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КОДОВИ ЗЕМАЉА И МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА / Codes of countries and 

international organisations 

КОДОВИ ЗЕМАЉА (WIPO standard ST.3) 

AD    Андора 

AE Уједињени Арапски 

емирати 
AF Авганистан 

AG Антигва и Барбуда 

AI Ангила 
AL Албанија 

AM Јерменија 

AN Холандски  Антили 
АО Ангола 

AR Аргентина 

AТ Аустрија 
AU Аустралија 

АW Аруба 

AZ Азербејџан 
BA Босна и Херцеговина 

BB Барбадос 

BD Бангладеш 
BE Белгија 

BF Горња Волта 

BG Бугарска 
BH Бахреин 

BI Бурунди 
BJ Бенин 

BM Бермуди 

BN Брунеј Даресалам 
BO Боливија 

BR Бразил 

BS Бахами 
BT Бутан 

BV Буве Острва 

BW Боцвана 
БY Белорусија 

BZ Белизе 

CA Канада 
CD ДР Конго 

CF Централноафричка 

Република 
CG Конго 

CH Швајцарска 

CI Обала Слоноваче 
CK Кук Острва 

CL Чиле 

CM Камерун 
CN Кина 

CО Колумбија 

CR Костарика 
CU Куба 

CV Зеленортска Острва 

CY Кипар 
CZ Чешка Република 

DE Немачка 

DJ Џибути 

DK Данска 

DM Доминика 

DO Доминиканска Pепублика 

DZ Алжир 
EC Еквадор 

ЕE Естонија 

EG Египат 
ЕH Западна Сахара 

ЕR Еритреја 

ЕS Шпанија 
ЕТ Етиопија 

FI Финска 

FJ Фиџи 
FK Фокландска Острва 

FO Фарска Острва 

FR Француска 
GA Габон 

GB Велика Британија 

GD Гренада 
GЕ Грузија 

GH Гана 

GI Гибралтар 
GL Гренланд 

GM Гамбија 
GN Гвинеја 

GQ Екваторијална Гвинеја 

GR Грчка 
GS Јужна Џорџија и Јужна 

Сендвичка Острва 

GT Гватемала 
GW Гвинеја-Бисау 

GY Гвајана 

HK Хонг Конг 
HN Хондурас 

HR Хрватска 

HT Хаити 
HU Мађарска 

ID Индонезија 

IE Ирска 
IL Израел 

IN Индија 

IQ Ирак 
IR Иран 

IS Исланд 

IT Италија 
JM Јамајка 

JO Јордан 

JP Јапан 
KE Кенија 

KG Киргизија 

KH Камбоџа 
KI Кирибати 

KM Коморска Острва 

KN Сент Киц и Невис 

KP ДНР Кореја 

KR Република Кореја  

КW Кувајт 

КY Кајманска Острва 
KZ Казахстан 

LA Лаос 

LB Либан 
LC Сент Лусија 

LI Лихтенштајн 

LK Шри Ланка 
LR Либерија 

LS Лесото 

LT Литванија 
LU Луксембург 

LV Летонија 

LY Либија 
МА Мароко 

МC Монако 

ME Црна Гора 
МD Молдавија 

МG Мадагаскар 

МК Северна Македонија 
МL Мали 

ММ Мијанмар 
MN Монголија 

МО Макао 

МP Северна Маријанска Острва 
МR Мауританија 

МS Монтсерат 

МТ Малта 
МU Маурицијус 

МV Малдиви 

МW Малави 
МX Мексико 

МY Малезија 

MZ Мозамбик 
NA Намибија 

NЕ Нигер 

NG Нигерија 
NI Никарагва 

NL Холандија 

NO Норвешка 
NP Непал 

NR Науру 

NZ Нови Зеланд 
ОМ Оман 

PA Панама 

PE Перу 
PG Папуа Нова Гвинеја 

PH Филипини 

PK Пакистан 
PL Пољска 

PT Португалија 

PW Палау Острва 
PY   Парагвај 

QA Катар 

RS Србија 

RO Румунија 
RU Руска Федерација 

RW Руанда 

SA Саудијска Арабија 
SB Соломонска Острва 

SC Сејшели 

SD Судан 
SE Шведска 

SG Сингапур 

SH Света Јелена 
SI Словенија 

SK Словачка 

SL Сиера Леоне 
SM Сан Марино 

SN Сенегал 

SO Сомалија 
SR Суринам 

ST Сао Томе и Принсипе 

SV Салвадор 
SY Сирија 

SZ Свазиленд 
TC Турска и Каикоска Острва 

TD Чад 

TG Того 
TH Тајланд 

ТЈ Таџикистан 

ТМ Туркменистан 
ТN Тунис 

ТО Тонга 

ТP Источни Тимор 
ТR Турска 

ТТ Тринидад и Тобаго 

ТV Тувалу 
ТW Тајван 

ТZ Танзанија 

UА Украјина 
UG Уганда 

US САД 

UY Уругвај 
UZ Узбекистан 

VA Ватикан 

VC Сент Винсент и  Гренадини 
VЕ Венецуела 

VG Британска Девичанска 

Острва 
VN Вијетнам 

VU Вануату 

WS Самоа 
YЕ Јемен 

ZА Јужноафричка Република 

ZМ Замбија 
ZW   Зимбабв 

КОДОВИ МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

WО 

IB    
EP   

BX   

EA   
OA   

AP   

GC   

  Светска организација за интелектуалну својину (WIPO) 

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

  Биро Бенелукса за жигове и моделе 

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

  Афричка регионална организација за индустријску својину (ARIPO) 

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

 

Међународни кодови за идентификацију 

библиографских података о жиговима 

према - WIPO St. 60 
 

 

Recommendation concerning 

bibliographic data 

relating to trademarks - WIPO St. 60 
 

   

Регистарски број (111) Number of the registration 

Датум регистрације (151) Date of the registration 

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

Број пријаве (210) Number of the application 

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

Подаци о изложбеном праву првенства (230) Data concerning exhibitions 

Подаци о праву првенства на основу Париске 

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

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

regarding the examined application 

Списак роба и услуга према Ничанској 

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

Classification of Goods and Service 

Изјава подносиоца пријаве да не тражи ексклузивно 

право за поједине нединстиктивне елементе знака 
(526) Disclaimer 

Опис фигуративних елеменатa жига 

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

according to the Vienna Classification 

Изглед знака (540) Reproduction of the mark 

Назначење о природи или врсти знака (550) Indication relating to the nature or kind of mark 

Назначење да се ради о пријави колективног или жига 

гаранције 

(551) Indication to the effect that the mark is a collective 

mark, a certification mark or a guarantee mark 

Тродимензионални знак (554) Three-dimensional mark 

Информација о затраженим бојама на знаку (591) Information concerning the colors claimed 

Име и адреса пријавиоца или носиоца жига (730) Name and address of the applicant or the holder of the 

registration 

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

 

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

Име и адреса пуномоћника (740) Name and address of the representative 

 



 

 

 

 

Ж 
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ОБЈАВА ПРИЈАВА ЖИГОВА / Publication of Trademarks Applications 
 

 

(210) Ж- 2018-1071 (220) 09.07.2018. 

 (442) 14.10.2022. 

(731) Diamond Quest Ltd, OMC Chambers,  

P.O.Box 3152, Road Town, Tortola, VG 

(740) Ненад Алексић, Василија Ивановића 12, Београд 

(540) 

 

(531) 05.05.20; 26.03.04; 26.03.15; 26.03.16; 27.05.01; 27.05.08 

(511) 34  дуван; артикли за пушаче; шибице; 

цигарете; кутије за цигарете, табакере; филтери за 

цигарете; муштикле; папир за цигарете; врхови за 

цигарете; усници за муштикле; луле; цигарилоси; 

цигаре; пепељаре за пушаче; упаљачи за пушаче.  
 

(210) Ж- 2018-1072 (220) 09.07.2018. 

 (442) 14.10.2022. 

(731) Diamond Quest Ltd, OMC Chambers, P.O.Box 

3152, Road Town, Tortola, VG 

(740) Ненад Алексић, Василија Ивановића 12, 

Београд 

(540) 

 

(531) 09.01.07; 09.01.11; 21.01.16; 27.05.24; 28.03.00  

(511) 34  дуван; артикли за пушаче; шибице; 

цигарете; кутије за цигарете, табакере; филтери за 

цигарете; муштикле; папир за цигарете; врхови за 

цигарете; усници за муштикле; луле; цигарилоси; 

цигаре; пепељаре за пушаче; упаљачи за пушаче.  

(210) Ж- 2022-184 (220) 04.02.2022. 

 (442) 14.10.2022. 

(731) TERAZIJE SEVOJNO DOO, Првомајска бб, 

31205, Севојно, RS 

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

(540) 

 

(531) 01.15.09; 02.09.25; 19.13.21; 25.05.02; 26.01.14; 

28.05.00; 29.01.15  

(591) плава, бела, црна, љубичаста, сива.  

(511) 5  фармацеутски производи; дијететске 

супстанце прилагођене за медицинску употребу.  
 

(210) Ж- 2022-575 (220) 28.03.2022. 

 (442) 14.10.2022. 

(731) "Dijamant" DOO za proizvodnju ulja, masti i 

margarina Zrenjanin, Темишварски друм 14,  

23000, Зрењанин, RS 

(540) 

 

(531) 08.05.25; 11.03.11; 19.03.05; 25.01.05; 27.05.01; 

27.05.09; 27.05.10; 27.05.24  

(591) црвена (магента), жута( јелоу), црна (блек), 

светло жута(пантоне 109), тамно жута(пантоне 116), 

тамно плава(рефлекс блу), бела(вајт), зелена.   

(511) 30  додаци јелима, зачини, сосови и други 

додаци јелу.  
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(210) Ж- 2022-827 (220) 06.05.2022. 

 (442) 14.10.2022. 

(731) BEOHEMIJA DOO ZA PROIZVODNJU, 

TRGOVINU I USLUGE ZRENJANIN, Панчевачка 

84, Зрењанин, RS 

(740) Адвокат Ксенија Д. Мајкић, Светозара 

Марковића бр. 65/II спрат, стан бр. 7, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.02; 29.01.02; 29.01.04  

(591) плава, златна.  

(511) 1  помоћне течности које се користе са 

абразивима, ацетати [хемикалије] , ацетон, киселине, 

дестилована вода, глицерин за индустријску 

употребу, препарати за омекшавање воде, 

хемикалије за избељивање текстила, препарати за 

влажење који се користе у избељивању, индустријске 

хемикалије, целулоза, вискоза, лимунска киселина за 

индустријску употребу, препарати за одмашћивање у 

производним процесима, детерџенти за употребу у 

производним процесима, препарати за бељење 

(уклањање боје) за индустријску употребу, хемикалије 

за спречавање стварања мрља на тканинама, 

омекшивачи за индустријску употребу, камена со, 

хемикалије за водоотпорност текстила, хемикалије за 

импрегнацију текстила, хидроген пероксид за 

индустријске намене, хемикалије за избељивање боје за 

индустријску употребу, препарати за бељење 

[уклањање боје] за индустријску употребу, средства за 

уклањање боја за индустријску употребу, хемикалије за 

пречишћавање воде.  

3  штирак за сјај веша, штирак за прање веша, белила 

за веш, препарати за бељење веша, препарати за 

чишћење, препарати за прање, препарати за 

штиркање, хемикалије за освежавање боја за 

употребу у домаћинству [прање веша], 

оплемењивачи рубља за употребу у перионицама, 

кесице са мирисом за рубље, амонијак (испарљиви 

алкали) (детерџент), испарљиви алкали (амонијака) 

(детерџент), хемикалије за освежавање боја за 

употребу у домаћинству (прање веша), хемијски 

препарати за чишћење за употребу у домаћинству, 

препарати за бељење (уклањање боја) за  

употребу у домаћинству.   

5  дезинфекциона средства за хигијенске сврхе, 

дезодоранси, који нису за људе и животиње, 

пургативи (средства за чишћење), дезодоранси за 

одећу и текстил, дезинфекциона средства, 

дезинфекциони сапуни.   

(210) Ж- 2022-847 (220) 12.05.2022. 

 (442) 14.10.2022. 

(731) Agroindustrijsko komercijalna banka AIK 

BANKA a.d. Beograd, Булевар Михаила Пупина 

115ђ, Нови Београд, Београд, RS 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

Alluma 

(511) 36  финансијске, монетарне и банкарске услуге.  
 

(210) Ж- 2022-945 (220) 27.05.2022. 

 (442) 14.10.2022. 

(731) Imperial Tobacco Ventures Limited, 121 

Winterstoke Road, Bristol, BS3 2LL, UK 

(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.22  

(511) 34  дуван, прерађен или непрерађен; цигарете; 

цигаре; дувански производи; замене за дуван, које 

нису за медицинске или лековите сврхе; шибице и 

артикли за пушаче; електричне и/или електронске 

цигарете; течности за електричне и/или електронске 

цигарете; пушачки артикли за електричне и/или 

електронске цигарете; футроле за ношење 

електричних и/или електронских цигарета; муштикле 

за електричне и/или електронске цигарете; уређаји за 

вапоризацију дувана, дуванских производа и замена 

за дуван; цигарете које садрже замене за дуван; 

електрични и електронски уређаји за загревање 

дуванских патрона, дуванских производа и замена за 

дуван; дуванске патроне, производи од дувана и 

замене за дуван за загревање; делови и опрема за 

наведену робу.  
 

(210) Ж- 2022-956 (220) 30.05.2022. 

 (442) 14.10.2022. 

(731) Imperial Tobacco Ventures Limited, 121 

Winterstoke Road,, Bristol, BS3 2LL,, UK 

(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,  

11000, Београд 
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(540) 

 

(531) 01.13.01; 01.15.07; 01.15.09; 01.15.21; 26.04.13; 

26.04.18; 26.15.01; 27.05.01; 27.05.22  

(511) 34  дуван, прерађен или непрерађен; цигарете; 

цигаре; дувански производи; замене за дуван, које 

нису за медицинске или лековите сврхе; шибице и 

артикли за пушаче; електричне и/или електронске 

цигарете; течности за електричне и/или електронске 

цигарете; пушачки артикли за електричне и/или 

електронске цигарете; футроле за ношење 

електричних и/или електронских цигарета; муштикле 

за електричне и/или електронске цигарете; уређаји за 

вапоризацију дувана, дуванских производа и замена 

за дуван; цигарете које садрже замене за дуван; 

електрични и електронски уређаји за загревање 

дуванских патрона, дуванских производа и замена за 

дуван; дуванске патроне, производи од дувана и 

замене за дуван за загревање; делови и опрема за 

наведену робу.  
 

(210) Ж- 2022-957 (220) 30.05.2022. 

 (442) 14.10.2022. 

(731) Imperial Tobacco Ventures Limited, 121 

Winterstoke Road,, Bristol, BS3 2LL,, UK 

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

(540) 

 

(531) 01.05.07; 01.13.01; 01.15.09; 01.15.21; 26.04.13; 

26.15.01; 27.05.01; 27.05.22  

(511) 34  дуван, прерађен или непрерађен; цигарете; 

цигаре; дувански производи; замене за дуван, које 

нису за медицинске или лековите сврхе; шибице и 

артикли за пушаче; електричне и/или електронске 

цигарете; течности за електричне и/или електронске 

цигарете; пушачки артикли за електричне и/или 

електронске цигарете; футроле за ношење 

електричних и/или електронских цигарета; муштикле 

за електричне и/или електронске цигарете; уређаји за 

вапоризацију дувана, дуванских производа и замена 

за дуван; цигарете које садрже замене за дуван; 

електрични и електронски уређаји за загревање 

дуванских патрона, дуванских производа и замена за 

дуван; дуванске патроне, производи од дувана и 

замене за дуван за загревање; делови и опрема за 

наведену робу.  
 

(210) Ж- 2022-1227 (220) 24.06.2022. 

 (442) 14.10.2022. 

(731) UNA WORLD DOO BEOGRAD, Булевар 

Михајла Пупина 6 спрат 24, 11070, Београд, RS 

(740) Никола Зарић, адвокат, Капетан Мишина 15, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 02.09.12; 25.12.25; 26.01.04; 26.01.14; 26.01.19; 

26.01.21; 26.01.24; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17; 27.05.24  

(511) 35  оглашавање, нарочито рекламирање преко 

телевизије; рекламне услуге и оглашавање преко 

телевизије, радија или поште; обезбеђивање и 

изнајмљивање огласног простора и материјала за 

оглашавање.  

38  телекомуникације, нарочито телевизијски 

програм; емитовање телевизијског програма; 

емитовање и пренос телевизијског програма; 

емитовање и пренос програма кабловске телевизије; 

емитовање ТВ програма, филмова и осталих аудио-

визуелних и мултимедијалних садржаја; пренос, 

емитовање и пријем аудио садржаја, видео садржаја, 

непокретних и покретних слика, текста и података, 

пренос звука, слике и података путем интернета. 

41  припремање обуке; разонода; спортске и 

културне активности, нарочито пружање забаве 

путем телевизије, радија, биоскопа, кабловске 

телевизије, сателитске телевизије и интернета; 

продукција програма кабловске телевизије; 

продукција емисија и филмова.   
 

(210) Ж- 2022-1314 (220) 12.07.2022. 

 (442) 14.10.2022. 

(731) Beauty Tools DOO Beograd, Кнеза Михаила 33 

спрат 2, 11000, Београд, RS 

(740) Јана Полак, адвокат, Проте Матеје 30/6,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.04; 26.04.22; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 

29.01.01; 29.01.06  

(591) црвена red CMYK (0,100,100, 0), бела white 

CMYK (0,0,0,0,)  
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(511) 3  немедицински тоалетни производи, као и 

средства за чишћење за употребу у кући и другим 

окружењима, нарочито хигијенски препарати који су 

тоалетни производи; марамице натопљене 

козметичким лосионима; дезодоранси за људе или за 

животиње (парфимерија); производи за освежавање 

(парфемисање) просторија; украсне налепнице за 

нокте; восак за полирање; брусни папир.  

8  алати којима се ручно управља и справе за 

обављање послова, као што су бушење, обликовање, 

сечење и пирсинг, нарочито алати којима се ручно 

управља за столаре, уметнике и друге занатлије, на 

пример, чекиће, длета и алате за гравирање; алати за 

пољопривреду, башту и уређење пејзажа којима се 

ручно управља; дршке за ручне алате којима се 

ручно управља, као што су ножеви и косе; електричне 

и неелектричне ручне справе за личну негу и 

украшавање тела, на пример, бријаче, уређаје за 

увијање косе, тетовирање и за маникир и педикир; 

пумпе којима се ручно управља; стони прибор за јело, 

као што су ножеви, виљушке и кашике, а сви наведени 

производи у класи 8 обележени пријављеним знаком 

произведени су од јапанског челика.    
 

(210) Ж- 2022-1452 (220) 11.08.2022. 

 (442) 14.10.2022. 

(731) AKCIONARSKO DRUŠTVO INDUSTRIJA 

MLEKA I MLEČNIH PROIZVODA IMLEK, 

PADINSKA SKELA, Индустријско насеље бб, 

11000, Београд, RS 

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

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 01.03.02; 02.09.01; 03.04.02; 03.04.24; 05.05.20; 

05.05.21; 08.03.06; 25.01.01; 26.04.15; 26.04.16; 

26.04.18; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.15  

(591) бела, црна, нијансе плаве, зелена, жута, црвена. 

(511) 29  млеко; производи од млека.  

35  маркетинг.  
 

(210) Ж- 2022-1453 (220) 11.08.2022. 

 (442) 14.10.2022. 

(731) “HOTELIJERSKO DRUŠTVO HUP 

MIHAJLOVAC DOO BEOGRAD-ČUKARICA”, 

Пожешка 31, 11000, Београд, RS 

(740) адвокат Драган Милић, Уроша Мартиновића 

8/41, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 14.05.01; 14.05.14; 25.01.01; 25.01.09; 26.04.16; 

26.04.22; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.02; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црна, бела, златна.  

(511) 33  воћни екстракти, алкохолни; аперитиви; 

дестилована пића; јабуковача; вино; ликери; 

медовина; киршч, вишњевача; жестока пића; бренди; 

крушковача; алкохолна есенције; алкохолни 

екстракти; алкохолна пића, изузев пива; алкохолна 

пића која садрже воће; напици на бази вина; ракија.  

43  услуге ресторана; кетеринг хране и пића; услуге 

агенција за смештај [хотелски, пансионски]; 

изнајмљивање привременог смештаја; пансионске 

услуге; услуге изнајмљивања кућа за одмор; услуге 

хотелског смештаја; резервисање пансиона; услуге 

барова; услуге мотела; услуге продаје вина и других 

алкохолних пића на мало; услуге продаје вина и 

других алкохолних пића на велико; производња 

вина; дестилација, пречишћавање и мешање пића.  

44  услуге виноградарства; консултантске услуге у 

области виноградарства; консултантске услуге у 

области виноградарства.  
 

(210) Ж- 2022-1454 (220) 11.08.2022. 

 (442) 14.10.2022. 

(731) “HOTELIJERSKO DRUŠTVO HUP 

MIHAJLOVAC DOO BEOGRAD-ČUKARICA”, 

Пожешка 31, 11000, Београд, RS 

(740) Драган Милић, адвокат , Уроша Мартиновића 

8/41, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 14.05.01; 14.05.14; 25.01.01; 25.01.09; 26.04.16; 

26.04.22; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.02; 29.01.06; 29.01.08 

(591) црна, бела, златна.  

(511) 33  воћни екстракти, алкохолни; аперитиви; 

дестилована пића; јабуковача; вино; ликери; 

медовина; киршч, вишњевача; жестока пића; бренди; 
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крушковача; алкохолна есенције; алкохолни 

екстракти; алкохолна пића, изузев пива; алкохолна 

пића која садрже воће; напици на бази вина; ракија.  

43  услуге ресторана; кетеринг хране и пића; услуге 

агенција за смештај [хотелски, пансионски]; 

изнајмљивање привременог смештаја; пансионске 

услуге; услуге изнајмљивања кућа за одмор; услуге 

хотелског смештаја; резервисање пансиона; услуге 

барова; услуге мотела; услуге продаје вина и других 

алкохолних пића на мало; услуге продаје вина и 

других алкохолних пића на велико; производња 

вина; дестилација, пречишћавање и мешање пића.  

44  услуге виноградарства; консултантске услуге у 

области виноградарства; узгајање биљака.  
 

(210) Ж- 2022-1464 (220) 15.08.2022. 

 (442) 14.10.2022. 

(731) SEMENARNA DOO, Булевар Николе Тесле 9, 

18000, Ниш, RS 

(540) 

 

(531) 05.03.15; 26.05.18; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 

29.01.02; 29.01.03  

(591) зелена, жута  

(511) 5  хербициди; хербициди за употребу у 

пољопривреди.  
 

(210) Ж- 2022-1506 (220) 19.08.2022. 

 (442) 14.10.2022. 

(731) Предузеће за телекомуникације Телеком 

Србија акционарско друштво Београд, Таковска 2, 

Београд, RS 

(540) 

 

(531) 26.01.24; 26.11.01; 26.11.07; 27.01.06; 27.01.13; 

27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.01  

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

0,100,80,0  

(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- 2022-1512 (220) 19.08.2022. 

 (442) 14.10.2022. 

(731) Предузеће за телекомуникације Телеком 

Србија акционарско друштво Београд, Таковска 2, 

Београд, RS 

(540) 

 

(531) 26.01.24; 27.01.06; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 

27.05.17; 29.01.01  

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

0,100,80,0  

(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- 2022-1513 (220) 19.08.2022. 

 (442) 14.10.2022. 

(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  оглашавање; вођење, организовање и 

управљање пословањем; канцеларијски послови.  

38  услуге телекомуникација.  

41  образовне услуге; припремање обуке; разонода; 

спортске и културне активности.  
 

(210) Ж- 2022-1514 (220) 19.08.2022. 

 (442) 14.10.2022. 

(731) Предузеће за телекомуникације Телеком 

Србија акционарско друштво Београд, Таковска 2, 

Београд, RS 
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(540) 

 

(531) 26.01.24; 27.01.06; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 

27.05.17; 29.01.01  

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

0,100,80,0  

(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- 2022-1516 (220) 19.08.2022. 

 (442) 14.10.2022. 

(731) Предузеће за телекомуникације Телеком 

Србија акционарско друштво Београд, Таковска 2, 

Београд, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.07.01; 27.07.17; 29.01.01  

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

0,100,80,0  

(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- 2022-1517 (220) 19.08.2022. 

 (442) 14.10.2022. 

(731) Предузеће за телекомуникације Телеком 

Србија акционарско друштво Београд, Таковска 2, 

Београд, RS 

(540) 

 

(531) 26.01.24; 27.01.06; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 29.01.01 

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

0,100,80,0  

(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- 2022-1518 (220) 19.08.2022. 

 (442) 14.10.2022. 

(731) Предузеће за телекомуникације Телеком 

Србија акционарско друштво Београд, Таковска 2, 

Београд, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.07.01; 27.07.17; 29.01.01  

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

0,100,80,0  

(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- 2022-1520 (220) 19.08.2022. 

 (442) 14.10.2022. 

(300) 30 2022 003 356.5  22.02.2022.  DE. 

(731) Yunex GmbH, Otto-Hahn-Ring 6, 81739, 

München, DE 

(740) Плавша & Плавша доо Београд, Струмичка 51, 

11000, Београд 

(540) 

Alulight 

(511) 9  електронски систем упозорења; електронске 

централе за сигнализирање; опрема за аларме и за 

сигнализирање; опрема за пренос и приказ сигнала; 

предајници сигнала; опрема за даљинску контролу 

сигнала; опрема за електронску контролу саобраћаја; 

семафори [системи светлосних сигнала]; опрема за 

електричну и електронску контролу саобраћаја; 

апарати за контролу саобраћаја; инструменти за 

праћење саобраћаја; програми за обраду података за 

предајнике сигнала.  
 

(210) Ж- 2022-1526 (220) 19.08.2022. 

 (442) 14.10.2022. 

(731) Никола Шешић, Булевар цара Лазара 

048/1/312, 21000, Нови Сад, RS 

(740) Адвокат Синиша Чолевић, Сремска 4/2,  

21000, Нови Сад 
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(540) 

 

(531) 26.03.01; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10  

(511) 20  aлке за завесе; алке, неметалне, за кључеве; 

амбалажа од дрвета за флаше; америчка палма; бисте 

од дрвета, воска, гипса или пластике; бове за усидрење, 

пловци, неметални; болнички кревети; браве, које нису 

од метала, за возила; браве, не електричне, које нису од 

метала; бурад, која нису од метала; бурад, неметална; 

бурад од дрвета за претакање вина; ваздушни кревети, 

не за медицинске намене; вентилатори за личну 

употребу, не електрични; вентили за водене цеви од 

пластике; вентили, неметални, који нису делови 

машина; вешалица за одећу; висећи организатори за 

ормане; високе столице за бебе; витрине[намештај]; 

водени кревети, који нису за медицинску употребу; 

водилице, неметалне, за клизна врата; врата за 

намештај; гардеробни ормани; граничници за врата, 

неметални и не од гуме; граничници за прозоре, не од 

метала или гуме; греде за гребање за мачке; 

дактилографски столови; даске за сечење [табле]; 

декоративни јастучићи; декорације од пластике за 

храну; делови за мртвачке сандуке, неметални; делови 

од дрвета за кошнице; делови од дрвета за намештај; 

дивани и софе; дозатори за врећице за псећи измет, 

фиксирани, неметални; дрвене траке; дрвени оквири за 

кревете; држачи завеса, који нису од текстила; држачи 

за пешкире, неметални, причвршћени; држачи ташни, 

неметални; дугмад, неметална; душек од сламе; 

душеци; душеци за камповање; душеци на надувавање, 

који нису за медицинску употребу; етикете од 

пластике; етикете од пластике или гуме које се 

пришива ју на одећу; животињска копита; животињске 

канџе; животињски рогови; жута амбра, ћилибар; 

завеса од перли, украсна; завесе од бамбуса; завртњи, 

неметални; закивци, које нису од метала; запушачи, 

неметални; запушачи од плуте; затварачи врата, 

неметални; затварачи за прозоре, неметални; затварачи, 

који нису од метала, за контејнере, посуде; затварачи 

крила, неметални, за прозоре; затварачи, неметални; 

затварачи прозора, не метани, не електрични; затварачи 

са навојем, неметални, за флаше; заштитне преграде за 

камине [намештај]; звекири за врата, неметални; звона 

за врата неметална, не-електрична; звонца покретана 

ветром [украсна]; идентификационе наруквице, 

неметалне; имитација корњачине коре; јасле за сточну 

храну; јастук; јастуци; јастуци за кућне љубимце; 

јастуци за облагање кутија за кућне љубимце; јастуци 

за позиционирање главе бебе; јастуци на надувавање 

који нису за медицинску употребу; јастуци на 

надувавање, који нису за медицинску употребу; јастуци 

против превртања беба; јеленски рогови; калемови за 

намотавање не механички, за еластична црева, који 

нису од метала; калемови не механички, за еластична 

црева, који нису од метала; калемови од дрвета за 

конац, свилу, врпце; канабе; канистери, неметални; 

канте за рециклирање, не металне; канцеларијски 

намештај; канцеларијски столови; канцеларијски 

столови за стајање; катанци, осим електронских, 

неметални; кваке, које нису од метала; кинетичке 

скулптуре [декорација]; китова кост, необрађена или 

полуобрађена; кућице за птице; клизачи за гарнишне; 

клинови за ципеле, неметални; клинови, неметални; 

клупе [намештај]; књиге-полице за књиге; колевке; 

колица за сервирање чаја; комоде; ком оде за купатила 

[намештај]; конзолни столови; конструкције кревета; 

контејнер за смеће, неметални, осим за медицинску 

употребу; контејнери за течно гориво, неметални; 

контејнери, неметални, за компресовани гас или течни 

ваздух; контејнери, неметални [за складиштење, 

транспорт]; корал; корита која нису од метала за 

мешање малтера; корњачина кора; корпе за ношење 

ствари; корпе за рибу; корпе, неметалне; корпе, 

пекарске, за хлеб; кошнице; кревети; кревеци за бебе; 

креденци за посуђе; кројачке лутке; куке за одећу које 

нису од метала; куке које нису од метала за вешање 

одеће; кукице за завесе; кутије за алате, неметалне, 

празне; кутије за излагање накита; кутије од дрвета или 

пластике; кућице за кућне љубимце; кућице за псе; 

кућишта посебно израђена за руковање и транспорт 

боца за компресовани гас, неметалних; кућни бројеви 

који нису од метала, не светлећи; кухињске витрине; 

лајсне за рамове за слике; легла и кућице; легла и 

кућице за кућне љубимце; лежајеви за кућне љубимце; 

летвице за рамове за слике; матице, навртци који нису 

од метала; мердевине, од дрвета или пластике; мерни 

профили за утовар у железничке вагоне, које нису од 

метала; механизми за затварање врата, неметални, не 

електрични; морска пена, сепиолит; мотке, стубови, 

неметални; мртвачки сандуци; навлаке за одећу 

[гардеробне]; навлаке за одећу [за чување]; намештај; 

намештај за вагон ресторане; намештај на надувавање; 

намештај од метала; наслони за главу [намештај]; 

наслоњаче, лежаљке; натписи од дрвета или пластике; 

ногаре за сечење дрва; ноге за намештај; ногице за 

намештај; носачи, не метатални, за намештај; обрамице 

за ношење терета преко рамена: обручи за бурад, 

неметални: обручи неметални за причвршћивање цеви; 

огласне табле; огледала; оградице за бебе; опрема за 

врата, неметална; опрема за кревете, неметална; 

опрема за намештај, неметална; опрема за прозоре, 

неметална; организатори за фиоке; ормани за 

документа; ормани за картотеке [намештај]; ормани, 

креденци; ормарићи за лекове; ормарићи за пртљаг; 

отварачи врата, неметални, не електрични; отварачи 
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прозора, неметални, не електрични; палете за претовар 

робе, које нису од метала; палете за транспорт, 

неметалне; палете за утовар, које нису од метала; 

параван, преграда [намештај]; писаћи столови; плакати 

од дрвета или пластике; пластичне кант траке за 

намештај; пластичне копче за затварање торби; 

пластичне пропусне картице, некодиране и 

немагнетске; пластичне рампе за возила; пластични 

кључеви; плетарски радови, од прућа; плетена слама, 

изузев асуре; плетене корпе за бебе; плетенице од 

сламе; плочасте унутрашње ролетне; плоче од 

обрађеног ћилибара; плочице за име, које нису од 

метала; плочице од огледала; плочице са бројевима, 

које нису од метала; плута за флаше; плутајући 

контејнери, који нису од метала; погребне урне; 

подлоге за саће у пчелињацима; подлоге за спавање; 

подметачи за судопере, замењиви; поклопци за флаше, 

неметални; покретне преграде [намештај]; покретне 

степенице за укрцавање, неметалне, за путнике; 

полице; полиц е за библиотеке; полице за картотеке; 

полице за књиге; полице за намештај; полице за 

складиштење; полице [намештај]; послужавници, 

неметални; постоља за кишобране; постоља за костиме; 

постоља за рачунске машине; постоља за саксије; 

постоља за саксије за цвеће [намештај]; постоља за 

шешире; посуде за одвод уља, неметалне; посуде, 

пластичне за амбалажу; потпорни јастуци за главу бебе; 

преграде за заштиту од кијања; прекривачи, јоргани, 

јастуци за кревете, осим постељине; преносиви 

канцеларијски столови; препариране птице; пречке од 

дрвета; прозорске ременице, неметалне; простирке за 

оградице за децу; пултови [столови]; пуњене 

животиње; радне клупе за стеге [намештај]; радни сто, 

клупа; радни сточићи за држање на крилу; рамови за 

вез; рамови за слике; распећа од дрвета, воска, гипса 

или пластике, која нису накит; ратан, трска; резе за 

врата, неметалне; резервоари, неметални; резервоари, 

неметални, незидани; рекламни предмети на 

надувавање; ременице од пластике за завесе; рог, 

необрађени или полуобрађени; рукохвати за каду, 

неметални; ручке врата-неметалне; ручна колица 

[намештај]; ручна копља за заставе, неметална; ручна 

огледала [тоалетна огледала]; сандуци, гајбе; сандуци 

за алат, неметални, празни; сандуци за играчке; 

сандуци за месо; сандуци, неметални; сандучићи за 

писма, не од метала или зидани; саће; седеф [необрађен 

или полу обрађен]; седишта за купање беба; седишта од 

метала; сифони [вентили] од пластике; славине, 

неметалне, за бурад; сламни поруби, ивице; софе; споне 

за цеви или каблове, неметалне; споне и затеге за 

каблове, који нису од метала; сребрно стакло 

[огледала]; сталак за убрусе [намештај]; сталци за боце; 

сталци за бурад, који нису од метала; сталци за 

излагање новина; сталци за одела; сталци за пушке; 

сталци за часописе; сталци за читање,  

пултови; сталци [намештај]; статуе од дрвета, воска, 

гипса или пластике; степеник-столице, неметалне; 

степенице [мердевине], неметалне; столарска роба; 

столице; столице за купатила; столице за лежање 

[лигештули]; столице за туш кабине; столови; столови 

за масажу; столови за пресвлачење беба причвршћени 

за зид; столови за тестерисање [намештај]; столови за 

цртање; столови од метала; сточићи за компјутере 

[намештај]; табле за држање кључева; табле за столове; 

табуреи; типлови за ципеле, неметални; тоалетни 

сточићи; точкићи за кревете, који нису од метала; 

точкићи за намештај, неметални; трска [материјал за 

плетење]; улошци за четке; уметничка дела од дрвета, 

воска, гипса или пластике; унутрашње прозорске 

ролетне [намештај]; унутрашње прозорске ролетне од 

папира; унутрашње прозорске ролетне од плетеног 

дрвета; унутрашње прозорске ролетне од текстила; 

фигурине од дрвета, воска, гипса или пластике; фиоке 

за намештај; флаше [посуде], неметалне, за 

компресовани гас или течни ваздух; фотеље; фризерске 

столице; хоклице; чепови за боце, неметални; чепови за 

зидове, неметални; чепови, који нису од стакла, метала 

или гуме; чивилуци; шарке, које нису од метала; 

шаторски кочићи, који нису од метала; шеталице за 

бебе; шине за завесе [гарнишне]; шипке за завесе 

[гарнишне]; шипке за степеништа; шипке од обрађеног 

ћилибара; школски намештај; шкољке; шкољке 

острига; шнале и траке за држање завеса; шрафови, 

неметални; штандови; штапови, кочићи за подупирање 

биљака или дрвећа, неметални; штитници за дечије 

креветце, осим постељине.   
 

(210) Ж- 2022-1557 (220) 24.08.2022. 

 (442) 14.10.2022. 

(731) Privredno društvo "Pruna" d.o.o. Beograd, , 

Београд-Стари град, RS 

(740) Љубомир Т. Ивановић, адвокат, Ломина 17, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 02.01.04; 02.01.13; 02.01.15; 02.01.23; 02.09.12; 

09.07.01; 10.03.01; 19.01.01; 19.01.05  
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(511) 29  желеи, џемови, компоти; конзервисано, 

замрзнуто, сушено и кувано воће и поврће.  

32  воћни напици и воћни сокови; сирупи и други 

препарати за прављење напитака.  

33  алкохолна пића изузев пива; алкохолни 

препарати за прављење напитака.  
 

(210) Ж- 2022-1558 (220) 25.08.2022. 

 (442) 14.10.2022. 

(731) Shenzhen Han Qing Da Technology Co., Ltd., 

1/F & 2/F, Bldg.A4-101, Yulv industrial area, Gongming 

Property Development Corporation, Yulv Community, 

Yutang St., Guangming Dist., Shenzhen City, CN 

(740) Цвјетићанин Ненад, Јурија Гагарина 127/91, 

11070, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17  

(511) 34  луле; усници за муштикле; цигарете које 

садрже замену дувана, које нису за медицинску 

употребу; ароме, изузев есенцијалних уља, за 

употребу у електронским цигаретама; електронске 

цигарете; течни раствори за електричне цигарете; 

орални вапоризатори за пушаче.  
 

(210) Ж- 2022-1561 (220) 26.08.2022. 

 (442) 14.10.2022. 

(731) SPORT & FASHION MANAGEMENT PTE. 

LTD. , 6 Shenton Way, #18-11 OUE Downtown 2 , 

Singapore, 068809 , SG 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.01.24; 26.04.16; 26.04.18; 26.11.03; 27.05.01; 

27.05.17; 27.05.24; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.08  

(591) плава, бела, црна  

(511) 12  возила за кретање по снегу; моторне санке; 

санке са воланом; саонице [возила]; тротинети за 

снег; санке (на гурање); делови и опрема за напред 

наведену робу.  
 

(210) Ж- 2022-1565 (220) 26.08.2022. 

 (442) 14.10.2022. 

(731) DRUŠTVO SA OGRANIČENOM 

ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU, PREVOZ I 

USLUGE AGRORIT MELENCI, Светозара 

Марковића 33-37, 23270, Меленци, RS 

(740) Лазар Арађански, адвокат, Краља Александра I 

Карађорђевића 2, 23000, Зрењанин 

(540) 

 

(531) 07.11.10; 26.04.16; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 

27.05.08; 27.05.10; 27.05.17; 29.01.04; 29.01.06  

(591) бела, плава  

(511) 39  услуге вуче возила у квару; изнајмљивање 

аутомобила; превоз аутомобилом; превоз аутобусом; 

превоз камионом; услуге превоза робе тегљачем; 

испорука пошиљки; услуге ношења терета од стране 

носача; паковање робе; посредовање у вези са 

бродовима; истовар терета; испорука робе; 

складиштење робе; дистрибуција воде; складиштење; 

изнајмљивање складишта; услуге комерцијалног 

превоза терета; изнајмљивање простора за 

паркирање; изнајмљивање просторија за хлађење; 

изнајмљивање хладњача за храну; изнајмљивање 

возила; превоз намештаја; транспортне услуге; 

услуге спашавања; шпедиција; превоз и 

складиштење отпада; превоз и складиштење смећа; 

селидбене услуге; посредовање у услугама 

шпедиције; посредовање у превозу робе; 

посредовање у транспорту; услуге возача; пружање 

информација у вези са услугама складиштења; 

пружање информација о транспорту; изнајмљивање 

контејнера за складиштење; логистичке услуге у вези 

превоза [транспортна логистика]; изнајмљивање 

трактора; паркирање возила.   
 

(210) Ж- 2022-1570 (220) 30.08.2022. 

 (442) 14.10.2022. 

(731) ProtoPharma d.o.o. Beograd – Novi Beograd, 

Булевар Зорана Ђинђића 125а, спрат 1, стан 13, улаѕ 

Б, 11198 , Нови Београд, RS 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 
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(540) 

Bonart Complex  

(511) 5  фармацеутски, медицински и ветеринарски 

препарати; санитарни препарати за употребу у 

медицини; дијететска храна и супстанце прилагођене 

за употребу у медицини или ветеринарску употребу, 

храна за бебе; дијететски додаци (додаци исхрани) за 

људе и животиње; фластери, материјали за завијање; 

материјали за пломбирање зуба, зубарска смола; 

дезинфекциона средства.  
 

(210) Ж- 2022-1571 (220) 30.08.2022. 

 (442) 14.10.2022. 

(731) ProtoPharma d.o.o. Beograd – Novi Beograd, 

Булевар Зорана Ђинђића 125а, спрат 1, стан 13, улаѕ 

Б, 11198 , Нови Београд, RS 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

Recoforte 

(511) 3  немедицинска козметика и тоалетни 

препарати; немедицинска средства за чишћење зуба; 

парфимеријски производи, етарска уља.  

5  фармацеутски, медицински и ветеринарски 

препарати; санитарни препарати за употребу у 

медицини; дијететска храна и супстанце прилагођене 

за употребу у медицини или ветеринарску употребу, 

храна за бебе; дијететски додаци (додаци исхрани) за 

људе и животиње; фластери, материјали за завијање; 

материјали за пломбирање зуба, зубарска смола; 

дезинфекциона средства.  

30  кафа, чај, какао и њихове замене; пиринач, 

тестенина и резанци; тапиока и саго; брашно и 

производи од житарица; грицкалице које садрже 

житарице; грицкалице које садрже орашасте 

плодове; грицкалице које садрже сушено воће; 

грицкалице које садрже чоколаду; грицкалице које 

садрже протеинске додатке; енергетске плочице; 

хлеб, пецива и кондиторски производи; чоколада; 

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

меласа; квасац, прашак за пециво; со, додаци јелима, 

зачини, конзервисано зачинско биље; сирће, сосови и 

други додаци јелу; лед (замрзнута вода).  
 

(210) Ж- 2022-1572 (220) 30.08.2022. 

 (442) 14.10.2022. 

(731) ProtoPharma d.o.o. Beograd – Novi Beograd, 

Булевар Зорана Ђинђића 125а, спрат 1, стан 13, улаѕ 

Б, 11198 , Нови Београд, RS 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

 

 

(540) 

GLUREGmax 

(511) 3  немедицинска козметика и тоалетни 

препарати; немедицинска средства за чишћење зуба; 

парфимеријски производи, етарска уља.  

5  фармацеутски, медицински и ветеринарски 

препарати; санитарни препарати за употребу у 

медицини; дијететска храна и супстанце прилагођене 

за употребу у медицини или ветеринарску употребу, 

храна за бебе; дијететски додаци (додаци исхрани) за 

људе и животиње; фластери, материјали за завијање; 

материјали за пломбирање зуба, зубарска смола; 

дезинфекциона средства.  

30  кафа, чај, какао и њихове замене; пиринач, 

тестенина и резанци; тапиока и саго; брашно и 

производи од житарица; грицкалице које садрже 

житарице; грицкалице које садрже орашасте 

плодове; грицкалице које садрже сушено воће; 

грицкалице које садрже чоколаду; грицкалице које 

садрже протеинске додатке; енергетске плочице; 

хлеб, пецива и кондиторски производи; чоколада; 

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

меласа; квасац, прашак за пециво; со, додаци јелима, 

зачини, конзервисано зачинско биље; сирће, сосови и 

други додаци јелу; лед (замрзнута вода).  
 

(210) Ж- 2022-1576 (220) 30.08.2022. 

 (442) 14.10.2022. 

(731) ProtoPharma d.o.o. Beograd – Novi Beograd, 

Булевар Зорана Ђинђића 125а, спрат 1, стан 13, улаѕ 

Б, 11198 , Нови Београд, RS 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

ProstART Duo 

(511) 3  немедицинска козметика и тоалетни 

препарати; немедицинска средства за чишћење зуба; 

парфимеријски производи, етарска уља.  

5  фармацеутски, медицински и ветеринарски 

препарати; санитарни препарати за употребу у 

медицини; дијететска храна и супстанце прилагођене 

за употребу у медицини или ветеринарску употребу, 

храна за бебе; дијететски додаци (додаци исхрани) за 

људе и животиње; фластери, материјали за завијање; 

материјали за пломбирање зуба, зубарска смола; 

дезинфекциона средства.  

30  кафа, чај, какао и њихове замене; пиринач, 

тестенина и резанци; тапиока и саго; брашно и 

производи од житарица; грицкалице које садрже 

житарице; грицкалице које садрже орашасте 

плодове; грицкалице које садрже сушено воће; 

грицкалице које садрже чоколаду; грицкалице које 
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садрже протеинске додатке; енергетске плочице; 

хлеб, пецива и кондиторски производи; чоколада; 

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

меласа; квасац, прашак за пециво; со, додаци јелима, 

зачини, конзервисано зачинско биље; сирће, сосови и 

други додаци јелу; лед (замрзнута вода).  
 

(210) Ж- 2022-1578 (220) 30.08.2022. 

 (442) 14.10.2022. 

(731) PUBLIK DOO, Владике Николаја 469,  

14000, Ваљево, RS 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17  

(511) 24  текстил и замена за текстил; тканине за 

домаћинство.  

25  одећа, обућа, покривала за главу.  
 

(210) Ж- 2022-1580 (220) 31.08.2022. 

 (442) 14.10.2022. 

(731) BRITISH AMERICAN TOBACCO SOUTH-

EAST EUROPE DOO BEOGRAD, Булевар 

Милутина Миланковића 1ж, 11070 , Београд - Нови 

Београд, RS 

(740) Живко Мијатовић & Партнерс доо Београд, 

Студентски трг 4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.01.20; 26.01.24; 26.05.09; 27.05.01; 27.05.22; 

27.05.24; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црвена, бела, златна, црна  

(511) 9  апарати и инструменти научни, 

истраживачки, навигациони, геодетски, 

фотографски, кинематографски, аудиовизуелни, 

оптички, за вагање, мерење, сигнализацију, 

откривање, тестирање, инспекцију, спасавање и 

наставу; апарати и инструменти за провођење, 

прекид, трансформацију, акумулацију, регулисање 

или контролу дистрибуције или употребе електричне 

енергије; апарати и инструменти за снимање, 

преношење, репродуковање или обрађивање звука, 

слике или података; подаци који су снимљени и који 

се могу преузети, рачунарски софтвер, празни 

носачи података за дигитално или аналогно снимање 

и складиштење; механизми за апарате који се 

покрећу новцем; регистар касе, уређаји за рачунање; 

рачунари и периферни рачунарски уређаји; кодиране 

картице лојалности; апликације које се могу 

преузети; апликацијски софтвер; апликације за 

рачунарске софтвере које се могу преузимати; 

апликације за мобилне уређаје које се могу преузети.  

35  оглашавање; вођење, организовање и управљање 

пословањем; канцеларијски послови; управљање 

програмима лојалности потрошача; управљање 

шемама за лојалност и награђивање.  

36  финансијске, монетарне и банкарске услуге; 

услуге осигурања; послови везани за непокретности; 

издавање бодова за лојалност купаца; услуге обраде 

плаћања картицама за лојалност; услуге обраде 

плаћања са поенима прикупљеним путем програма за 

лојалност; издавање картица лојалности купаца.  
 

(210) Ж- 2022-1581 (220) 31.08.2022. 

 (442) 14.10.2022. 

(731) Strauss Coffee B.V., Prof. J.H. Bavincklaan 2, 

NL-1183 AT Amsterdam, NL 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 25.01.01; 25.05.25; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 

27.07.01; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.07  

(591) светно браон, тамно браон, златна, наранџаста  

(511) 30  кафа.  
 

(210) Ж- 2022-1582 (220) 31.08.2022. 

 (442) 14.10.2022. 

(731) Strauss Coffee B.V., Prof. J.H. Bavincklaan 2, 

NL-1183 AT Amsterdam, NL 

(740) АОД МСА ИП – Милојевић Секулић адвокати, 

Карађорђева 65, 11000, Београд 
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(540) 

 

(531) 25.01.01; 25.05.02; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 

27.05.17; 27.07.01; 29.01.02; 29.01.07  

(591) светло браон, тамно браон, златна  

(511) 30  кафа.  
 

(210) Ж- 2022-1583 (220) 31.08.2022. 

 (442) 14.10.2022. 

(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; 26.11.03; 26.11.12; 27.05.01; 27.05.09; 

27.05.10; 27.05.17; 27.07.01; 27.07.17  

(511) 5  дијететски додаци исхрани; додаци исхрани; 

додаци исхрани за људску употребу; додаци исхрани који 

садрже витамине; додаци исхрани који садрже минерале; 

додаци исхрани са хранљивим материјама за људе.  
 

(210) Ж- 2022-1584 (220) 31.08.2022. 

 (442) 14.10.2022. 

(731) Зоран Виденовић, Миладина Поповића 22, 

18000, Ниш-Палилула, RS 

(540) 

 

(531) 01.15.21; 11.03.02; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.17; 

28.05.00; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.06; 29.01.08  

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

(511) 29  панирани пилећи медаљони; пилетина; 

пилећа крилца; пилеће пљескавице; пилеће салате; 

пилећи крокети; помфрит; пржени кромпир; 

прстенови од лука (поховани лук); филети од 

пилећих груди.  
 

(210) Ж- 2022-1585 (220) 31.08.2022. 

 (442) 14.10.2022. 

(731) Зоран Вукадиновић, Проте Матеје 60,  

11000, Београд, RS 

(740) Љиљана Б. Лазовић, адвокат, Булевар Зорана 

Ђинђића 44а, 11173, Београд 

(540) 

 

(531) 03.09.16; 03.09.24; 26.04.15; 26.04.22; 26.04.24; 

27.05.01; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.02; 29.01.03; 29.01.06 

(591) тиркизно зелена-#2D707D, бела, златна  

(511) 43  услуге обезбеђивања хране и пића.  
 

(210) Ж- 2022-1586 (220) 01.09.2022. 

 (442) 14.10.2022. 

(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; 26.04.10; 26.04.12; 26.04.24; 26.11.12; 

27.05.01; 27.05.10; 27.05.24  

(511) 5  дијететски додаци исхрани; додаци исхрани; 

додаци исхрани који садрже витамине; додаци 

исхрани који садрже елементе у траговима; додаци 

исхрани намењени као додатак редовној исхрани или 

у корист здравља.  
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(210) Ж- 2022-1588 (220) 01.09.2022. 

 (442) 14.10.2022. 

(731) Younicar d.o.o. Beograd-Savski venac, 

Пивљанина Баја 27б, 11000, Београд, RS 

(740) Весна Живковић, адвокат, Македонска 30, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 24.15.21; 26.03.23; 26.04.11; 26.04.16; 26.04.18; 

26.04.24; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.02; 

29.01.04; 29.01.06  

(591) плава, жута, бела  

(511) 9  рачунарски програми, снимљени; оперативни 

рачунарски програми, снимљени; рачунарски софтвер, 

снимљени; рачунарски програми, који се могу 

преузимати; апликације за рачунарске софтвере које се 

могу преузимати; рачунарске софтверске платформе, 

снимљене или даунлодоване.   

35  услуге агенција за увоз и извоз; презентација 

робе; услуге продаје путем лицитације; објављивање 

рекламних текстова; рекламирање; оглашавање; 

рекламирање преко телевизије; компјутерско 

управљање подацима; професионалне пословне 

консултације; организовање изложби за привредне 

или рекламне потребе; пружање пословних 

информација; изнајмљивање огласног простора; 

промоција продаје за друге; услуге телефонског 

одговарања за одсутне претплатнике; прикупљање 

информација у компјутерске базе података; 

системација информација у компјутерским базама 

података; организовање сајмова; онлајн рекламирање 

на рачунарској мрежи; услуге набавке за трећа лица 

[куповина производа и услуга за друге пословне 

субјекте]; претраживање података у рачунарским 

датотекама за друге; услуге поређења цена; 

презентација производа путем средстава 

комуникације, у сврху продаје на мало; пружање 

комерцијалних савета и информација потрошачима 

при избору роба и услуга; писање рекламних 

текстова; прикупљање статистичких података; 

услуге графичке обраде материјала за рекламне 

сврхе; производња рекламних филмова; маркетинг; 

пружање комерцијалних и пословних контакт 

информација; оптимизација претраживача за 

промоцију продаје; оптимизација саобраћаја за веб 

странице; оглашавање плаћањем по клику [рау рег 

click оглашавање]; услуге посредовања у трговини; 

пословно управљање за независне пружаоце услуга; 

преговарање и закључивање пословних трансакција 

за трећа лица; ажурирање и одржавање податка у 

рачунарским базама података; пружање пословних 

информација путем веб страница; обезбеђивање 

онлајн тржишта за купце и продавце роба и услуга; 

развој концепта оглашавања; индексирање интернет 

сајтова за комерцијалне намене или намене 

оглашавања; управљање програмима лојалности 

потрошача; писање текстова за рекламне намене; 

услуге праћења тржишта; административна помоћ 

при одговарању на позиве за подношење понуда; 

маркетинг у оквиру издавања софтвера; пружање 

корисничких прегледа у комерцијалне или рекламне 

сврхе; пружање корисничких оцена у комерцијалне 

или рекламне сврхе; услуге телефонских централа; 

израђивање профила потрошача за комерцијалне или 

маркетиншке сврхе; услуге пословног саветовања за 

дигиталну трансформацију; услуге придобијања 

потенцијалних клијената; промоција производа 

преко инфлуенсера; маркетинг преко инфлуенсера.  

42  дизајнирање рачунарског софтвера; ажурирање 

рачунарског софтвера; изнајмљивање рачунарског 

софтвера; поновно успостављање рачунарских 

података; одржавање рачунарског софтвера; анализе 

рачунарских система; дизајнирање рачунарских 

система; тестирање исправности возила; умножавање 

рачунарских програма; конвертовање података или 

докумената са физичких на електронске носаче; 

хостинг рачунарских веб страница; инсталирање 

рачунарског софтвера; конвертовање рачуна рских 

података и програма, осим физичког конвертовања; 

саветовање у области рачунарског софтвера; 

обезбеђивање алата за претраживање [претраживача] 

на интернету; праћење рачунарских система 

даљинским приступом; софтвер у виду сервиса [SaaS]; 

саветовање у вези информационих технологија; server 

hosting сервер хостинг; електронско похрањивање 

података; пружање информација у вези са 

рачунарским технологијама и програмирањем путем 

веб страница; пружање виртуалних рачунарских 

система путем рачунарства у облаку; услуге 

информационих технологија које се пружају на бази 

аутсорсинга; саветодавне услуге из области 

компјутерске технологије; развој софтвера у оквиру 

издавања софтвера; платформа као услуга [PaaS]; 

развој рачунарских платформи; графички дизајн 

промотивног материјала; услуге провере 

аутентичности корисника технологијом за трансакције 

е-трговања; саветовање у области вештачке 

интелигенције; истраживање у области технологије 

вештачке интелигенције; услуге аутентификације 

корисника коришћењем блокчејн технологије; услуге 

лого дизајнирања.   
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(210) Ж- 2022-1589 (220) 01.09.2022. 

 (442) 14.10.2022. 

(731) Younicar d.o.o. Beograd-Savski venac, 

Пивљанина Баја 27б, 11000, Београд, RS 

(740) Весна Живковић, адвокат, Македонска 30, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 24.15.21; 25.03.03; 26.04.11; 26.04.16; 26.04.18; 

26.04.22; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.24; 29.01.02; 

29.01.04; 29.01.06  

(591) плава, жута, бела  

(511) 9  рачунарски програми, снимљени; оперативни 

рачунарски програми, снимљени; рачунарски софтвер, 

снимљени; рачунарски програми, који се могу 

преузимати; апликације за рачунарске софтвере које се 

могу преузимати; рачунарске софтверске платформе, 

снимљене или даунлодоване.   

35  услуге агенција за увоз и извоз; презентација робе; 

услуге продаје путем лицитације; објављивање 

рекламних текстова; рекламирање; оглашавање; 

рекламирање преко телевизије; компјутерско 

управљање подацима; професионалне пословне 

консултације; организовање изложби за привредне или 

рекламне потребе; пружање пословних информација; 

изнајмљивање огласног простора; промоција продаје за 

друге; услуге телефонског одговарања за одсутне 

претплатнике; прикупљање информација у 

компјутерске базе података; системација информација 

у компјутерским базама података; организовање 

сајмова; онлајн рекламирање на рачунарској мрежи; 

услуге набавке за трећа лица [куповина производа и 

услуга за друге пословне субјекте]; претраживање 

података у рачунарским датотекама за друге; услуге 

поређења цена; презентација производа путем 

средстава комуникације, у сврху продаје на мало; 

пружање комерцијалних савета и информација 

потрошачима при избору роба и услуга; писање 

рекламних текстова; прикупљање статистичких 

података; услуге графичке обраде материјала за 

рекламне сврхе; производња рекламних филмова; 

маркетинг; пружање комерцијалних и пословних 

контакт информација; оптимизација претраживача за 

промоцију продаје; оптимизација саобраћаја за веб 

странице; оглашавање плаћањем по клику [рау рег click 

оглашавање]; услуге посредовања у трговини; 

пословно управљање за независне пружаоце услуга; 

преговарање и закључивање пословних трансакција за 

трећа лица; ажурирање и одржавање податка у 

рачунарским базама података; пружање пословних 

информација путем веб страница; обезбеђивање онлајн 

тржишта за купце и продавце роба и услуга; развој 

концепта оглашавања; индексирање интернет сајтова за 

комерцијалне намене или намене оглашавања; 

управљање програмима лојалности потрошача; писање 

текстова за рекламне намене; услуге праћења тржишта; 

административна помоћ при одговарању на позиве за 

подношење понуда; маркетинг у оквиру издавања 

софтвера; пружање корисничких прегледа у 

комерцијалне или рекламне сврхе; пружање 

корисничких оцена у комерцијалне или рекламне 

сврхе; услуге телефонских централа; израђивање 

профила потрошача за комерцијалне или маркетиншке 

сврхе; услуге пословног саветовања за дигиталну 

трансформацију; услуге придобијања потенцијалних 

клијената; промоција производа преко инфлуенсера; 

маркетинг преко инфлуенсера.   

42  дизајнирање рачунарског софтвера; ажурирање 

рачунарског софтвера; изнајмљивање рачунарског 

софтвера; поновно успостављање рачунарских 

података; одржавање рачунарског софтвера; анализе 

рачунарских система; дизајнирање рачунарских 

система; тестирање исправности возила; умножавање 

рачунарских програма; конвертовање података или 

докумената са физичких на електронске носаче; 

хостинг рачунарских веб страница; инсталирање 

рачунарског софтвера; конвертовање рачунарских 

података и програма, осим физичког конвертовања; 

саветовање у области рачунарског софтвера; 

обезбеђивање алата за претраживање [претраживача] 

на интернету; праћење рачунарских система 

даљинским приступом; софтвер у виду сервиса [SaaS]; 

саветовање у вези информационих технологија; server 

hosting сервер хостинг; електронско похрањивање 

података; пружање информација у вези са 

рачунарским технологијама и програмирањем путем 

веб страница; пружање виртуалних рачунарских 

система путем рачунарства у облаку; услуге 

информационих технологија које се пружају на бази 

аутсорсинга; саветодавне услуге из области 

компјутерске технологије; развој софтвера у оквиру 

издавања софтвера; платформа као услуга [PaaS]; 

развој рачунарских платформи; графички дизајн 

промотивног материјала; услуге провере 

аутентичности корисника технологијом за трансакције 

е-трговања; саветовање у области вештачке 

интелигенције; истраживање у области технологије 

вештачке интелигенције; услуге аутентификације 

корисника коришћењем блокчејн технологије; услуге 

лого дизајнирања.   
 

(210) Ж- 2022-1623 (220) 06.09.2022. 

 (442) 14.10.2022. 

(731) OPTIMUS PHARMACEUTICALIS DOO 

BEOGRAD – NOVI BEOGRAD, Милутина 

Миланковића 9ж, 11000, Београд (Нови Београд), RS 
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(740) Адвокат Јелена Тадић Пирец, Цара Николаја 

Другог број 28, 11000, Београд (Врачар) 

(540) 

 

(531) 01.03.02; 19.13.21; 25.01.01; 26.11.01; 26.11.08; 

27.05.01; 27.05.10; 27.05.21; 27.07.01; 29.01.01; 

29.01.02; 29.01.08  

(591) црна, наранџаста, жута  

(511) 5  фармацеутски, медицински и ветеринарски 

препарати; санитарни препарати за употребу у 

медицини; дијететска храна и супстанце прилагођене 

за употребу у медицини или ветеринарску  употребу, 

храна за бебе; дијететски додаци (додаци исхрани) за 

људе и животиње; фластери, материјали за завијање; 

материјали за пломбирање зуба, зубарска смола; 

дезинфекциона средства; препарати за уништавање 

животињских штеточина; фунгициди, хербициди.  

35  оглашавање; вођење, организовање и управљање 

пословањем; канцеларијски послови.  
 

(210) Ж- 2022-1624 (220) 06.09.2022. 

 (442) 14.10.2022. 

(731) Shenzhen Cudy Technology Co., Ltd.,, Room 

A606, Gaoxinqi Industrial Park, Liuxianyi Road, Baoan 

District, , Shenzhen,, CN 

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

11070, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.17  

(511) 9  модеми; мрежни рутери; мрежни прекидачи; 

претварачи оптичких влакана; оптички преносници и 

оптички пријемници; уређаји бежичне приступне 

тачке; компјутерске периферне јединице; рачунарски 

уређаји за складиштење, односно празни флеш 

дискови и екстерни хард дискови рачунара; 

електрични конектори; камера; електрична звона на 

вратима; електрични прекидачи; звучници; мобилни 

телефони; слушалице.  

11  лед расветни системи, односно лед модули; лед 

светла; флуоресцентна сијалица; халогена лампа; лед 

сијалице; лед (светлећа диода) расветна опрема; лед 

(светлећа диода) расветна опрема која се користи у 

осветљењу дисплеја, комерцијалних услуга, 

производње, стамбених и архитектонских расветних 

украса; лед расветна опрема за унутрашње и 

спољашње осветљење зграда; тракаста светла, 

светлеће лампе, пројектори, столне лампе, сијалице.  

38  емитовање радио програма [радиодифузија]; 

емитовање телевизијских програма; новинска 

агенција; бежично емитовање; слање порука; 

телефонске комуникације; комуникација преко 

рачунарских терминала; пренос порука и слика 

посредством рачунара; комуникација преко мреже 

оптичких влакана; услуге електронског билтена 

[телекомуникационе услуге]; обезбеђивање 

телекомуникационих веза са глобалном рачунарском 

мрежом; услуге телекомуникационог усмеравања и 

повезивања; услуге телеконференција; форуми 

[причаонице] на друштвеним мрежама; омогућавање 

приступа рачунарским базама података.  
 

(210) Ж- 2022-1625 (220) 06.09.2022. 

 (442) 14.10.2022. 

(731) Milsing d.o.o., Velika cesta br. 99, 10020, Zagreb, HR 

(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 24.15.13; 27.01.06; 27.03.15; 27.05.01; 27.05.10; 

27.05.17; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.06  

(591) тамно плава, плава, сива, наранджаста  

(511) 5  дијететски препарати за медицинске потребе; 

дијететска храна прилагођена за медицинске 

потребе; дијететске супстанце за медицинске 

потребе; дијететски напици за медицинске потребе; 

додаци храни за медицинске потребе; 

нутриционистички додаци; витамини, витамински 

препарати; додаци прехрани који се састоје од 

минерала.  
 

(210) Ж- 2022-1626 (220) 06.09.2022. 

 (442) 14.10.2022. 

(731) Бојан Грујић, Луке Војводића 18е, 11090, 

Београд-Раковица, RS 

(740) Весна Лончар, адвокат, Вишеградска 1а,  

11000, Београд 
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(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.10; 29.01.01; 29.01.08  

(591) розе, црна  

(511) 3  немедицинска козметика, тоалетни 

препарати, парфимеријски производи,етарска уља.  

5  дијететска храна и супстанце прилагођене за 

употребу у медицини, дијететски додаци (додаци 

исхрани) за људе.  

28  гимнастичке и спортске артикле, спортску 

опрему, опрему за различите спортове.  

32  освежавајућа безалкохолна пића, воћне напитке 

воћне сокове, енергетска пића, напитке за спортисте 

обогаћене протеинима.  

41  спортски и фитнес тренинг, организовање 

спортских догађаја, вођење часова фитнеса, 

рекреације, обука (тренирање) фитнес клуба.   

44  хигијенске заштита, нега лепоте за људе, 

козметички третмани, соларијум, терапеутске услуге.   
 

(210) Ж- 2022-1630 (220) 07.09.2022. 

 (442) 14.10.2022. 

(731) ELITE TEXTILE D.O.O., Кружни пут 31, 

Београд-Кијево, RS 

(740) Владан Стојиљковић, aдвокат, Македонска 

19/7, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.09; 26.04.18; 26.11.01; 26.11.08; 27.05.01; 

27.05.10; 27.05.11; 27.05.17; 29.01.02; 29.01.06; 29.01.08 

(591) црна, бела, златно жута.  

(511) 20  намештај.  

22  мебл штоф; репроматеријал за тапацирање.  

35  велепродаја и малопродаја робе: намештај, мебл 

штоф, репроматеријал за тапацирање; продаја преко 

интернета робе: мебл штоф, репроматеријал за 

тапацирање.  
 

(210) Ж- 2022-1634 (220) 07.09.2022. 

 (442) 14.10.2022. 

(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) 02.03.08; 02.03.16; 02.03.23; 25.01.01; 26.04.14; 

26.04.18; 26.11.13; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 

27.07.01  

(511) 5  дијететски додаци исхрани; додаци исхрани; 

додаци исхрани са хранљивим материјама који се 

првенствено састоје од магнезијума.  
 

(210) Ж- 2022-1636 (220) 07.09.2022. 

 (442) 14.10.2022. 

(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) 02.03.08; 02.03.16; 02.03.23; 25.01.01; 26.04.14; 

26.04.22; 26.11.03; 26.11.13; 27.05.01; 27.05.10; 

27.07.01  

(511) 5  дијететски додаци исхрани; додаци исхрани; 

додаци исхрани са хранљивим материјама који се 

првенствено састоје од магнезијума.  
 

(210) Ж- 2022-1637 (220) 07.09.2022. 

 (442) 14.10.2022. 

(731) Privredno društvo za promet, marketing i 

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

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



 

 

 

 

Ж 

Гласник интелектуалне својине  2022/10a 

Intellectual Property Gazette  2022/10a 

22 ЗИС / RS / IPO 

 

(540) 

 

(531) 02.03.08; 02.03.16; 02.03.23; 25.01.01; 26.04.14; 

26.04.22; 26.11.03; 26.11.13; 27.05.01; 27.05.10; 

27.05.17; 27.07.01  

(511) 5  дијететски додаци исхрани; додаци исхрани; 

додаци исхрани са хранљивим материјама који се 

првенствено састоје од магнезијума.  
 

(210) Ж- 2022-1640 (220) 07.09.2022. 

 (442) 14.10.2022. 

(731) Collabwriting DOO, Витезова Карађорђеве 

звезде 50, 11000, Београд, RS 

(540) 

 

(531) 26.11.02; 26.11.12; 26.13.01; 27.05.01; 27.05.22  

(591) црна #263238,жута #ФФФФЦ5  

(511) 9  рачунарски програми, снимљени; рачунарски 

софтвер, снимљени; апликације за рачунарске 

софтвере које се могу преузимати; рачунарске 

софтверске платформе, снимљене или даунлодоване.  

35  помоћ у пословном управљању; стручне услуге о 

пословној ефикасности; истраживање тржишта; 

пословна истраживања; маркетиншка истраживања.  

42  софтвер у виду сервиса [saas]; платформа као 

услуга [paas].  
 

(210) Ж- 2022-1641 (220) 08.09.2022. 

 (442) 14.10.2022. 

(731) SVADBENA ZVONA DOO, Коларчева 3, 

11000, Београд, RS 

 

 

 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.10; 27.05.13; 27.05.17; 27.05.22  

(591) сиво-бела  

(511) 16  фотографије; фотографије штампане; 

фотографије (штампане); штампа у виду 

фотографије.  

38  електронска достава слика и фотографија путем 

глобалне рачунарске мреже; електронски пренос 

слика и фотографија путем глобалне рачунарске 

мреже; омогућавање приступа платформама на 

интернету за потребе размене дигиталних 

фотографија; електронски пренос слика, 

фотографија, графичких слика и илустрација путем 

глобалне рачунарске мреже; електронски пренос 

фотографија.   

39  физичко складиштење електронски похрањених 

дигиталних података, фотографија, аудио датотека и 

слика; физичко складиштење дигиталних 

фотографија и видео садржаја сачуваних у 

електронском облику; физичко складиштење 

електронски похрањених дигиталних фотографија.  

40  заштита фотографија; репродукција фотографија; 

штампање фотографија; штампање слика и 

фотографија сачуваних у дигиталном формату.  
 

(210) Ж- 2022-1642 (220) 08.09.2022. 

 (442) 14.10.2022. 

(731) PHIACADEMY DOO BEOGRAD , Булевар 

ослобођења 137, 11000, Београд, RS 

(740) Плавша & Плавша доо Београд, Струмичка 51, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 24.17.25; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.06; 29.01.08  

(591) црна, бела.  

(511) 3  немедицински сапуни; козметички 

производи за негу коже; производи и препарати за 

негу лепоте; шминка; козметика за очи; 

немедицински балзами; лосиони за хидратацију; 

креме за хидратацију; козметички препарати за кожу 

који се користе у вези са и после третмана трајне 

шминке; козметички сетови; козметичке боје; 

препарати и лосиони за фарбање, бојење, 
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нијансирање и избељивање обрва; козметика за 

наношење и одржавање индивидуалних продужетака 

обрва; лепак за причвршћивање индивидуалних 

продужетака обрва; козметички пигменти; 

производи за чишћење обрва; козметички препарати 

за употребу на обрвама; козметички производи за 

обрве; немедицински козметички препарати; 

козметичке креме, гелови и лосиони; лажне обрве; 

шампони и стајлинг китови који сви имају ефекат 

бојења; козметика за обрве; регенератори за обрве; 

креме за очи; подлоге за шминку; препарати за 

шминкање; козметичке подлоге; трајна шминка; 

препарати за трајну шминку; креме као 

одстрањивачи обрва; гелови као одстрањивачи 

обрва; декоративне налепнице за козметичке сврхе; 

препарати за уклањање боја; пудер за шминкање; 

производи за шминкање; козметичке оловке; оловке 

за обрве; ајлајнери; ајлајнери за обрве; талк пудер; 

козметичке маске; маске за обрве; уља за обрве; 

пудери и пилинг за обрве; немедицински 

неутрализујући серум за обрве; немедицински гелови 

за масажу; силиконски штитници за очи за 

козметичке сврхе; марамице натопљене са 

козметичким лосионом; марамице натопљене са 

препаратима за уклањање шминке; памучна вуна за 

козметичке сврхе; козметичке траке; немедицински 

анти бактеријски козметички јастучићи; 

немедицинске креме за кожу, за употребу са 

тетоважама; немедицинске креме за кожу, за 

употребу са трајном шминком; јастучићи за 

шминкање; препарати и производи за уклањање 

шминке; козметика и креме за избељивање коже; 

производи за негу коже који се користе у вези са и 

после третмана трајне шминке; препарати за негу 

коже пре и после пигментације; есенцијална уља; 

лосиони за косу; парфимерија; козметички препарати 

за брушење; козметички препарати за оштрење.  

35  административна обрада захтева за куповину 

поднетих путем телефона или компјутера; 

административна обрада наруџбеница за куповину; 

ажурирање и одржавање информација у регистрима; 

ажурирање и одржавање податка у рачунарским 

базама података; ажурирање огласних материјала; 

анализа података добијених истраживањем тржишта; 

анализа пословног профита; анализе цена и 

трошкова; анализирање и истраживање тржишта; 

анкетирање, анализирање и истраживање тржиша; 

вођење медицинске документације и историје 

болести пацијента; дељење материјала за 

оглашавање путем електронске поште; дељење 

реклама за друге преко интернета; дељење реклама 

за друге путем мреже за електронску комуникацију; 

дељење рекламних материјала и материјала за 

оглашавање; дизајнирање маркетиншких логоа; 

дизајнирање маркетиншких флајера; дизајнирање 

маркетиншких брошура; дизајнирање рекламног 

материјала; директан маркетинг; дистрибуција 

летака у рекламне сврхе; дистрибуција проспеката; 

дистрибуција узорака; дистрибуција узорака за 

рекламне потребе; економске прогнозе; електронска 

издања штампаног материјала у рекламне сврхе; 

изнајмљивање огласног простора; изнајмљивање 

огласног простора на интернет страницама; 

изнајмљивање продајних штандова; изнајмљивање 

промотивних и рекламних материјала за 

презентације; индексирање интернет сајтова за 

комерцијалне намене или намене оглашавања; 

индексирање интернет страница у рекламне сврхе; 

интернет маркетинг; информативне, саветодавне и 

консултантске услуге које се односе на пословно 

управљање и пословну администрацију која се пружа 

електронским путем или преко интернета; 

информативне услуге у вези са запошљавањем и 

приликама у каријери; испитивање брендова; 

испитивање јавног мњења; истраживање тржишта за 

рекламне потребе; истраживање тржишта из области 

козметике, парфимерије и производа за улепшавање; 

истраживање тржишта помоћу рачунарске базе 

података; истраживања у вези са потрошаким 

навикама; комерцијална администрација за лиценце 

роба и услуга трећих лица; консултантске и 

саветодавне услуге које се односе на пословно 

управљање; консултантске и саветодавне услуге које 

се односе на распоређивање особља; консултантске и 

саветодавне услуге које се односе на регрутовање 

особља; консултантске и саветодавне услуге које се 

односе на систематизацију особља, запошљавање и 

управљање; консултантске и саветодавне услуге на 

пољу пословне стратегије; консултантске услуге из 

области интернет маркетинга; манекенске услуге у 

циљу рекламирања или продајних промоција; 

маркетинг у оквиру издавања софтвера; 

маркетиншке услуге које се односе на козметичке 

производе; маркетиншке услуге које се односе на 

фармацеутске производе; обезбеђивање и 

изнајмљивање огласног простора на интернету; 

обезбеђивање огласног простора у периодичним 

часописима, новинама и магазинима; обрада 

електронских поруџбина; обрада текста; обрађивање 

података; оглашавање и промотивна продаја у вези 

са робом и услугама; оглашавање плаћањем по 

клику; оглашавање путем банера; онлајн 

рекламирање на рачунарској мрежи; оптимизација 

интернет странице; оптимизација претраживача за 

промоцију продаје; организација рекламних догађаја; 

организовање догађаја, изложби, сајмова и приредби 

за комерцијалне, промотивне и рекламне потребе; 

организовање и вођење сајамских изложби; 

организовање модних ревија у промотивне сврхе; 

организовање шеми за лојалност и награђивање; 

организовање шема за награду лојалности 

потрошача; оријентација бренда; писање радних 
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биографија за друге; писање текстова за рекламне 

намене; позиционирање бренда; планирање пословних 

састанака; пословна истраживања; пословне процене; 

пословни савети и информације; постављање реклама 

за друге; праћење обима продаје за друге; преговарање 

везано за уговоре о куповини и продаји робе; 

преговарање и закључивање пословних трансакција за 

трећа лица; представљање производа у рекламне сврхе; 

представљање роба и услуга путем електронских 

средстава; презентација предузећа и њихових 

производа и услуга на интернету; презентација 

производа путем средстава комуникације, у сврху 

продаје на мало; презентација робе; претраживање 

података у рачунарским датотекама за друге; 

прикупљање информација у компјутерске базе 

података; производња рекламних филмова; промоција 

продаје за друге; промоција посебних догађаја; 

пружање комерцијалних савета и информација 

потрошачима при избору роба и услуга; пружање 

помоћи из области комерцијализације производа у 

оквиру уговора о франшизи; саветодавне услуге у 

пословном управљању које се односе на франшизе; 

пружање пословних информација путем интернет 

странице; рекламирање преко плаката; рекламирање 

слањем наруџбеница; рекламне услуге које се пружају 

преко интернета; студије економске изводљивости; 

тражење спонзорства; управљање брендом; управљање 

односима с купцима; управљање програмима 

лојалности који укључују попусте или подстицаје; 

управљање програмом награђивања лојалности; услуге 

агенција за увоз и извоз; услуге агенције за регрутовање 

манекена; услуге велепродаје везане за апарате из 

области медицине; услуге велепродаје везане за 

дијететске препарате; услуге велепродаје везане за 

додатке исхрани; услуге велепродаје везане за 

медицинске инструменте; услуге велепродаје везане за 

прибором за улепшавање људи; услуге велепродаје 

везане за производе који се користе у образовне сврхе; 

услуге велепродаје везане за софтвер; услуге 

велепродаје везане за средства за личну хигијену; 

услуге велепродаје везане за уређаје за сунчање; услуге 

велепродаје дијететских препарата; услуге велепродаје 

одеће; услуге велепродаје обуће; услуге давања 

пословних савета који се односе на оснивање и рад 

франшиза; услуге заказивања састанака и 

канцеларијске услуге; услуге малопродаје везане за 

дијететске препарате; услуге малопродаје везане за 

додатке исхрани; услуге малопродаје везане за 

електронска издања која се могу преузимати са 

интернета; услуге малопродаје везане за медицинске 

инструменте; услуге малопродаје везане за медицинске 

уређаје; услуге малопродаје везане за прибор за 

улепшавање за људе; услуге малопродаје везане за 

уређаје за тамњење коже; услуге малопродаје и 

велепродаје за козметику; услуге малопродаје и 

велепродаје за козметику, тоалетне потрепштине, 

сапуне и детерџенте; услуге малопродаје и велепродаје 

за обућу; услуге малопродаје и велепродаје за одећу; 

услуге малопродаје или велепродаје фармацеутских, 

ветеринарских и санитарних препарата и медицинског 

материјала; услуге малопродаје и велепродаје за 

козметичке производе; услуге малопродаје које се 

односе на наручивање козметике путем поште; услуге 

малопродаје и велепродаје за ручне алате; услуге 

малопродаје и велепродаје за медицинске апарате; 

услуге малопродаје и велепродаје за лекове; услуге 

малопродаје које се пружају онлајн; услуге малопродаје 

медицинских инструмената; услуге малопродаје 

медицинских уређаја; услуге наручивања преко 

интернета; услуге онлајн малопродаје и велепродаје 

козметичких препарата; услуге онлајн малопродаје и 

велепродаје дијететских препарата; услуге онлајн 

малопродаје и велепродаје додатака исхрани; услуге 

онлајн малопродаје и велепродаје медицинских уређаја; 

услуге онлајн малопродаје и велепродаје медицинских 

инструмената; услуге продаје гардеробе преко интернет 

продавница; услуге продаје козметике и шминке, 

гардеробе и акцесоара преко интернет продавница; 

услуге продаје козметике и шминке преко интернет 

продавница; фактурисање.  

41  организовање такмичења у области козметике, 

трајне шминке, микронидлинг и микробладинг 

третмана, мезотерапије и тетоважа; вођење такмичења 

на интернету; организовање и вођење такмичења у 

лепоти; вођење такмичења на интернету; организовање 

игара и такмичења; организовање такмичења и 

свечаности доделе награда; организовање и вођење 

колоквијума, конгреса, конференција, изложби, 

семинара и симпозијума за културне и едукативне 

сврхе, наиме у области здравља, начина живота, 

козметике, трајне шминке, микронидлинг и 

микробладинг третмана, мезотерапије и тетоважа; 

услуге обуке у вештинама примене козметике, трајне 

шминке, микронидлинг и микробладинг третмана, 

мезотерапије и тетоважа; организовање и вођење обука 

и радионица за примену козметике, трајне шминке, 

микронидлинг и микробладинг третмана, мезотерапије 

и тетоважа; практични тренинзи путем обука путем 

демонстрације за примену козметике, трајне шминке, 

микронидлинг и микробладинг третмана, мезотерапије 

и тетоважа; услуге едукације које се односе на негу 

лепоте; услуге едукације које се односе на козметичке 

третмане; услуге курсева за инструкције у области 

дизајнирања, стилизовања и технике обликовања 

обрва; едукација и тренинзи за третмане трајне 

шминке; едукација и тренинзи за мезотерапију; 

едукација и тренинзи за микронидлинг; едукација и 

тренинзи за микробладинг; публикација књига и 

текстова, осим рекламних текстова; публикација 

едукативног материјала за обуку у области примене 

козметике, трајне шминке, микронидлинг и 

микробладинг третмана, мезотерапије и тетоважа; 
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услуге омогућавања коришћења електронских 

публикација у области примене козметике, трајне 

шминке, микронидлинг и микробладинг третмана, 

мезотерапије и тетоважа; пружање едукативних услуга 

у области примене козметике, трајне шминке, 

микронидлинг и микробладинг третмана, мезотерапије 

и тетоважа; практични тренинзи путем обука путем 

демонстрације у области неге обрва; професионално 

усмеравање у области неге обрва; информисање, 

саветовање и консултације у области примене 

козметике, трајне шминке, микронидлинг и 

микробладинг третмана, мезотерапије и тетоважа; 

услуге омогућавања коришћења он-лине часописа, 

наиме блогови који садрже информације у области 

примене козметике, трајне шминке, микронидлинг и 

микробладинг третмана, мезотерапије и тетоважа; 

услуге омогућавања коришћења он-лине видео 

материјала који садржи информације у области 

примене козметике, трајне шминке, микронидлинг и 

микробладинг третмана, мезотерапије и тетоважа; 

организовање и вођење он-лине едукативних форума; 

пружање услуга едукативних он-лине видео снимака, 

који се не могу преузимати; пружање услуга 

електронских публикација снимака, који се не могу 

преузимати.  

44  услуге лепоте, медицинске и козметичке услуге; 

козметичке услуге наношење трајне шминке; услуге 

тетовирање; услуге микробладинга; услуге 

микронидлинга; салони лепоте; салони за обрве; 

скраћивање обрва; услуге дизајнирања, стилизовања и 

технике обликовања обрва; центри за негу лепоте и 

негу здравља; услуге неге лепоте и неге здравља; 

козметичке услуге, терапије и третмани, у области 

трајне шминке и пигментације људске коже; 

медицинске услуге, наиме у области козметичке 

медицине; услуге медицинских и козметичких 

терапија и третмана; медицинске услуге, медицинске 

терапије и медицински третмани, наиме у области 

естетске медицине; медицинске и козметичке услуге, 

медицинске и козметичке терапије и третмани у 

области микронидлинг медицинске и козметичке 

услуге, медицинске и козметичке терапије и третмани 

у области микронидлинга; услуге које се односе на 

наношење трајне шминке и тетоважа; саветовање и 

информисање у вези са негом лепоте; информисање у 

вези са козметиком; консултације и саветовање у вези 

са негом обрва; услуге терапије лепоте; услуге боди 

арта; консултације, информисање и саветовање које се 

односе на све горе наведене услуге.  

 

(210) Ж- 2022-1653 (220) 09.09.2022. 

 (442) 14.10.2022. 

(731) GALENIKA a.d. , Батајнички друм бб, 11080, 

Београд (Земун), RS 

 

 

(540) 

 

(531) 02.09.19; 02.09.25; 25.01.01; 26.04.14; 27.05.01; 

27.05.17; 29.01.01; 29.01.04; 29.01.06  

(591) розе, плава и бела.  

(511) 5  фармацеутски препарати.  
 

(210) Ж- 2022-1654 (220) 09.09.2022. 

 (442) 14.10.2022. 

(731) GALENIKA a.d. , Батајнички друм бб, 11080, 

Београд (Земун), RS 

(540) 

 

(531) 02.09.19; 02.09.25; 25.01.01; 26.04.14; 27.05.01; 

27.05.17; 29.01.04; 29.01.06  

(591) сива, плава и бела  

(511) 5  фармацеутски препарати.  
 

(210) Ж- 2022-1655 (220) 09.09.2022. 

 (442) 14.10.2022. 

(731) GALENIKA a.d. , Батајнички друм бб, 11080, 

Београд (Земун), RS 

(540) 

 

(531) 02.09.10; 25.01.01; 26.04.14; 26.04.18; 26.11.01; 

26.11.13; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.04; 29.01.06  
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(591) плава, тамно плава и бела  

(511) 3  немедицинска средства за чишћење зуба.  

5  фармацеутски препарати; дентални препарати; 

стоматолошки лекови; санитарни препарати за 

употребу у медицини; супстанце употребу у 

медицини; дезинфекциона средства.  
 

(210) Ж- 2022-1656 (220) 09.09.2022. 

 (442) 14.10.2022. 

(731) GALENIKA a.d. , Батајнички друм бб, 11080, 

Београд (Земун), RS 

(540) 

 

(531) 01.15.15; 25.01.01; 25.05.25; 26.04.16; 26.04.18; 

26.11.01; 26.11.05; 26.11.12; 27.05.01; 27.05.17; 

29.01.01; 29.01.04; 29.01.06  

(591) пудер розе, тамно плава и бела  

(511) 5  фармацеутски препарати.  
 

(210) Ж- 2022-1658 (220) 09.09.2022. 

 (442) 14.10.2022. 

(731) GALENIKA a.d. , Батајнички друм бб, 11080, 

Београд (Земун), RS 

(540) 

 

(531) 05.03.15; 05.07.12; 05.09.24; 08.05.01; 08.07.08; 

08.07.17; 11.01.02; 11.03.04; 25.01.01; 27.05.01; 

27.05.17; 29.01.15  

(591) зелена, розе, жута, сива, црвена, браон, 

љубичаста, наранџаста и бела  

(511) 5  фармацеутски препарати.  
 

(210) Ж- 2022-1659 (220) 09.09.2022. 

 (442) 14.10.2022. 

(731) GALENIKA a.d. , Батајнички друм бб, 11080, 

Београд (Земун), RS 

(540) 

 

(531) 05.03.13; 26.04.15; 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 

27.05.10; 27.05.24; 29.01.02; 29.01.03  

(591) зелена и жута  

(511) 5  фармацеутски препарати.  
 

(210) Ж- 2022-1660 (220) 09.09.2022. 

 (442) 14.10.2022. 

(731) GALENIKA a.d. , Батајнички друм бб, 11080, 

Београд (Земун), RS 

(540) 

 

(531) 01.15.11; 02.09.25; 25.01.01; 25.12.01; 26.04.14; 

26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 

29.01.15  

(591) љубичаста, плава, розе, црвена, наранджаста, 

жута и бела  

(511) 5  фармацеутски препарати.  
 

(210) Ж- 2022-1661 (220) 09.09.2022. 

 (442) 14.10.2022. 

(731) GALENIKA a.d. , Батајнички друм бб, 11080, 

Београд (Земун), RS 

(540) 
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(531) 26.01.10; 26.01.24; 26.04.07; 26.04.10; 26.04.18; 

27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.05  

(591) љубичаста, розе, пинк и наранджаста  

(511) 5  фармацеутски препарати.  
 

(210) Ж- 2022-1662 (220) 09.09.2022. 

 (442) 14.10.2022. 

(731) GALENIKA a.d. , Батајнички друм бб, 11080, 

Београд (Земун), RS 

(540) 

 

(531) 01.13.15; 01.15.21; 24.17.02; 25.01.01; 25.07.07; 

26.01.06; 26.04.18; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 

29.01.14  

(591) љубичаста, тиркизна, светло плава и бела  

(511) 5  фармацеутски препарати; дијететски додаци; 

додаци исхрани за употребу у медицини; храна за 

бебе.  
 

(210) Ж- 2022-1663 (220) 09.09.2022. 

 (442) 14.10.2022. 

(731) GALENIKA a.d. , Батајнички друм бб, 11080, 

Београд (Земун), RS 

(540) 

 

(531) 24.17.02; 25.01.01; 25.05.02; 25.07.07; 27.05.01; 

27.05.17; 29.01.15  

(591) плава, тиркизна, кармин црвена, љубичаста и 

бела  

(511) 5  фармацеутски препарати; дијететски додаци; 

додаци исхрани за употребу у медицини; храна за 

бебе.  
 

(210) Ж- 2022-1664 (220) 09.09.2022. 

 (442) 14.10.2022. 

(731) GALENIKA a.d. , Батајнички друм бб, 11080, 

Београд (Земун), RS 

(540) 

 

(531) 24.17.02; 25.01.01; 25.05.02; 25.07.07; 27.05.01; 

27.05.17; 29.01.14  

(591) плава, тиркизна, љубичаста и бела  

(511) 5  фармацеутски препарати; дијететски додаци; 

додаци исхрани за употребу у медицини; храна за 

бебе.  
 

(210) Ж- 2022-1666 (220) 09.09.2022. 

 (442) 14.10.2022. 

(731) Ана Милојковић, Нова 1 - Раковица (село) 

015, 11010, Београд-Вождовац, RS 

(740) Милан Павловић, адвокат, Влајковићева 5, 

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 26.04.18; 26.04.24; 27.05.01; 27.05.10; 27.05.24  

(511) 35  услуге оглашавања, маркетинга и 

промоције, на пример: дистрибуција узорака, 

развијање концепта оглашавања, писање и 

објављивање рекламних текстова; организовање 

трговачких сајмова и изложби за комерцијалне и 

рекламне потребе.  

38  пренос видео садржаја на захтев.  

41  организовање изложби у културне и образовне 

сврхе, организовање и вођење конференција, 

конгреса и симпозијума; услуге репортерског 

извештавања, репортерског фотографисања; 

фотографисање.  
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(210) Ж- 2022-1667 (220) 09.09.2022. 

 (442) 14.10.2022. 

(731) Red Stone Gaming doo, Александра Медведева 

бб, 18000, Ниш, RS 

(540) 

Book of Dread 

(511) 9  софтвери за рачунарске игре, снимљени; 

меморијске картице за машине за видео игре; 

софтвери за рачунарске игре, који се могу преузети; 

рачунарски софтвер, снимљени; апликације за 

рачунарске софтвере које се могу преузимати; 

софтвер за чување екрана на рачунару, снимљен или 

даунлодован; рачунарски софтвер који се може 

преузимати за управљање криптовалутним 

трансакцијама који користи блокчејн технологију; 

апарати за електронско емитовање; електронски 

апарати за бежични пријем, складиштење и пренос 

података и порука; програми снимљени на 

електронским колима за апарате за забаву са 

екранима од течних кристала; потрошачки програми 

за видео игре; касете за видео игре; програми за 

интерактивне видео игре; софтвер за видео игре; 

рачунарски софтвер за аркадне апарате и игре; 

електронске компоненте за игре на срећу; програми 

за игрице за машине са видео игрицама на жетоне; 

електронски терминали за издавање листића игара на 

срећу; интерактивни забавни софтвер за играње 

видео игара који се може преузети; интерактивни 

забавни софтвер за играње рачунарских игара који се 

може преузети; интерактивни забавни софтвер за 

рачунаре; интерактивни мултимедијални програми за 

рачунарске игре; интерактивни мултимедијални 

рачунарски програми; интерактивни мултимедијални 

софтвер за игре; интерактивни рачунарски софтвер; 

касете за рачунарске игре; кертриџи за игре за 

употребу на апаратима за електронске игре; 

програми видео игара; програми за електронске игре; 

програми за интерактивне рачунарске игре; 

програми за мрежне оперативне системе; програми 

за рачунарске игре; програми за рачунарске игре који 

се могу преузети; програми за рачунарске игре који 

се могу преузети преко глобалне рачунарске мреже и 

бежичних уређаја; програми за рачунарске игре који 

се могу преузети преко интернета; програми за 

рачунарске игре који се могу преузети са глобалне 

рачунарске мреже; пројектори за индустрију забаве; 

рачунарски програми и софтвер; рачунарски 

програми, који се могу преузимати; рачунарски 

програми, снимљени; рачунарски програми 

[софтвер]; рачунарски програми чувани у 

дигиталном формату; рачунарски програмски 

пакети; рачунарски сервери; рачунарски серијски 

портови; рачунарски системи; рачунарски софтвер; 

рачунарски софтвер из категорије видео игара; 

рачунарски хардвер и софтвер; софтвер; софтвер за 

електронске игре; софтвер за електронске игре за 

бежичне уређаје; софтвер за електронске игре за 

мобилне телефоне; софтвер за електронске игре за 

ручне електронске уређаје; софтвер за игре 

виртуелне реалности; софтвер за рачунарске игре и 

упутства у електронском формату који се продају 

заједно; рачунарски софтвери за видео и рачунарске 

игрице; рачунарски оперативни софтвер; снимљени 

програми за рачунарске игре; машине за аутоматске 

уплате и депозите; бежични контролери за праћење и 

контролисање функционисања електронских уређаја, 

не укључујући контролере за конзоле за игру; 

софтвер за приступ интернету.  

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

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

аркадне видео игре; апарати за игре на срећу; 

картице за гребање за игре на срећу; конзоле за 

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

срећу; преносне игре и играчке са 

телекомуникационим функцијама; преносиве видео 

игре са дисплејем од течних кристала; апарати за 

видео игре; компјутеризовани столови за видео игре; 

кућишта за аркадне видео игре; самостални апарати 

за видео игре; џепни уређаји за видео игре; апарати 

на новчиће за аркадне видео игре; терминали за 

видео лутрију [аутомати за игре]; уређаји за видео 

игре који се прикључују на телевизор; апарати за 

видео игре који су прилагођени за употребу на 

спољашњем екрану или монитору; електронски и 

електромеханички столови за друштвене игре са 

видео излазом; конзоле за видео игре за коришћење 

са екстерним екраном или монитором; електричне 

бинго машине [аутомати за игре]; жетони за бинго 

картице; бинго картице; машине за аркадне игре; 

аутомати за игре [машине за игре на срећу са 

калибрисаном исплатом]; жетони за покер [опрема за 

игре]; апарати за забаву прилагођени за употребу са 

спољним екраном за приказивање или монитором; 

апарати за корисничке игре прилагођени за употребу 

са спољашњим екраном за приказивање или 

монитором; апарати са видео играма који се 

прикључују на телевизор; аутомати за игре који 

производе или приказују исходе опклада; аутомати 

за игре опремљени уређајем који прихвата опкладе; 

забавни апарати на новчиће; игре коцкицама; игре са 

картама за размену; карте за кено; комплети 

потрошних тикета за играње игара на срећу; конзоле 

за електронске игре пројектоване за коришћење са 

спољним екраном или монитором; конзоле за игру; 

коцке за игру које се могу међусобно спајати; 

коцкице; листићи за лутрију; машине за забаву, 

аутоматске и које се покрећу кованицама; машине за 

играње игара на срећу; пачинко [механичке игре]; 

ручне електронске игрице; ручне електронске видео 

игрице; ручне игрице са екранима од течних 
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кристала; ручне јединице за електронске игре 

прилагођене за коришћење са екстерним екраном 

или монитором; ручне јединице за играње видео 

игара; ручне јединице за играње електронских игара; 

ручне јединице за играње електронских игара за 

употребу са спољашњим екраном или монитором; 

ручне конзоле за играње видео игара; столови за 

рулет; флипер апарати; флипер машине; флипер 

машине које раде на новчиће; чипови за игре; 

штампани листићи за лутрију; електронске мете за 

игре и спортове; столови за крапс [опрема за 

друштвене игре].  

41  пружање услуга казина [игре на срећу]; пружање 

услуга у области забаве и разоноде; услуге разоноде; 

изнајмљивање електронских апарата за игре на 

срећу; изнајмљивање аркадних машине за видео 

игре; услуге бинго салона; вођење забавних 

активности; вођење забавних догађаја; вођење 

забавних догађаја уживо; забава путем телевизије 

засноване на интернетском протоколу; 

изнајмљивање апарата за коцкање; изнајмљивање 

видео апарата за играње; изнајмљивање видео игара; 

изнајмљивање казино игара; изнајмљивање 

компјутерских игара; изнајмљивање машина за 

играње видео игара; изнајмљивање носача 

снимљених података у забавне сврхе; изнајмљивање 

опреме за играње; изнајмљивање уређаја и апарата за 

забаву; информације које се односе на забаву у вези 

са рачунарским играма које се пружају на интернету 

са рачунарске базе података или глобалне 

комуникацијске мреже; консултантске услуге у 

области забаве; консултантске услуге у области 

забаве које се пружају путем интернета; омогућавање 

играња игара на интернету које се не могу преузети; 

омогућавање привременог коришћења онлајн игрица 

које се не могу преузети са интернета; омогућавање 

приступа онлајн магазинима који садрже 

информације из области компјутерских игара и који 

се не могу преузети; омогућавање приступа он-лајн 

покер играма; онлајн пружање услуга игрица 

виртуелне стварности путем рачунарске мреже; 

онлајн услуге забаве; организација такмичења у 

електронским играма; организовање игара; 

организовање игара и такмичења; организовање 

игара и такмичења путем интернета; организовање 

лутрије; организовање лутрије и других активности 

игара на срећу; организовање такмичења путем 

интернета; пружање забаве; пружање информација 

из области забаве путем интернет странице; пружање 

информација он-лајн у вези са рачунарским играма и 

рачунарским додацима за игре; пружање онлајн 

информација из области забаве; пружање он-лајн 

информација у вези са забавом или образовањем; 

пружање он-лајн информација у области забаве 

рачунарским играма; пружање услуга аркадних 

видео игара; пружање услуга аутомата за аркадне 

игрице; пружање услуга он-лајн забаве у виду 

забавних игара; пружање услуга он-лајн забаве у 

виду турнира игара; пружање услуга он-лајн забаве у 

виду турнира игара, фиктивних спортских лига и 

забавних игара; пружање услуга он-лајн забаве у 

виду фиктивних спортских лига; пружање услуга 

онлајн компјутерских игара; стављање на 

располагање салона са аутоматима; услуге 

електронских игара које пружа глобална 

комуникацијска мрежа; услуге електронских игара 

путем интернета или друге комуникацијске мреже; 

услуге забаве доступне путем глобалне 

комуникационе мреже; услуге игара; услуге игара 

које се пружају комуникацијом помоћу рачунарских 

терминала или мобилних телефона; услуге игара које 

се пружају на интернету са рачунарске мреже или 

мреже мобилне телефоније; услуге игара које се 

пружају преко комуникацијских мрежа; услуге игара 

које се пружају преко рачунарских мрежа и 

глобалних комуникацијских мрежа; услуге игара на 

срећу; услуге игара пружених онлајн са рачунарске 

мреже; услуге казина; услуге казина, игара и 

коцкања; услуге кено салона; услуге клађења; услуге 

коцкања; услуге лутрије; услуге онлајн коцкања; 

услуге повезане са видео аркадним играма.  
 

(210) Ж- 2022-1668 (220) 08.09.2022. 

 (442) 14.10.2022. 

(731) Papulić d.o.o., Карађорђева 2, 26000, Панчево, RS 

(540) 

 

(531) 24.15.21; 26.03.04; 26.03.23; 26.11.01; 26.11.08; 

27.05.01; 27.05.17; 29.01.03; 29.01.04; 29.01.05  

(591) зелена, плава, љубичаста, светло плава  

(511) 24  термолепљиве тканине; гасно 

непропустљиве тканине за аеронаутичке балоне; 

тканине са имитацијом животињске коже; влакна за 

тапацирање; платна, рубље за купатило, изузев одеће; 

транспаренти [банери] од текстила или пластике; 

билијарско платно; платна, тканине; тканина за сита; 

круто платно; брокати; текстилни материјал платно, 

штоф; платна за таписерије и везење; решеткаста 

тканина; влакна од конопље; тканине од конопље; 

поставе за шешире, текстилне, у комаду; текстилне 

поставе за обућу; тканине за обућу; надстолњаци, који 

нису од папира; шевиот [вунена тканина]; воштано 

платно за прекривање столова; сомот; филц; памучне 

тканине; простирке за кревете; прекривачи за кревете; 

застирачи [за кревете]; покривачи за душеке; навлаке 

[ланене]; прекривачи за кревете од папира; 
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прекривачи за столове [који нису од папира]; 

прекривачи за путовања [за покривање колена]; реп 

[тканине]; крепон; дамаск; тканине за женско рубље; 

поставе [текстилне]; чаршави за кревет; застори; 

заставе од текстила или пластике; украсне заставице 

од текстила или пластике; полувунена тканина; 

прекривачи за кревет од перја, паперја; еластичне 

тканине, држачи завеса од текстилних материјала; 

крпе за брисање стакла; исцртана платна за вез; 

нацртана платна за вез; фланел [тканине]; фриз 

[чупава тканина од вуне]; газа, порхет, груба памучна 

тканина; рукавице за купање; газа [тканина]; гумирано 

платно, осим за канцеларијску употребу; сукно од 

коњске длаке [за џакове]; прекривачи за намештај 

(непричвршћени); прекривачи за намештај, 

непричвршћени; свилене тканине за штампање; шара, 

мустри; штампане памучне тканине; жерсеј; платно од 

јуте; вунена влакна; вунене тканине; ланене тканине; 

постељина; платно за пелене; тканине за столове, 

текстилне; тканине за домаћинство; пешкири од 

текстила; марабу [тканина]; навлаке [за душеке]; 

пластични прекривачи за намештај; прекривачи за 

намештај, пластични; салвете од текстила; салвете од 

текстила, стоне; молескин [тканина]; марамице од 

текстила; мреже за комарце; јастучнице; пластични 

материјали [замена за тканине]; завесе за врата; рамија 

влакна; тканине од вештачке свиле; завесе од текстила 

или пластике; пешкири за лице од текстила; свилене 

тканине; тил; тканина од еспарта; тафт [тканина]; 

плетене тканине; мрежасте завесе; зефир [тканина]; 

памучне тканине, платно; подметачи од текстила; 

стони подметачи за јело од текстила; неткана 

текстилна влакна; унутрашње пресвлаке за вреће за 

спавање; убруси за уклањање шминке; етикете од 

текстила; таписерија [зидна] од текстила; зидна 

таписерија од текстила; тканине од фибергласа за 

текстилну употребу; материјал за филтрирање од 

текстила; текстилни прекривачи за штампаче;  

материјал за баршунасте ресе;  декоративна тканина 

за постељину, замена за јастук; стони подметачи од 

текстила; ћебад за кревете; прекривачи за јастуке; 

тканине за текстилну употребу; текстилни прекривачи 

за намештај; пресвлаке за тоалетне даске; туш завесе 

од текстила или пластике; подлоге од тканине за 

пресвлачење беба; ћебићи за кућне љубимце; вреће за 

спавање за бебе; џак скафандер за бебе; вреће за 

спавање; украсни креветски чаршави; заштитна 

постељина за дечје креветце; муслин; бивак вреће као 

заштита за вреће за спавање; простирке за пикник; 

кухињске крпе; димити, лагана памучна тканина; 

тканине обложене воском за умотавање хране за 

једнократну употребу; подлоге од текстила за пивске 

чаше; етикете од текстила које се пришивају на одећу; 

самолепљиве етикете од текстила за торбе. 

35  помоћ у пословном управљању; обавештења о 

пословима; рекламирање преко плаката; услуге 

агенција за увоз и извоз; услуге агенција за пружање 

пословних информација; анализе трошкова и цене 

коштања; дистрибуција рекламног материјала; 

услуге фотокопирања; услуге агенција за 

запошљавање; изнајмљивање канцеларијских 

машина и опреме; рачуноводство; вођење књига 

[књиговодство]; израда извода са рачуна; ревизија 

пословања; пословно управљање и организационо 

саветовање; консултације у вези са избором особља; 

консултације у пословном управљању; 

дактилографске услуге; презентација робе; 

непосредно оглашавање путем поште; помоћ у 

пословном или индустријском управљању; 

ажурирање огласних материјала; дистрибуција 

узорака; стручне услуге о пословној ефикасности 

продаје путем лицитације; истраживање тржишта; 

пословне процене; пословна испитивања; 

изнајмљивање огласних материјала; консултације у 

вези са пословним организовањем; објављивање 

рекламних текстова; рекламирање; оглашавање; 

рекламирање на радију; пословна истраживања; 

услуге односа са јавношћу; стенографске услуге; 

рекламирање преко телевизије; преписивање 

кореспонденције (канцеларијске услуге); уређивање 

излога; услуге рекламних агенција; саветодавне 

услуге у пословном управљању; манекенске услуге у 

циљу рекламирања или продајних промоција; 

маркетиншка истраживања; компјутерско управљање 

подацима; професионалне пословне консултације; 

економске прогнозе; организовање изложби за 

привредне или рекламне потребе; пружање 

пословних информација; испитивање јавног мњења; 

припрема платних листи; проналажење особља; 

административне услуге за пресељење пословања 

предузећа; изнајмљивање огласног простора; 

промоција продаје за друге; секретарске услуге; 

обрачун пореза; услуге телефонског одговарања за 

одсутне претплатнике; обрада текста; услуге 

претплате на новине за друге; рекламирање слањем 

наруџбеница; пословно управљање хотелима; пословно 

управљање за сценске уметнике; прикупљање 

информација у компјутерске базе података; 

системација информација у компјутерским базама 

података; организовање сајмова; издавање машина за 

фотокопирање; онлајн рекламирање на рачунарској 

мрежи; услуге набавке за трећа лица [куповина 

производа и услуга за друге пословне субјекте]; 

претраживање података у рачунарским датотекама за 

друге; изнајмљивање времена за рекламирање у 

средствима комуникације; услуге праћења штампе; 

изнајмљивање аутомата за продају; психолошко 

тестирање за избор запослених; услуге поређења цена; 

презентација производа путем средстава комуникације, 

у сврху продаје на мало; пружање комерцијалних 

савета и информација потрошачима при избору роба и 

услуга; договарање претплате за услуге 
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телекомуникација за трећа лица; административна 

обрада наруџбеница за куповину; комерцијална 

администрација за лиценце роба и услуга трећих лица; 

услуге подуговарања, аутсорсинг [помоћ у пословању]; 

фактурисање; писање рекламних текстова; прикупљање 

статистичких података; услуге графичке обраде 

материјала за рекламне сврхе; тражење спонзорства; 

организовање модних ревија у промотивне сврхе; 

производња рекламних филмова; пословно управљање 

за спортисте; маркетинг; услуге телемаркетинга; услуге 

малопродаје фармацеутских, ветеринарских и 

хигијенских препарата и медицинског материјала; 

изнајмљивање продајних штандова; пружање 

комерцијалних и пословних контакт информација; 

оптимизација претраживача за промоцију продаје; 

оптимизација саобраћаја за веб странице; оглашавање 

плаћањем по клику [рау per click оглашавање]; услуге 

посредовања у трговини; пословно управљање за 

независне пружаоце услуга; преговарање и 

закључивање пословних трансакција за трећа лица; 

ажурирање и одржавање податка у рачунарским базама 

података; услуге управљања пословним пројектима за 

грађевинске пројекте; пружање пословних 

информација путем веб страница; обезбеђивање онлајн 

тржишта за купце и продавце роба и услуга; развој 

концепта оглашавања; ангажовање спољних фирми за 

административно управљање компанијама; услуге 

пријављивања пореза пословно управљање; пословно 

управљање програмима; рефундирања за друге; 

пословно управљање програмима за надокнаду за 

друге; инајмљивање билборда [паноа за рекламирање]; 

писање радних биографија за друге; индексирање 

интернет сајтова за комерцијалне намене или намене 

оглашавања; управљање програмима за путнике који 

често лете авионом; услуге заказивања састанака 

[канцеларијске услуге]; услуге подсећања на уговорене 

састанке [канцеларијски послови]; управљање 

програмима; лојалности потрошача; писање текстова за 

рекламне намене; регистровање писане комуникације и 

података; ажурирање и одржавање информација у 

регистрима; састављање пописа информација за 

комерцијалне и рекламне сврхе; услуге пословног 

посредовања које се односе на повезивање 

потенцијалних приватних улагача; потребна 

финансијска средства; продукција емисија телевизијске 

продаје; продукција програма телевизијске продаје; 

консултације о стратегији комуникације у односима са 

јавношћу; консултације о стратегији комуникације у 

рекламирањ у преговарање о пословним уговорима за 

друге; промоција робе и услуга кроз спонзорисање 

спорских догађаја; услуге праћења конкуренције; 

услуге праћења тржишта; финансијска ревизија; услуге 

онлајн малопродаје дигиталне музике која се преузима 

са интернета; услуге онлајн малопродаје мелодије звона 

које се преузимају са интернета; услуге онлајн 

малопродаје претходно снимљене музике и филмова 

који се преузимају са интернета; услуге велепродаје 

фармацеутских, ветеринарских и хигијенских 

препарата и медицинског материјала; услуге 

пописивања поклона; циљни маркетинг; привремено 

пословно управљање; оглашавање на отвореном; 

услуге малопродаје уметничких дела од стране 

уметничких галерија; административна помоћ при 

одговарању на позиве за подношење понуда; маркетинг 

у оквиру издавања софтвера; услуге односа са 

медијима; услуге корпоративне комуникације; 

изнајмљивање канцеларијске опреме у заједничким 

радним просторима; услуге комерцијалног лобирања; 

пружање корисничких прегледа у комерцијалне или 

рекламне сврхе; пружање корисничких оцена у 

комерцијалне или рекламне сврхе; услуге телефонских 

централа; услуге малопродаје у вези са пекарским 

производима; израђивање профила потрошача за 

комерцијалне или маркетиншке сврхе; 

административне услуге у вези са упућивањем на 

лечење; услуге пословног саветовања за дигиталну 

трансформацију; услуге пословног посредовања које се 

односе на повезивање различитих стручњака са 

клијентима ;услуге пријема посетилаца [канцеларијски 

послови]; припрема студија о профитабилности 

пословања; пружање података из телефонског именика; 

организовање претплате на услуге електронске наплате 

путарине [БНП] за друге; вођење пословних догађаја; 

услуге обраде података [канцеларијски 

послови];изнајмљивање регистар каса; услуге 

придобијања потенцијалних клијената; рачунарско 

вођење медицинске документације и датотека; услуге 

онлајн поручивања хране за понети и доставе из 

ресторана; услуге оглашавања за стварање идентитета 

бренда за друге; промоција производа преко 

Инфлуенсера; маркетинг преко инфлуенсера.   
 

(210) Ж- 2022-1669 (220) 09.09.2022. 

 (442) 14.10.2022. 

(731) Сања Ковачевић, Насеље Апотека 005/24, 

22400, Рума, RS 

(740) Милица Ковач, адвокат, Угриновачки пут 22 

део 60, 11080, Београд-Земун 

(540) 
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(531) 05.07.10; 20.01.01; 26.01.16; 26.13.01; 26.13.25; 

27.05.01; 29.01.01; 29.01.06  

(591) бордо црвена - боја црвеног вина, бела.  

(511) 16  бележнице; нотеси; слике, урамљене или 

неурамљене; штампани роковници; стоне салвете од 

папира; етикете од папира или картона; украсни 

папир.  

25  одећа; беретке; капе; шалови за врат; џемпери; 

блузе; кошуље; рукавице; шалови; мараме; сукње; 

пиџаме; хаљине; бадемантили; кецеље; мајице.  

42  услуге дизајнирања паковања; графички дизајн.  
 

(210) Ж- 2022-1670 (220) 09.09.2022. 

 (442) 14.10.2022. 

(731) Сања Ковачевић, Насеље Апотека 005/24, 

22400, Рума, RS 

(740) Милица Ковач, адвокат, Угриновачки пут 22 

део 60, 11080, Београд-Земун 

(540) 

Winerelle 

(511) 16  бележнице; нотеси; слике, урамљене или 

неурамљене; штампани роковници; стоне салвете од 

папира; етикете од папира или картона; украсни 

папир.  

25  одећа; беретке; капе; шалови за врат; џемпери; 

блузе; кошуље; рукавице; шалови; мараме; сукње; 

пиџаме; хаљине; бадемантили; кецеље; мајице.  

42  услуге дизајнирања паковања; графички дизајн.  
 

(210) Ж- 2022-1695 (220) 16.09.2022. 

 (442) 14.10.2022. 

(731) MEETING HEAT PUMP D.O.O. BEOGRAD, 

Савска 13, 11000, Београд-Савски Венац, RS 

(740) Срећко П. Митрић, адвокат, Десанке 

Максимовић 9/4, 11000, Београд 

(540) 

 

(531) 27.05.01; 27.05.15; 27.05.17  

(511) 7  пумпе (делови машина и мотора).  

11  пумпе за грејање; апарати за грејање; апарати за 

грејање постора.  
 

(210) Ж- 2022-1698 (220) 19.09.2022. 

 (442) 14.10.2022. 

(731) SVETOT NA BIBI DOO eksport-import 

Skoplje, UL 516 br. 4, 1000, Skoplje, MK 

 

(740) Богдановић Дејан, Влајковићева 28,  

11000, Београд 

(540) 

 

(531) 02.05.01; 02.05.03; 02.05.23; 27.05.01; 27.05.10; 

27.05.17; 28.05.00; 29.01.15  

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

(511) 16  папир и картон; штампани материјали; 

књиговезни материјал; фотографије; материјали за 

наставу и учење; брошуре; књиге; картице; бојанке; 

стрипови; плакати од папира или картона.  

25  одећа, обућа, покривала за главу; пиджама; 

мајице; предње стране мајица; чарапе; спортски 

дресови.  

28  игре, играчке; украси за јелке; бинго картице; 

лутке; балони за забаву; салонске игре; карте за 

играње; плишане играчке; лутке; играчке; конзоле за 

видео игре; модели играчака.  

38  телекомуникационе услуге; прослеђивање 

података; телевизијско емитовање; пренос 

дигиталних датотека; пренос поздрава преко 

интернета; стреаминг видео на захтев.  

41  образовање; пружање обуке; забава; спортске и 

културне активности; академије [образовање]; 

образовне услуге које пружају школе; услуге 

индустрије забаве; филмска продукција, осим 

комерцијалних филмова; интернет издавање 

електронских књига и часописа; вртиц´и; планирање 

забаве; продукција радио и телевизијских програма; 

музичка продукција; представљање разних емисија; 

пружање информација из области образовања; 

пружање видео записа који се не могу преузети на 

интернету; пружање телевизијских програма који се 

не могу преузети путем услуга видеа на захтјев; 

издавање књига; објављивање текстова, осим 

рекламних текстова; писање сценарија, осим у 

рекламне сврхе; писање сценарија; титловање; 

учити; телевизијска забава; позоришне продукције; 

изнајмљивање играчака; писање текстова; 

подучавање.  
 

(210) Ж- 2022-1700 (220) 19.09.2022. 

 (442) 14.10.2022. 

(731) Privredno društvo za promet, marketing i 

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

17. део, број 5, 11080, Београд-Земун, RS 
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(540) 

 

(531) 01.15.09; 02.03.08; 02.03.16; 02.03.23; 25.01.01; 

25.05.02; 26.04.06; 26.04.09; 26.04.14; 26.04.22; 

26.04.24; 26.11.03  

(511) 5  додаци исхрани; додаци исхрани за људску 

употребу.  
 

(210) Ж- 2022-1701 (220) 19.09.2022. 

 (442) 14.10.2022. 

(731) Филип Гојковић, Атинска 13/19,  

34000, Крагујевац, RS 

(740) Анте Кнежевић, адвокат, Краља Милана 21, 

11000, Београд 

(540) 

Karagrujna 

(511) 29  месо; усољено месо; дивљач која није жива; 

кобасице;  јетра; свињетина; фалафел; дехидрисано 

месо; замрзнуто-сушено месо; виршле; таџин (готово 

јело од меса, рибе или поврћа); кандирана патка; 

беле кобасице.  

43  услуге ресторана; услуге кантина; услуге 

ресторана за самопослуживање; услуге снек-барова; 

услуге барова; услуге вашоку ресторана; услуге удон 

и соба ресторана; декорисање хране; информације и 

савети у вези са припремањем оброка; услуге личног 

шефа кухиње.  
 

(210) Ж- 2022-1798 (220) 06.10.2022. 

 (442) 14.10.2022. 

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

11080, Београд (Земун), RS 

(540) 

GASTREX 

(511) 5  фармацеутски препарати.  
 

(210) Ж- 2022-1799 (220) 06.10.2022. 

 (442) 14.10.2022. 

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

Београд (Земун), RS 

(540) 

NITANTOIN 

(511) 5  фармацеутски препарати.  
 

(210) Ж- 2022-1800 (220) 06.10.2022. 

 (442) 14.10.2022. 

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

11080, Београд (Земун), RS 

(540) 

FINGOLA 

(511) 5  фармацеутски препарати  
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