); турбокомпресори; 

кондензатори паре (делови машина); инсталације за 

кондензацију; шишачи (машине); секачи (машине); 

струјни генератори; главе за бушење; лежајеви 

[делови машина]; ножеви (електрични); дизалице за 

зупчасте полуге и зупчанике; инсталације за 

просејавање; дизалице [машине]; машине за прераду 

коже; главе цилиндара за моторе; цилиндри за 

машине; плугови за уклањање траве; апарати за 

намотавање (механичко); грејачи воде који су делови 

машина; машине за одвајање жита; уређаји за 

подизање; ковачке машине; апарати за бојење за 

штампарске машине, пунилице - снабдевачи [делови 

машина]; машине за умотавање; пумпе [делови 

машина и мотора]; машине за печаћење; машине за 

калупно ковање; машине за етикетирање; сита 

[машине или делови машина]; ножеви за косилице, 

сечива (делови машина); машине за филтрирање, 

машине за завршну обраду, стезне главе [делови 

машина]; пресе за сточну хрануж; клипови за 

цилиндре; издувне машине за компресију; 

избацивање и пренос гасова; косилице травњака 

[машине]; машине за дување или вентилатори за 

компресију, усисавање и пренос зрна; машине за 

компресију, усисавање и пренос зрна, дувалице; 

вентилатори за компресију,усисавање и пренос зрна; 

машине за утискивање; урезивачи [машински алат]; 

секачи плеве; секачи сламе; машине за сецкање меса, 

електричне; дрљаче; машине за распршивање; 

распршивачи [машине]; сечива за резаче плеве; 

машине за брушење сечива; машине за оштрење 

[брушење] сечива; оштрице тестере, делови машина; 

држачи сечива [делови машина]; кружни млинови; 

термички секачи [машине]; машине за прање судова; 

апарати за прање; машине за прање веша; 

инсталације за прање возила; апарати за дизање; 

пресе за пеглање; приручни апарати за утовар и 

истовар; чекићи [делови машина]; чекићи на струју; 

пнеуматски чекићи; ковачки чекић; регулатори 

(делови машина); кухињске дробилице, електричне; 

машине за млевење; мешалице [машине]; вршалице; 

машине за кошење и везивање сноп љ а; вршалице и 

млатилице; клипови за моторе; калупи [делови 

машина]; млинови за употребу у домаћинству, 

којима се не управља ручно; машине за калупљење; 

чункови [делови машина]; машине и апарати за 

чишћење, електрични; машине за усисавање за 

индустријску употребу; ручни алат на механичко 

покретање; алати [делови машина]; уређаји за 

држање машинских алата; отварачи за конзерве, 

електрични; машине за сечење хлеба; кућишта за 

осовине [делови машина; машине за паковање; 

машине за фарбање; пиштољи за бојење 

распршивањем; машине за бушење; електричне 

ручне бушилице; машине за пробадање; млинови за 

бибер, изузев оних којима се управља ручно; машине 

и апарати за полирање [електрични]; пумпе 

[машине]; пумпе за инсталације за грејање; вакумске 

пумпе [машине]; машине, електромеханичке, за 

припремање пића; регулатори притиска [делови 

машина]; машине за равнање; грабуље за машине за 

грабуљање; машине за скупљање; машине за 

обрубљивање; машине за центрирање; машине за 

пеглање; опруге [делови машина]; уређаји за 

повлачење завеса, електрично покретани; машине за 

закивање; славине [делови машина или мотора]; 

машински лежајеви; ваљкасти лежајеви; машине за 

вађење корова; машине за прављење кобасица; 

машине за печаћење за индустријску употребу; 

сејачице [машине]; електричне машине за 

заваривање; ковачки мехови; машине за пуњење; 

компресори; машине за бојење; цевни водови, 

пнеуматски; дизалице, чекрци; калеми, механички, за 

еластична црева; пољопривредно справе, осим оних 

којима се ручно управља; точкови за оштрење 

[делови машина]; брусеви [делови машине]; 

компресорске машине; миксери, електрични; витла 

или калемови [делови машина]; машине за затварање 

флаша; четке које се покрећу електричном струјом 

[делови машина; млинови за кафу, којима се не 

управља ручно; машине за померање земље; машине 

за цепање за индустријску употребу; машине за 

прераду хране, електромеханичке; улошци за 

машине за филтрирање; преносни ланци, осим за 

копнена возила; главе за бушилице [делови машина]; 

испусне славине; мешалице, електричне, за кућну 

употребу; кухињске машине, електричне; машине за 

раздвајање; резачи, сврдла за бургије [делови 

машина]; машине за стругање поврћа; пиштољи на 

компримовани ваздух за истискивање кита; филтери 

који су делови машина или мотора; плугови за 

копање ровова; брисачи електрични, за кућну 

употребу; пре се за воће, електричне, за употребу у 

домаћинству; опрема за бушење, плутајућа и не 

плутајућа; цеви за котлове [делови машина]; 

прерађивачи хране, електрични; електрични 

пиштољи са лепком; пиштољи [алати са употребом 

експлозивних патрона; уређаји за чишћење који 

користе пару; бренери, на гас; инсталације за 

извлачење прашине у циљу чишћења; електрични 

чекићи; агрегати за резервно напајање; машине за 

прање под високим притиском; машине за полирање 

ципела, електричне; апарати за заваривање, гасни; 
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апарати за лемљење, на гас; цеви за заваривање, на 

гас; алат за лемљење, гасни; наставци за усисиваче за 

распршивање парфема и дезинфекционих средстава; 

црева за усисиваче; усисивачи за прашину; вибратори 

[машине] за индустријску употребу; ваздушне четке за 

наношење; отварачи врата, хидраулични; отварачи 

врата, пнеуматски; кесе за усисиваче; плинске 

летлампе; електроде за машине за заваривање; 

електрични апарати за заваривање; апарати за 

лемљење, електрични; лемилице, електричне; апарати 

за заваривање са електричним луком, електролучно 

заваривање; апарати за електролучно резање; плинске 

лет-лампе, лемилице; пресе за машине за дување, 

мехови; електрични затварачи; електрични отварачи 

врата; електрични апарати за затварање, паковање 

пластике; кухињски млинови, електрични; електрични 

алати за вађење ексера; четке за усисиваче; набијачи 

[машине]; усисне папуче усисивача; соковници, 

електрични; одвијачи, електрични; машине за орање у 

пољопривреди; справе за спирално сечење поврћа, 

електричне; подни парочистачи; машина за сечење 

сира, електрична; љуштилице за поврће, електричне; 

елеватори за житарице; машине за прање веша са 

интегрисаним бубњем за сушење; преносиви 

ултразвучни уређаји за прање веша; сецкалице поврћа, 

електричне; ренда за поврће, електрична; кућни роботи 

за чишћење и прање веша са вештачком 

интелигенцијом.   

8  ручни алати и справе (којима се ручно управља); 

прибор зајело; хладно оружје; жилети.   

9  апарати и инструменти научни, поморски, 

геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, 

за вагање, мерење, сигнализацију, контролу 

(инспекцију), спасавање и наставу; апарати и 

инструменти за провођење, прекид, трансформацију, 

акумулацију, регулисање и контролу електрицитета; 

апарати за снимање, пренос и репродуковање звука 

или слике; магнетни носиоци података, дискови за 

снимање; аутоматске машине и механизми за апарате 

који се покрећу новцем или жетоном; регистар касе, 

рачунске машине, опрема за обраду података и 

компјутери; апарати за гашење пожара.   

10  хируршки, медицински, зубарски и ветеринарски 

апарати и инструменти; вештачки удови, очи и зуби; 

ортопедски артикли; хируршки материјали за зашивање.   

11  апарати за осветљавање, грејање, производњу 

паре, кување, хлађење, сушење, венти-лацију, 

снабдевање водом и за санитарне сврхе.   

12  возила; апарати за кретање по земљи, ваздуху или води.   

13  ватрено оружје; муниција и пројектили; 

експлозиви; средства за ватромет.   

14  драгоцени метали и њихове легуре и производи 

од драгоцених метала или са превлаком од њих; 

накит, бижутерија, драго камење; часовничарски и 

хронометријски инструменти.   

15  музички инструменти.   

16  хартија, картон и производи од њих; штампане 

ствари; фотографије; канцеларијски материјал; 

лепила за канцеларијске и кућне потребе; уметнички 

материјали; кичице; писаће машине и канцеларијски 

реквизити (изузев намештаја); материјали за обуку и 

наставу (изузев апарата); пластични материјал за 

паковање (који није укључен у друге класе); 

штампарска слова; клишеи.   

17  гума, каучук, азбест; полупрерађени пластични 

производи; материјали за подбијање (подлошке), 

заптивање и изоловање; савитљиве неметалне цеви.   

18  кожа и имитација коже; животињска кожа; кофери и 

путне торбе; кишобрани, сунцобрани и штапови за 

ходање; бичеви, сарачка и седларска роба.   

19  грађевински материјали (неметални); чврсте 

неметалне цеви за грађевине; асфалт, црна смола и 

битумен, неметалне преносне грађевине; споменици, 

који нису од метала.   

20  намештај, огледала, оквири за слике; производи 

од дрвета, плуте, трске, .рогоза, врбовог прућа, рога, 

кости, слоноваче, китове кости, шкољки, ћилибара, 

седефа, морске пене и замене свих ових материјала, 

или од пластике.   

21  кућне или кухињске справе и посуде (које нису 

од драгоцених метала или са превлакама од њих); 

чешљеви и сунђери; четке (изузев кичица); 

материјали за прављење четки; артикли који се 

користе при чишћењу; челична вуна; непрерађено 

или полупрерађено стакло (осим стакла које се 

користи у грађевинарству); стакларија, порцелан, 

фајанс, грнчарија и лончарија.   

22  ужад, канапи, мреже, шатори, надстрешнице од 

цираде, цираде, једра, вреће (џакови) и торбе; 

материјали за пуњење мадраца (осим од гуме или 

пластике); сирове влакнасте текстилне материје.   

23  пређа и конац, за текстилну употребу.   

24  текстил и текстилни производи; прекривачи за 

кревете и столове.   

25  одећа, обућа, покривала за главу.   

26  чипка и вез, траке (пантљике) и гајтани; дугмад, 

копче и петље, шпенадле и игле; вештачко цвеће.  

27  теписи, асуре, простирке отирачи, линолеум 

други материјали за покривање подова; прекривачи 

за зидове (нетекстилни).   

28  игре и играчке; гимнастички и спортски артикли; 

украси за јелке.   

29  месо, риба, живина и дивљач; месне прерађевине; 

конзервисано, сушено и кувано воће и поврће; 

желеи, џемови, компоти; јаја, млеко и млечни 

производи; јестива уља и масти.   

30  кафа, чај, какао, шећер, пиринач, тапиока, саго, 

замена кафе; брашно и производи од житарица, хлеб, 

колачи, посластице, сладоледи; мед, меласа, квасац, 

прашак за пециво; со, сенф; сирће, сосови (као 

зачини); зачини; лед.  31  пољопривредни, вртларски  
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и шумарски производи и зрневље; живе животиње; 

свеже воће и поврће; семе, природне биљке и цвеће; 

храна за животиње, слад.   

32  пиво, минералне и содне воде и друга 

безалкохолна пића; пића од воћа и воћни сокови; 

сирупи и други препарати за производњу пића.   

33  алкохолна пића (изузев пива).   

34  дуван; артикли за пушаче; шибице.   

35  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.   

36  осигурање; финансијски послови; новчани 

(монетарни) послови; послови везани за 

непокретности.   

37  постављање и поправка електричних уређај а; 

постављање и поправљање опреме за грејање; 

постављање и поправка апарата за климатизацију; 

постављање кухињске опреме; инсталирање, 

одржавање и поправка машина; одржавање возила; 

пружање информација у вези са поправкама; 

чишћење и поправка котлова; одржавање и поправка 

горионика [пламеника]; постављање, одржавање и 

оправљање канцеларијских машина и опреме; 

изградња; грађевински надзор; постављање и 

поправљање складишта; услуге сервисних станица за 

возила [бензинских пумпи]; инсталирање и поправка 

телефона; пружање информација у вези са 

изградњом; оштрење ножева; инсталација, 

одржавање и поправка рачунарске опреме; уградња 

прозора и врата; консултације о грађењу; услуге 

електричара; пуњење електричних возила; 

изнајмљивање преносивих пуњача; столарске услуге 

[поправке дрвених предмета].  

38  телекомуникације.   

39  транспортне услуге; паковање и складиштење 

робе; организовање путовања.  

40  стругање; прочишћавање ваздуха; завршна 

обрада текстила; завршна обрада папира обрада 

дрвета; лемљење; сечење тканина; штампање 

узорака; електролиза; ковачке услуге; гравирање; 

обрада текстила за отпрорност на ватру; 

ламинирање; брушење; обрађивање метала; каљење 

метала; полирање брусилицом; рециклажа отпада и 

смећа; склапање материјала по наруџбини за друге; 

пружање информација које се односе на обраду 

материјала; прерада отпада; преправка одеће услуге 

прављења котлова; вулканизација; уништавање 

отпада и смећа; офсет штампање; сортирање отпада 

и материјала за рециклажу; рециклирање; услуга 3Д 

штампања за друге; столарске услуге; изнајмљивање 

батерија; академије.   

42  научне и технолошке услуге и истраживање и 

пројектовање у вези наведених услуга; услуге 

индустријске анализе и истраживања; пројектовање 

и развој компјутерског хардвера и софтвера; правне 

услуге.   

 

43  услуге обезбеђивања хране и пића; привремени 

смештај.   

44  медицинске услуге; ветеринарске услуге; 

хигијенска њега и њега љепоте за људе или за 

животиње; услуге пољопривреде, повртларства и 

шумарства.   

45  правне услуге; сигурносне услуге за заштиту 

имовине и лица; личне и друштвене услуге које 

пружају други, намијењене за задовољење људских 

потреба.   
 

(210) Ж- 2020-1029 (220) 24.06.2020. 

 (442) 14.02.2023. 

(731) "Okov International" d.o.o. 

Партизанске авијације бр. 2, Нови Београд, RS 

(540) 

 

(531) 04.05.03; 26.02.07; 26.07.25; 26.15.01; 27.05.09; 

29.01.01; 29.01.04  

(591) плава, наранџаста.  

(511) 1  хемијски производи који се употребљавају у 

индустрији, науци, фотографији, пољопривреди, 

хортикултури и шумарству; непрерађене вештачке 

смоле, непрерађене пластичне материје; ђубрива; 

смеше за гашење ватре; препарати за каљење и 

заваривање; хемијске супстанце за очување 

намирница; материје за штављење; лепљиве 

супстанце које се употребљавају у индустрији.  

2  боје, фирнајзи, лакови, средства за заштиту од рђе 

и труљења дрвета; материје за бојење; средства за 

нагризање; сирове природне смоле; метали у облику 

листова и праха за сликаре, декоратере, штампаре и 

уметнике.  

3  средства за бељење и друге супстанце за употребу 

у перионицама; препарати за чишћење, полирање, 

рибање и нагризање; сапуни; парфимерија, етерична 

уља, козметика, лосиони за косу; пасте за зубе.  

4  индустријска уља и масти; мазива; једињења за 

скупљање прашине влажењем и везивањем; горива 

(укључујући моторна течна горива) и материје за 

осветљавање; свеће и фитиљи за осветљавање.  

5  фармацеутски и ветеринарски препарати; 

санитарни препарати за медицинску употребу; 
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дијететске супстанце прилагођене за употребу у 

медицини, храна за бебе; фластери, материјали за 

завијање; материјали за пломбирање зуба, зубарска 

смо ла; дезинфекциона средства; препарати за 

уништавање штеточина; фунгициди, хербициди.  

6  обични метали и њихове легуре; метални 

грађевински материјали; металне преносне 

грађе¬вине; метеријали од метала за железничке 

шине; неелектричне жице и каблови од обичног 

метала; браварски производи; мали метални 

гвожђарски производи; цевчице и цеви од метала; 

сефови; производи од обичних метала; руде.  

7  инкубатори за јаја; мотори и погонске машине 

(осим за сувоземна возила); апарати за чишћење - 

ацетиленски; мешачи; пољопривредне машине; 

пољопривредне дизалице; филтери за чишћење 

расхлађеног ваздуха; за моторе; ваздушни 

кондензатори; машине за сечење по мери; за 

индустријске намене; вентили (делови машина); 

постоља за тестерисање (делови машина); кућишта 

(делови машина); млинови (машине); машине за 

мешање; машине за мешање бетона; машине за 

мућење путера; спој нице за машине и моторе; 

машине за жетву; машине за брање и кошење; 

машине за обраду дрвета; апарати за везивање сена; 

машине за вађење и скупљање блата; машине за 

испирање; копачи, механички; машине за дубљење; 

ножеви као делови машина; центрифугалне машине 

за сушење веша; мазалице (делови машина); 

центрифугалне машине; центрифугални млинови; 

центрифугалне пумпе; држачи (делови машина); 

стругови (машински алати); делови за моторне 

котлове; винске пресе; машине за савијање; шишачи, 

електрични; маказе (електричне), длета за машине; 

једносмерни вентили (делови машина); филтер 

пресе, компресори (машине); турбокомпресори; 

кондензатори паре (делови машина); инсталације за 

кондензацију; шишачи (машине); секачи (машине); 

струјни генератори; главе за бушење; лежајеви 

[делови машина]; ножеви (електрични); дизалице за 

зупчасте полуге и зупчанике; инсталације за 

просејавање; дизалице [машине]; машине за прераду 

коже; главе цилиндара за моторе; цилиндри за 

машине; плугови за уклањање траве; апарати за 

намотавање (механичко); грејачи воде који су делови 

машина; машине за одвајање жита; уређаји за 

подизање; ковачке машине; апарати за бојење за 

штампарске машине, пунилице - снабдевачи [делови 

машина]; машине за умотавање; пумпе [делови 

машина и мотора]; машине за печаћење; машине за 

калупно ковање; машине за етикетирање; сита 

[машине или делови машина]; ножеви за косилице, 

сечива (делови машина); машине за филтрирање, 

машине за завршну обраду, стезне главе [делови 

машина]; пре се за сточну хрануж; клипови за 

цилиндре; издувне машине за компресију; 

избацивање и пренос гасова; косилице травњака 

[машине]; машине за дување или вентилатори за 

компресију, усисавање и пренос зрна; машине за 

компресију, усисавање и пренос зрна, дувалице; 

вентилатори за компресију, усисавање и пренос зрна; 

машине за утискивање; урезивачи [машински алат]; 

секачи плеве; секачи сламе; машине за сецкање меса, 

електричне; дрљаче; машине за распршивање; 

распршивачи [машине]; сечива за резаче плеве; 

машине за брушење сечива; машине за оштрење 

[брушење] сечива; оштрице тестере, делови машина; 

држачи сечива [делови машина]; кружни млинови; 

термички секачи [машине]; машине за прање судова; 

апарати за прање; машине за прање веша; 

инсталације за прање возила; апарати за дизање; 

пресе за пеглање; приручни апарати за утовар и 

истовар; чекићи [делови машина]; чекићи на струју; 

пнеуматски чекићи; ковачки чекић; регулатори 

(делови машина); кухињске дробилице, електричне; 

машине за млевење; мешалице [машине]; вршалице; 

машине за кошење и везивање сноп љ а; вршалице и 

млатилице; клипови за моторе; калупи [делови 

машина]; млинови за употребу у домаћинству, 

којима се не управља ручно; машине за калупљење; 

чункови [делови машина]; машине и апарати за 

чишћење, електрични; машине за усисавање за 

индустријску употребу; ручни алат на механичко 

покретање; алати [делови машина]; уређаји за 

држање машинских алата; отварачи за конзерве, 

електрични; машине за сечење хлеба; кућишта за 

осовине [делови машина; машине за паковање; 

машине за фарбање; пиштољи за бојење 

распршивањем; машине за бушење; електричне 

ручне бушилице; машине за пробадање; млинови за 

бибер, изузев оних којима се управља ручно; машине 

и апарати за полирање [електрични]; пумпе 

[машине]; пумпе за инсталације за грејање; вакумске 

пумпе [машине]; машине, електромеханичке, за 

припремање пића; регулатори притиска [делови 

машина]; машине за равнање; грабуље за машине за 

грабуљање; машине за скупљање; машине за 

обрубљивање; машине за центрирање; машине за 

пеглање; опруге [делови машина]; уређаји за 

повлачење завеса, електрично покретани; машине за 

закивање; славине [делови машина или мотора]; 

машински лежајеви; ваљкасти лежајеви; машине за 

вађење корова; машине за прављење кобасица; 

машине за печаћење за индустријску употребу; 

сејачице [машине]; електричне машине за 

заваривање; ковачки мехови; машине за пуњење; 

компресори; машине за бојење; цевни водови, 

пнеуматски; дизалице, чекрци; калеми, механички, за 

еластична црева; пољопривредно справе, осим оних 

којима се ручно управља; точкови за оштрење 

[делови машина]; брусеви [делови машине]; 

компресорске машине; миксери, електрични; витла 
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или калемови [делови машина]; машине за затварање 

флаша; четке, које се покрећу електричном струјом 

[делови машина; млинови за кафу, којима се не 

управља ручно; машине за померање земље; машине 

за цепање за индустријску употребу; машине за 

прераду хране, електромеханичке; улошци за 

машине за филтрирање; преносни ланци, осим за 

копнена возила; главе за бушилице [делови машина]; 

испусне славине; мешалице, електричне, за кућну 

употребу; кухињске машине, електричне; машине за 

раздвајање; резачи, сврдла за бургије [делови 

машина]; машине за стругање поврћа; пиштољи на 

компримовани ваздух за истискивање кита; филтери 

који су делови машина или мотора; плугови за 

копање ровова; брисачи електрични, за кућну 

употребу; пресе за воће, електричне, за употребу у 

домаћинству; опрема за бушење, плутајућа и не 

плутајућа; цеви за котлове [делови машина]; 

прерађивачи хране, електрични; електрични 

пиштољи са лепком; пиштољи [алати са употребом 

експлозивних патрона; уређаји за чишћење који 

користе пару; бренери, на гас; инсталације за 

извлачење прашине у циљу чишћења; електрични 

чекићи; агрегати за резервно напајање; машине за 

прање под високим притиском; машине за полирање 

ципела, електричне; апарати за заваривање, гасни; 

апарати за лемљење, на гас; цеви за заваривање, на 

гас; алат за лемљење, гасни; наставци за усисиваче за 

распршивање парфема и дезинфекционих средстава; 

црева за усисиваче; усисивачи за прашину; 

вибратори [машине] за индустријску употребу; 

ваздушне четке за наношење; отварачи врата, 

хидраулични; отварачи врата, пнеуматски; кесе за 

усисиваче; плинске летлампе; електроде за машине 

за заваривање; електрични апарати за заваривање; 

апарати за лемљење, електрични; лемилице, 

електричне; апарати за заваривање са електричним 

луком, електролучно заваривање; апарати за 

електролучно резање; плинске лет-лампе, лемилице; 

пресе за грожђе; машине за дување, мехови; 

електрични затварачи; електрични отварачи врата; 

електрични апарати за затварање, паковање 

пластике; кухињски млинови, електрични; 

електрични алати за вађење ексера; четке за 

усисиваче; набијачи [машине]; усисне папуче 

усисивача; соковници, електрични; одвијачи, 

електрични; машине за орање у пољопривреди; 

справе за спирално сечење поврћа, електричне; 

подни парочистачи; машина за сечење сира, 

електрична; љуштилице за поврће, електричне; 

елеватори за житарице; машине за прање веша са 

интегрисаним бубњем за сушење; преносиви 

ултразвучни уређаји за прање веша; сецкалице 

поврћа, електричне; ренда за поврће, електрична; 

кућни роботи за чишћење и прање веша са 

вештачком интелигенцијом.   

8  ручни алати и справе (којима се ручно управља); 

прибор зајело; хладно оружје; жилети.  

9   апарати и инструменти научни, поморски, 

геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, 

за вагање, мерење, сигнализацију, контролу 

(инспекцију), спасавање и наставу; апарати и 

инструменти за провођење, прекид, трансформацију, 

акумулацију, регулисање и контролу електрицитета; 

апарати за снимање, пренос и репродуковање звука 

или слике; магнетни носиоци података, дискови за 

снимање; аутоматске машине и механизми за апарате 

који се покрећу новцем или жетоном; регистар касе, 

рачунске машине, опрема за обраду података и 

компјутери; апарати за гашење пожара.   

10  хируршки, медицински, зубарски и ветеринарски 

апарати и инструменти; вештачки удови, очи и зуби; 

ортопедски артикли; хируршки материјали за 

зашивање.  

11  апарати за осветљавање, грејање, производњу 

паре, кување, хлађење, сушење, вентилацију, 

снабдевање водом и за санитарне сврхе.   

12  возила; апарати за кретање по земљи, ваздуху или 

води.  

13  ватрено оружје; муниција и пројектили; 

експлозиви; средства за ватромет.  

14  драгоцени метали и њихове легуре и производи 

од драгоцених метала или са превлаком од њих, који 

нису укључени у друге класе; накит, бижутерија, 

драго камење; часовничарски и хронометријски 

инструменти.   

15  музички инструменти.  

16  хартија, картон и производи од њих; штампане 

ствари; фотографије; канцеларијски материјал; 

лепила за канцеларијске и кућне потребе; уметнички 

материјали; кичице; писаће машине и канцеларијски 

реквизити (изузев намештаја); материјали за обуку и 

наставу (изузев апарата); пластични материјал за 

паковање (који није укључен у друге класе); 

штампарска слова; клишеи.   

17  гума, каучук, азбест; полупрерађени пластични 

производи; материјали за подбијање (подлошке), 

заптивање и изоловање; савитљиве неметалне цеви.   

18  кожа и имитација коже; животињска кожа; 

кофери и путне торбе; кишобрани, сунцобрани и 

штапови за ходање; бичеви, сарачка и седларска 

роба.   

19  грађевински материјали (неметални); чврсте 

неметалне цеви за грађевине; асфалт, црна смола и 

битумен, неметалне преносне грађевине; споменици, 

који нису од метала.   

20  намештај, огледала, оквири за слике; производи 

од дрвета, плуте, трске, рогоза, врбовог прућа, рога, 

кости, слоноваче, китове кости, шкољки, ћилибара, 

седефа, морске пене и замене свих ових материјала, 

или од пластике.  
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21  кућне или кухињске справе и посуде (које нису 

од драгоцених метала или са превлакама од њих); 

чешљеви и сунђери; четке (изузев кичица); 

материјали за прављење четки; артикли који се 

користе при чишћењу; челична вуна; непрерађено 

или полупрерађено стакло (осим стакла које се 

користи у грађевинарству); стакларија, порцелан, 

фајанс, грнчарија и лончарија.  

22  ужад, канапи, мреже, шатори, надстрешнице од 

цираде, цираде, једра, вреће (xакови) и торбе; 

материјали за пуњење мадраца (осим од гуме или 

пластике); сирове влакнасте текстилне материје.  

23  пређа и конац, за текстилну употребу.  

24  текстил и текстилни производи; прекривачи за 

кревете и столове.  

25  одећа, обућа, покривала за главу.  

26  чипка и вез, траке (пантљике) и гајтани; дугмад, 

копче и петље, шпенадле и игле; вештачко цвеће.  

27  теписи, асуре, простирке отирачи, линолеум 

други материјали за покривање подова; прекривачи 

за зидове (нетекстилни).  

28  игре и играчке; гимнастички и спортски артикли; 

украси за јелке.  

29  месо, риба, живина и дивљач; месне прерађевине; 

конзервисано, сушено и кувано воће и поврће; 

желеи, џемови, компоти; јаја, млеко и млечни 

производи; јестива уља и масти. 

30  кафа, чај, какао, шећер, пиринач, тапиока, саго, 

замена кафе; брашно и производи од житарица, хлеб, 

колачи, посластице, сладоледи; мед, меласа, квасац, 

прашак за пециво; со, сенф; сирће, сосови (као 

зачини); зачини; лед.  

31  пољопривредни, вртларски и шумарски 

производи и зрневље; живе животиње; свеже воће и 

поврће; семе, природне биљке и цвеће; храна за 

животиње, слад.  

32  пиво, минералне и содне воде и друга 

безалкохолна пића; пића од воћа и воћни сокови; 

сирупи и други препарати за производњу пића.  

33  алкохолна пића (изузев пива).  

34  дуван; артикли за пушаче; шибице.  

35  оглашавање; вођење послова; пословно 

управљање; канцеларијски послови.  

36  осигурање; финансијски послови; новчани 

(монетарни) послови; послови везани за 

непокретности.  

37  постављање и поправка електричних уређај а; 

постављање и поправљање опреме за грејање; 

постављање и поправка апарата за климатизацију; 

постављање кухињске опреме; инсталирање, 

одржавање и поправка машина; одржавање возила; 

пружање информација у вези са поправкама; 

чишћење и поправка котлова; одржавање и поправка 

горионика [пламеника]; постављање, одржавање и 

оправљање канцеларијских машина и опреме; 

изградња*; грађевински надзор; постављање и 

поправљање складишта; услуге сервисних станица за 

возила [бензинских пумпи]; инсталирање и поправка 

телефона; пружање информација у вези са 

изградњом; оштрење ножева; инсталација, 

одржавање и поправка рачунарске опреме; уградња 

прозора и врата; консултације о грађењу; услуге 

електричара; пуњење електричних возила; 

изнајмљивање преносивих пуњача; столарске услуге 

[поправке дрвених предмета].  

38  телекомуникације. 9  транспортне услуге; 

паковање и складиштење робе; организовање 

путовања.   

40  стругање; прочишћавање ваздуха; завршна 

обрада текстила; завршна обрада папира обрада 

дрвета; лемљење; сечење тканина; штампање 

узорака; електролиза; ковачке услуге; гравирање; 

обрада текстила за отпорност на ватру; ламинирање; 

брушење; обрађивање метала; каљење метала; 

полирање брусилицом; рециклажа отпада и смећа; 

склапање материјала по наруџбини за друге; 

пружање информација које се односе на обраду 

материјала; прерада отпада; преправка одеће услуге 

прављења котлова; вулканизација; уништавање 

отпада и смећа; офсет штампање; сортирање отпада 

и материјала за рециклажу; рециклирање; услуга 3Д 

штампања за друге; столарске услуге; изнајмљивање 

батерија; академије.  

42  научне и технолошке услуге и истраживање и 

пројектовање у вези наведених услуга; услуге 

индустријске анализе и истраживања; пројектовање 

и развој компјутерског хардвера и софтвера; правне 

услуге.  

43  услуге обезбеђивања хране и пића; привремени 

смештај.  

44  медицинске услуге; ветеринарске услуге; 

хигијенска нега и нега лепоте за људе или за 

животиње; услуге пољопривреде, повртларства и 

шумарства.  

45  правне услуге; сигурносне услуге за заштиту 

имовине и лица; личне и друштвене услуге које 

пружају други, намењене за задовољење људских 

потреба. 
 

(210) Ж- 2021-1779 (220) 15.10.2021. 

 (442) 14.02.2023. 

(731) Tarte, Inc., 1375 Broadway, Suite 800, 

New York, NY 10018, US 

(740) Гордана Поповић, Таковска 19, 11000, Београд 

(540) 

POWER FLEX 

(511) 3  козметика; козметички препарати; 

козметички препарати за негу коже; немедицински 

препарати за негу коже; козметичке креме; 

козметички препарати за потамњивање; препарати за 
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самопотамњивање; креме за потамњивање; лосиони 

за сунчање; немедицински препарати за заштиту 

коже од  сунца; производи за негу коже, наиме, 

немедицински серум за кожу; етерична уља; 

козметички серуми; козметичке торбе које садрже 

козметику; комплети и поклон сетови који се састоје 

првенствено од козметике и препарата за негу коже; 

лак за нокте; препарати за негу ноктију; сапуни за 

лице и тело; лосиони за тело; млеко за тело; 

препарати за пилинг тела; спрејеви за тело; купке; 

креме за лице и тело; шампони и регенератори за 

косу; препарати за обликовање косе; препарати за 

негу косе; дезодоранси за тело; козметика, наиме, 

руменила, руменила за образе, емулзије за тело, 

лосиони за тело у виду маске, пудери за тело у виду 

маске, уље за тело, коректори за лице, коректори за 

кожу, коректори за тело, бб креме, лосиони за кожу, 

регенератори за кожу, хидратантни препарати за 

кожу, козметички јастучицћи, козметичке оловке, 

креме за кожу , креме за очи, гелови за очи, шминка 

за очи, оловке за очи, сенке за очи, оловке за обрве, 

гелови за обрве, ајлајнери, препарати за чишћење 

коже, препарати за чишћење лица, емулзије за лице, 

маске за лице, препарати за пилинг лица, подлога за 

шминку, пудер за тело, пудер за лице, немедицнски 

балзам за усне, крема за усне, сјај за усне, оловка за 

усне, кармини, блистави ружеви за усне са балзамом 

и прозрачним и сјајним ефектом, маскара; вештачке 

трепавице; препарати за избељивање зуба; прајмери 

за шминку; мириси.  

35  услуге онлајн водича за купце који пружа 

информације потрошачима у области козметике; 

пружање онлајн информација потрошачима у 

области козметике.  
 

(210) Ж- 2022-204 (220) 08.02.2022. 

 (442) 14.02.2023. 

(731) Yunnan Tobacco International Co. Ltd, 345 

Panjing Street,, Panlong District, Kunming 650225,, CN 

(740) Гордана Поповић, Таковска 19, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 02.09.08; 27.05.01; 27.05.10  

(511) 34  дуван, било прерађен или непрерађен; 

дувански производи; замена за дуван, не у 

медицинске или лековите сврхе; цигарете; 

цигарилоси; цигаре; ручне машинице за прављење 

цигарета; тубе за цигарете; филтери за цигарете; 

папир за цигарете; електронске цигарете; течност за 

електронске цигарете; шибице и артикли за пушаче.  
 

(210) Ж- 2022-261 (220) 18.02.2022. 

 (442) 14.02.2023. 

(731) Tarte, Inc., 1375 Broadway, Suite 800,  

New York, NY 10018, US 

(740) Гордана Поповић, Таковска 19, 11000, Београд 

(540) 

TARTE SEA POWER FLEX 

(511) 3  козметика; козметички препарати; 

козметички препарати за негу коже; немедицински 

препарати за негу коже; козметичке креме; 

козметички препарати за потамњивање; препарати за 

самопотамњивање; креме за потамњивање; лосиони 

за сунчање; немедицински препарати за заштиту 

коже од  сунца; производи за негу коже, наиме, 

немедицински серум за кожу; етерична уља; 

козметички серуми; козметичке торбе које садрже 

козметику; комплети и поклон сетови који се састоје 

првенствено од козметике и препарата за негу коже; 

лак за нокте; препарати за негу ноктију; сапуни за 

лице и тело; лосиони за тело; млеко за тело; 

препарати за пилинг тела; спрејеви за тело; купке; 

креме за лице и тело; шампони и регенератори за 

косу; препарати за обликовање косе; препарати за 

негу косе; дезодоранси за тело; козметика, наиме, 

руменила, руменила за образе, емулзије за тело, 

лосиони за тело у виду маске, пудери за тело у виду 

маске, уље за тело, коректори за лице, коректори за 

кожу, коректори за тело, бб креме, лосиони за кожу, 

регенератори за кожу, хидратантни препарати за 

кожу, козметички јастучицћи, козметичке оловке, 

креме за кожу , креме за очи, гелови за очи, шминка 

за очи, оловке за очи, сенке за очи, оловке за обрве, 

гелови за обрве, ајлајнери, препарати за чишћење 

коже, препарати за чишћење лица, емулзије за лице, 

маске за лице, препарати за пилинг лица, подлога за 

шминку, пудер за тело, пудер за лице, немедицнски 

балзам за усне, крема за усне, сјај за усне, оловка за 

усне, кармини, блистави ружеви за усне са балзамом 

и прозрачним и сјајним ефектом, маскара; вештачке 

трепавице; препарати за избељивање зуба; прајмери 

за шминку; мириси.  

35  услуге онлајн водича за купце који пружа 

информације потрошачима у области козметике; 

пружање онлајн информација потрошачима у 

области козметике.  
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(210) Ж- 2022-324 (220) 23.02.2022. 

 (442) 14.02.2023. 

(731) Миломир Трошић, Цара Душана 093,  

37240, Трестеник, RS 

(540) 

 

(531) 26.01.16; 27.05.01; 27.05.08  

(511) 9  уређаји за електричне и електронске ефекте 

за музичке инструменте; аудио појачала, 

претпојачала, појачала за слушалице, дигитално-

аналогни конвертери.  
 

(210) Ж- 2022-593 (220) 30.03.2022. 

 (442) 14.02.2023. 

(731) WORTS TEAM DOO, Дечка бр.155,  

22310, Шимановци, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 29.01.05  

(591) љубичаста  

(511) 16  врећице [коверте, кесе] од папира или 

пластике, за паковање; школска опрема [свеске и 

прибор за писање]; амбалажа за флаше од папира 

или картона;подметачи за чаше од папира; 

пластична, мехураста амбалажа за паковање или 

умотавање; ножеви за папир [за отварање 

писама];вреће за ђубре [од папира или пластике]; 

стоне салвете од папира; подметачи од папира; 

убруси од папира; етикете од папира или картона; 

папирни филтери за кафу; пластификатори 

докумената за канцеларијску употребу; плочице са 

хватаљком за листове папира; упијајуће фолије од 

папира или пластике за паковање хране; фолије од 

папира или пластике за одржавање влаге за паковање 

хране]; држачи списа, докумената [канцеларијски 

прибор]; папирни и картонски материјали за 

паковање [пуњење, облагање]; торбе за куповину од 

папира или пластике; кесе за набавку од папира или 

пластике; папир за печење.  

20  алке за завесе; сребрно стакло [огледала]; 

ормани, креденци; ормарићи за лекове; клупе 

[намештај]; корпе за рибу; вешалица за одећу 

послужавници, неметални; држачи за пешкире, 

неметални, причвршћени; посуде, пластичне за 

амбалажу; држачи завеса, који нису од текстила; 

затварачи, који нису од метала, за контејнере; 

посуде; опрема за намештај, неметална; постоља за 

саксије; даске за сечење [табле]; сандуци, гајбе; 

ратан, трска; сталци за излагање новина; сталци за 

часописе; постоља за кишобране; табле за столове; 

табле за столове; шине за завесе [гарнишне]; полице 

за намештај; пластичне кант траке за намештај; 

тоалетни сточићи; лајсне за рамове за слике; полице 

за складиштење; ормарићи са бравицама [намештај]; 

сталци [намештај]; табле за држање кључева; сталци 

за тањире [намештај]; чепови, који нису од метала; 

затварачи, неметални; амбалажа од дрвета за флаше; 

корпе, неметалне; натписи од дрвета или пластике; 

ручна колица[намештај]; ременице од пластике за 

завесе; покретне преграде [намештај]; кутије за 

излагање накита; граничници за врата, неметални и 

не од гуме; сандуци за алат, неметални, празни; 

полице; држачи ташни, неметални; етикете од 

пластике; полице за књиге; сталци за одела; 

пластичне копче за затварање торби; комоде за 

купатила [намештај]; контејнер за смеће, неметални; 

канте за рециклирање, неметалне; етикете од 

пластике или гуме које се причвршћавају на одећу.  

21  корита за пиће; корита за храњење челична; вуна 

за чишћење; даске за прање; посуде за чување хране, 

топлотно изоловане; прахери [ручне справе]; паклене 

кугле [посуде]; паклене бочице [посуде]; млазнице за 

црева за заливање; справе за заливање; млазнице за 

црева за заливање; за заливање; корпе за хлеб за 

кућну употребу; метле; механичке метле; паклене 

боце [посуде]; кофе; канте; лавори [посуде]; 

комплети посуда за кување; сипачи пића [пурери]; 

посуде за путер; поклопци за кутије за путер; кригле 

за пиво; стаклене тегле; посуде за пиће; топлотно 

изоловане посуде за пића; кутије за држање 

папирних убруса; кутије за сапун; кутије справе за 

заливање; справе за распршивање; четке; вртне 

прскалице; канте за чај; посуде [чиније]; плетени 

балони за пића; стаклени балони за пића; стаклени 

затварачи; вадичепи, електрични и неелектрични; 

украсне стаклене кугле; флаше [боце]; термоси; 

вакумиране боце; расхладне боце; отварачи за 

флаше, електрични и неелектрични; кухињски 

ражњићи од метала; ражњићи за печење, метални; 

четке за тоалет; четке за стаклене лампе; флашице за 

уље и сирће; кафански послужавници; сита [кућне 

посуде]; топлотно-изолационе посуде; декоративни 

бокали; држачи за јеловнике; шерпе; метална 

средства за рибање, чишћење за тигање; решетке за 

пепео [за употребу у домаћинству]; керамика за 

употребу у домаћинству; млатилице за муве; казани, 

котлови; четке за ципеле; чешљеви; крпе за 

чишћење; украси од порцелана; калупи, модле 

[кухињски прибор] неелектрични; апарати за 
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полирање воском; шејкери за коктеле; посуде за 

лепак; стаклене посуде; рогови за пиће; козметички 

прибор; цедиљке за употребу у домаћинству; чиније 

за воће; стони држачи ножева; затварачи поклопаца 

за лонце; поклопци за лонце; навлаке за даске за 

пеглање; пресе за кравате; мешалице, не-електричне, 

за кућну употребу; цедиљке [кухињске справе]; 

кристал [стакларија]; калупи за коцке леда; посуде за 

прављење леда; кожа за полирање; посуђе за кување, 

неелектрично; лопатице за употребу у домаћинству; 

куварске модле; инструменти за чишћење, ручни; 

чачкалице; корита за прање веша; плочице за 

спречавање кипења млека; кухињске даске за 

сецкање; чешљеви за косу са великим зупцима; 

апарати за скупљање прашине, неелектрични; сталци 

за пегле; тоалетни несесери; несесери са прибором; 

држачи за тоалет папир; држачи за сапуне; сифонске 

боце за сода воду; емајлирано стакло, не за 

грађевинарство; дрвени калупи за ципеле; левци; 

сетови за зачине; сунђери за купање; држачи 

сунђера; крпе за брисање прашине са намештаја; 

сталци за сушење веша; кофе од тканих влакана; 

кутије за чешљеве; грнчарија; носачи за цвеће и 

биљке [цветни аранжмани]; саксије; жице за мућење, 

неелектричне, за употребу у домаћинству; мопови; 

тигањи; четке за рибање; пресе за воће, 

неелектричне, за употребу у домаћинству; упијачи 

дима, за кућну употребу; војничке посуде [мањерке]; 

растезачи рукавица; moulds модле за колаче; 

плочасто стакло [сировина]; боце за пиће за 

спортове; роштиљ [кухињски прибор]; решетке за 

печење [кухињски прибор]; постоље за роштиљ; 

ножице за роштиљ; четке за катран, са другом 

ручком; пуфне за пудерисање; замке за инсекте; 

лонци; посуде за поврће; сервиси за ликер;кашике за 

преливање [кухињски прибор]; мајолика; кухињски 

млинови, неелектрични; кућне потрепштине; прибор 

за скупљање мрвица; мозаици од стакла, који нису за 

грађевинарство; млинови за употребу у домаћинству, 

ручни отпаци; вуне за чишћење; полози [вештачки]; 

чашице за јаја; опал стакло; млечно стакло; сунђери 

за прање; сунђери за рибање; даске за сечење хлеба; 

излетничке корпе заједно са посуђем; пресе за 

панталоне; папирни тањири; оклагије [кућне]; 

електрични чешљеви; лопатице за торту; кашике за 

сервирање колача; пипете за тестирање вина; сифони 

за тестирање вина; даске за пеглање; послужавници 

од папира, за домаћинство; земљано посуђе; 

млазнице за канте за заливање; млин за бибер, ручни; 

посуде за бибер; неелектричне машине и апарати за 

полирање, за кућну употребу; материјали за 

полирање, изузев препарата, папира и камена за 

полирање; порцеланска роба; вазе; посуде за сапун; 

држачи сапуна; ноћне посуде; грнчарија; канте за 

смеће; корпе за ђубре; канте за отпад; канте за ђубре; 

пудријере, празне; кофе за лед; посуде за лед; ренда 

за кућну употребу; замке за пацове; кутије за 

употребу у домаћинству или кухињи; прстенови за 

салвете; чиније за салату; сланици;прскалице за 

заливање цвећа и биљака; сервиси [посуђе];посуђе; 

сервиси за чај [стоно посуђе]; стони држачи салвета; 

сream, non electric; посуде за прављење леда и 

сладоледа, не-електричне; тацне; кашике за обување 

ципела; чиније за супу; четке за обрве; замке за 

мишеве [мишоловке]; статуе од порцелана, керамике, 

печене глине, теракоте или стакла; чиније за шећер; 

стоне украсне вазне; шољице;вешалице за одећу; 

чајници; кукице за закопчавање; касице "прасице"; 

диспензери за напитке, не-електрични; стоно посуђе 

[изузев кашика, виљушки, ножева]; распршивачи 

мириса; мирисни испариви распршивачи; стакло са 

уграђеним електричним проводницима; бојена 

стакларија; стакла за прозоре возила [полупрерађени 

производ]; шоље; уметничка дела од порцелана, 

керамике, печене глине, теракоте или стакла; 

тањири; експрес лонци, не-електрични; аутоклави 

[кувала под притиском], не-електрични; мутилице, 

не-електричне; грејачи за флашице за храњење, не-

електрични; четкице за бријање; постоља за четкице 

за бријање; прстенови за свеће; кутије од стакла; 

посуде за бомбоне; посуде за слаткише; свећњаци; 

канделабри [свећњаци]; чајници, не-електрични; 

филтери за чај; јаја за припрему чаја од целог листа; 

бисте од порцелана, керамике, печене глине, 

теракоте, или стакла; омоти, навлаке за саксије, које 

нису од папира; омоти, навлаке за саксије који нису 

од папира; млинови за кафу, ручни; сервиси за кафу 

[стоно посуђе]; филтери за кафу, не-електрични; 

лончићи за кување филтер кафе, не-електрични; 

подметачи, не од папира и текстила; абразивни 

сунђер и за кухињску употребу; фритезе, 

неелектричне; преносне расхладне кутије, 

неелектричне; преносни фрижидери, неелектрични; 

апарати на воду за чишћење зуба и десни; јеленска 

кожа за чишћење; неелектричне справе за полирање 

ципела воском; поклопци за посуде са сиром; корпе 

за домаћинство; послужавници за домаћинство; 

памучни отпад за чишћење; поклопци за храну; 

прекривачи хране; подметачи [стони прибор]; 

бокали; крчази; кухињске посуде; кухињски 

прибори; прибори за кување, не-електрични; држачи 

за чачкалице; четкице за зубе, електричне; апарати за 

уклањање мириса за личну употребу; четке за 

чишћење резервоара и посуда; натписи [ознаке] од 

порцелана или стакла; сунђери за употребу у 

домаћинству; перјане пајалице; крпе за прашину 

стаклена силиконска влакна, која нису за текстилну 

употребу; фиберглас, осим за изолацију или 

текстилну употребу; фигурине од порцелана, 

керамике, печене глине, теракоте или стакла; 

статуете од порцелана, керамике, печене глине, 

теракоте или стакла; нити од фибергласа, које нису 
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за текстилну употребу; посуде за кување кафе 

[џезве], не- електричне; цедиљке за ча]; боце и 

чутуре; рукавице за употребу у домаћинству; врчеви 

и кригле; сетови флашица за уље и сирће; рукавице 

за полирање; справе за гашење свећа; кадице за бебе, 

преносиве; кавези за кућне љубимце; крпе за прање 

подова; четке за прање судова; собни тераријуми [за 

узгајање биљака]; кутије простирке за кућне 

љубимце; посуде за кућне љубимце; пекачи вафли, 

неелектрични; кутије за хлеб; штапићи за јело; 

кучина, кудеља за чишћење; штипаљке за веш; 

штапићи за коктеле; посластичарске шприц кесе за 

украшавање; ножеви за колаче [бисквите]; посуде за 

колаче; чаше, папирне или пластичне; чаше за пиће; 

конац за чишћење зуба; рукавице за баштованство; 

посуде за кување [без електричног загревања]; 

расхладне торбе и кесе; ротирајућа тацна 

послужавник; кутије за храну; варјаче [кухињски 

прибор]; машине за резанце, ручне; ножеви за теста; 

вакум гума за отпушавање одвода; шпатуле за 

кухињу; абразивни сунђери за кожу; преса за бели 

лук [кухињски прибор]; тањири за једнократну 

употребу; шипке и прстенови за пешкире; држачи 

пешкира у облику; прстенова и шипки; држачи 

тоалетног папира; кућни акваријум; поклопци за 

акваријуме; кућни тераријуми [виваријуми]; 

оцеђивачи мопа; канта за искоришћен папир; 

прозорске жардињере; сламке за пиће; прекривачи, 

навлаке за чајнике; прибор за скидање шминке; 

електрични уређаји за привлачење и уништавање 

инсеката; подметачи за печење; дрвени калупи за 

чизме; пљоске; козметичке шпатуле; посуде за 

скупљање масти од печења; замке за муве; држачи за 

свеће; не-електрични парни лонци; сунђери за 

шминкање; не-електрични авани; подметач за шерпе; 

рукавице за рерну; кухињске рукавице; роштиљ 

рукавице; четкице за пециво; куварски шприцеви за 

преливање; рукавице за прање кола; четке за 

шминку; кофе за цеђење мопа; пресе за тортиље, 

неелектричне [кухињксе справе]; четке за воскирање 

скија; четкице за трепавице; сепаратор за јаја, 

неелектрични, за употребу у домаћинству; пенасти 

раздвајачи прстију [сепаратори] за педикир; утични 

распршивачи за средства против комараца; 

расхладне патроне за хлађење јела и пића; коцкице 

леда за вишекратну употребу; стони подметачи за 

јело, који нису од папира или текстила; подметачи, 

који нису од папира и текстила; ознаке за декантере 

[посуде за вино]; аератори за вина; штедне касице; 

уређаји за уклањање длачица са одеће, електрични и 

неелектрични; крпе за полирање; хватаљке за лед; 

хватаљке за салату; сервирне кутлаче; тучак за 

кухињску употребу; авани за кухињску употребу; 

кашике за сладолед; крцкалице за орахе; хватаљке за 

шећер; дршке за метле; кутлаче за вино; кадице на 

надувавање за бебе; сталци за преносиве кадице за 

бебе; држачи кесица за чај; наставци за украшавање 

торти; вртешке за сушење веша мрежасте; врећице за 

кување, које нису за микроталасне пећи; капаљке за 

козметичке сврхе; капаљке за кућну употребу; лонци 

за кување кус-куса, неелектрични; таџини, 

неелектрични; сепаратори за јаја; силиконски 

поклопци за храну, за вишекратну употребу; 

рукавице за негу животиња; брисачи стакла [прибор 

за чишћење]; посуде за поширање јаја; распршивачи 

етарских уља, осим тршчаних распршивача, 

електрични и неелектрични; посуде за распршивање 

етарских уља; машине за тестенину, које се покрећу 

ручно; канте за одлагање пелена; посуде од 

алуминијумске фолије за једнократну кућну 

употребу; ваљкасте љуштилице за бели лук;  левци 

за вино; посуде за храну за кућне љубимце; за храну 

за кућне љубимце, аутоматске грејачи свећа, 

електрични и неелектрични  кухињске крпе; 

абразивне рукавице за пилинг коже; папирне 

корпице за печење; силиконске корпице за печење; 

чиније за супу; орални тушеви;  паметне бочице за 

лекове, које се продају празне; послужавници за 

џепни садржај [за ситне предмете] за кућну 

употребу; истискивачи туба за кућну употребу; 

фигурице од порцелана, керамике, глине, теракоте 

или стакла за торте; посуде за печење; машине за 

млевење меса, неелектричне;  подметачи за пивске 

чаше, који нису од папира нити текстила; канте за 

смеће са аутоматским отварањем и затварањем; 

левци за одвођење паре из теста; хватаљке за 

роштиљ; виљушке за сервирање; кашике за 

сервирање;  виљушке за роштиљ.  
 

(210) Ж- 2022-641 (220) 01.04.2022. 

 (442) 14.02.2023. 

(731) Atrium Property Services d.o.o. Beograd, 

Булевар Михаила Пупина 165г,  

11070, Београд-Нови Београд, RS 

(740) Томислав Шуњка, адвокат, Сремска 4/I, 

21000, Нови Сад 

(540) 

 

(531) 25.07.03; 26.04.01; 26.04.09; 27.05.01; 27.05.10; 

27.05.17; 29.01.04; 29.01.06  
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(591) плава #1E345D (CMYK 100 84 36 23, RGB 30 

52 93), #3BA9E0 (CMYK 69 16 0 0, RGB 59 169 224), 

#00669D (CMYK 90 53 16 2, RGB 0 102 157), 

#1481C4 (CMYK 82 39 0 0, RGB 20 129 196), 

#5199CE (CMYK 68 28 4 0, RGB 81 153 206), сива 

#555150 (CMYK 58 51 50 45, RGB 85 81 80), бела  

(511) 37  чишћење зграда (спољних површина).  
 

(210) Ж- 2022-642 (220) 01.04.2022. 

 (442) 14.02.2023. 

(731) Atrium Property Services d.o.o. Beograd, 

Булевар Михаила Пупина 165г, 11070,  

Београд-Нови Београд, RS 

(740) Томислав Шуњка, адвокат, Сремска 4/I,  

21000, Нови Сад 

(540) 

 

(531) 25.07.03; 26.04.01; 26.04.09; 26.04.12; 27.05.01; 

27.05.10; 27.05.17; 29.01.04; 29.01.06  

(591) плава #1E345D (CMYK 100 84 36 23, RGB 30 

52 93), #3BA9E0 (CMYK 69 16 0 0, RGB 59 169 224), 

#00669D (CMYK 90 53 16 2, RGB 0 102 157), #1481C4  

(CMYK 82 39 0 0, RGB 20 129 196), #5199CE (CMYK 

68 28 4 0, RGB 81 153 206), сива #555150 (CMYK 58 

51 50 45, RGB 85 81 80), бела  

(511) 37  чишћење зграда (спољних површина).  
 

(210) Ж- 2022-828 (220) 09.05.2022. 

 (442) 14.02.2023. 

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

14, 24000, Суботица, RS 

(540) 

MAGNEWILL RAPID 

(511) 5  фармацеутски, медицински и ветеринарски 

препарати; дијететска храна и супстанце 

прилагођене за употребу у медицини или 

ветеринарску употребу, храна за бебе; дијететски 

додаци (додаци исхрани) за људе и животиње.  
 

(210) Ж- 2022-1021 (220) 07.06.2022. 

 (442) 14.02.2023. 

(731) ТRB BRANDS d.o.o. Beograd, Шуматовачка 

бр.35, спрат I, стан 2, 11000 Београд-Bрачар, RS 

(740) Ћосовић М. Драгољуб, Андре Николића 3, 

11000, Београд 

 

 

(540) 

 

(531) 26.03.04; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.22; 27.07.01; 27.07.17 

(511) 7  машине за обраду метала; алати; гусеничари; 

булдожери; копачи; багери; копачи [машине].  

12  возила за кретање по земљи, ваздуху, води или 

шинама; делови за возила; војна возила за транспорт; 

возила са даљинским управљачем, која нису играчке; 

оклопна возила; возила за деминирање; аутономна 

возила.  
 

(210) Ж- 2022-1184 (220) 17.06.2022. 

 (442) 14.02.2023. 

(731) Сенка Добрић and Александар Стевановић, 

Јаше Продановића 36, 11000, Београд, RS i Булевар 

деспота Стефана 23, 11000, Београд, RS 

(740) Весна Живковић, адвокат, Македонска 30, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.02.05; 26.11.12; 26.13.25; 26.15.25; 27.05.01; 

29.01.03; 29.01.08  

(591) сива, зелена  

(511) 41  услуге клубова здравља здравствено и 

фитнес вежбање; организовање и вођење радионица 

(обука); услуге личног фитнес тренера; вођење 

фитнес часова; обука (тренинг); организовања 

изложби за културне или образовне потребе; пренос 

знања и искустава (обучавање). 

43  информације и савети у вези са припремањем 

оброка; изнајмљивање просторија за састанке. 

44  услуге психолога; дијететски и 

нутриционистички савети услуге саветовања о 

здрављу; терапеутске услуге; услуге салона лепоте; 

услуге козметичара; услуге ароматерапије; 

депилација воском; масаже; терапија вентузама; 

терапија уметношћу; терапија музиком; терапија 

плесом.   
 

(210) Ж- 2022-1200 (220) 20.06.2022. 

 (442) 14.02.2023. 

(731) Небојша Петровић, Омладинска бр. 15,  

11000, Београд, RS 
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(740) Адвокат Јована Пантелић, Бул. Краља Петра I 

53/11, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.01.02; 26.01.06; 27.05.01; 27.05.09; 29.01.13  

(591) плава, сива, жута  

(511) 5  фармацеутски и ветеринарски препарати; 

санитарни препарати за употребу у медицини; 

дијететска храна и супстанце прилагођене за 

употребу у медицини или ветеринарску употребу, 

храна за бебе; дијететски додаци (додаци исхрани) за 

људе и животиње; фластери, материјали за завијање; 

материјали за пломбирање зуба, зубарска смола; 

дезинфекциона средства; препарати за уништавање 

штеточина; фунгициди, хербициди.  

10  аеросолни распршивачи за медицинску употребу; 

акупресурне наруквице; апарати за днк и рнк тестове 

за употребу у медицини; апарати за естетски третман 

лица који користе ултразвучне таласе; апарати за 

естетску масажу; апарати за естетску масажу за 

употребу у салонима лепоте; апарати за масажу; 

апарати за мерење крвног притиска; флашице за 

бебе; флашице за храњење; хигијенске маске за 

медицинску употребу; хигијенске маске од газе за 

вишекратну употребу.  

44  медицинске услуге; ветеринарске услуге; 

хигијенска заштита и нега лепоте за људе или 

животиње; услуге пољопривреде, хортикултуре и 

шумарства.  
 

(210) Ж- 2022-1205 (220) 22.06.2022. 

 (442) 14.02.2023. 

(731) HTM Pharma d.o.o., Мике Аласа 26, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 29.01.05  

(591) тамно љубичаста  

(511) 5  дијететски додатак намењен допуни 

нормалне исхране.  
 

(210) Ж- 2022-1253 (220) 30.06.2022. 

 (442) 14.02.2023. 

(731) РЕВИТА д.о.о., Булевар Зорана Ђинђића 125а 

стан А71, 11000, Нови Београд, RS 

(540) 

 

(531) 03.13.04; 03.13.05; 26.04.10; 26.04.18; 26.05.15; 

27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.02; 

29.01.05  

(591) златно-жута, розе, љубичаста  

(511) 5  фармацеутски, медицински и ветеринарски 

препарати; дијететска храна и супстанце 

прилагођене за употребу у медицини или 

ветеринарску употребу; храна за бебе; дијететски 

додаци (додаци исхрани) за људе и животиње.  

30  кондиторски производи; чоколада; сладоледи, 

сорбеи и други јестиви лед; шећер, мед, меласа; лед 

(замрзнута вода).  

32  безалкохолни напици; минералне и содне воде; 

воћни напици и воћни сокови; сирупи и други 

безалкохолни препарати за прављење напитака.   
 

(210) Ж- 2022-1331 (220) 18.07.2022. 

 (442) 14.02.2023. 

(731) Polya Pencheva Ganeva, Сутјеска 35,  

18320, Димитровград, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.13; 29.01.02  

(591) златна  

(511) 33  алкохолна пића изузев пива; ликери, 

дестилована пића бренди, дестилована алкохолна 

пића на бази житарица, алкохолна пића на бази 

шећерне трске, водка, вино, напици на бази вина, 

медовина, аперитиви, дигестиви, коктели, жестока 

пића, домаћи бренди, алкохолна пића коя садрже 

воће; воћни екстракти, алкохолни; алкохолни 

екстракти; алкохолна есенције.  
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(210) Ж- 2022-1482 (220) 10.08.2022. 

 (442) 14.02.2023. 

(731) Фабрика сточне хране ФСХ Јабука ДОО 

Панчево, Трг маршала Тита 63, 26000, Панчево, RS 

(540) 

 

(531) 08.07.11; 11.03.25; 25.01.05; 25.01.19; 25.07.01; 

25.07.03; 25.07.04; 26.04.16; 27.05.01; 27.05.17  

(511) 31  храна за животиње.  
 

(210) Ж- 2022-1483 (220) 10.08.2022. 

 (442) 14.02.2023. 

(731) Фабрика сточне хране ФСХ Јабука ДОО 

Панчево, Трг маршала Тита 63, 26000, Панчево, RS 

(540) 

 

(531) 03.07.03; 03.07.24; 25.01.05; 25.01.19; 25.07.01; 

25.07.03; 25.07.04; 26.04.15; 27.05.01; 27.05.17  

(511) 31  храна за кокошке.  
 

(210) Ж- 2022-1484 (220) 10.08.2022. 

 (442) 14.02.2023. 

(731) Фабрика сточне хране ФСХ Јабука ДОО 

Панчево, Трг маршала Тита 63, 26000, Панчево, RS 

(540) 

 

(531) 02.09.22; 03.04.24; 03.07.24; 25.01.05; 25.01.19; 

25.07.01; 25.07.03; 25.07.04; 26.04.15; 27.05.01; 27.05.17 

(511) 31  храна за животиње.  
 

(210) Ж- 2022-1503 (220) 19.08.2022. 

 (442) 14.02.2023. 

(731) Предузеће за телекомуникације Телеком 

Србија акционарско друштво Београд, Таковска 2, 

Београд, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.01  

(591) црвена-Pantone: 186C, RGB: 237,26,59; CMYK: 0,100,80,0 

(511) 35  вођење, организовање и управљање 

пословањем; канцеларијски послови.  
 

(210) Ж- 2022-1555 (220) 22.08.2022. 

 (442) 14.02.2023. 

(731) ALEXANDAR TRGOVINA NA VELIKO I 

MALO DOO NOVI SAD, Цара Душана 69,  

21000, Нови Сад, RS 

(740) Гаврић Чуквас Славенка , Максима Горког 17а, 

21000, Нови Сад 

(540) 

 

(531) 26.11.01; 26.11.08; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.11 

(591) пинк  

(511) 18  кофери; мали кофери; коферчићи за козметику; 

коферчићи за козметику који се продају празни.  

21  тоалетни несесери.  
 

(210) Ж- 2022-1569 (220) 30.08.2022. 

 (442) 14.02.2023. 

(731) ZHEJIANG SUPCON TECHNOLOGY CO., 

LTD.,, No. 309 Liuhe Road, Binjiang District, 

Hangzhou, Zhejiang, , CN 

(740) Влаховић Слободан, Радоја Дакића 35/32, 11070, Београд 

(540) 
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(531) 26.07.03; 27.01.05; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 29.01.04 

(591) тамно плава, светло плава  

(511) 9  опрема за аутоматизацију електране; 

електронски чипови; апарати за праћење, који нису за 

употребу у медицини; електричне инсталације за 

даљинско управљање индустријским процесима; 

интегрисана кола; бројачи; рачунарски софтвер, 

снимљени; компјутерске периферне јединице; 

интерактивни терминали са екранима осетљивим на 

додир; сигнална расвета у саобраћају [сигнални 

уређаји]; рачунарски програми, који се могу 

преузимати; апликације за рачунарске софтвере које се 

могу преузимати; апликације за мобилне телефоне, које 

се могу преузимати; уређај за препознавање лица; 

апарати за бележење времена; апарати за обраду 

података; мрежна комуникациона опрема; 

микропроцесори; електро-динамички апарати за 

даљинско управљање сигналима; аутоматска бројила.  

42  испитивање материјала; дизајн пропотипа; услуге 

технолошког саветовања за дигиталну 

трансформацију;дизајнирање рачунарског софтвера; 

саветовање у области рачунарског софтвера; 

праћење рачунарских система даљинским 

приступом; саветовање у области дизајна и развоја 

рачунарског хардвера; технолошка истраживања; 

консалтинг у области уштеде енергије; платформа 

као услуга [PааS]; консултантске услуге у области 

технологије вештачке интелигенције; софтвер у виду 

сервиса [SааS]; услуге аутентификације корисника 

коришћењем блокчејн технологије; консултације о 

сигурности података; пружање виртуалних 

рачунарских система путем рачунарства у облаку; 

истраживање и развој нових производа за 

друге;услуге рачунарског програмирања за обраду 

података; услуге софтверског инжењеринга за 

обраду података; чување резервне копије података 

ван мреже; контрола квалитета.  
 

(210) Ж- 2022-1579 (220) 31.08.2022. 

 (442) 14.02.2023. 

(731) ALEGO COMPANY DOO BEOGRAD, 

Булевар Зорана Ђинђића 81 локал 3,  

11070, Нови Београд, RS 

(740) Ненад Живковић, адвокат, Нехруова 142/11, 

Нови Београд, 11070, Београд 

(540) 

 

(531) 26.03.23; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.21; 29.01.01; 29.01.08 

(591) црвена, црна  

(526) voucher  

(511) 36  финансијске, монетарне и банкарске услуге; 

услуге осигурања; послови везани за непокретности.  

38  услуге комуникација.  
 

(210) Ж- 2022-1657 (220) 09.09.2022. 

 (442) 14.02.2023. 

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

11080, Београд (Земун), RS 

(540) 

 

(531) 01.03.01; 01.15.09; 01.15.11; 01.15.15; 01.15.21; 

01.15.24; 06.01.02; 06.03.05; 26.04.16; 26.04.17; 26.04.18; 

27.05.01; 27.05.24; 27.07.01; 27.07.24; 29.01.15  

(591) плава, жута, светло зелена, бледо наранджаста 

и бела  

(511) 5  фармацеутски препарати; дијететски 

производи; дијететске спустанце прилагођене за 

употребу у медицини; храна за бебе.  
 

(210) Ж- 2022-1699 (220) 19.09.2022. 

 (442) 14.02.2023. 

(731) DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU 

I USLUGE PROPULZIJA DOO, RUŠANJ, 

Ново насеље 1. део 10 д, 11000, Београд, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17  

(511) 6  метални материјали за грађевинарство и 

конструисање; металне преносиве конструкције; 

акустични панели од метала; арматуре од метала за 

цеви; анти-фрикциони метал, против трења; 

безоловни лемови за примену у електронској 

индустрији; ватростални метални грађевински 

материјали; везне плоче; врата од метала; гвоздене 

плоче; грађевине од метала; грађевински материјали 

од метала; грађевински метални панели; грађевински 

челик; греде од метала; жице; жица за лемљење од 

метала; жичане мреже; жичане мреже и газе; 

заштитне облоге од алуминијума; кабине од метала; 
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капије од метала; капци, затварачи, од метала; 

клапне од метала; кровне конструкције од метала; 

метална клизалишта [конструкције]; металне 

балустраде; металне греде; металне зидне облоге за 

грађевинарство; металне зидне оплате за 

грађевинарство; металне зидне плоче; металне цеви 

и њихови саставни делови; метални водови; метални 

лимови; метални лимови за облагање; метални 

лимови, укључујући и оне од легуре челика и 

титанијума; метални механизми за закључавање; 

метални стубови за грађевинарство; монтажне 

металне компоненте за изградњу темеља 

[грађевински материјали]; монтажне металне гараже; 

оквири грађевинских конструкција од метала; 

плафони од метала; потпорни стубови од метала; 

преграде од метала; преграде од метала за 

грађевинарство; преносиве грађевине [конструкције], 

металне; рамови за грађевинарство од метала; 

метални носачи за полице.  

9  ац/дц претварачи наизменичне струје у 

једносмерну; биос [основни улазно/излазни системи] 

софтвер; дц/ац инвертори; дц/ац претварачи 

једносмерне струје у наизменичну; дц/дц 

конвертори; дц улази за напајање електричном 

енергијом; акумулатори [батерије]; акумулаторске 

посуде; акустичне мембране; апарати за даљинско 

управљање; апарати за праћење и снимање рада 

машина; апарати за провођење, претварање, 

трансформацију, акумулацију, регулацију или 

контролу електричне струје; арматуре [за струју]; 

арматуре за употребу у електричним уређајима; 

батерије; електрични извори напајања; електрични 

индуктори; електрични инсталациони канали; 

електрични каблови; електрични каблови и жице; 

електрични колектори; електрични конектори; 

електрични осигурачи; електрични прекидачи; 

електрични претварачи; електрични проводници; 

електрични терминални блокови; електрични 

регулатори пуњења; електрични уређаји за 

управљање енергијом; електронски енергетски 

трансформатори; извори непрекидног напајања 

електричном енергијом; инвертори струје; 

индикатори губитка струје; индуктори [за струју]; 

каблови за акумулаторе; каблови за напајање; 

каблови за пренос електричних сигнала; конектори 

[струјни]; контролне табле [за струју]; претварачи за 

електричне прикључке; рачунарски сервери; 

рачунарски системи; рачунарски софтвер, фирмвер и 

хардвер; регулатори напона; системи за 

дистрибуцију електричне енергије; соларне батерије; 

соларне плоче; соларне плоче за производњу 

електричне енергије; соларне ћелије; соларни 

пуњачи за акумулаторе; соленоидни вентили 

[електромагнетни прекидачи]; струјни 

трансформатори; струјни реактори; струјни 

разделници; струјни контролери; струјни конектори; 

струјни адаптери; батерије које се могу пунити путем 

соларне енергије; плоче за соларне ћелије; 

фотонапонски апарати за претварање соларног 

зрачења у електричну енергију; фотонапонски 

апарати и инсталације за производњу струје из 

соларне енергије; преносиви пуњачи; пуњачи 

батерија.  

16  адвентски календари; адресари; албуми; 

амбалажа за флаше од папира или картона; 

бележнице; билтени; брошуре; визит карте; ваучери; 

дописнице, разгледнице; илустровани нотеси; 

илустровани романи; илустроване зидне мапе; 

информативна писма; информативне књиге; 

информативне књижице; информативни листови; 

календари; канцеларијска папирна галантерија; 

канцеларијски материјал и канцеларијски прибор, 

осим намештаја; карте; картон; картонске кутије; 

картонски материјал за паковање; каталози; књиге; 

летци, флајери; новине; офсет папир; папир; папирне 

или картонске кутије; проспекти; фотографије 

[штампане]; хартија и картон; цртежи; цртежи, 

скице; шаблони, матрице за умножавање; штампане 

публикације; штампане ствари; штампани 

роковници.  

35  анализирање тржишта; вођење маркетиншких 

истраживања и анализа тржишта; вођење 

маркетиншких студија; вођење, организовање и 

управљање пословањем; вођење пословних догађаја; 

вођење пословних евиденција; вођење пословног и 

тржишног истраживања и анкетирања; дељење 

материјала за оглашавање путем електронске поште; 

дељење реклама за друге преко интернета; дељење 

реклама за друге путем мреже за електронску 

комуникацију; дељење реклама преко интенет мрежа 

за комуникацију; дељење реклама преко интернета; 

дељење рекламних материјала и материјала за 

оглашавање [флајера, брошура, летака и узорака]; 

дељење рекламног и промотивног материјала; 

дељење рекламних огласа; дељење рекламног, 

маркетиншког и материјала за оглашавање; дељење 

рекламног материјала [летака, брошура и штампаног 

материјала]; дељење флајера, брошура, штампаног 

материјала и узорака у рекламне сврхе; директан 

маркетинг; директно оглашавање; дистрибуција и 

дељење материјала за оглашавање [летака, 

проспеката, штампаних материјала и узорака]; 

дистрибуција рекламног материјала; дистрибуција 

узорака; економска предвиђања и анализе; економске 

прогнозе; електронско обрађивање података; израда 

материјала за оглашавање; израда радио реклама; 

израђивање и ажурирање рекламног материјала; 

израђивање профила потрошача за комерцијалне или 

маркетиншке сврхе; интернет маркетинг; 

информативне, саветодавне и консултантске услуге 

које се односе на пословно управљање и пословну 

администрацију која се пружа електронским путем 
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или преко интернета; информативне услуге у вези са 

рекламирањем; испитивање брендова; испитивање 

јавног мњења; испуњавање документације 

[канцеларијски послови]; истраживања и анализе у 

области манипулације тржиштем; истраживања и 

анкете у вези са пословним делатностима; 

истраживање тржишта; комерцијално управљање; 

консултантске и саветодавне услуге које се односе на 

пословно управљање; консултантске услуге које се 

односе на рекламирање, оглашавање и маркетинг; 

консултантске услуге које се односе на управљање 

пословним процесом; консултантске услуге у вези са 

истраживањем тржишта; консултантске услуге у 

вези са односима са јавношћу; консултантске услуге 

у вези са пословним управљањем које се пружају 

преко интернета; консултације о стратегији 

комуникације у односима са јавношћу; консултације 

о стратегији комуникације у рекламирању; 

консултације у вези са пословним маркетингом; 

маркетинг; маркетиншка истраживања; оглашавање; 

онлајн маркетинг; онлајн рекламирање на 

рачунарској мрежи; помоћ у пословном управљању; 

припремање и постављање реклама за друге; 

припремање аудио-визуелних презентација за 

рекламне потребе; припремање и рекламирање за 

друге; припремање маркетиншких извештаја; 

припремање маркетиншког материјала; припремање 

услужног оглашавања за друге; производња 

промотивних рекламних филмова; производња и 

дистрибуција радио и телевизијских реклама; 

продукција програма телевизијске продаје; 

производња радио и телевизијских реклама; 

производња рекламних филмова; производња 

рекламног материјала; производња телевизијских 

реклама; промовисање, рекламирање и маркетинг 

интеренет страница; промотивне и рекламне услуге; 

професионалне пословне консултације; процена 

утицаја оглашавања на публику; пружање 

информација из области маркетинга; пружање савета 

из области пословног управљања и маркетинга; 

развој концепта оглашавања; рекламне и промотивне 

услуге; рекламне, маркетиншке и услуге 

оглашавања; саветовање из области оглашавања, 

маркетинга и промотивних активности, саветодавне 

услуге и асистенција; управљање пословним 

пројектима; управљање пословним информацијама; 

услуге велепродаје везане за штампани материјал; 

услуге велепродаје грађевинске опреме; услуге 

дигиталног оглашавања; услуге малопродаје везане 

за грађевинску опрему; услуге онлајн велепродаје 

грађевинске опреме; услуге онлајн малопродаје 

грађевинске опреме; услуге управљања пословним 

пројектима за грађевинске пројекте; 

административне услуге које се односе на упућивање 

клијената на извођаче грађевинских радова.  

 

37  грађевински надзор; грађевинске услуге, наиме, 

бетонирање; грађевинске услуге, наиме, ископавање; 

грађевинске услуге, наиме, поравнања; грађевинске 

услуге, наиме, чишћење локације; грађевинске 

услуге, наиме, припремање подлоге; грађевинске 

услуге у области земљаних радова; електро 

инсталацијске услуге; зидарске услуге; изградња; 

изолација грађевина; консултације о грађењу; услуге 

извођења општих грађевинских радова; услуге 

надзора грађевинских радова за грађевинске 

пројекте; изградња, одржавање и поправка 

преносивих и монтажних зграда; подизање 

монтажних зграда и конструкција; инсталација, 

одржавање и поправка система за соларну енергију; 

инсталација, одржавање и поправка соларних 

колектора; инсталација система за соларно грејање; 

уградња и одржавање соларних термалних 

инсталација; уградња, одржавање и поправка 

бојлерских система и система соларне енергије; 

уградња, одржавање и поправка инвертера, батерија 

и електричних прикључака за системе соларне 

енергије; уградња, одржавање и поправка соларних 

инсталација за производњу енергије; уградња, 

одржавање и поправка соларних инсталација за 

производњу енергије, соларне колекторе и 

фотонапонске модуле.  

40  дигитално штампање; дигитално штампање 

књига и других докумената на захтев; дизајнерско 

штампање за друге; изнајмљивање машина и апарата 

за развијање филмова, фотографско штампање, 

фотографско увеличавање или завршну обраду 

фотографије; изнајмљивање машина и апарата за 

развијање, штампање и увеличавање фотографија; 

изнајмљивање машина и апарата за штампање; 

изнајмљивање машина и апарата за штампу и 

пружање повезаних информација; офсет штампање; 

пружање информација о изнајмљивању машина и 

уређаја за штампање; услуга 3д штампања за друге; 

штампање; пружање информација о услугама 

штампања; штампање рекламног материјала; 

штампање узорака; штампање фотографија.  

42  архитектонске услуге; вођење студија техничког 

пројектовања; грађевинско пројектовање; научне и 

технолошке услуге, као и услуге истраживања и 

пројектовања у вези са њима; планирање техничких 

пројеката; планирање техничких пројеката у области 

инжењеринга; припрема извештаја који се односе на 

студије техничких пројеката за грађевинске пројекте; 

пројектовање индустријског дизајна; рачунарски 

потпомогнуте услуге техничког пројектовања и 

цртања; рачунарски инжењеринг; спровођење 

истраживања и техничких пројектних студија које се 

односе на коришћење природне енергије; 

спровођење техничких пројектних студија за 

грађевинске пројекте; студије за техничке пројекте у 

области изградње; студије за техничке пројекте у 
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области смањења емисије угљен-диоксида; технички 

истраживачки пројекти и студије; управаање 

архитектонским пројектима; дизајн и развој софтвера за 

контролу, регулисање и праћење система соларне 

енергије; научно и индустријско истраживање у 

области фотонапонских и соларних колектора; 

технички развој структурних елемената, уређаја и 

система за соларне колекторе и фотонапонске 

централе; услуге истраживања и развоја које се односе 

на соларне ћелије и производњу електричне енергије.  
 

(210) Ж- 2022-1710 (220) 21.09.2022. 

 (442) 14.02.2023. 

(731) Privredno društvo za promet, marketing i 

posredovanje INPHARM Co d.o.o., Батајнички друм 

17. део, број 5, 11080, Београд-Земун, RS 

(540) 

 

(531) 02.01.08; 02.01.16; 25.01.01; 26.04.14; 26.04.16; 

26.04.22; 26.04.24; 26.11.01; 26.11.12; 27.05.01; 

27.05.02; 27.05.10; 27.07.01  

(511) 3  козметичке креме.  
 

(210) Ж- 2022-1712 (220) 21.09.2022. 

 (442) 14.02.2023. 

(731) Privredno društvo za promet, marketing i 

posredovanje INPHARM Co d.o.o., Батајнички друм 

17. део, број 5, 11080, Београд-Земун, RS 

(540) 

 

(531) 25.01.01; 26.04.16; 26.04.22; 26.11.03; 26.11.06; 

26.11.08; 26.11.12; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17  

(511) 3  козметичке креме.  
 

(210) Ж- 2022-1775 (220) 30.09.2022. 

 (442) 14.02.2023. 

(731) Biologische Heilmittel Heel GmbH, Dr.-

Reckeweg-Str. 2-4, 76532 Baden-Baden, DE 

(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,  

11000, Београд 

(540) 

Neurexan 

(511) 5   ветеринарски препарати; фармацеутски и 

природни лекови; лекови за ветеринарску употребу; 

хомеопатски фармацеутски препарати; хомеопатски 

суплементи; хомеопатске антиинфламаторне масти; 

биолошки препарати за медицинску употребу; 

биолошки препарати за ветеринарску употребу; 

хигијенски препарати за медицинску употребу; 

дијететска храна прилагођена за медицинске сврхе; 

дијететски препарати прилагођени за медицинску 

употребу; дијететске супстанце прилагођене за 

ветеринарску употребу; храна за бебе; додаци 

исхрани за људе и животиње; фластери, материјали 

за превијање; завоји, медицински; материјал за 

пуњење зуба; материјали за зубне отиске; средства за 

дезинфекцију; препарати за уништавање штетних 

животиња; фунгициди; хербициди; ветеринарски 

препарати; фармацеутски препарати.  
 

(210) Ж- 2022-1838 (220) 14.10.2022. 

 (442) 14.02.2023. 

(731) Mlekara Šabac a.d. Šabac, Крсмановача б.б., 

15000, Шабац, RS 

(740) Реља Ђ. Мирков, адвокат и овлашћени 

заступник у поступцима заштите индустријске 

својине, Мишарска 8, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.09; 03.04.24; 05.03.11; 05.03.13; 05.09.17; 

08.03.10; 25.01.01; 25.07.08; 27.05.01; 27.05.10; 

27.05.17; 27.07.01; 29.01.01; 29.01.03; 29.01.04; 

29.01.06  

(591) плава, бела, црвена, зелена  

(511) 29  сир.  
 

(210) Ж- 2022-1863 (220) 19.10.2022. 

 (442) 14.02.2023. 

(731) VELVET SKI DOO BEOGRAD, Маглајска 8, 

11000, Београд, RS 
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(540) 

 

(531) 26.04.11; 26.04.16; 26.04.18; 26.04.24; 26.11.06; 

26.11.09; 27.05.01; 27.05.24  

(511) 18  пртљажне и торбе за ношење.  

25  одећа, обућа, покривала за главу.  

28  гимнастички и спортски артикли.  
 

(210) Ж- 2022-1875 (220) 18.10.2022. 

 (442) 14.02.2023. 

(731) Phytonet d.o.o., Стевана опачића 4/4,  

11090, Београд-Раковица, RS 

(540) 

Lucibac 

(511) 3  средства за чишћење, санитарни и тоалетни 

производи; немедицинска козметика и тоалетни 

препарати; немедицинска средства за чишћење зуба; 

парфимеријски производи; етарска уља; сапуни; 

козметика; лосиони за косу; пасте за зубе.  

5  фармацеутски, медицински и ветеринарски 

препарати; санитарни препарати за употребу у 

медицини; дијететска храна и супстанце прилагођене 

за употребу у медицине или ветерини храна за бебе; 

дијететски додаци (додаци исхрани) за људе и 

животиње; фластери, материјали за завијање; 

дезинфекциона средства.   
 

(210) Ж- 2022-1914 (220) 27.10.2022. 

 (442) 14.02.2023. 

(731) Немања Тричковић, Цара Душана 26,  

23000, Зрењанин, RS 

(540) 

 

(531) 01.01.05; 01.01.10; 01.03.01; 01.11.08; 06.03.04; 

24.03.07; 25.01.01; 25.05.01; 25.07.17; 26.01.13; 

26.01.17; 26.01.18; 27.05.01; 27.05.24; 27.07.01  

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

(511) 35  оглашавање, маркетинг и промоција.  

39  организовање путовања.  

43  обезбеђивање хране и пића.  
 

(210) Ж- 2022-1942 (220) 02.11.2022. 

 (442) 14.02.2023. 

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

Сегедински пут 80, 24000, Суботица, RS 

(540) 

Buticolix 

(511) 5  фармацеутски, медицински и ветеринарски 

препарати; санитарни препарати за употребу у 

медицини; дијететска храна и супстанце прилагођене 

за употребу у медицини или ветеринарску употребу, 

храна за бебе;дијететски додаци (додаци исхрани) за 

људе и животиње.  
 

(210) Ж- 2022-2006 (220) 10.11.2022. 

 (442) 14.02.2023. 

(731) RHEI LIFE d.o.o. Beograd, Београдског батаљона 4, 

11030, Београд, RS 

(740) Бранко Јовичић, адвокат, Таковска 13,  

11000, Београд 

(540) 

North Star 

(511) 5  фармацеутски, медицински и ветеринарски 

препарати; дијететска храна и супстанце 

прилагођене за употребу у медицини или 

ветеринарску употребу; дијететски додаци (додаци 

исхрани) за људе и животиње.  
 

(210) Ж- 2022-2007 (220) 10.11.2022. 

 (442) 14.02.2023. 

(731) RHEI LIFE d.o.o. Beograd, Београдског батаљона 4, 

11030, Београд, RS 

(740) Бранко Јовичић, адвокат, Таковска 13,  

11000, Београд 

(540) 

Nord Star 

(511) 5  фармацеутски, медицински и ветеринарски 

препарати; дијететска храна и супстанце 

прилагођене за употребу у медицини или 

ветеринарску употребу; дијететски додаци (додаци 

исхрани) за људе и животиње.  
 

(210) Ж- 2022-2010 (220) 14.11.2022. 

 (442) 14.02.2023. 
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(731) GR. SARANTIS ANONYMI VIOMICHANIKI 

& EMPORIKI ETAIRIA KALLYNTIKON ENDYMATON 

OIKIAKON & PHARMAKEFTIKON EIDON, 

Amarousiou – Halandriou 26, 15125, Maroussi , GR 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 87, 

11040, Београд 

(540) 

bioten elmiplant HYDRO Χ · 

CELL 

(511) 3  шминка за лице; крема за очи; крема за усне; 

креме за лице за козметичку употребу; лосион за 

тонирање, за лице, тело и руке; паковања за лице; 

креме за туширање; гелови за туширање; пена за 

купање; лосиони за тело; емулзије за тело; крема за 

тело; хидратантни лосион за тело [козметички 

производи]; пилинг за тело; уља за тело и лице; 

креме за руке; серум за лице за козметичку употребу; 

немедицински серуми за кожу; серуми за лепоту; 

хидратантне креме; хидратантне креме за лице 

[козметички производи]; маске за хидратацију коже; 

хидратантне креме против старења; хидратантне 

креме против старења које се користе као козметика; 

овлаживачи коже; препарати за уклањање шминке; 

креме за уклањање шминке; гелови за уклањање 

шминке; млеко за уклањање шминке; марамице 

натопљене препаратима за скидање шминке; маске за 

чишћење лица; марамице за једнократну употребу 

натопљене средствима за чишћење које се користе за 

лице; дезодоранси и антиперспиранти; козметички 

препарати за мршављење; коректори за линије и 

боре; козметички пилинг за тело; пилинг за лице 

[козметички производи]; пилинг за козметичке 

сврхе; маске за лице.  
 

(210) Ж- 2022-2024 (220) 14.11.2022. 

 (442) 14.02.2023. 

(731) VINCERIJA DOO BEOGRAD-ZVEZDARA, 

Феликса Каница 21, 11000, Београд, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 24.17.25; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17  

(511) 30  пице; тестенина; слаткиши од шећера; 

слаткиши; сендвичи; пецива; равиоли; шпагети; 

сосови за тестенине; смесе за тесто; њоке.  

33  коктели; помешана алкохолна пића која нису на 

бази пива; алкохолна пића, изузев пива; аперитиви.  

43  кетеринг хране и пића; услуге кафеа; услуге 

кафетерија; услуге ресторана; услуге снек-барова; 

услуге барова; декорисање хране; декорисање 

колача; услуге ресторана који нуде храну за понети; 

услуге ресторана за самопослуживање; информације 

и савети у вези са припремањем оброка; услуге 

личног шефа кухиње; услуге оцењивања хране 

(пружање информација о храни и пићу); 

изнајмљивање намештаја.  
 

(210) Ж- 2022-2063 (220) 18.11.2022. 

 (442) 14.02.2023. 

(731) Tractors and Farm Equipment Limited, No. 

861, Annasalai, Chennai , 600 002, Tamil Nadu, IN 

(740) Ћосовић М. Драгољуб, Андре Николића 3, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.07; 26.04.16; 26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 

27.05.17; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.08  

(591) наранџаста, бела, црна  

(511) 7  пољопривредне машине и мотори; цилиндри 

и клипови за машине и моторе, бризгаљке за машине 

и моторе; главе цилиндара за машине и моторе, 

стартери за машине и моторе, издувни системи за 

машине и моторе, дизел мотори, генератори на дизел 

моторе, пумпе за одводњавање, пумпе за гашење 

пожара, генератори за заваривање.  
 

(210) Ж- 2022-2068 (220) 22.11.2022. 

 (442) 14.02.2023. 

(731) ALKALOID AD Skopje, Bulevar Aleksandar 

Makedonski 12, 1000, Skopje, MK 

(740) Мирјана Кузмановић, адвокат, Палисадска 1 део 5/8, 

11000, Београд 

(540) 

ALL4PHARMA 

(511) 35  онлајн рекламирање на рачунарској мрежи; 

интернет маркетинг; пружање комерцијалних савета 

и информација потрошачима при избору роба и 

услуга; рекламне, маркетиншке и промотивне 

услуге; оглашавање и маркетинг путем друштвених 

медија; маркетиншке услуге које се односе на 

фармацеутске производе; промотивне и рекламне 
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услуге; објављивање рекламног материјала; услуге 

рекламирања ради подизања свести јавности о 

медицинским питањима; услуге малопродаје или 

велепродаје фармацеутских, ветеринарских и 

санитарних препарата и медицинског материјала.  

41  образовање, подучавање и обука; образовне 

услуге у вези са здрављем; образовне услуге у вези 

са фармацијом; пружање онлајн образовања путем 

рачунарске базе података или путем интернета или 

екстранета; издавање образовних материјала; вођење 

образовних курсева; организовање и вођење 

радионица [обука]; организовање семинара и 

конгреса из области медицине; курсеви (обука -) у 

вези са медицином; организовање и реализација 

конференција, конгреса и симпозијума; 

организовање и вођење образовних догађаја; 

организовање и реализација чсаова; организовање 

презентација у образовне сврхе; вођење курсева за 

оспособљавање, образовање и обуку за младе и 

одрасле; онлајн издавање електронских књига и 

часописа; објављивање текстова у облику 

електронских медија; објављивање, извештавање и 

писање текстова.  
 

(210) Ж- 2022-2121 (220) 30.11.2022. 

 (442) 14.02.2023. 

(731) PGL ESPORTS SRL, 9-9A, Dimitrie Pompeiu 

Blvd., Building no 2, Ground floor, Sector 2 , 020335 , 

BUCHAREST, RO 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.06  

(591) црвена, бела  

(511) 9  софтвер за игре; алати за развој рачунарског 

софтвера; садржај дигиталних медија који се може 

преузети; рачунарски софтвер; рачунарски 

апликативни софтвер за проток аудио-визуелног 

медијског садржаја путем интернета; програми за 

видео игре; софтвер за видео игре; софтвер за 

компјутерске игре.  

35  услуге онлајн малопродајних продавница одеће; 

услуге онлајн малопродајних продавница у вези са 

покривалима за главу; услуге онлајн малопродајних 

продавница у вези са претходно снимљеном музиком 

и видео записом који се могу преузимати; 

промотивно спонзорство такмичења у видео 

игрицама; услуге малопродаје у вези са играма; 

пословно управљање за спортисте; услуге 

малопродаје у вези са спортским артиклима; 

пословно управљање за професионалне спортисте; 

пословно управљање за младе талентоване 

спортисте.  

38  видео емитовање; аудио емитовање; пружање 

услуга онлајн форума; услуге електронске поште и 

слања порука; обезбеђивање приступа порталима на 

интернету; стриминг [проток] аудио и видео 

материјала на интернету; пренос видео записа, 

филмова, слика, текста, фотографија, игара, садржаја 

креираног од стране корисника, аудио садржаја и 

информација путем интернета; стриминг [проток] 

података; стриминг [проток] видео записа; стриминг 

[проток] аудио записа; електронски пренос и 

стриминг [проток] дигиталних медијских садржаја за 

друге путем глобалних и локалних рачунарских 

мрежа; пренос информација онлајн; услуге 

емитовања; услуге веб емитовања; емитовање 

телевизијских програма; пружање 

телекомуникационог приступа видео и аудио 

садржаја који се пружа путем онлајн услуге видеа на 

захтев; онлајн причаонице и форуми на друштвеним 

мрежама; мобилне медијске услуге у виду 

електронског преноса медијских садржаја забавног 

карактера; емитовање података.  

41  услуге обезбеђивања онлајн игара; 

мултимедијално издаваштво у вези са софтвером за 

видео игре; мултимедијално издаваштво у вези са 

софтвером за рачунарске игре; организовање игара; 

организовање игара и такмичења; пружање онлајн 

видео игара [услуге разоноде]; разонода; 

организовање такмичења у електронским играма; 

организовање електронских спортских такмичења; 

услуге разоноде у смислу креирања, развоја и 

продукције телевизијског програма; организовање 

пуцачких видео игара; услуге видео игара; услуге 

разоноде путем видео игара; услуге електронских 

игара; услуге електронских игара путем интернета; 

организовање такмичења; пружање онлајн видео 

записа са музиком који се не могу преузимати; 

пружање онлајн видео записа који се не могу 

преузимати; телевизијске игре; телевизијска забава.  

42  хостинг дигиталног садржаја на интернету; 

платформа као услуга [паас]; софтвер у виду сервиса 

[саас]; развој рачунарских и видео игара; хостинг 

платформи на интернету; креирање онлајн заједнице 

за регистроване кориснике у сврху формирања 

виртуелних заједница и ангажовања у услугама 

друштвених мрежа; дизајн и развој рачунарског 

софтвера за прикупљање, пренос и анализу података; 

дизајн и развој рачунарског софтвера за виртуелну 

онлајн заједницу за регистроване кориснике у сврху 

дељења слика и фотографија; хостинг 

мултимедијалног забавног садржаја; дизајн софтвера 

за видео игре; дизајн софтвера рачунарских игара; 
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дизајн и развој софтвера за рачунарске игре; дизајн 

сценографије; електронско складиштење забавног 

медијског садржаја; дизајн и развој рачунарског 

софтвера за читање, пренос и организовање 

података; електронско складиштење података.  
 

(210) Ж- 2022-2159 (220) 05.12.2022. 

 (442) 14.02.2023. 

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

18000, Ниш, RS 

(540) 

ATTILA 

(511) 5  хербициди; фунгициди; инсектициди.  
 

(210) Ж- 2022-2161 (220) 05.12.2022. 

 (442) 14.02.2023. 

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

18000, Ниш, RS 

(540) 

VECTOR 

(511) 5  пестициди; хербициди; фунгициди; 

фунгициди, хербициди; инсектициди.  
 

(210) Ж- 2022-2170 (220) 06.12.2022. 

 (442) 14.02.2023. 

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

18000, Ниш, RS 

(540) 

BENTAGRAN 

(511) 5  биолошки хербициди; фунгициди, хербициди; 

хербициди; хербициди за употребу у домаћинству; 

хербициди за употребу у пољопривреди.  
 

(210) Ж- 2022-2171 (220) 06.12.2022. 

 (442) 14.02.2023. 

(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) 01.15.05; 01.15.15; 05.03.11; 05.03.13; 05.03.14; 

27.05.01; 27.05.17; 29.01.03; 29.01.04  

(591) плава, зелена  

(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 

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 
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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 земљишта; органски 

супстрати за узгоj 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 

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 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 ЛЦЦ 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 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 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; 
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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; 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 жита ри 

ца; нуспроизводи прераде жигарица 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 
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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 сточну 

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+Л3403; 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 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- 2022-2182 (220) 06.12.2022. 

 (442) 14.02.2023. 

(731) Tрећи рог студиос д.о.о., Вука Караџића 3, 

21311, Черевић, RS 

(740) Дамир Воденичар, адвокат, Лазе Телечког 4, 

21000, Нови Сад 

(540) 

 

(531) 26.11.01; 26.11.08; 27.03.15; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.25 

(511) 41  објављивање музичких текстова; забава у 

виду извођења уживо аудио и визуелних дела, 

музичких, мешовитих, информативних и 

комичарских дела; издавачке услуге за дигиталну 

видео, аудио и мултимедијалну забаву.  
 

(210) Ж- 2022-2186 (220) 06.12.2022. 

 (442) 14.02.2023. 

(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; 08.03.02; 09.07.01; 

09.09.11; 18.01.19; 27.05.01; 29.01.14  

(591) розе, браон, бела, црна  

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

обложени чоколадом.  
 

(210) Ж- 2022-2187 (220) 06.12.2022. 

 (442) 14.02.2023. 

(731) Концерн за производњу и промет 

кондиторских производа "Бамби " а.д. 

Пожаревац, Ђуре Ђаковића б.б., Пожаревац, RS 
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(740) Иван Тодоровић , Змај Јовина 8-10,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 04.05.02; 04.05.05; 08.01.09; 09.07.01; 09.09.11; 

10.03.15; 26.03.13; 27.05.01; 29.01.14  

(591) беж, плава, црвена, црна  

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

обложени чоколадом.  
 

(210) Ж- 2022-2188 (220) 06.12.2022. 

 (442) 14.02.2023. 

(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; 09.09.11; 27.05.01; 29.01.15 

(591) беж, зелена, црвена, наранџаста, жута, црна  

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

обложени чоколадом.  
 

(210) Ж- 2022-2189 (220) 06.12.2022. 

 (442) 14.02.2023. 

(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; 09.07.01; 09.09.11; 27.05.01; 29.01.14 

(591) браон, наранџаста, бела, црна  

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

обложени чоколадом.  
 

(210) Ж- 2022-2190 (220) 06.12.2022. 

 (442) 14.02.2023. 

(731) Riot Games, Inc. CORPORATION 

DELAWARE, 12333 West Olympic Boulevard,  

90064 Los Angeles, California , US 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

VALORANT CHAMPIONS 

TOUR 

(511) 9  рачунарски хардвер; рачунарске периферне 

јединице; рачунари; софтвер за видео игре; 

дигитални материјали, наиме, токени који се не 

мењају (нфт); дигитални медији, наиме, аудио-

визуелни медијски садржај у области забаве, музике, 

видео игара, играња видео игара и такмичења у 

видео играма, који се може преузимати; дигитална 

ознаке; софтвер за игре проширене стварности који 

се може преузимати; рачунарски софтвер који се 

може преузимати за управљање трансакцијама 

користећи блокчејн технологију; рачунарски софтвер 

који се може преузимати за трговање, гледање и 

управљање дигиталним колекционарством, односно 

за уметност, целулоидне фолије за цртане филмове, 

слике, фотографије, колекционарске сличице, и 

видео записе; софтвер за позадину рачунара који се 

може преузимати; дигитални медији који се могу 

преузимати, наиме, дигитално колекционарство 

створено софтверском технологијом заснованом на 

блокчејну; дигитална музика која се може 

преузимати; подкастови који се могу преузимати у 

пољу забаве, музике, е-спорта и видео игара; софтвер 

за пренос (стриминг) аудио-визуелних медијских 
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садржаја путем интернета и на мобилне уређаје, који 

се може преузимати; виртуелна роба која се може 

преузимати; звучни записи који се могу преносити 

(стримовати); видео снимци који се могу преносити 

(стримовати).  

16  уметничке репродукције; цртежи који се копирају 

на подлогу; цртежи; транспаренти [банери] од 

папира; папирне кесе; заставе од папира; папирне 

декорације за забаве; украсне папирне заставице; 

подметачи од папира; прекривачи столова од папира; 

фотографски албуми; дописнице, разгледнице; 

постери; споменари; налепнице; водичи за стратегију 

играња; колекционарске сличице, за размену, које 

нису за играње; едукативне картице (квиз картице).  

25  бандана мараме; каишеви [одећа]; шешири; капе; 

чизме; одећа; капути; костими за игре са улогама; 

хаљине; обућа; рукавице; костими за ноћ вештица; 

покривала за главу; спортске мајице с капуљачом; 

одећа за малу децу; јакне [одећа]; удобна одећа за 

ношење код куће; панталоне; пуловери; одећа за 

кишу; сандале; мараме, шалови; кошуље; ципеле; 

шортсеви; сукње; одећа за спавање; папуче; чарапе; 

доњи делови тренерки; џемпери; дукс мајице; одећа 

за купање; мајице; хула-хопке и хеланке; мајице 

[одећа]; тренерке; доњи веш.  

28  акционе фигурице за играње и додаци за њих; 

савитљиве играчке; друштвене игре; фигурице које 

климају главом; карташке игре; украси за 

новогодишње јелке [осим посластица и електричне 

расвете за новогодишњу јелку]; фигурице за 

сакупљање; конзоле за рачунарске игре за 

рекреативно играње игара; костими за маскирање; 

игре коцкицама; играчке у облику ликова из 

фантазије; слушалице посебно прилагођене за 

коришћење уз играње видео игара; тастатуре за 

играње игрица; мишеви за играње игрица; салонске 

игре; карте за игру; плишане играчке; игре са 

замишљеним играњем улога; стоне игре; фигурице за 

игру; карте-сличице које се размењују, за игру; 

машине за видео игре.  

38  услуге емитовања и преноса (стриминга) 

такмичења и турнира у игрању компјутерских и 

видео игара путем глобалних комуникационих 

мрежа, интернета и бежичних мрежа; услуге видео, 

аудио и телевизијског преноса (стриминга); услуге 

интернетског емитовања преко глобалних и 

локалних рачунарских мрежа; бежични електронски 

пренос података, слика и информација.  

41  услуге разоноде, наиме, организовање и уживо 

вођење такмичења и турнира у игрању рачунарских 

и видео игара; пружање аудио и видео презентација 

које се не могу преузимати из области такмичења и 

турнира у игрању рачунарских и видео игара путем 

вебсајта; пружање забавних информација које се не 

могу преузимати у вези такмичења и турнира у 

игрању рачунарских и видео игара путем вебсајта; 

услуге разоноде, наиме, организовање састанака 

уживо са обожаваоцима (фановима) и конференција 

са интерактивним играма међу учесницима у области 

рачунарских и видео игара.  
 

(210) Ж- 2022-2192 (220) 07.12.2022. 

 (442) 14.02.2023. 

(731) Владимир Мицов, Боре Марковића 13-15, 35а, 

11030, Београд, RS 

(740) Петошевић доо Београд, Булевар ослобођења 87, 

11040, Београд 

(540) 

 

(531) 03.01.01; 03.01.16; 03.01.24; 05.13.25; 24.17.02; 

25.01.05; 25.01.25; 26.01.04; 26.01.15; 26.01.21; 27.05.01 

(511) 34  дуван и замена дувана; производи на бази 

дувана; цигаре, цигарилоси и цигарете; електронске 

цигарете; течни раствори за електронске цигарете; 

орални вапоризатори за пушаче; производи за 

употребу са дуваном; артикли за пушаче, упаљачи за 

цигарете; пепељаре; шибице.  

35  оглашавање; маркетинг; организација пословног 

управљања; помоћ у пословном управљању; 

обезбеђивање онлајн тржишта за купце и продавце 

роба и услуга; изнајмљивање продајних штандова; 

организовање изложби за привредне или рекламне 

потребе; онлајн рекламирање на рачунарској мрежи; 

велепродајне услуге у вези са цигарама и 

цигаретама; велепродајне услуге у вези са 

производима за употребу са дуваном; малопродајне 

услуге у вези са цигарама и цигаретама; 

малопродајне услуге у вези са производима за 

употребу са дуваном.  
 

(210) Ж- 2022-2193 (220) 06.12.2022. 

 (442) 14.02.2023. 

(731) MOZZART DOO BEOGRAD (PALILULA), 

Зрењанински пут 84ц, 11000, Београд, RS 

(540) 

Наш поглед срцем. 

(531) 28.05.00  

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

апарати за игре; друштвене игре; жетони за игре; 

игре грађења; игре коцкицама; игре памћења; карте 
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за игру; кликери за игру; лопте за игру; лутке за игру; 

пикадо игре; пластелин за игру; рукавице за игру; 

салонске игре; чипови за игре; фигурице за игру; апарати 

за видео игре; апарати за игре на срећу.  

35  маркетиншка помоћ; пословна помоћ; помоћ из 

области пословног управљања; помоћ у пословном 

администрирању; саветовање и помоћ у пословном 

управљању; пружање помоћи у области организације 

пословања; пружање помоћи у области пословне 

промоције; пружање помоћи у области пословног 

управљања; пружање помоћи у управљању 

пословним активностима; административна помоћ 

при одговарању на позиве за подношење понуда; 

помоћ и саветовање који се односе на пословно 

управљање и организацију; помоћ у управљању 

пословним активностима или комерцијалним 

функцијама у индустријском или комерцијалном 

предузећу; услуге помоћи, саветовања и 

консултација у вези са организовањем пословања; 

ажурирање огласних материјала; анализе трошкова и 

цене коштања; вођење пословних догађаја; 

дистрибуција рекламног материјала; изнајмљивање 

билборда [паноа за рекламирање]; изнајмљивање 

времена за рекламирање у средствима комуникације; 

изнајмљивање огласног простора; изнајмљивање 

продајних штандова; испитивање јавног мњења; 

истраживање тржишта; маркетинг; маркетиншка 

истраживања; оглашавање; оглашавање на 

отвореном; организовање сајмова; писање радних 

биографија за друге; писање рекламних текстова; 

писање текстова за рекламне намене; помоћ у 

пословном или индустријском управљању; помоћ у 

пословном управљању; пословна испитивања; 

пословна истраживања; пословне процене; пословно 

управљање за спортисте; промоција производа преко 

инфлуенсера; промоција робе и услуга кроз 

спонзорисање спорских догађаја; пружање 

пословних информација; услуге малопродаје 

фармацеутских, ветеринарских и хигијенских 

препарата и медицинског материјала; услуге односа 

са јавношћу; услуге односа са медијима; услуге 

пописивања поклона; услуге праћења конкуренције; 

услуге праћења тржишта; циљни маркетинг.  

36  услуге фондова узајамне помоћи; услуге 

финансирања; услуге актуара; пружање 

финансијских информација; прикупљање прилога за 

добротворне фондове; организовање новчаних 

прикупљања; инвестициони фондови; инвестирање 

средстава; инвестирање капитала; изнајмљивање 

заједничких канцеларија за рад; издавање пословног 

простора [непокретности]; издавање поклон-картица; 

издавање вредносних бонова; електронски пренос 

средстава; давање попуста трећим лицима у 

објектима кроз употребу чланских карти; групно 

финансирање; добротворне услуге у области 

новчаних донација; сакупљање новчаних донација за 

добротворне сврхе; прикупљање добротворних 

донација и средстава у добротворне сврхе, за друге; 

пружање информација које се односе на донације у 

добротворне сврхе као део планирања имовине; 

услуге анализе заједничког фонда; услуге планирања 

заједничког фонда; услуге развоја заједничког 

фонда; саветодавне услуге у вези са заједничким 

фондом; пружање бесповратне финансијске помоћи; 

пружање новчане помоћи добротворним установама; 

пружање финансијске помоћи друштвеним, 

добротворним и верским организацијама.   
 

(210) Ж- 2022-2194 (220) 06.12.2022. 

 (442) 14.02.2023. 

(731) MOZZART DOO BEOGRAD (PALILULA), 

Зрењанински пут 84ц, 11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 02.09.01; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 27.05.21; 

29.01.02; 29.01.05  

(591) љубичаста, жута  

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

за игре; друштвене игре; жетони за игре; игре грађења; 

игре коцкицама; игре памћења; карте за игру; кликери за 

игру; лопте за игру; лутке за игру; пикадо игре; 

пластелин за игру; рукавице за игру; салонске игре; 

чипови за игре; фигурице за игру; апарати за видео игре; 

апарати за игре на срећу.  

35  маркетиншка помоћ; пословна помоћ; помоћ из 

области пословног управљања; помоћ у пословном 

администрирању; саветовање и помоћ у пословном 

управљању; пружање помоћи у области организације 

пословања; пружање помоћи у области пословне 

промоције; пружање помоћи у области пословног 

управљања; пружање помоћи у управљању пословним 

активностима; административна помоћ при одговарању 

на позиве за подношење понуда; помоћ и саветовање 

који се односе на пословно управљање и организацију; 

помоћ у управљању пословним активностима или 

комерцијалним функцијама у индустријском или 

комерцијалном предузећу; услуге помоћи, саветовања и 

консултација у вези са организовањем пословања; 

ажурирање огласних материјала; анализе трошкова и 

цене коштања; вођење пословних догађаја; дистрибуција 
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рекламно г материјала; изнајмљивање билборда [паноа 

за рекламирање]; изнајмљивање времена за рекламирање 

у средствима комуникације; изнајмљивање огласног 

простора; изнајмљивање продајних штандова; 

испитивање јавног мњења; истраживање тржишта; 

маркетинг; маркетиншка истраживања; оглашавање; 

оглашавање на отвореном; организовање сајмова; 

писање радних биографија за друге; писање рекламних 

текстова; писање текстова за рекламне намене; помоћ у 

пословном или индустријском управљању; помоћ у 

пословном управљању; пословна испитивања; пословна 

истраживања; пословне процене; пословно управљање за 

спортисте; промоција производа преко инфлуенсера; 

промоција робе и услуга кроз спонзорисање спорских 

догађаја; пружање пословних информација; услуге 

малопродаје фармацеутских, ветеринарских и 

хигијенских препарата и медицинског материјала; услуге 

односа са јавношћу; услуге односа са медијима; услуге 

пописивања поклона; услуге праћења конкуренције; 

услуге праћења тржишта; циљни маркетинг.  

36  услуге фондова узајамне помоћи; услуге 

финансирања; услуге актуара; пружање 

финансијских информација; прикупљање прилога за 

добротворне фондове; организовање новчаних 

прикупљања; инвестициони фондови; инвестирање 

средстава; инвестирање капитала; изнајмљивање 

заједничких канцеларија за рад; издавање пословног 

простора [непокретности]; издавање поклон-картица; 

издавање вредносних бонова; електронски пренос 

средстава; давање попуста трећим лицима у 

објектима кроз употребу чланских карти; групно 

финансирање; добротворне услуге у области 

новчаних донација; сакупљање новчаних донација за 

добротворне сврхе; прикупљање добротворних 

донација и средстава у добротворне сврхе, за друге; 

пружање информација које се односе на донације у 

добротворне сврхе као део планирања имовине; 

услуге анализе заједничког фонда; услуге планирања 

заједничког фонда; услуге развоја заједничког 

фонда; саветодавне услуге у вези са заједничким 

фондом; пружање бесповратне финансијске помоћи; 

пружање новчане помоћи добротворним установама; 

пружање финансијске помоћи друштвеним, 

добротворним и верским организацијама.   
 

(210) Ж- 2022-2200 (220) 07.12.2022. 

 (442) 14.02.2023. 

(731) Bandersnatch Group, Inc., 129 Tradd Street , 

Charleston SC 29401 , US 

(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,  

11000, Београд 

(540) 

THE WHEEL OF TIME 

 

(511) 9  драмски филмови са живом радњом за 

биоскопско приказивање, засновани на серијалу 

романа епске фантастике; програми за електронске 

игре које се могу преузети преко интернета и 

бежичних уређаја.  

41  услуге забаве, наиме, обезбеђивање онлајн 

електронских игара.  
 

(210) Ж- 2022-2231 (220) 13.12.2022. 

 (442) 14.02.2023. 

(731) MIP METRO Group Intellectual Property GmbH 

& Co. KG, Metro-Strasse 1, 40235 Düsseldorf, DE 

(740) Граовац Д. Зоран, Миријевски венац 4,  

11060, Београд 

(540) 

 

(531) 01.03.02; 10.03.11; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.03 

(591) зелена, наранџаста.  

(511) 16  хартија и картон; штампане ствари изузев 

новина, а нарочито  каталози, лифлети, флајери, 

постери, обележивачи цена, роба начињена од 

папира, пластични материјали за паковање (који 

нису обухваћени другим класама); фотографије; 

канцеларијски материјал и прибор, осим намештаја; 

материјали за обуку и наставу; пластични омотачи, 

фолије и кесе за умотавање и паковање; штампарска 

слова и клишеи.  

35  услуге велепродаје и малопродаје у радњама или 

у супермаркетима или у хипермаркетима или у 

минимаркетима или наруџбинама из општег 

трговинског каталога који се шаље поштом или 

електронским путем или помоћу средстава 

телекомуникације или са општег трговачког 

интернет вебсајта, свих врста прехрамбених и 

непрехрамбених артикала; оглашавање и то услуге у 

вези са промоцијом, ширење рекламних и 

промотивних материјала, показивање робе, директно 

оглашавање путем поште и електронске поште, 

истраживање тржишта, маркетинг, дистрибуирање 

узорака, организовање и управљање плановима 

промоције и подстицаја, складиштење и 

претраживање информација у области трговине на 

мало и велико, уређивање инвентара и полица, 

контрола инвентара, дизајнирање паковања робе, 

подстицање продаје производа, пословно 

управљање, саветовање у вези са управљањем такође 

и у области франшизних концепата, саветовање у 

вези са куповањем, маркетинг, саветовање у вези са 

пословањем.  
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36  финансијске и монетарне услуге.  

39  транспортне услуге; услуге паковања, 

складиштења и испоруке.  

41  едукација и обуке за малопродају и оптимизацију 

пословања; издавање и објава текстова путем 

штампаних и електронских медија; услуге 

саветовања и информисања у вези са горе наведеним 

услугама, које су укључене у ову класу.  
 

(210) Ж- 2022-2234 (220) 14.12.2022. 

 (442) 14.02.2023. 

(731) HAINZL INDUSTRIESYSTEME GMBH, 

Industriezelle 56, A-4021 Linc, AT 

(740) Наташа Завишин, адвокат, Симина 18,  

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.06  

(591) црвена, бела.  

(511) 7   хидрауличне и електричне машине и алати 

за хидрауличне и електричне машине; хидрауличне 

контроле за машине и моторе; хидрауличне машине; 

хидраулични мотори; хидрауличне команде машина; 

хидрауличне команде мотора; хидрауличне машине 

и апарати.   

9  мерни инструменти; мерни инструменти, 

електрични; апарати за мерење; справе за гашење 

пожара; апарати за гашење ватре; справе за гашење 

ватре; сензори [мерни апарати], осим за медицинску 

употребу.   

35  саветовање за рекламу и маркетинг.   

42  услуге саветовања и информисања о 

пројектовању и развоју периферних уређаја 

прилагођених за употребу с рачунарима; услуге 

саветовања о пројектовању и развоју рачунарског 

хардвера; консултовање и саветовање из области 

пројектовања и развоја компјутерског хардвера и 

софтвера; услуге саветовања и информисања о 

пројектовању и развоју рачунарског хардвера; 

саветовање о пројектовању и развоју рачунарских 

програма; саветовање о дизајну и развоју 

рачунарског софтвера; консултантске услуге у 

области анализе рачунарског система; консултантске 

услуге у области интеграције рачунарског система; 

консултантске и информативне услуге које се односе 

на интеграцију рачунарског система; консултантске 

услуге које се односе на софтвер за системе 

комуникације; консултантске услуге у области 

дизајна, селекције, спровођења и коришћења система 

рачунарског хардвера и софтвера.   
 

(210) Ж- 2022-2235 (220) 14.12.2022. 

 (442) 14.02.2023. 

(731) HAINZL INDUSTRIESYSTEME GMBH, 

Industriezelle 56, A-4021 Linc, AT 

(740) Наташа Завишин, адвокат, Симина 18,  

11000 Београд 

(540) 

 

(531) 24.11.25; 26.03.23; 26.11.01; 26.11.06; 26.11.11; 

27.01.05; 27.05.21; 29.01.01; 29.01.06  

(591) црвена, бела.  

(511) 7   хидрауличне и електричне машине и алати 

за хидрауличне и електричне машине; хидрауличне 

контроле за машине и моторе; хидрауличне машине; 

хидраулични мотори; хидрауличне команде машина; 

хидрауличне команде мотора; хидрауличне машине 

и апарати.   

9  мерни инструменти; мерни инструменти, 

електрични; апарати за мерење; справе за гашење 

пожара; апарати за гашење ватре; справе за гашење 

ватре; сензори [мерни апарати], осим за медицинску 

употребу.   

35  саветовање за рекламу и маркетинг.   

42  услуге саветовања и информисања о 

пројектовању и развоју периферних уређаја 

прилагођених за употребу с рачунарима; услуге 

саветовања о пројектовању и развоју рачунарског 

хардвера; консултовање и саветовање из области 

пројектовања и развоја компјутерског хардвера и 

софтвера; услуге саветовања и информисања о 

пројектовању и развоју рачунарског хардвера; 

саветовање о пројектовању и развоју рачунарских 

програма; саветовање о дизајну и развоју 

рачунарског софтвера; консултантске услуге у 

области анализе рачунарског система; консултантске 

услуге у области интеграције рачунарског система; 

консултантске и информативне услуге које се односе 

на интеграцију рачунарског система; консултантске 

услуге које се односе на софтвер за системе 

комуникације; консултантске услуге у области 

дизајна, селекције, спровођења и коришћења система 

рачунарског хардвера и софтвера.   
 

(210) Ж- 2022-2239 (220) 15.12.2022. 

 (442) 14.02.2023. 
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(731) GLOBAL HORIZON VENTURES LIMITED, 

Room 3907-08, 39th Floor, Hopewell Centre,, 183 

Queen's Road East, Wanchai, HK 

(740) Гордана Поповић, Таковска 19, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.09; 03.13.01; 03.13.24; 25.01.01; 26.04.15; 26.04.22; 

26.11.03; 26.11.06; 26.11.09; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.17 

(511) 34  дуван, било прерађен или непрерађен; 

дувански производи; замене дувана, које нису за  

медицинску или лековиту употребу; цигарете; 

цигарилоси; цигаре; ручне машинице за прављење 

цигарета; тубе за цигарете; филтери за цигарете; 

папир за цигарете; електронске цигарете; течности за 

електронске цигарете; шибице и артикли за пушаче.  
 

(210) Ж- 2022-2241 (220) 15.12.2022. 

 (442) 14.02.2023. 

(300) 087860  26.10.2022.  JM. 

(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) 

GLO WAY BETTER 

(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- 2022-2242 (220) 15.12.2022. 

 (442) 14.02.2023. 

(731) Concept club d.o.o. Užice, Петра Ћеловића 2, 

31000, Ужице, RS 

(740) Ненад Ненадовић, адвокат,  

Пива Караматијевића 18/29, 11010, Београд 

(540) 

 

(531) 26.02.24; 26.03.23; 26.04.10; 26.04.22; 26.04.24; 

27.05.01; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.02; 29.01.04; 

29.01.06  

(591) златна, тегет, бела.  

(511) 35  рекламирање некретнина; организовање и 

спровођење аукција некретнина; управљање 

продајом некретнина; услуге маркетинга у области 

некретнина; услуге анализе тржишта некретнина.  

36  посредовање у промету некретнина; најам 

апартмана; изнајмљивање некретнина; давање савета 

који се односе на улагања у некретнине; услуге 

везане за закуп некретнина; информације о 

осигурању некретнина; саветовање о осигурању 

некретнина.  

37  чишћење стамбених и комерцијалних 

некретнина; изградња, одржавање и реновирање 

некретнина.  
 

(210) Ж- 2022-2252 (220) 16.12.2022. 

 (442) 14.02.2023. 

(731) MEDICAIR BIOSCIENCE LABORATORIES 

CY LTD, 75 Eleftherias Street, 3042 Limassol, CY 

(740) Бојана Веселиновић, адвокат, Змај Јовина 8-10, 

11000, Београд 

(540) 

BETACORT 

(511) 5  фармацеутски, медицински и ветеринарски 

препарати; санитарни препарати за употребу у 

медицини; лекови.  

35  маркетиншке услуге које се односе на 

фармацеутске производе; оглашавање 

фармацеутских производа и ин виво снимљених 

производа; рекламне услуге које се односе на 

фармацеутске производе; услуге малопродаје или 

велепродаје фармацеутских и санитарних препарата 

и медицинског материјала.  
 

(210) Ж- 2022-2254 (220) 16.12.2022. 

 (442) 14.02.2023. 

(731) MEDICAIR BIOSCIENCE LABORATORIES 

CY LTD, 75 Eleftherias Street, 3042 Limassol, CY 
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(740) Бојана Веселиновић, адвокат, Змај Јовина 8-10, 

11000, Београд 

(540) 

NEPANIZIL 

(511) 5  фармацеутски, медицински и ветеринарски 

препарати; санитарни препарати за употребу у 

медицини; лекови.  

35  маркетиншке услуге које се односе на 

фармацеутске производе; оглашавање 

фармацеутских производа и ин виво снимљених 

производа; рекламне услуге које се односе на 

фармацеутске производе; услуге малопродаје или 

велепродаје фармацеутских и санитарних препарата 

и медицинског материјала.  
 

(210) Ж- 2022-2255 (220) 16.12.2022. 

 (442) 14.02.2023. 

(731) MEDICAIR BIOSCIENCE LABORATORIES 

CY LTD, 75 Eleftherias Street, 3042 Limassol, CY 

(740) Бојана Веселиновић, адвокат, Змај Јовина 8-10, 

11000, Београд 

(540) 

MEMASOLV 

(511) 5  фармацеутски, медицински и ветеринарски 

препарати; санитарни препарати за употребу у 

медицини; лекови.  

35  маркетиншке услуге које се односе на 

фармацеутске производе; оглашавање 

фармацеутских производа и ин виво снимљених 

производа; рекламне услуге које се односе на 

фармацеутске производе; услуге малопродаје или 

велепродаје фармацеутских и санитарних препарата 

и медицинског материјала.  
 

(210) Ж- 2022-2256 (220) 16.12.2022. 

 (442) 14.02.2023. 

(731) MEDICAIR BIOSCIENCE LABORATORIES 

CY LTD, 75 Eleftherias Street, 3042 Limassol, CY 

(740) Бојана Веселиновић, адвокат, Змај Јовина 8-10, 

11000, Београд 

(540) 

VITAMINAIR 

(511) 5  дијететски додаци [додаци исхрани] за људе 

и животиње; додаци исхрани који садрже витамине; 

витамински додаци исхрани; медицински додаци 

исхрани за људску потрошњу; дијететске супстанце 

прилагођене за медицинску употребу; минерални 

препарати и супстанце за медицинске потребе; 

витамински препарати; витаминско минерални 

препарати; витаминско минерални додаци исхрани; 

мешани витамински препарати.  

35  маркетиншке и промотивне услуге, маркетиншке 

услуге које се односе на фармацеутске производе; 

оглашавање фармацеутских производа и ин виво 

снимљених производа; рекламне услуге које се 

односе на фармацеутске производе; услуге 

малопродаје или велепродаје дијететских препарата, 

додатака исхрани, фармацеутских и санитарних 

препарата, медицинског материјала.  
 

(210) Ж- 2022-2257 (220) 16.12.2022. 

 (442) 14.02.2023. 

(300) 018803569  29.11.2022.  EM. 

(731) SALINEN AUSTRIA AKTIENGESELLSCHAFT , 

Steinkogelstraße 30, 4802 Ebensee, AT 

(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28, 

 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 08.05.03; 08.05.04; 08.05.10; 26.04.03; 26.04.16; 

26.04.22; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.24; 29.01.01; 

29.01.06  

(591) тамно црвена, бела.  

(511) 30  со за очување и конзервирање хране.  
 

(210) Ж- 2022-2258 (220) 16.12.2022. 

 (442) 14.02.2023. 

(731) ALKALOID AD Skopje, Bulevar Aleksandar 

Makedonski 12, 1000, Skopje, MK 

(740) Мирјана Кузмановић, адвокат, Палисадска 1 

део 5/8, 11000, Београд 

(540) 

TOLZANO 

(511) 5  фармацеутски препарати за лечење 

кардиоваскуларних болести; фармацеутски препарати за 

лечење хиперхолестеролемије.  
 

(210) Ж- 2022-2259 (220) 16.12.2022. 

 (442) 14.02.2023. 

(731) ALKALOID AD Skopje, Bulevar Aleksandar 

Makedonski 12, 1000, Skopje, MK 

(740) Мирјана Кузмановић, адвокат, Палисадска 1 

део 5/8, 11000, Београд 
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(540) 

LOXELLO 

(511) 5  фармацеутски препарати за људску употребу.  
 

(210) Ж- 2022-2261 (220) 16.12.2022. 

 (442) 14.02.2023. 

(731) ALKALOID AD Skopje, Bulevar Aleksandar 

Makedonski 12, 1000, Skopje, MK 

(740) Мирјана Кузмановић, адвокат, Палисадска 1 

део 5/8, 11000, Београд 

(540) 

LAPPOXO 

(511) 5  фармацеутски препарати за лечење 

гастроинтестиналних поремећаја.  
 

(210) Ж- 2022-2262 (220) 16.12.2022. 

 (442) 14.02.2023. 

(731) ALKALOID AD Skopje, Bulevar Aleksandar 

Makedonski 12, 1000, Skopje, MK 

(740) Мирјана Кузмановић, адвокат, Палисадска 1 

део 5/8, 11000, Београд 

(540) 

LESORO 

(511) 5  фармацеутски препарати за лечење 

гастроинтестиналних поремећаја.  
 

(210) Ж- 2022-2264 (220) 16.12.2022. 

 (442) 14.02.2023. 

(731) Makpharm D.O.O, Trnjanska cesta 37/1,  

10000, Zagreb, HR 

(740) Дарко Чорић, адвокат, Краљице Наталије 68, 

11000, Београд 

(540) 

ZONOTTE 

(511) 5  лекови за лечење несанице.  
 

(210) Ж- 2022-2266 (220) 19.12.2022. 

 (442) 14.02.2023. 

(731) Grand Casino doo Beograd, Булевар Николе 

Тесле 3, 11000, Београд, RS 

(740) Ilija Dražić, Kralja Milana 29, 11000, Beograd 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.09; 29.01.02  

(591) златно жута боја  

(511) 28  апарати за игре на срећу; слот машине 

[машине за игре]; чипови за игре на срећу; коцкице; 

точак за рулет; карте за игру; машине за видео игре; 

преносиве видео игре са дисплејем од течних 

кристала; апарати за аркадне видео игре; контролери 

за конзоле за игру; конзоле за видео игре; ручне 

конзоле за играње видео игара. 41  услуге игара на 

срећу; услуге разоноде; пружање услуга у области 

забаве и разоноде; планирање забава [забава]; 

пружање услуга аутомата за аркадне игрице; услуге 

игара пружених онлајн са рачунарске мреже; услуге 

ноћних клубова [забава]; организовање забавних 

догађаја; вођење забавних догађаја.  

43  услуге хотелског смештаја; услуге ресторана; 

услуге агенција за смештај [хотелски, пансионски]; 

кетеринг хране и пића; услуге кафеа; услуге 

кафетерија; услуге кантина; изнајмљивање 

привременог смештаја; пансионске услуге; 

резервисање пансиона; услуге резервисања хотела; 

услуге ресторана за самопослуживање; услуге снек-

барова; услуге барова; резервисање привременог 

смештаја; услуге мотела; изнајмљивање столова, 

столица, столњака и стакленог посуђа; изнајмљивање 

просторија за састанке; услуге пријема за 

привремени смештај [организовање долазака и 

одлазака]; услуге вашоку ресторана; декорисање 

хране; декорисање колача; услуге личног шефа 

кухиње; услуге наргила барова; услуге рецепције за 

привремени смештај [предаја кључева]; 

изнајмљивање смештаја за одмор; услуге оцењивања 

хране [пружања информација о храни и пићу]; услуге 

ресторана који нуде храну за понети.  
 

(210) Ж- 2022-2267 (220) 19.12.2022. 

 (442) 14.02.2023. 

(731) Grand Casino doo Beograd, Булевар Николе Тесле 3, 

11000, Београд, RS 

(740) Ilija Dražić, Kralja Milana 29, 11000, Beograd 

(540) 

 

(531) 26.03.23; 26.04.03; 26.04.16; 26.04.24; 26.11.03; 

26.11.06; 26.11.09; 29.01.01; 29.01.02  

(591) жута и бордо  
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(511) 28  апарати за игре на срећу; слот машине 

[машине за игре]; чипови за игре на срећу; коцкице; 

точак за рулет; карте за игру; машине за видео игре; 

преносиве видео игре са дисплејем од течних 

кристала; апарати за аркадне видео игре; контролери 

за конзоле за игру; конзоле за видео игре; ручне 

конзоле за играње видео игара. 41  услуге игара на 

срећу; услуге разоноде; пружање услуга у области 

забаве и разоноде; планирање забава [забава]; 

пружање услуга аутомата за аркадне игрице; услуге 

игара пружених онлајн са рачунарске мреже; услуге 

ноћних клубова [забава]; организовање забавних 

догађаја; вођење забавних догађаја.  

43  услуге хотелског смештаја; услуге ресторана; услуге 

агенција за смештај [хотелски, пансионски]; кетеринг 

хране и пића; услуге кафеа; услуге кафетерија; услуге 

кантина; изнајмљивање привременог смештаја; 

пансионске услуге; резервисање пансиона; услуге 

резервисања хотела; услуге ресторана за 

самопослуживање; услуге снек-барова; услуге барова; 

резервисање привременог смештаја; услуге мотела; 

изнајмљивање столова, столица, столњака и стакленог 

посуђа; изнајмљивање просторија за састанке; услуге 

пријема за привремени смештај [организовање долазака 

и одлазака]; услуге вашоку ресторана; декорисање хране; 

декорисање колача; услуге личног шефа кухиње; услуге 

наргила барова; услуге рецепције за привремени смештај 

[предаја кључева]; изнајмљивање смештаја за одмор; 

услуге оцењивања хране [пружања информација о храни 

и пићу]; услуге ресторана који нуде храну за понети.  
 

(210) Ж- 2022-2271 (220) 19.12.2022. 

 (442) 14.02.2023. 

(731) Милош Букумира, Колонија 44, Београд-Вождовац, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17; 29.01.11  

(591) тиркиз  

(511) 16  хартија и картон; штампане ствари; 

књиговезачки материјал; фотографије; канцеларијски 

материјал и канцеларијси 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.  

36  финансијске, монетарне и банкарске услуге; 

услуге осигурања; послови везани за непокретности.  

39  транспортне услуге; паковање и складиштење 

робе; организовање података.   

 

(210) Ж- 2022-2272 (220) 19.12.2022. 

 (442) 14.02.2023. 

(731) EKOSTAR PAK DOO BEOGRAD, 13 октобра 1, 

11260, Београд - Умка, RS 

(540) 

 

(531) 24.15.02; 24.15.11; 24.15.13; 24.15.21; 24.17.19; 

26.03.23; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.03; 29.01.06  

(591) зелена, бела  

(511) 6  обични метали и њихове легуре, руде; 

метални материјали за грађевинарство и 

конструисање; металне преносиве конструкције; 

неелектрични каблови и жице од обичног метала; 

мали метални гвожђарски производи; метални 

контејнери за складиштење или транспорт; сефови.  

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.  

20  намештај, огледала, оквири за слике; контејнери, не 

од метала, за складиштење или транспорт; необрађена 

или полу-обрађена кост, рог, китова кост или седеф; 

шкољке; морска пена (сепиолит); ћилибар.  

21  кућне или кухињске справе и посуде; посуђе и 

прибор за јело, осим виљушака, ножева и кашика; 

чешљеви и сунђери; четке, изузев кичица; 

материјали за прављење четки; прибор за чишћење; 

непрерађено или полупрерађено стакло, необрађено 

или полуобрађено стакло, осим грађевинског стакла; 

стакларија, порцелан и грнчарија.  

35  оглашавање; вођење, организовање и управљање 

пословањем; канцеларијски послови.  

39  транспортне услуге; паковање и складиштење 

робе; организовање путовања.  

40  обрађивање отпадних материјала; прерада отпада 

и ђубрета; пречишћавање ваздуха и обрада воде; 

услуге штампања; конзервисање намирница и пића.  

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- 2022-2273 (220) 16.12.2022. 

 (442) 14.02.2023. 
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(731) RWA Srbija d.o.o., Булевар Зорана Ђинђића 67/17, 

11070, Нови Београд, RS 

(540) 

KARAKAS 

(511) 5  пестициди, хербицид у пољопривреди.  
 

(210) Ж- 2022-2275 (220) 16.12.2022. 

 (442) 14.02.2023. 

(731) RWA Srbija d.o.o., Булевар Зорана Ђинђића 67/17, 

11070, Нови Београд, RS 

(540) 

MAJESTIC 

(511) 5  пестициди, хербицид у пољопривреди.  
 

(210) Ж- 2022-2276 (220) 16.12.2022. 

 (442) 14.02.2023. 

(731) RWA Srbija d.o.o., Булевар Зорана Ђинђића 67/17, 

11070, Нови Београд, RS 

(540) 

SPARK 

(511) 5  пестициди, хербицид у пољопривреди.  
 

(210) Ж- 2022-2278 (220) 16.12.2022. 

 (442) 14.02.2023. 

(731) RWA Srbija d.o.o., Булевар Зорана Ђинђића 

67/17, 11070, Нови Београд, RS 

(540) 

SYLAS 

(511) 5  пестициди, хербицид у пољопривреди.  
 

(210) Ж- 2022-2281 (220) 20.12.2022. 

 (442) 14.02.2023. 

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

2000, Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.09; 10.01.25; 19.03.03; 24.17.03; 26.04.12; 

26.04.16; 26.04.18; 26.11.03; 26.11.06; 26.11.09; 

27.05.01; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.06; 29.01.08  

(591) Црна, бела, светло сива и тамно сива  

(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- 2022-2282 (220) 20.12.2022. 

 (442) 14.02.2023. 

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

2000, Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.09; 10.01.25; 19.03.03; 24.17.03; 26.04.12; 

26.04.16; 26.04.18; 26.04.24; 26.11.03; 26.11.06; 

26.11.09; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.06; 

29.01.08  
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(591) Црна, бела, светло сива и тамно сива  

(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- 2022-2283 (220) 20.12.2022. 

 (442) 14.02.2023. 

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

2000, Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 10.01.25; 19.03.03; 26.04.12; 26.04.16; 26.04.18; 

26.04.24; 26.11.03; 26.11.06; 26.11.09; 27.05.01; 

27.05.10; 27.05.24; 29.01.06; 29.01.08  

(591) Црна, бела, светло сива и тамно сива  

 

(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- 2022-2284 (220) 20.12.2022. 

 (442) 14.02.2023. 

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

2000, Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 10.01.25; 19.03.03; 26.04.12; 26.04.16; 26.04.18; 

26.04.24; 26.11.03; 26.11.06; 26.11.09; 27.05.01; 

27.05.10; 27.05.24; 29.01.06; 29.01.08  

(591) Црна, бела, светло сива и тамно сива  

(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 
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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- 2022-2285 (220) 20.12.2022. 

 (442) 14.02.2023. 

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

2000, Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 10.01.25; 19.03.03; 26.04.12; 26.04.16; 26.04.18; 

26.04.24; 26.11.03; 26.11.06; 26.11.09; 27.05.01; 

27.05.10; 27.05.24; 29.01.06; 29.01.08  

(591) Црна, бела, светло сива и тамно сива  

(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- 2022-2286 (220) 20.12.2022. 

 (442) 14.02.2023. 

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

2000, Neuchâtel, CH 

(740) Никола Клиска, адвокат,"Карановић & 

Партнерс" ОАД, Ресавска 23, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 10.01.25; 19.03.03; 26.04.12; 26.04.16; 26.04.18; 

26.04.24; 26.11.03; 26.11.06; 26.11.09; 27.05.01; 

27.05.10; 27.05.24; 29.01.06; 29.01.08  

(591) Црна, бела, светло сива и тамно сива  

(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, 
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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- 2022-2288 (220) 20.12.2022. 

 (442) 14.02.2023. 

(731) Western Union Holdings, Inc., 7001 East 

Belleview Avenue, Denver, Colorado 80237 , US 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

WESTERN UNION 

(511) 36  новчани (монетарни) послови, наиме, 

услуге девизног трговања и размене, услуге размене 

дигиталне валуте; банкарске услуге; услуге преноса 

новца; услуге плаћања рачуна; услуге плаћања 

дознаком; услуге уновчавања чекова; услуге наплате 

дугова; електронски пренос средстава; пренос новца 

купаца електронским путем;  пренос средстава 

(плаћања) за потрошаче; услуге кредитних картица, 

наиме услуге ауторизације кредитних картица, 

услуге обраде плаћања кредитним картицама, услуге 

обраде трансакција извршених кредитним 

картицама; обрада електронских плаћања извршених 

припејд картицама; услуге банкомата; услуге везане 

за дебитне картице, наиме, услуге обраде 

трансакција извршених дебитним картицама, услуге 

ауторизације дебитних картица, издавање дебитних 

картица, издавање припејд дебитних картица, 

издавање поклон картица; директна уплата средстава 

на текуће рачуне купаца; аутоматизоване услуге 

депозита код финансијских клириншких кућа; услуге 

мењачнице; кућно банкарство; провера чекова; 

клириншки послови [финансије]; групно 

финансирање; услуге агенција за наплату дугова; 

услуге плаћања електронским новчаником, наиме, 

обрада плаћања електронским новчаником, услуге 

плаћања рачуна које се пружају путем електронског 

новчаника; електронски пренос виртуелних валута; 

услуге мењачница; финансијске анализе; 

финансијске консултације; финансијске услуге при 

царинском посредовању; финансијске евалуације; 

финансијска размена виртуелних валута; 

финансијско управљање; финансијско управљање 

исплатама надокнада за друге; финансијска 

истраживања; пружање финансијских информација; 

пружање информација о финансијама путем 

интернет странице; услуге финансирања; фискално 

процењивање; инвестирање средстава; организовање 

новчаних прикупљања, наиме примање и 

администрирање новчаних прилога у добротворне 

сврхе; онлајн банкарство; обрада плаћања извршених 

кредитним картицама; обрада плаћања извршених 

платним картицама; давање попуста трећим лицима 

у објектима кроз употребу чланских карти; услуге 

обраде трансакција извршених поклон картицама; 

услуге финанцијских трансакција, наиме, 

омогућавање сигурних комерцијалних трансакција и 

опција плаћања путем мобилног уређаја на 

продајном месту; услуге електронске трговине, 

наиме, услуге кредитних и платних картица и услуге 

обраде платних трансакција; услуге обраде плаћања, 

наиме, управљање и праћење трансакција извршених 

кредитним картицама, дебитним картицама, поклон 

картицама, припејд картицама, картицама за 

одложено плаћање и других платних трансакција у 

пословне сврхе; услуге обраде плаћања, наиме 

издавање и обезбеђивање рачуна за електронска 

плаћања и платне трансакције; финансијске услуге, 

наиме, омогућавање преноса средстава за друге 

путем електронских комуникационих мрежа; 

клиринг и усаглашавање финансијских трансакција 

путем електронских комуникационих мрежа; услуге 

ауторизације, аутентификације и измирења 

финансијских трансакција, услуге управљања 

готовином, наиме, услуге исплате готовине и услуге 

ауторизације, аутентификације и измирења 

трансакција; услуге плаћања на даљину; услуге 

електронског плаћања и управљања информацијама; 

услуге електронског плаћања, наиме, омогућавање 

електронске обраде и преноса електронских 

средстава и плаћања путем аутоматизоване клиринг 

куће (ach), кредитних картица, дебитних картица, 

припејд картица, бежичних новчаника, мобилних 

новчаника, електронских новчаника, електронских 

чекова и електронских, мобилних и онлајн плаћања; 

услуге финансијских трансакција, наиме, 

омогућавање сигурних комерцијалних трансакција и 

опција плаћања; услуге терминала за плаћање 

кредитним картицама и обраду трансакција који 

користе технологију комуникације блиског поља 

(nfc); услуге електронске финансијске трговине за 

друге путем глобалне рачунарске мреже; услуге 

размене електронских производа, криптовалута и 

дигиталне имовине; пружање финансијских услуга у 
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виду обезбеђивања размене за робе и робне деривате, 

криптовалуте и дигиталну имовину; пружање услуга 

онлајн размене робе и робних деривата, криптовалута и 

дигиталне имовине; пружање информација путем веб 

странице из области робе и робних деривата, 

криптовалута и цена дигиталне имовине и повезаних 

финансијских информација; финансијске услуге у виду 

пружања помоћи другима у извршењу финансијских 

трансакција за робу и робне деривате, криптовалуте и 

дигиталну имовину; услуге у вези са финансијским 

трансакцијама, наиме, трговање робом и робним 

дериватима, криптовалутама и дигиталном имовином 

за друге; пружање услуга финансијског посредовања у 

виду нуђења, спонзорисања, управљања и 

администрирања робе, робних деривата, криптовалута 

и дигиталне имовине и повезаних финансијских 

инструмената; услуге јемства; услуге издавања токена 

вредности; обезбеђивање рабата у установама других у 

којима је то могуће, коришћењем чланске карте; услуге 

исплате пензија, наиме, финансијска администрација 

пензионих планова за запослене; услуге пружања 

информација из области инвестиција и финансија 

путем рачунарских мрежа и глобалних 

комуникационих мрежа.  
 

(210) Ж- 2022-2289 (220) 20.12.2022. 

 (442) 14.02.2023. 

(731) PENPHARM D.O.O. ZRENJANIN,  

Огњеслава Костовића 10, 23000, Зрењанин, RS 

(740) Живковић Зоран, Алексе Ненадовића 16,  

11000, Београд 

(540) 

TOLYCAR 

(511) 5  фармацеутски препарати.  
 

(210) Ж- 2022-2291 (220) 20.12.2022. 

 (442) 14.02.2023. 

(731) Павле Анђус, Палмотићева 11, 11103, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 26.11.22; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.01  

(591) црвена (симбол лево од слова).  

(511) 9  апарат/инструмент за научне или 

истраживачке намене.  

10  медицински апарат/инструмент, производ који се 

користи за дијагностику.  

(210) Ж- 2022-2307 (220) 21.12.2022. 

 (442) 14.02.2023. 

(731) Андрија Шајкаш, Цара Уроша 19, Београд, RS 

(740) Душан Делић, адвокат , Стевана Дукића 7 

(540) 

 

(531) 24.17.02; 25.01.09; 26.04.10; 26.04.18; 27.05.01; 

27.05.15; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црна, црвена, бела.  

(511) 23  пређа и конац, за текстилну употребу.  

25  одећа, обућа, покривала за главу.  

28  игре, играчке и предмети за игру; апарати за 

видео игре; гимнастички и спортски артикли; украси 

за јелке.  
 

(210) Ж- 2022-2312 (220) 22.12.2022. 

 (442) 14.02.2023. 

(731) Vivaks d.o.o. Skopje, Pero Nakov br. 21,  

1000, Skopje, MK 

(740) Мирков Реља, Мишарска 8, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 05.03.13; 05.07.13; 05.07.22; 19.03.03; 19.03.05; 

27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17; 27.07.01; 29.01.15 

(591) зелена, црвена, бела, црна.  

(511) 32  воћни сокови и воћни напици.  
 

(210) Ж- 2022-2313 (220) 22.12.2022. 

 (442) 14.02.2023. 

(731) Vivaks d.o.o. Skopje, Pero Nakov br. 21,  

1000, Skopje, MK 
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(740) Мирков Реља, Мишарска 8, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.15.15; 05.03.13; 05.07.08; 05.07.13; 11.03.02; 

19.07.02; 27.05.01; 27.05.10; 27.07.01; 29.01.15  

(591) црна, црвена, зелена, љубичаста, бела, розе.  

(511) 32  воћни сокови и воћни напици.  
 

(210) Ж- 2022-2314 (220) 22.12.2022. 

 (442) 14.02.2023. 

(731) Vivaks d.o.o. Skopje, Pero Nakov br. 21,  

1000, Skopje, MK 

(740) Мирков Реља, Мишарска 8, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 05.03.13; 05.07.08; 19.03.03; 19.03.05; 27.05.01; 

27.05.09; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.15  

(591) плава, розе, зелена, бела, црвена, црна.  

(511) 32  воћни сокови и воћни напици.  
 

(210) Ж- 2022-2315 (220) 22.12.2022. 

 (442) 14.02.2023. 

(731) Vivaks d.o.o. Skopje, Pero Nakov br. 21,  

1000, Skopje, MK 

(740) Мирков Реља, Мишарска 8, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 05.03.13; 05.07.24; 19.03.03; 19.03.05; 27.05.01; 

27.05.09; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.15  

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

браон.  

(511) 32  воћни сокови и воћни напици.  
 

(210) Ж- 2022-2316 (220) 22.12.2022. 

 (442) 14.02.2023. 

(731) Vivaks d.o.o. Skopje, Pero Nakov br. 21,  

1000, Skopje, MK 

(740) Мирков Реља, Мишарска 8, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 05.03.13; 05.07.24; 19.07.01; 25.01.01; 27.05.01; 

27.05.09; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.15  

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

(511) 32  воћни сокови и воћни напици.  
 

(210) Ж- 2022-2318 (220) 22.12.2022. 

 (442) 14.02.2023. 

(731) Ненад Милановић, Масариков трг 7/5,  

11000, Београд (Земун), RS 

(740) Јелена Папић, адвокат , Војводе Мицка 

Крстића 1б/10, 11000, Београд 
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(540) 

 

(531) 17.02.01; 27.03.15; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 

29.01.02; 29.01.06  

(591) сива, златна.  

(511) 16  билтени; магазини [периодични]; огласни 

панои од папира или картона; периодичне публикације; 

плакати од папира или картона; транспаренти [банери] 

од папира; фотографије [штампане]; цртежи, скице; 

шаблони, матрице за умножавање.  

35  ажурирање и одржавање информација у 

регистрима; ажурирање огласних материјала; 

анализе трошкова и цене коштања; вођење 

пословних догађаја; ангажовање спољних фирми за 

административно управљање компанијама; 

дистрибуција рекламног материјала; договарање 

претплате за услуге телекомуникација за трећа лица; 

изнајмљивање билборда [паноа за рекламирање]; 

изнајмљивање времена за рекламирање у средствима 

комуникације; изнајмљивање огласних материјала; 

изнајмљивање огласног простора; изнајмљивање 

продајних штандова; израђивање профила 

потрошача за комерцијалне или маркетиншке сврхе; 

индексирање интернет сајтова за комерцијалне 

намене или намене оглашавања; испитивање јавног 

мњења; истраживање тржишта; компјутерско 

управљање подацима; консултације о стратегији 

комуникације у односима са јавношћу; консултације 

о стратегији комуникације у рекламирању; 

маркетинг; маркетинг у оквиру издавања софтвера; 

обезбеђивање онлајн тржишта за купце и продавце 

роба и услуга; објављивање рекламних текстова; 

обрада текста; оглашавање; оглашавање плаћањем по 

клику [паy пер цлицк оглашавање]; онлајн 

рекламирање на рачунарској мрежи; оптимизација 

претраживача за промоцију продаје; писање 

рекламних текстова; писање текстова за рекламне 

намене; презентација производа путем средстава 

комуникације, у сврху продаје на мало; производња 

рекламних филмова; промоција продаје за друге; 

промоција производа преко инфлуенсера; 

професионалне пословне консултације; пружање 

комерцијалних и пословних контакт информација; 

пружање комерцијалних савета и информација 

потрошачима при избору роба и услуга; пружање 

корисничких оцена у комерцијалне или рекламне 

сврхе; пружање корисничких прегледа у 

комерцијалне или рекламне сврхе; пружање 

пословних информација; развој концепта 

оглашавања; рекламирање слањем наруџбеница; 

системација информација у компјутерским базама 

података; стручне услуге о пословној ефикасности; 

услуге графичке обраде материјала за рекламне 

сврхе; услуге корпоративне комуникације; услуге 

оглашавања за стварање идентитета бренда за друге; 

услуге односа са јавношћу; услуге односа са 

медијима; услуге пословног саветовања за дигиталну 

трансформацију; услуге претплате на новине за 

друге; услуге рекламних агенција.  

41  електронско издаваштво; омогућавање 

коришћења онлајн видео записа, који се не могу 

преузимати; онлајн издавање електронских књига и 

часописа; пружање корисничких оцена у забавне и 

културне сврхе; пружање корисничких прегледа у 

забавне и културне сврхе; пружање услуга у области 

забаве и разоноде.  
 

(210) Ж- 2022-2321 (220) 22.12.2022. 

 (442) 14.02.2023. 

(731) Предузеће за телекомуникације "Телеком 

Србија" акционарско друштво Београд, Таковска 2, 

Београд, RS 

(540) 

 

(531) 27.03.12; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.03  

(591) црвена: CMYK 0,100,80,0, Pantone 186C, RGB 

237,26,59, зелена: CMYK 50,0,100,0, Pantone 157-8C, 

RGB 141. 198. 63  

(511) 38  услуге телекомуникација.  
 

(210) Ж- 2022-2322 (220) 22.12.2022. 

 (442) 14.02.2023. 

(731) Предузеће за телекомуникације "Телеком 

Србија" акционарско друштво Београд, Таковска 2, 

Београд, RS 

(540) 

 

(531) 24.17.24; 24.17.25; 26.11.01; 26.11.08; 27.03.15; 

27.05.01; 27.05.17; 29.01.01  

(591) црвена: CMYK 0,100,80,0, Pantone 186C,  

RGB 237,26,59  
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(511) 35  оглашавање; вођење, организовање и 

управљање пословањем; канцеларијски послови.  

38  услуге телекомуникација.  

41  образовне услуге; припремање обуке; разонода; 

спортске и културне активности.  
 

(210) Ж- 2022-2323 (220) 22.12.2022. 

 (442) 14.02.2023. 

(731) Сања Милосављевић, Борска 70/IV/32,  

11000, Београд, RS 

(740) Тијана М. Вујовић, адвокат, Краља Милутина 37, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 02.03.16; 02.03.23; 26.01.14; 26.01.16; 27.05.01; 

27.05.17; 29.01.05; 29.01.06  

(591) љубичаста, бела.  

(511) 35  оглашавање; вођење, организовање и 

управљање пословањем; канцеларијски послови.  

38  услуге телекомуникација.  

41  образовне услуге; припремање обуке; разонода; 

спортске и културне активности.  
 

(210) Ж- 2022-2324 (220) 20.12.2022. 

 (442) 14.02.2023. 

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

34000, Крагујевац, RS 

(540) 

 

(531) 01.15.21; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.17  

(511) 11  славине; судопере; лавабои (делови санитарних 

инсталација).  
 

(210) Ж- 2022-2325 (220) 20.12.2022. 

 (442) 14.02.2023. 

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

34000, Крагујевац, RS 

 

 

(540) 

 

(531) 24.17.02; 27.05.01; 27.05.17  

(511) 11  славине; судопере; лавабои (делови санитарних 

инсталација).  
 

(210) Ж- 2022-2326 (220) 20.12.2022. 

 (442) 14.02.2023. 

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

34000, Крагујевац, RS 

(540) 

 

(531) 26.11.03; 26.11.08; 27.05.01; 27.05.17  

(511) 11  славине; судопере; лавабои (делови 

санитарних инсталација).  
 

(210) Ж- 2022-2329 (220) 22.12.2022. 

 (442) 14.02.2023. 

(731) Милица Златић, Ужичке републике 53,  

31000, Ужице, RS 

(540) 

milicagold 

(511) 16  канцеларијски материјал и канцеларијски 

прибор, осим намештаја.  

35  пружање помоћи у области пословне промоције; 

рекламирање преко интернета; онлајн рекламирање 

на рачунарској мрежи; рекламирање из области 

туризма и путовања; пословни савети и саветовање.  

41  организовање догађаја у културне сврхе; вођење 

забавних догађаја, културних догађаја, спортских 

догађаја уживо, образовних догађаја, и забавних и 

културних активности.  
 

(210) Ж- 2022-2330 (220) 23.12.2022. 

 (442) 14.02.2023. 

(731) Тамара Миховић, Доситејева 017/001/001, 

21000, Нови Сад, RS 

(740) Адвокат Невена Тепавац, Јована Цвијића 9, 

21000, Нови Сад 
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(540) 

 

(531) 02.03.23; 24.17.25; 26.04.14; 26.04.22; 26.04.24; 

27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.02; 29.01.08 

(591) црна, златна, жута  

(511) 35  рекламирање преко плаката; дистрибуција 

рекламног материјала; непосредно оглашавање 

путем поште; дистрибуција узорака; објављивање 

рекламних текстова; рекламирање; оглашавање; 

рекламирање на радију; рекламирање преко 

телевизије; маркетиншка истраживања; рекламирање 

слањем наруџбеница; онлајн рекламирање на 

рачунарској мрежи; пружање комерцијалних савета и 

информација потрошачима при избору роба и услуга; 

писање рекламних текстова; маркетинг; оглашавање 

плаћањем по клику [паy пер цлицк оглашавање]; 

пружање пословних информација путем веб 

страница; обезбеђивање онлајн тржишта за купце и 

продавце роба и услуга; развој концепта оглашавања; 

циљни маркетинг; оглашавање на отвореном.  

41  образовне услуге;  припремање обуке; учење на 

даљину; настава, обука; образовне услуге; услуге 

пружања обуке; практична настава [обука путем 

демонстрације]; припрема и вођење семинара; 

организовање и вођење радионица [обука]; организовање 

такмичења у лепоти; обука [тренирање]; подучавање; 

пренос знања и искуства [обучавање]; услуге 

сертификације у образовању, наиме пружање обуке и 

испитивање нивоа знања.  

44  нега лепоте за људе; услуге салона лепоте; 

масажа; услуге ароматерапије; бањске услуге; услуге 

улепшавања; терапеутске услуге; услуге 

алтернативне медицине; услуге саветовања о 

здрављу; акупунктура; терапија вентузама [вакуум 

чашама]; услуге козметичара.  
 

(210) Ж- 2022-2333 (220) 23.12.2022. 

 (442) 14.02.2023. 

(731) Mella cosmetics d.o.o., Добропољска 63-65, 

11000, Београд, RS 

 

 

 

 

 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.13; 27.05.17  

(511) 3  немедицинска козметика и тоалетни 

препарати.  
 

(210) Ж- 2023-49 (220) 17.01.2023. 

 (442) 14.02.2023. 

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

26300, Вршац, RS 

(540) 

TOSID 

(511) 5  лекови.  
 

(210) Ж- 2023-176 (220) 06.02.2023. 

 (442) 14.02.2023. 

(731) INNVENTA PHARM Društvo sa ograničenom 

odgovornošću, Шуматовачка 36, 11000, Београд, RS 

(540) 

INNBASTIN 

(511) 5  фармацеутски препарати.  
 

(210) Ж- 2023-177 (220) 06.02.2023. 

 (442) 14.02.2023. 

(731) INNVENTA PHARM Društvo sa ograničenom 

odgovornošću, Шуматовачка 36, 11000, Београд, RS 

(540) 

SILDEFINN 

(511) 5  фармацеутски препарати.  
 

(210) Ж- 2023-178 (220) 06.02.2023. 

 (442) 14.02.2023. 

(731) INNVENTA PHARM Društvo sa ograničenom 

odgovornošću, Шуматовачка 36, 11000, Београд, RS 

(540) 

TADALINN 

(511) 5  фармацеутски препарати.  
 

(210) Ж- 2023-180 (220) 06.02.2023. 

 (442) 14.02.2023. 

(731) INNVENTA PHARM Društvo sa ograničenom 

odgovornošću, Шуматовачка 36, 11000, Београд, RS 
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(540) 

PRODOSINN 

(511) 5  фармацеутски препарати.  
 

(210) Ж- 2023-181 (220) 06.02.2023. 

 (442) 14.02.2023. 

(731) INNVENTA PHARM Društvo sa ograničenom 

odgovornošću, Шуматовачка 36, 11000, Београд, RS 

(540) 

VEZIKOLINN 

(511) 5  фармацеутски препарати.  
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