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AP - Afrikanska regionalna organizacija za industriska     
 sopstvenost (ARIPO)

BX - Biroto na Beneluks za `igovi i modeli

EA  - Evroaziska patentna organizacija

EM - Biro za harmonizacija (`igovi i modeli/mostri (EU)

EP - Evropsko patentno biro (EPO)

IB - Me|unarodno biro (kako {to e PCT priemnoto biro)

OA - Afrikanska organizacija za intelektualna      
 sopstvenost (OAPI)

WO - Svetska organizacija za intelektualna sopstvenost (WIPO)

GC - Kooperativen sovet na arapskite zemji vo Zalivot

AD - Andora
AE - Zdru`enite Arapski   

Emirati
AF - Avganistan
AG - Antika i Barduba
AI - Antigua
AL - Albanija
AM - Ermenija
AN - Holandski Antili
AO - Angola
AR - Argentina
AT - Avstrija
AU - Avstralija
AW - Aruba
AZ - Azejberxan
BA - Bosna i Hercegovina
BB - Barbados
BD - Banglade{
BE  - Belgija
BF  - Gorna Volta
BG  - Bugarija
BH - Bahrein
BI  - Burundi
BJ  - Benin
BM - Bermudi
BN  - Brunej Daresalam
BO  - Bolivija
BR  - Brazil
BS  - Bahami
BT  - Butan
BV - Ostrovot na Buve
BW - Bocvana
BY - Belorusija
CF  -Centralnoafrikanska 

Re  pub lika
CG  - Kongo
CH  - [vajcarija
CI  - Bregot na slonovata  

koska
CK - Ostrovi na Kuk
CL  - ^ile
CM - Kamerun
CN - Kina
CO - Kolumbija
CR - Kostarika
CU - Kuba
CV - Kape Verde
CY - Kipar
CZ - ^e{ka
DE - Germanija
DJ - Xibuti
DK - Danska
DM - Dominika
DO - Dominikanska   

Republika
DZ - Al`ir
EC  - Ekvador

EE  - Estonija
EG - Egipet
EH - Zapadna Sahara
ER - Eritreja
ES - [panija
ET - Etiopija
FI - Finska
FJ - Fixi
FK - Foklandski Ostrovi
FO - Ov~i Ostrovi
FR - Francija
GA - Gabon
GB - Velika Britanija
GD - Granada
GE - Gruzija
GH - Gana
GI - Gibraltar
GL - Grenland
GM - Gambija
GN - Gvinea
GQ - Ekvatorijalna Gvinea
GR  - Grcija
GS - Ju`na Xorxija i Ostrovi  

na Ju`ni Sendvi~
GT - Gvatemala
GW  - Gvinea Bisao
GY - Gvajana
HK - Hong Kong
HN - Honduras
HR - Hrvatska
HT - Haiti
HU - Ungarija
ID - Indonezija
IE - Irska
IL - Izrael
IN - Indija
IQ - Irak
IR - Iran
IS - Island
IT - Italija
JM - Jamajka
JO - Jordan
JP - Japonija
KE - Kenija
KG - Kirgizija
KH - Kamboxa
KI - Kiribati
KM  - Komorski Ostrovi
KN - Sv. Kitis i Nevis
KP - Demokratska   

Republika Korea
KR - Republika Korea
KW - Kuvajt
KY - Kajmanski Ostrovi
KZ - Kazakstan
LA - Laos

LB - Liban
LC - Sveta Lucija
LI - Lihten{tajn
LK - [ri Lanka
LR - Liberija
LS - Lesoto
LT - Litvanija
LU - Luksenburg
LV - Latvija
LY - Libija
MA - Maroko
MC - Monako
MD - Moldavija
ME - Crna Gora
MG - Madagaskar
MK - Makedonija
ML - Mali
MM - Burma
MN - Mongolija
MO - Makao
MP - Severni Marijanski   

Ostrovi
MR - Mavritanija
MS - Monserato
MT - Malta
MU  - Mavricius
MV - Maldivi
MW- Malavi
MX  - Meksiko
MY - Malezija
MZ - Mozambik
NA - Namibija
NE - Niger
NG - Nigerija
NI - Nikaragva
NL - Holandija
NO - Norve{ka
NP - Nepal
NR - Neru
NZ - Nov Zeland
OM - Oman
PA - Panama
PE - Peru
PG - Nova Gvinea
PH - Filipini
PK - Pakistan
PL - Polska
PR - Portoriko
PT - Portugalija
PY - Paragvaj
QA - Katar
RO - Romanija
RS - Srbija
RU - Ruska Federacija
RW - Ruanda

SA - Saudiska Arabija
SB - Solomonski Ostrovi
SC - Sej{elski Ostrovi
SD - Sudan
SE - [vedska
SG - Singapur
SH - Sveta Elena
SI - Slovenija
SK  - Slova~ka
SL - Siera Leone
SM - San Marino
SN - Senegal
SO - Somalija
SR - Surinam
ST - Sao Tome i Principe
SV - Salvador
SY - Sirija
SZ - Svazilend
TC - Turki
TD - ^ad
TG - Togo
TH - Tajland
TJ - Taxikistan
TM - Turkmenija
TN - Tunis
TO - Tonga
TP - Isto~ni Timor
TR - Turcija
TT - Trinidad i Tobago
TV - Tuvalu
TW - Tajvan
TZ - Tanzanija
UA - Ukraina
UG - Uganda
US - Soedineti Amerikanski  

Dr`avi
UY - Urugvaj
UZ - Uzbekistan
VA - Vatikan
VC - Sv. Vinsent i Grenadin
VE - Venecuela
VG - Britanski Devstveni   

Ostrovi
VN - Vietnam
VU - Vanuatu
WS - Samoa
YE - Jemen
YU - Jugoslavija
ZA - Ju`noafri~ka Repubika
ZM - Zambija
ZR - Zair
ZW - Zimbabve
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I СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ 
 

ОГЛАСУВАЊЕ ЗА НИШТОВНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВО ОД 

ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ 

 

 

 

Согласно членот 224 од Законот за инду–стриската сопственост (“Службен весник на 

Република Македонија” бр.47/02 42/03 09/04) решението за признавање на правото на индутриска 

сопственост ќе се огласи за ништовно ако се утврди дека не постоеле услови предвидени со Законот 

за индустриската сопственост за признавање на тоа право. 

 

 

Предлог за огласување за ништовно решение за признавање на правото од индустриска 

сопственост согласно членот 225 од Законот за индустриската сопственост може да поднесе 

заинтересирано лице јавниот обвинител или Заводот по службена должност. 

 

 

Предлогот за огласување за ништовно решение за признавање на правата од индустриска 

сопственост може да се поднесе за сето време на траењето на заштитата. 
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ПАТЕНТИ 

 
Во согласност со членот 69 од Законот за индустриската сопственост (“Службен 

весник на Република Македонија” бр. 21/09 Државниот завод за заштита на 

индустриска сопственост ги објавува податоците од решението на патент. 

 

Во согласност со членот 60 од Законот за индустриската сопственост (“Службен 

весник на Република Македонија” бр. 21/09 со денот на објавувањето на податоците 

од решението на патент и апстрактот со нацрт ако го има патентот се признава и се 

запишува во регистарот на патентите. Во согласност со членот 66 и членот 69 став 3 

од ЗИС (“Службен весник на Република Македонија бр. 21/09) кон податоците на 

решението врз основа на доказ за потполно испитување се објавува првото 

патентно барање. Во согласност со членот 2 од одредбите кои важат при 

проширување на европските патенти (“Службен весник на Република Македонија бр. 

49/97) ДЗИС го објавува секое барање за проширување во најкус можен рок доколку 

е платена пропишаната такса. 

 

Податоците се означени со ИНИД* кодови за патенти (WIPO стандард СТ.9). За 

специфичните податоци кои не постојат во ИНИД воведени се дополнителни кодови. 

(11) Регистарски број на документот 

(13) Вид на документот: 

А-патент А1-патент со доказ 

А2-дополнителен патент 

Т1-превод на патентни барања за признаен европски патент 

Т2-одржување на европски патент со изменети патентни барања 

(21) Број на пријавата 

(22) Датум на поднесувањето 

(23) Дата на изложбено или саемско првенство 

(30) Право на првенство: датум држава број 

(45) Дата на објавување 

(45) Објава на првичните патентни барања 

(51) Код по Меѓународната класификација на патенти (МКП) 

(54) Назив на пронајдокот 

(56) Цитирани документи 

(57) Апстракт или патентно барање 
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(60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (датум на пријавувањето ex - 

ЅУ број на пријавата година ex - YU број на патентот) 

(61) Број на основната пријава 

(62) Број на првобитната пријава 

(72) Пронајдувач (и) 

(73) Носител на правото на патентот 

(74) Застапник 

(86) Меѓународна (PCT) пријава (датум на поднесување држава број на PCT 

пријавата) 

(87) Објавување на Меѓународна (PCT) пријава; (датум на објавувањето, објавен 

број - WO) 

(96) Меѓународна (EP) пријава (датум на објавувањето држава број на ЕР пријавата) 

(97) Објавување на признаен европски патент (датум на признавање, број на 

билтен) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

* Internationals agreed Numbers for the Identification of Data 
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(51)  B 29C 00/00  

(11)  4814   (13) А 

(21)  2012/352   (22) 03/10/2012 

(45) 31/08/2013 

(30)  П20120352  03/10/2012  MK 

(73)  Ширкоски Живко 

ул.Борка Спиркоски 28  Прилеп, MK 

(72) Ширкоски Живко 

(54)  МОНТИРАЊЕ НА ПОЛИМЕРСКИ 

КОМПОЗИТНИ ЕЛЕМЕНТИ 

(57)  Монтирање на полимерни композитни 

елементи е нов пронајдок и содржи инвентивен 

придонес и може одма да се примени во пракса. 

Пронајдокот го решава техничкиот проблем што 

се однесува на производот и постапката за 

монтирање. Со пронајдокот се воведува нов 

начин на монтажа на полимерни композитни 

композитни елементи заради подобро 

зацврстување во земјениот ископ и да се 

овозможи да не отстапува од дозволените 

граници при дејство на разни влијанија за време 

на употребата. 

Патентот по својата намена во потполност ги 

решава сите проблеми при монтажа на носачи 

столбови и други елементи од полимерни 

композити што се јавуваа со претходните начини 

на монтажа, а со патентот се штеди во време, 

енергија и финансиски средства. 

Полимерни композитни елементи се изработени 

од најсовремени материјали (смолни системи и 

стаклени влакна) и технолошки постапки со 

посебни својства и карактеристики од другите 

материјали што овозможуваат да се применат 

нови начини и методи на монтажа а тоа 

претставува нов пронајдок и патент. 

Од аспект на конструктивното решение на 

монтажа на полимерни композитни елементи е 

решено на посебен едноставен начин појаснето 

е со приложените нацрти. 

Монтирањето на полимерните композитни 

елементи во однос на досегашните решенија е 

подобрено во употребените репроматеријали, 

технолошката постапка, конструктивното 

решение, брзата и едноставна изведба како и 

доста други позитивни карактеристики 
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(51)  F 03G 00/00  

(11)  4812   (13) А 

(21)  2012/360   (22) 12/10/2012 

(45) 31/08/2013 

(30)  П20120360  12/10/2012  MK 

(73)  УШЕВСКИ, Војо 

ул.Андреј Мазон бр.4  1000 Скопје, MK 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(54)  ВОДЕНА ТУРБИНА-ТРКАЛО 

ПОГОНУВАНО ОД ВОДА СО ПОСЕБНО 

ИЗВЕДЕНИ КОМОРИ ЗА ПРИЕМ НА ВОДАТА 

(57)  Посебно изведено водено тркало кое врши 

прием на водата во горниот дел на ткалото и 

испуштање на течноста во долниот дел од 

тркалото се одликува со посебно изведена 

комора за прием на течноста која овозможува 

прием на поголема количина на вода и 

продолжено задржување на истата во текот на 

цел лак во кој соодветната комора може да 

соопштува момент. Со тоа се овозможува 

поефикасно користење на висинска разлика 

помеѓу горното ниво на прием на водата и 

долното ниво на испуштање на водата. 

Механичката енергија која се добива со вака 

изведеното тркало овозможува користење на 

истата во индустриски цели и за производство 

на електрична енергија. 

 
 

 

ПРЕГЛЕДИ 
 

ПРЕГЛЕД НА ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИ 
 
(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) 
(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен 
(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот 
 
 
 

(51) (51)основен (11) (13) 

8B29C00/00 8B29C00/00 4814 A 

8F03G00/00 8F03G00/00 4812 A 

 
 
 
ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ 
 
(73) носител на правото на патент 
(51) код по Меѓународната класификација на патенти (МКП) 
(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот 
 
 

(73) (51) (11) (13) 

Ширкоски Живко B 29C 00/00 4814 A 

УШЕВСКИ, Војо F 03G 00/00 4812 A 
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(51)  F 23G 5/16, 5/027, 7/07  

(11)  4819   (13) Т1 

(21)  2013/190   (22) 21/05/2013 

(45) 31/08/2013 

(30)   

(96)  22/12/2009 EP09799686.2 

(97)  06/03/2013 EP2373927 

(73)  Pyropure Limited 

Rushington House Rushington Business Park  

Southampton, Hampshire SO40 9LT, GB 

(74)  ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ  

Ул. ‘'Илинденска’'  2/ 13, 1400, Велес 

(72)  CLARKE, Howard, Morgan and BARTL, Peter 

(54)  ПРОЦЕСИРАЊЕ НА ИЗЛЕЗНИОТ ГАС 

ПРИ ТРЕТМАН НА ОТПАД 

(57)  1  Метод за третирање на отпад, се состои 

од:  

загревање на отпадот во комора со висока 

температура за да се случи пиролиза на 

отпадот; 

Внесување на кислород во комората за да се 

случи гасификација на пиролизираниот отпад 

при што пиролизата и гасификацијата се 

случуваат во комората но во секвенци; 

контакт на излезниот гас од пиролизата и/или од 

чекорите на гасификација со оксидационен 

катализатор за да се претворат јаглерод 

моноксидот и јаглеводородите од излезниот гас 

во јаглерод диоксид и вода; 

мерење на содржината на кислород во 

излезниот гас од катализаторот користејќи 

сензор за кислород, и користење на оваа 

информација за да се модулира влезот на 

воздух во катализаторот или во комората или во 

двете и во катализаторот и во комората за да се 

одржува нивото на оксидација на гасот што го 

напушта апаратот; и  

следење на температурата на катализаторот 

користејќи температурен сензор во или во 

близина на катализаторот за зголемувањето на 

температурата да го зголеми влезот на воздух 

во катализаторот за да се намали 

температурата.  

има уште 21 патентни барања. 

 

 

 

(51)  A 61P 35/00, A 61K 31/502, C 07D 403/04

  

(11)  4818   (13) Т1 

(21)  2013/241   (22) 19/06/2013 

(45) 31/08/2013 

(30)  0110703P  03/11/2008  US 

(96)  22/10/2009 EP09740613.6 

(97)  22/05/2013 EP2364185 

(73)  ELI LILLY AND COMPANY 

Lilly Corporate Center,  Indianapolis, IN 46285, 

US 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  HIPSKIND, Philip, Arthur; BASTIAN, Jolie, 

Anne; SALL, Daniel, Jon and WILSON, Takako 
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(54)  ДИСУПСТИТУИРАНИ ФТАЛАЗИН 

АНТАГОНИСТИ НА HADGEHOG ПАТЕКА 

(57)  1  Соединение со следната формула: 

 

  

 

кадешто, 

R
1
 е водород, флуор, цијано, трифлуорметил 

или метокси; 

R
2 
е водород, флуор или трифлуорметил; 

R
3 
е водород или хлоро, под услов да барем 

еден R
2 
и R

3
 е водород; 

R
4
 е хлоро, флуор, цијано, трифлуорметил, 

дифлуорметокси, метокси или 

трифлуорметокси; 

  

претставува супституиран пиперазин-1,4-диил 

избран од групата составена од 

 

или негова фармацевтски прифатлива сол.  

има уште 14 патентни барања. 

 

(51)  C 12N 15/19, A 61K 38/19, A 61P 7/06, C 07K 

14/52, C 12N 1/21, 5/10 

(11)  4815   (13) Т1 

(21)  2013/243   (22) 20/06/2013 

(45) 31/08/2013 

(30)  105348 P  23/10/1998  US 

(96)  22/10/1999 EP10011689.6 

(97)  27/03/2013 EP2319928 

(73)  Kirin-Amgen Inc. 

One Amgen Center Drive,  Thousand Oaks, CA 

91320, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(72)  FEIGE, Ulrich; CHEETHAM, Janet and Liu, 

Chuan-Fa 

(54)  ДИМЕРНИ ТРОМБОПОЕТИН ПЕПТИД 

МИМЕТИЦИ ШТО СЕ ВРЗУВААТ НА МР1 

РЕЦЕПТОР И ШТО ИМААТ ТРОМБОПОЕТСКА 

АКТИВНОСТ 

(57)  1  Соединение кое се врзува со mpl 

рецептор која ја содржи структурата 

  TMP1-(L1)n-TMP2,  

назначен со тоа, што C-завршетокот на TMP1 

пептидот е поврзан со C-завршетокот на TMP2 

пептидот, преку L1, и каде што TMP1 и TMP2 се 

секое независно одбрани од групата на јадро 

соединенија што ја содржат структурата одбрана 

од групата составена од 

(а) X2-X3-X4-X5-X6-X7-X8-X9-X10, 

при што, 

X2 е одбрано од групата која се состои од Glu, 

Lys, и Val; 

X3 е одбрано од групата која се состои од Glu и 

Ala; 
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X4 е Pro; 

X5 е одбрано од групата која се состои од Thr и 

Ser; 

X6 е одбрано од групата која се состои од Leu, 

IIe, Val, Ala, и Phe; 

X7 е одбрано од групата која се состои од Arg и 

Lys; 

X8 е одбрано од групата која се состои од Gln, 

Asn, и Glu; 

X9 е одбрано од групата која се состои од Trp, 

Tyr, Cys, Ala, и Phe; 

X10 е одбрано од групата која се состои од Leu, 

IIe, Val, Ala, Phe, Met, и Lys; 

(б) X2-X3-X4-X5-X6-X7-X8-X9-X10, 

при што, 

X2 е одбрано од групата која се состои од Glu, 

Asp, Lys, и Val; 

X3 е Ala; 

X4 е Pro; 

X5 е одбрано од групата која се состои од Thr и 

Ser; 

X6 е одбрано од групата која се состои од Leu, 

IIe, Val, Ala, и Phe; 

X7 е одбрано од групата која се состои од Arg и 

Lys; 

X8 е одбрано од групата која се состои од Gln, 

Asn, и Glu; 

X9 е одбрано од групата која се состои од Trp, 

Tyr, Cys, Ala, и Phe; 

X10 е одбрано од групата која се состои од Leu, 

IIe, Val, Ala, Phe, Met, и Lys; 

(ц) X2-X3-X4-X5-X6-X7-X8-X9-X10, 

при што, 

X2 е одбрано од групата која се состои од Glu, 

Asp, Lys, и Val; 

X3 е одбрано од групата која се состои од Glu и 

Ala; 

X4 е Pro; 

X5 е Ser; 

X6 е одбрано од групата која се состои од Leu, 

IIe, Val, Ala, и Phe; 

X7 е одбрано од групата која се состои од Arg и 

Lys; 

X8 е одбрано од групата која се состои од Gln, 

Asn, и Glu; 

X9 е одбрано од групата која се состои од Trp, 

Tyr, Cys, Ala, и Phe; 

X10 е одбрано од групата која се состои од Leu, 

IIe, Val, Ala, Phe, Met, и Lys; 

(д) X2-X3-X4-X5-X6-X7-X8-X9-X10, 

при што, 

X2 е одбрано од групата која се состои од Glu, 

Asp, Lys, и Val; 

X3 е одбрано од групата која се состои од Glu и 

Ala; 

X4 е Pro; 

X5 е одбрано од групата која се состои од Thr и 

Ser; 

X6 е одбрано од групата која се состои од IIe, 

Val, Ala, и Phe; 

X7 е одбрано од групата која се состои од Arg и 

Lys; 

X8 е одбрано од групата која се состои од Gln, 

Asn, и Glu; 

X9 е одбрано од групата која се состои од Trp, 

Tyr, Cys, Ala, и Phe; 

X10 е одбрано од групата која се состои од Leu, 

IIe, Val, Ala, Phe, Met, и Lys; 

(е) X2-X3-X4-X5-X6-X7-X8-X9-X10, 

при што, 

X2 е одбрано од групата која се состои Glu, Asp, 

Lys, и Val; 

X3 е одбрано од групата која се состои од Glu и 

Ala; 

X4 е Pro; 

X5 е одбрано од групата која се состои од Thr и 

Ser; 

X6 е одбрано од групата која се состои од Leu, 

IIe, Val, Ala, и Phe; 

X7 е Lys; 

X8 е одбрано од групата која се состои од Gln и 

Asn; 

X9 е одбрано од групата која се состои од Trp, 

Tyr, Cys, Ala, и Phe; 

X10 е одбрано од групата која се состои од Leu, 

IIe, Val, Ala, Phe, Met, и Lys; 

(ф) X2-X3-X4-X5-X6-X7-X8-X9-X10, 

при што, 

X2 е одбрано од групата која се состои Glu, Asp, 

Lys, и Val; 

X3 е одбрано од групата која се состои од Glu и 

Ala; 

X4 е Pro; 
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X5 е одбрано од групата која се состои од Thr и 

Ser; 

X6 е одбрано од групата која се состои од Leu, 

IIe, Val, Ala, и Phe; 

X7 е одбрано од групата која се состои од Arg и 

Lys; 

X8 е одбрано од групата која се состои од Gln и 

Asn; 

X9 е одбрано од групата која се состои од Trp, 

Tyr, Cys, Ala, и Phe; 

X10 е одбрано од групата која се состои од Leu, 

IIe, Val, Ala, Phe, Met, и Lys; 

(г) X2-X3-X4-X5-X6-X7-X8-X9-X10, 

при што, 

X2 е одбрано од групата која се состои Glu, Asp, 

Lys, и Val; 

X3 е одбрано од групата која се состои од Glu и 

Ala; 

X4 е Pro; 

X5 е одбрано од групата која се состои од Thr и 

Ser; 

X6 е одбрано од групата која се состои од Leu, 

IIe, Val, Ala, и Phe; 

X7 е одбрано од групата која се состои од Arg и 

Lys; 

X8 е одбрано од групата која се состои од Gln, 

Asn, и Glu; 

X9 е одбрано од групата која се состои од Tyr, 

Cys, Ala, и Phe; 

X10 е одбрано од групата која се состои од Leu, 

IIe, Val, Ala, Phe, Met, и Lys; и 

(х) X2-X3-X4-X5-X6-X7-X8-X9-X10, 

при што, 

X2 е одбрано од групата која се состои Glu, Asp, 

Lys, и Val; 

X3 е одбрано од групата која се состои од Glu и 

Ala; 

X4 е Pro; 

X5 е одбрано од групата која се состои од Thr и 

Ser; 

X6 е одбрано од групата која се состои од Leu, 

IIe, Val, Ala, и Phe; 

X7 е одбрано од групата која се состои од Arg и 

Lys; 

X8 е одбрано од групата која се состои од Gln, 

Asn, и Glu; 

X9 е одбрано од групата која се состои од Trp, 

Tyr, Cys, Ala, и Phe; 

X10 е одбрано од групата која се состои од Leu, 

Val, Ala, Phe, Met, и Lys; 

и при што L1 e поврзувач; и n e 0 или 1; 

и негови физиолошки прифатливи соли.  

има уште 24 патентни барања. 
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(51)  C 07D 241/04, A 61K 31/495, A 61P 25/18

  

(11)  4816   (13) Т1 

(21)  2013/244   (22) 20/06/2013 

(45) 31/08/2013 

(30)  154067 P  20/02/2009  US 

(96)  19/02/2010 EP10744028.1 

(97)  17/04/2013 EP2398780 

(73)  AstraZeneca AB 

151 85 Sodertalje , SE 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(72)  GRIFFIN, Andrew 

(54)  ЦИКЛОПРОПИЛ АМИД ДЕРИВАТИ 

НАСОЧЕНИ НА ХИСТАМИН Н3 РЕЦЕПТОРОТ 

(57)  1  Соединение со формулата I, или негови 

енантиомери или диастереоизомери, или 

фармацевтски прифатливи соли со формулата I 

или нивни енантиомери или диастереоизомери, 

или нивни мешавини:  

 

назначено со тоа, што: 

R
1
 е арил, хетероарил, -C1-C6алкил-C1-

C3алкокси, -C1-C6алкил-хидрокси, -C1-C6алкил-

C(=O)-NR
11

R
12

, -S(=O)2NR
11

R
12

, хетероцикл, 

циано, халоалкил,                        -C(=O)NR
11

R
12

, 

алкокси, или халоген; 

R
2
 е C1-C6алкил или C3-C6циклоалкил; 

R
3
, R

4
, R

5
, R

6
, R

7
, R

8
, R

9
, и R

10
 се секое независно 

одбрани од H и C1-C3алкил; и 

R
11

 и R
12

 се секое независно одбрани од H, -C1-

C6алкил, -C1-C3алкил-C1-C3алкокси, 5-член 

хетероциклоалкил што содржи барем еден 

хетероатом одбран од O и N, 6-член 

хетероциклоалкил што содржи барем еден 

хетероатом одбрани од O и N, - (C1-C3алкил)-(5-

член хетероарил што содржи барем еден 

хетероатом одбран од O и N), -(C1-C3алкил)-(6-

член хетероарил што содржи барем еден 

хетероатом одбран од O и N), халоалкил, или 

R
11

, R
12

 и N на кој што тие се прикачени доаѓаат 

заедно за да формираат хетероциклоалкил 

одбран од пиролидинил, морфолинил, 

пиперидинил, и пиперазинил, каде што 

наведениот хетероциклоалкил е дополнително 

супституиран од барем еден супституент одбран 

од -C1-C3алкил и -C1-C6алкил-C1-C3алкокси; и 

под услов:  

i) барем еден од R
3
, R

4
, R

5
, R

6
, R

7
, R

8
, R

9
, и R

10
 е 

C1-C3алкил; 

ii) формулата I не е  

 

кога R1 е -C(=O)NR11R12 група мета-прикачена 

на фенилот, R2 е изопропил, и R11 и R12 се H; и 

iii) формулата I не е во цис конфигурацијата на 

циклопропанот.  

има уште 14 патентни барања. 
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(51)  F 16D 65/14, 65/28  

(11)  4821   (13) Т1 

(21)  2013/245   (22) 20/06/2013 

(45) 31/08/2013 

(30)  20091020548  08/05/2009  DE 

(96)  28/04/2010 EP10717063.1 

(97)  19/06/2013 EP2427669 

(73)  KNORR-BREMSE Systeme fur 

Schienenfahrzeuge GmbH 

Moosacher Strasse 80, 80909 Munchen, DE 

(74)  ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат  

бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје 

(72)  EBNER, Christian; MATHIEU, Michael; 

FUDERER, Erich and KRAUS, Harry-Werner 

(54)  КОЧНИЦА ЗА ПАРКИРАЊЕ НА 

ЖЕЛЕЗНИЧКИ ВОЗИЛА СО ВИСОКА 

ЕФИКАСНОСТ 

(57)  1  Уредот за кочење за железничко 

возило,што содржи најмалку еден цилиндарен 

дел за работната сопирачка(10) како и  најмалку 

еден цилиндарен  клип на работна сопирачка (4) 

,кој се активира преку приемник под притисок, 

споменатиот клип всушност активирајќи ја 

металната шипка на клипот на работната 

сопирачка (6), коаксијално со цилиндарна оска 

на кочницата (12), како и имајќи уред за кочница 

при паркирање со вградена рачка на активирање  

(20),чие ротационо движење може да се пренесе 

на отворот (24) поставен под прав агол до 

цилиндарната оска на кочницата (12) и 

ротирачки монтиран во внатрешноста (18)  , со 

помош на најмалку еден отвор на   лагерот (22) 

носејќи го самото ротирачко движење на отворот 

на лагерот(24), предизвикано со помош на 

рачката за активирање(20), може да биде 

префрлено во линеарен правец , насочено 

паралелно кон цилиндарната оска на кочницата 

(12), на барем еден подржувачки ролер (42) 

ротирачки поставен како поддршка на отворот на 

ролерот (44), на ротационата оска вградено 

паралелно до отворот на лагерот (24) , врз 

основа  на фактот дека најмалку еден забец (50) 

е  споен до лагерот (24) за заедничка споена 

ротација, со  што во тој момент со што се дава 

ефективна површина на забецот (52), во 

споменатата површина на забецот во сооднос со 

радијално надворешната потпора(54) на 

подржувачкиот ролер (42) во текот на една 

апликација или ослободување на уредот за 

паркинг кочницата, го пренесува  линеарното 

движење на поддржувачкиот ролер(42), до 

цилиндарниот клип на работната сопирачка(6), е 

назнашен со тоа што,   ефективната површина 

на забецот (52) е дизајнирана  како периферен 

сегмент на цилиндричната површина  на 

централната оска (66)  што пак го  следи 

циркуларниот пат  на движењето(68) на оската 

на  лагерот(70), за време на една апликација  

или ослободување на уредот за паркинг 

кочницата во којшто точката на пресек (72) на 

споменатиот пат на движење(68) со 

цилиндарната оска на кочницата(12) постои така 
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што е поврзано значително со максималната 

сила на кочницата за паркирање.  

има уште 12 патентни барања. 

 

 

 

(51)  C 07C 231/02, 231/12, 233/68  

(11)  4822   (13) Т1 

(21)  2013/246   (22) 20/06/2013 

(45) 31/08/2013 

(30)  20090003956  06/03/2009  GB 

(96)  03/03/2010 EP10707335.5 

(97)  15/05/2013 EP2403824 

(73)  UCL Business Plc. 

The Network Building 97 Tottenham Court Road  

London W1T 4TP, GB 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  SELWOOD, David 

(54)  ПОСТАПКА ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ НА 

АМИДИ НА КАРБОКСИЛНА КИСЕЛИНА 

КОРИСНИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА МУСКУЛНИ 

НАРУШУВАЊА 

(57)  1  Постапка за подготвување на соединение 

со формула I, 

 

кадешто: 

R
2
 е циклоалкил или алкил, секој од нив може да 

биде опционално супституиран: 

Y e –CONR
3
R

4
, -CN или CO2R

5
 

R
3
, R

4
 и R

5 
се секој независно H или алкил; 

n e 1 до 6; 

споменатата постапка ги содржи чекорите на: 

 

(i) третирање на соединение со формула IV, 

кадешто R
1
 e алкил, со соединение со формула 

V за да се формира соединение со формула IIIb; 

(ii) третирање на споменатото соединение со 

формула IIIb со соединение со формула II за да 

се формира соединение со формула I; 
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има уште 20 патентни барања. 

 

(51)  E 03F 5/22, F 16B 2/12  

(11)  4813   (13) Т1 

(21)  2013/247   (22) 25/06/2013 

(45) 31/08/2013 

(30)  1003252  03/08/2010  FR 

(96)  13/07/2011 EP11290322.4 

(97)  29/05/2013 EP2415939 

(73)  KSB S.A.S. 

92635 Gennevilliers, FR 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ 

АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје 

(72)  Caigny, Michel 

(54)  УРЕД СО ДОДАТОК ПРИЦВРСТЕН ЗА 

ЦЕВКА 

(57)  1  Уред кој што има цевка (2) дизајнирана за 

да се постави во резервоар така да може да се 

извади преку врвот и кој што има додаток на 

цевката (2) со потпорно средство, при што 

потпорното средство има: 

 

- рамен дел со главен дел (3) кој што е 

прицврстен за цевката (2) и од кој што едно 

долно јазиче (7) се протега кон надворешноста 

со неговиот слободен крај свртен нагоре, 

- лизгач (8) кој што се лизга на рамниот дел над 

долното јазиче и има долен залисток (9) кој што 

се протега кон надвор и чии слободни краеви се 

свртени надолу, 

- потпорник кој што има горно уво (10) 

прицврстено помеѓу залистокот (9) на лизгачот 

(8) и главниот дел (3) од рамниот дел, долно уво 

(11) прицврстено помеѓу долното јазиче (7) од 

рамниот дел и главниот дел (3) од рамниот дел, 

и 

- насочувач за кабел (12) кој што го држи 

потпорникот и кој што има отвор (13) низ кој 

може да помине синџир врзан околу кабелот која 

што е сместен во насочувачот за кабел (12) и 

врз кој е обесен додатокот.  

има уште 4 патентни барања. 
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(51)  B 08B 3/02, 3/08  

(11)  4823   (13) Т1 

(21)  2013/248   (22) 25/06/2013 

(45) 31/08/2013 

(30)  EP10425291.1  08/09/2010  EP 

(96)  08/09/2010 EP10425291.1 

(97)  20/03/2013 EP2428285 

(73)  Sicurezza e Ambiente S.p.A. 

Largo Ferruccio Mengaroni 25 00133 Rome, IT 

(74)  ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат  

бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје 

(72)  Cacciotti, Angelo 

(54)  ПОВЕЌЕНАМЕНСКИ КАМИОН ЗА 

ПОВТОРНО ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА 

БЕЗБЕДНИ И ФУНКЦИОНАЛНИ УСЛОВИ НА 

ПАТИШТАТА, ПО СООБРАЌАЈНИ НЕСРЕЌИ, 

ПРЕКУ ЧИСТЕЊЕ НА ПАТНАТА ПЛАТФОРМА 

(57)  1  Повеќенаменски камион (100) за 

повторно воспоставување на безбедни и 

функционални услови на патиштата, по 

сообраќајни несреќи, преку чистење на патната 

платформа, споменатиот камион е опремен со: 

- резервоари кои содржат: чиста вода; 

мешавина од вода со специјална течност за 

миење и специјална течност за третман на 

патната платформа (803); емулзија добиена со 

собирање на течностите за миење/третман и 

загадувачките материјали од масло; 

- пиштол на вода под висок пристисок, 

вклучувајќи и прилагодувачки дождовни 

млазови, (802), обезбедува млаз од 

гореспоменатиот раствор на патната платформа 

кадешто загадувачките функционални течности 

биле евентуално загубени од страна на 

возилата, како резултат  на сообраќајни несреќи 

или дефекти 

- систем за вшмукување (804) погоден за 

отстранување на горенаведената емулзија (806), 

од патната платформа, добиена како резултат 

на загадувачките материјали, помешани во 

растворот за миење/третман (803); понатаму, 

цврстите и биоразградливите остатоци се 

отстрануваат/аспирираат, овие остатоци се 

слични со типичната опрема за автомобил (805) 

; 

- резервоари кои ја содржат 

резултираната емулзија (806) и отстранетите 

цврсти останати делови, за да бидат 

привремено стационирани од страна на  

компанијата која ја извршила интервенција, пред 

дефинитивно да бидат испорачани на 

специјалните и овластени погони, каде што се 

процесираат и завршуваат по пат на 
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специфични оперативни процедури, со 

почитување на позитивните закони за заштита 

на животната средина,  

 

споменатиот камион понатаму е назначен со тоа 

што е опремен со средства за извлекување на 

енергија, поврзани преку една или повеќе точки 

на девијација (412), до основното хидраулично 

коло (410) кое е претходно инсталирано на 

камионот (100), споменатото коло е типично 

активирано преку моторот на истиот камион 

(100) и средствата за пренос на енергија кон 

секундарните пневматски кола (420) кои го 

снабдуваат пиштолот на вода под висок 

притисок (408) и системот за вшмукување (407).  

има уште 11 патентни барања. 

 

 

 

(51)  A 61K 45/06, 31/365, 38/19, A 61P 37/06  

(11)  4820   (13) Т1 

(21)  2013/249   (22) 25/06/2013 

(45) 31/08/2013 

(30)  908365 P  27/03/2007  US 

(96)  27/03/2008 EP08744487.3 

(97)  29/05/2013 EP2139517 

(73)  ARES TRADING S.A. and Zymogenetics, 

Inc.  

Zone Industrielle de l'Ouriettaz, 1170 Aubonne, 

CH and 1201 Eastlake Avenue East, Seattle, WA 

98102, US 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(72)  PONCE, JR., Rafael, A.; WALLIS, Wayne, J.; 

HOLDREN, Matthew, S.; ZUCKERMAN, Linda; 

LITTAU, Alisa, M.; VAN NESS, Kirk, P.; PENA 

ROSSI, Claudia and GRAFFNER, Hans, Otto, 

Lennart 

(54)  КОМБИНАЦИЈА ОД BLYS ИНХИБИЦИЈА И 

МИКОФЕНОЛАТ МОФЕТИЛ ЗА ТРЕТМАН НА 

АВТОИМУНА БОЛЕСТ 

(57)  1  BLyS антагонист и микофенолат мофетил 

(MMF); за употреба во третирање автоимуно 

заболување регулирано од Б-клетки во цицач 

преку редуцирање нивоа на имуноглобулин, 

назначени со тоа, што наведениот BLyS 

антагонист е TACI-Fc-фузион протеин што го 

содржи вонклеточниот домен од TACI или негов 

функционален фрагмент; и каде што наведениот 

BLyS антагонист и наведениот MMF се за 

администрација во количина што делува 

синергистички за да се намалат нивоата на 

имуноглобулин;  

подобро каде што нивото на имуноглобулин што 

е намалено е одбрано од групата составена од  

IgM, IgG, и IgA.  

има уште 19 патентни барања. 
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(51)  F 22B 37/24, 37/40  

(11)  4826   (13) Т1 

(21)  2013/250   (22) 25/06/2013 

(45) 31/08/2013 

(30)  20101020713  17/05/2010  DE and 

20101037628  17/09/2010  DE 

(96)  20/04/2011 EP11163182.6 

(97)  03/04/2013 EP2388519 

(73)  Hitachi Power Europe Service GmbH 

Friedrich-Ebert-Strasse 134  47229 Duisburg, DE 

(74)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(72)  Pauly, Axel 

(54)  СИСТЕМ ЗА СОЗДАВАЊЕ НА ЗАШТИТЕН 

РАБОТЕН ПРОСТОР ВО РАМКИТЕ НА 

РАБОТНА СОБА РАЗДЕЛЕНИ СО ЅИД 

(57)  1  Систем за формирање на заштитенo 

работно место во рамките на работен простор 

(12) дефиниран со зид (22), содржи елемент за 

покривање (24) кој може да се доведе во 

работниот простор (12) во склопена и замотана 

состојба, позиционирана на тоа место во 

позиција на употреба (34) и несклопен или 

незамотан, и најмалку еден кабел за подигање 

и/или затегање (30а, 30б) кој може да се вметне 

во работниот простор (12) низ отвор за 

протнување (32) во зидот (22) и може да се 

прицврсти во точките за прицврстување (60а, 

60б) обезбедени на елементот за покривање 

(24), елементот за покривање (12) во позиција на 

употреба (34) комплетно го прекрива 

нашречниот пресек на местото од работниот 

простор (12) формирајќи под себе заштитено 

работно место, се карактеризира со тоашто 

елементот за покривање (24) содржи периферна 

спојница (40) по должина на граничните делови 

на основата (38) на елементот за покривање 

(24), преминот помеѓу спојницата (40) и основата 

(38) е флексибилен и спојницата (40) е 

прилагодливо поставена на променлив агол во 

однос на основата (38) на елементот за 

покривање (24), и спојницата (40) директно се 

поклопува со зидот (22) на работниот простор 

(12) во позиција на употреба.  

има уште 16 патентни барања. 
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(51)  G 01N 33/48, A 61K 45/06, C 12Q 1/68, G 

01N 33/68, 33/94  

(11)  4817   (13) Т1 

(21)  2013/251   (22) 27/06/2013 

(45) 31/08/2013 

(30)  146440 P  22/01/2009  US; 32263 P  

28/02/2008  US and 59301 P  06/06/2008  US 

(96)  27/02/2009 EP09714591.6 

(97)  24/04/2013 EP2255184 

(73)  UNIVERSITY OF VIRGINIA PATENT 

FOUNDATION 

Charlottesville, VA 22902, US 

(74)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ 

АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје 

(72)  JOHNSON, Bankole A. 

(54)  ГЕН ТРАНСПОРТЕР НА СЕРОТОНИН И 

ТРЕТМАН НА АЛКОХОЛИЗАМ 

(57)  1  Метод за предвидување на 

предиспозиција за развивање на алкохолизам 

кај тест субјект, при што споменатиот метод 

опфаќа: 

 

одредување на биолошки примерок добиен од 

тест субјектот дали субјектот има G алел или е 

хомозиготен за T алелот на еднонуклеотиден 

полиморфизам rs1042173 на генот транспортер 

на серотонин SLC6A4, 

при што присуството на G алелот е индикација 

дека тест субјектот има помала предиспозиција 

за развивање на алкохолизам во однос на 

субјект  хомозиготен за T алел и при што 

хомозиготноста на T алелот кај тест субјектот е 

индикација дека тест субјектот има поголема 

предиспозиција за развивање на алкохолизам во 

споредба со субјект со G алел; 

на тој начин предвидувајќи предиспозиција за 

развивање на алкохолизам кај еден субјект.  

има уште 11 патентни барања. 
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(51)  C 07K 14/415, C 12N 15/82  

(11)  4825   (13) Т1 

(21)  2013/252   (22) 27/06/2013 

(45) 31/08/2013 

(30)  08356145  26/11/2008  EP and 201648 P  

12/12/2008  US 

(96)  25/11/2009 EP09759899.9 

(97)  24/04/2013 EP2370456 

(73)  Bayer CropScience NV and CNRS Centre 

National de la Recherche Scientifique  

J.E. Mommaertslaan 14  1831 Diegem, BE and 3, 

rue Michael Ange, 75794 Paris Cedex 16, FR 

(74)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(72)  PINOT, Franck; WERCK, Daniele; EHLTING, 

Jurgen; OLRY, Alexandre; DENOLF, Peter; VAN 

AUDENHOVE, Katrien; VAN DE PUTTE, Lien and 

POSADA, Esmeralda 

(54)  ЕКСПРЕСИВНИ КАСЕТИ ЗА СЕМЕ-

СПЕЦИФИЧНА ЕКСПРЕСИЈА ВО РАСТЕНИЈА 

(57)  1  Метода за регулирање семе-специфична 

експресија во растенија, назначена со тоа, што 

наведената метода опфаќа (а) обезбедување 

експресивна касета што содржи промотор 

оперативно поврзан со нуклеинска киселина што 

е хетеролошка во врска со наведениот 

промотор, каде што наведениот промотор ја има 

нуклеотидната секвенца од SEQ ID NO:1 или 

нуклеотидна секвенца што има барем 95% 

идентитет на секвенца до SEQ ID NO:1, и (б) 

трансформирање растение со наведената 

експресивна касета.  

има уште 5 патентни барања. 
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(51)  C 12M 1/04, 1/107  

(11)  4824   (13) Т1 

(21)  2013/282   (22) 17/07/2013 

(45) 31/08/2013 

(30)  09009128  13/07/2009  EP 

(96)  18/09/2009 EP09011906.6 

(97)  17/04/2013 EP2275526 

(73)  KOMPOFERM GmbH 

Max-Planck-Strasse 15, 33428 Marienfeld, DE 

(74)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(72)  Eggersman, Karlgunter 

(54)  УРЕД ЗА ГЕНЕРИРАЊЕ НА БИОГАС 

(57)  1  Погон за обновување на биогас со 

најмалку еден ферментер (13) и резервоар за 

процедување (10) за собирање на процедокот 

истечен надвор од најмалку еден ферментер 

(13), резервоарот за процедување (10) има 

проток за процедување (10c) што може да е 

поврзан со отворот на најмалку еден ферментер 

(13) и отвор за процедување (10b),  

се карактеризира со тоа што патеката на проток 

(P) во резервоарот за процедување помеѓу на 

протокот за процедување (10c) и отвор за 

процедување (10b) е дизајниран во форма на 

лавиринт, спирала или завртка, така што како 

резултат на продолжената патеката на проток 

(P), доволно време за задржување за 

процедување е овозможено на адаптирана 

термофилни температура, на должина на патот 

на протокот на исцедокот и температурата на 

исцедокот на патот помеѓу протокот за 

процедување (10c) и отвор за процедување (10b) 

се прилагодат на таков начин што само 

пречистен проток може да тече кон отворот за 

процедување (10b).  

има уште 14 патентни барања. 
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ПРЕГЛЕДИ 
 
ПРЕГЛЕД НА ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИТЕ 
(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) 
(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен 
(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот 
 

(51) (51) основен (11) (13) 

8F23G5/16 8F23G5/16 4819 T1 

8F23G5/027 8F23G5/16 4819 T1 

8F23G7/07 8F23G5/16 4819 T1 

8A61P35/00 8A61P35/00 4818 T1 

8A61K31/502 8A61P35/00 4818 T1 

8C07D403/04 8A61P35/00 4818 T1 

8C12N15/19 8C12N15/19 4815 T1 

8C07K14/52 8C12N15/19 4815 T1 

8C12N5/10 8C12N15/19 4815 T1 

8C12N1/21 8C12N15/19 4815 T1 

8A61K38/19 8C12N15/19 4815 T1 

8A61P7/06 8C12N15/19 4815 T1 

8C07D241/04 8C07D241/04 4816 T1 

8A61K31/495 8C07D241/04 4816 T1 

8A61P25/18 8C07D241/04 4816 T1 

8F16D65/14 8F16D65/14 4821 T1 

8F16D65/28 8F16D65/14 4821 T1 

8C07C231/02 8C07C231/02 4822 T1 

8C07C233/68 8C07C231/02 4822 T1 

8C07C231/12 8C07C231/02 4822 T1 

8E03F5/22 8E03F5/22 4813 T1 

8F16B2/12 8E03F5/22 4813 T1 

8B08B3/02 8B08B3/02 4823 T1 

8B08B3/08 8B08B3/02 4823 T1 

8A61K45/06 8A61K45/06 4820 T1 

8A61K38/19 8A61K45/06 4820 T1 

8A61K31/365 8A61K45/06 4820 T1 

8A61P37/06 8A61K45/06 4820 T1 

8F22B37/24 8F22B37/24 4826 T1 
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8F22B37/40 8F22B37/24 4826 T1 

8G01N33/48 8G01N33/48 4817 T1 

8C12Q1/68 8G01N33/48 4817 T1 

8G01N33/68 8G01N33/48 4817 T1 

8G01N33/94 8G01N33/48 4817 T1 

8A61K45/06 8G01N33/48 4817 T1 

8C07K14/415 8C07K14/415 4825 T1 

8C12N15/82 8C07K14/415 4825 T1 

8C12M1/04 8C12M1/04 4824 T1 

8C12M1/107 8C12M1/04 4824 T1 

 
 
 
 
ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ 
(73) носител на правото на патент 
(51) код по Меѓународната класификација на патенти (МКП) 
(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот 
 

(73) (51) (11) (13) 

Pyropure Limited F 23G 5/16, 5/027, 7/07 4819 T1 

ELI LILLY AND COMPANY A 61P 35/00, A 61K 31/502, C 07D 403/04 4818 T1 

Kirin-Amgen Inc. C 12N 15/19, A 61K 38/19, A 61P 7/06, C 
07K 14/52, C 12N 1/21, 5/10 

4815 T1 

AstraZeneca AB C 07D 241/04, A 61K 31/495, A 61P 25/18 4816 T1 

KNORR-BREMSE Systeme fur 
Schienenfahrzeuge GmbH 

F 16D 65/14, 65/28 4821 T1 

UCL Business Plc. C 07C 231/02, 231/12, 233/68 4822 T1 

KSB S.A.S. E 03F 5/22, F 16B 2/12 4813 T1 

Sicurezza e Ambiente S.p.A. B 08B 3/02, 3/08 4823 T1 

ARES TRADING S.A. and 
Zymogenetics, Inc.  

A 61K 45/06, 31/365, 38/19, A 61P 37/06 4820 T1 

Hitachi Power Europe Service GmbH F 22B 37/24, 37/40 4826 T1 

UNIVERSITY OF VIRGINIA PATENT 
FOUNDATION 

G 01N 33/48, A 61K 45/06, C 12Q 1/68, G 
01N 33/68, 33/94 

4817 T1 

Bayer CropScience NV and CNRS 
Centre National de la Recherche 
Scientifique  

C 07K 14/415, C 12N 15/82 4825 T1 

KOMPOFERM GmbH C 12M 1/04, 1/107 4824 T1 
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ПРОМЕНИ 
 

(11) 1228 

(73) Zoetis P LLC 

100 Campus Drive, Florham Park  New Jersey 

07932, US 

 

(11) 1228 

(73) Zoetis P LLC 

100 Campus Drive, Florham Park  New Jersey 

07932, US 

 

(11) 1360 

(73) Zoetis P LLC 

100 Campus Drive, Florham Park  New Jersey 

07932, US 

 

(11) 1360 

(73) Zoetis P LLC 

100 Campus Drive, Florham Park  New Jersey 

07932, US 

 

(11) 1637 

(73) Zoetis WHC 2 LLC 

100 Campus Drive  Florham Park  New Jersey 

07932, US 

 

(11) 1637 

(73) Zoetis WHC 2 LLC 

100 Campus Drive  Florham Park  New Jersey 

07932, US 

 

(11) 1923 

(73) DuPont Nutrition Biosciences ApS 

Langebrogade 1,  postboks 17  DK-1001 

Copenhagen K, DK 

 

(11) 4313 

(73) Takeda GmbH 

Byk-Gulden-Strasse 2  78467 Konstanz, DE 

 

 

 

 

ПРЕНОС 
 

(11) 1228 

(73) Zoetis P LLC 

100 Campus Drive, Florham Park  New Jersey 

07932, US 

 

(11) 1360 

(73) Zoetis P LLC 

100 Campus Drive, Florham Park  New Jersey 

07932, US 

 

(11) 1637 

(73) Zoetis WHC 2 LLC 

100 Campus Drive  Florham Park  New Jersey 

07932, US 

 

(11) 2909 

(73) PTP Group Limited 

15 Agiou Pavlou Street, LEDRA HOUSE, Agios 

Andreas, 1105, Nicosia, CY 

 

(11) 3321 

(73) Unimed Pharmaceuticals, LLC and Besins 

Healthcare Luxembourg SARL 

901 Sawyer Road Marietta, GA 30062, US and 

67, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte L-

1331 Luxembourg, Grand Duchy of 

Luxembourg, LU 

 

(11) 3548 

(73) Hairdreams Haarhandels GmbH 

Floraquellweg 9, 8051 Graz, AT 

 

(11) 4036 

(73) AbbVie Inc. 

1 North Waukegan Road, North Chicago, 

Illinois 60064, US 

 

(11) 3880 
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(73) Unimed Pharmaceuticals, LLC and Besins 

Healthcare Luxembourg SARL 

901 Sawyer Road Marieta, GA 30062, US and 

67, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte L-

1331 Luxembourg, Grand-Duche du 

Luxembourg, LU 

 

(11) 4013 

(73) AbbVie Inc. 

1 North Waukegan Road, North Chicago, 

Illinois 60064, US 

 

(11) 4243 

(73) AbbVie Inc. 

1 North Waukegan Road, North Chicago, 

Illinois 60064, US 

 

(11) 4288 

(73) AbbVie Inc. 

1 North Waukegan Road, North Chicago, 

Illinois 60064, US 

 

(11) 4583 

(73) Ampio Pharmaceuticals, Inc. 

5445 DTC Parkway, Suite 925, Greenwood 

Village, CO 80111, US 

 

 

 

 
 

ПРЕСТАНОК 
 
 
 
(11) 406 

 (73) Syngenta Participations AG 

Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, CH 

 

(11) 101 

 (73) LTS LOHMANN THERAPIE-SYSTEME 

GmbH&CO.KG  

Irlicher Strasse 55, D-56567 Neuwied, DE 

 

(11) 99 

 (73) LTSLOHMANN THERAOIE-

SYSTEMEGmbH&CO.KG 

Irlicher Strasse 55, D-56567Neuwied, DE, DE 

 

(11) 400 

 (73) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. A 

BELGIAN CORPORATE OF 

TURNHOUTSEWEG 30 

B-2340-Beerse, BE 

 

(11) 115 

 (73) PEEK TRAFFIC AKTIABOLAG, 

Box 42504, 126 12 Stockholm,, SE 

 

(11) 326 

 (73) CIBA - GEYGY AG 

Klybeckstrasse 141, 4002 Basel, CH 

 

(11) 325 

 (73) CIBA - GEYGY AG 

Klybeckstrasse 141, 4002 Basel, CH 

 

(11) 574 

 (73) Dr. WERNER FREYBERG CHEMISCHE 

FABRIK DELITIA NACHF 

6941 LAUDENBACH/Bergstrasse,, DE 

 

(11) 1570 

 (73) ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА ТУТУН - ПРИЛЕП 

УЛ. "КИЧЕВСКИ ПАТ" ББ, ПРИЛЕП , MK 

 

(11) 1398 

 (73) Друштво за производство, трговија, 

застапување и услуги СГС-2003 ДООЕЛ 

ул.Ѓорѓи Сугаре бр.10/1-4 Скопје, MK 
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ПРИЈАВИ НА 

ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН 
 

 

 

Во согласност со членот 154 од Законот за индустриска сопственост („Службен весник на РМ„ 

бр. 21/09), Државниот завод индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите за 

идустрискиот дизајн.  

 

Податоците означени со INID* кодови за индустриски дизајн ( WIPO стандард ST.80): 

 

(21) број на пријавата 

(22) датум на поднесување 

(23) датум на изложба, саем 

(45) датум на објавување 

(28) вкупен број на дизајни и назначување на видот на дизајнот (дво/тродимензионален) 

(30) право на првенство: датум, држава, број 

(51) меѓународна класификација на индустриски дизајн (од Локарно) 

(54) назив на дизајнот 

(55) прикази на индустрискиот дизајн 

(57) назначување на боите или комбинации на бои 

(72) податоци за авторот: презиме, име и адреса 

(73) податаци за подносителот на пријавата 

(74) податоци за застапник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Datа
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(21) ID  2013/24  (45) 28/02/2014 

(22) 24/09/2013    

(30) D20130149  12/07/2013  CR 

(72) MARKO MRAZOVAC; DAMIR SLAVIC and IVAN VUCINIC 

(73) MARKO MRAZOVAC; DAMIR SLAVIC and IVAN VUCINIC 

JURJEVSKA 44, 10 000 ZAGREB, HR; IVEKOVICEVA 19, OIB:23869628251, HR and MIKULICEVA 27, 

OIB:48320450978, HR 

(74) Друштво за застапување МСА ИП-Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(51) 03-01 

(54) "СПОРТСКА ТОРБА"  
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ПРЕГЛЕДИ 
 

ПРЕГЛЕДИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА 
КЛАСИФИКАЦИЈА ЗА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН 

 
(51) код по меѓународна класификација на индустриски дизајн 
(21) број на пријавата 
 

(21) (51) 

MK/I/ 2013/24 03-01 

 
 

ПРЕГЛЕДИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН 
 
(73) носител на правото на индустриски дизајн 
(21) број на пријавата 
 

(73) (21) 

MK/I/ 2013/24 MARKO MRAZOVAC; DAMIR SLAVIC and IVAN VUCINIC 
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РЕШЕНИЈА НА 

ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН 
 

 

Во согласност со членот 163 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на 

РМ”, бр. 21/09), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за 

индустрискиот дизајн.  

 

Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80) 

 

(11) Регистарски број на документот 

(18) Датум на важење на индустриски дизајн 

(21) Број на пријавата 

(22) Дата на поднесување 

(18) Дата на изложбено, или саемско првенство 

(28) Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број индустриски дизајни 

(30) Право на првенство: датум, држава, број 

(45) Дата на објавување 

(51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска) 

(54) Назив на телото, односно сликата или цртежот 

(55) Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или 

цртежот 

(57) Назначување на боите или комбинации на бои 

(60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на поранешна СФРЈ (дата на 

првенство, исправа / решение) 

(72) Автор 

(73) Носител на правото 

(74) Застапник 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data
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(11) 746   (45) 28/02/2014 

(21) ID  2012/62 (22) 30/10/2012    

(18) 30/10/2017 

(28) 4 (четири) дизајни, тродимензионални 

(72) Томе Балаловски (ул.Волгоградска бр.1-14 Скопје) 

(73) Томе Балаловски 

ул.Волгоградска бр.1-14 Скопје, MK 

(51) 26-04 

(54) "СИЈАЛИЦА" 

 

      

 

 

 

 

 

(11) 738  (45) 28/02/2014 

(21) ID  2013/1  (22) 11/01/2013    

(18) 11/01/2018 

(28) 6 (шест) дизајни, тродимензионални 

(72) Бајрам Демири (с.Ваксинце, Општина Липково, Куманово) 

(73) Друштво за производство, трговија, услуги и туризам ДЕМИР ИМПЕКС-С 

ул.Х. Т. Карпош бр.34, Куманово, MK 

(51) 25-01 

(54) "ПРОФИЛИ" 
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(11) 745  (45) 28/02/2014 

(21) ID  2013/5  (22) 22/02/2013    

(18) 22/02/2018 

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален 

(72) Ирфан Вејсели (с. Порој, Тетово) 

(73) ИР-ФА Роледер 

с.Порој, Тетово, MK 

(74) Адвокатско друштво Пепељугоски  

ул. "Вељко Влаховиќ" 4/1-1, 1000 Скопје 

(51) 25-01 

(54) ВИНКЛА 
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(11) 739  (45) 28/02/2014 

(21) ID  2013/6  (22) 18/03/2013    

(18) 18/03/2018  

(28)  

(30)  

(72) Малетиќ Дарко (Бул.ЈНА, бр.23/2-7, 1000 Скопје) 

(73) Малетиќ Дарко 

Бул.ЈНА, бр.23/2-7, 1000 Скопје, MK 

(74) БЕРИН Д.О.О Скопје  

ул. "Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(51) 23-02 

(54) "ДИСПEНЗЕР ЗА ТОАЛЕТНА ХАРТИЈА" 

 

 

 

 

 

 

 

(11) 740  (45) 28/02/2014 

(21) ID  2013/11 (22) 31/05/2013    

(18) 31/05/2018 

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален 

(72) Зоран Србиноски (Ул.Антон Попов бр.172/9 Скопје) 

(73) Зоран Србиноски 

Ул.Антон Попов бр.172/9 Скопје, MK 

 (51) 10-01 

(54) ЧАСОВНИК 
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(11) 741  (45) 28/02/2014 

(21) ID  2013/12 (22) 10/06/2013    

(18) 10/06/2018 

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален 

(72) Седат Вели (ул.Челопек Бр.40  Скопје) 

(73) Офисе Медикал Дооел 

Ул.Петре Георгиев бр.74 Скопје, MK 

(51) 06-01 

(54) "КЛУПА" 
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(11) 742  (45) 28/02/2014 

(21) ID  2013/13 (22) 10/06/2013    

(18) 10/06/2018 

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален 

(72) Седат Вели (ул.Челопек Бр.40  Скопје) 

(73) Офисе Медикал Дооел 

Ул.Петре Георгиев бр.74 Скопје, MK 

(51) 06-01 

(54) "КЛУПА" 
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(11) 743  (45) 28/02/2014 

(21) ID  2013/14 (22) 10/06/2013    

(18) 10/06/2018 

(28) 1 (еден) дизајн, тродимензионален 

(72) Седат Вели (ул.Челопек Бр.40  Скопје) 

(73) Офисе Медикал Дооел 

Ул.Петре Георгиев бр.74 Скопје, MK 

(51) 09-09 

(54) "КОРПА ЗА ОТПАДОЦИ" 

    

 

 

 

 

 

(11) 744  (45) 28/02/2014 

(21) ID  2013/15 (22) 18/06/2013    

(18) 18/06/2018 

(28) 54 (пеесет и четири) дизајни, тродимензионални 

(73) ТД "93 ДЕ-НИ КОМПАНИ "Увоз-Извоз ДООЕЛ ПРИЛЕП 

ул.Октомвриска 1/1 Прилеп, MK 

(51) 06-01 

(54) "НАМЕШТАЈ" 
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39 | С т р а н а   И н д у с т р и с к и  Д и з а ј н  
 

Гласник 21/1 февруари 2014, Скопје 
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45 | С т р а н а   И н д у с т р и с к и  Д и з а ј н  
 

Гласник 21/1 февруари 2014, Скопје 
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ПРЕГЛЕДИ 

 
ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕН ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА 

НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН 

 

(51) код по меѓународната класификација на индустриски дизајн 

(11) регистарски број на дизајнот 

 

(51) (11) 

26-04 746 

25-01 738 

25-01 745 

23-02 739 

10-01 740 

06-01 741 

06-01 742 

09-09 743 

06-01 744 

 

 

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕН ДИЗАЈН 

 

(73) носител на правото на индустриски дизајн 

(11) регистарски број на документот 

(21) број на пријавата 

 

 

(73) (21) (11) 

Томе Балаловски MK/I/ 2012/62 746 

Друштво за производство, трговија, услуги и туризам ДЕМИР 

ИМПЕКС-С 
MK/I/ 2013/1 738 

ИР-ФА Роледер MK/I/ 2013/5 745 

Малетиќ Дарко MK/I/ 2013/6 739 

Зоран Србиноски MK/I/ 2013/11 740 

Офисе Медикал Дооел MK/I/ 2013/12 741 

Офисе Медикал Дооел MK/I/ 2013/13 742 

Офисе Медикал Дооел MK/I/ 2013/14 743 

ТД "93 ДЕ-НИ КОМПАНИ "Увоз-Извоз ДООЕЛ ПРИЛЕП MK/I/ 2013/15 744 
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ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ 

МАРКИ 

 
Во согласност со членот 195 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на 

Република Македонија”, бр. 21/09), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува 

податоците од пријавите на трговските марки.  

 

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60): 

 

(210) Број на пријавата 

(220) Датум на поднесување 

(230) Датум на изложбено или саемско првенство 

(442) Датум на на објавување на пријавата 

(300) Право на првенство: датум, држава, број 

(731) Подносител: име и адреса 

(740) Застапник 

(540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод 

(591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои 

(551) Индивидуалена/колективена трговска марка 

(510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и 

список на производите и услугите 

(531) Меѓународната класификација на фигуративн елементи на марката (Виенска класификација 

ВКЛ (6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data
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(210) TM  2005/688  (220) 13/09/2005 

(442) 28/02/2014 

  

(731) ПИВАРА СКОПЈЕ, А.Д. 

ул."808", бр.12, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(591) кафена 

(531) 25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пиво  

 

(210) TM  2006/490  (220) 03/05/2006 

(442) 28/02/2014 

  

(731) Guthy-Renker LLC 

41-550 Eclectic Street, Suite 200, Palm Desert, 

CA 92260, CA 

(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ 

АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје 

(540)  

PROACTIV 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  Средства за белење и други супстанции за 

перење , препарати за чистење , полирање , 

триење и нагризување , сапуни , парфимерија , 

етерични масла, козметички производи, лосиони 

за коса , препарати за нега на забите ; 

производи за нега на кожата на телото , особено 

производи за чистење кожа , овлажнувачи на 

кожа , лосиони за кожа , сапуни за кожа , 

производи за заштита од сонце , козметика , 

шминка , темелна шминка , коректор за кожа , 

пудер за лице , не-медицински производи за 

нега на коса, не-медицински производи за нега 

на кожа  

кл. 5  фармацевтски и ветеринарски препарати ; 

санитарни препарати за медицински цели; 

диететски супстанции што се користат во 

медицината, храна за бебиња , фластери , 

материјали за завои , материјали за 

пломбирање заби и забарски смоли , средства 

за дезинфекција , прспарати за уништување 

штетници , фунгициди , хербициди ; производи 

за третирање акни  

 

(210) TM  2009/824  (220) 17/08/2009 

(442) 28/02/2014 

  

(731) Друштво за трговија, застапништво и 

концигнација НИМЕТ ДООЕЛ експорт - импорт 

Скопје 

ул.Војдан Чернодрински бр. 7, Скопје, MK 

(740) ИЛИЈА ЧИЛИМАНОВ, АДВОКАТ  

ул.27 Март бр.14, 1000 Скопје 

(540)  

 

(531) 27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  индустриски масла и масти, мазива, 

соединенија за собирање прашина со 

навлажување и врзување, горива (вклучително и 

течни горива за мотори) и материи за 

осветлување свеќи и фитили за осветлување ,  

кл. 7  машини и машинск алати, мотори и 

погонски машини (освен за сувоземни возила), 

машински спојници и трансмисиски елементи 

(освен за сувоземни возила), земјоделски 

направи, инкубатор за јајца,  

кл. 8  рачни алати и направи, прибор за јадење, 

ладно оружје, жилети  

 

(210) TM  2010/552  (220) 30/04/2010 

(442) 28/02/2014 
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(731) Здужение на граѓани: „Ден на дрвото - 

засади ја својата иднина!" 

ул.Македонија бр.3, MK 

(540)  

 

(591) зелена, жолта, црвена, бела 

(531) 25.01.05;26.01.15 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 42  заштита и унапредување на животната 

средина  

 

(210) TM  2010/1367  (220) 02/12/2010 

(442) 28/02/2014 

  

(731) ДИВИСИОН ДООЕЛ 

ул.Миладин Поповиќ бр.13, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(591) портокалова и сива 

(531) 26.13.25 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  печатени работи  

кл. 35  рекламирање  

 

(210) TM  2011/333  (220) 08/04/2011 

(442) 28/02/2014 

  

(731) СКОВИН АД СКОПЈЕ 

ул. "15-ти  Корпус" бр. 3, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

 (591) црна, златна, бела, сребрена, кафена, 

жолта 

(531) 25.01.19 

 (551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци (ракија)  

кл. 35  услуги при продажба на мало и големо со 

алкохолни пијалоци (ракија)  

 

(210) TM  2011/904  (220) 25/08/2011 

(442) 28/02/2014 

  

(731) Војо Николовски and Игор Николовски 

ул.Боге Велјановски бр.100, Гостивар, MK and 

ул.Боге Велјановски бр.15, Гостивар, MK 

(740) МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат  

ул. "Орце Николов" бр. 75, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591) светло и темно зелена, бела и црна 
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(531) 26.07.25;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  панцероти, мекици  

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало со 

мекици и панцероти  

кл. 43  самопослужување (ресторани со 

самопослужување), служење храна и пијалоци  

 

(210) TM  2011/946  (220) 07/09/2011 

(442) 28/02/2014 

  

(731) Георгиевски Перо 

ул.Карпошово Востание бр. 2/2-4, 1000 Скопје, 

MK 

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. 

СКОПJЕ   

бул. "Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 1000, 

Скопје 

(540) М Е М О Р И Ј А 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

наставата; забава спортски и културни 

активности  

 

(210) TM  2011/999  (220) 21/09/2011 

(442) 28/02/2014 

  

(731) EURO 07 AD 

1574 Sofia, R-n Slatina, Bul. Shipchenski prohod 

63, Proizvodstven korpus, et. 5, BG 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 

(531) 02.01.15;18.01.23 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од нив што 

не се опфатени со другите класи; печатени 

работи; книговезнички материјал; фотографии; 

канцелариски материјали; лепила за 

канцелариска или куќна употреба; материјали 

што ги користат уметниците; сликарски четки; 

машини за пишување и канцелариски прибор 

(освен мебел); материјал за обука и настава 

(освен апарати); пластични материјали за 

пакување (што не се вклучени во другите класи); 

карти за играње; печатарски букви; печатарски 

блокови, вклучувајќи албуми, плакати, табли за 

пишување (канцелариски материјали), форми, 

памфлети, знамиња (од хартија), календари, 

каталози, обвивки  

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски работи, 

вклучувајќи on-line рекламирање преку 

компјутерска мрежа; спојување, за доброто на 

другите, на различни стоки, овозможувајќи им на 

клиентите полесно да ги видат и купат тие стоки  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; спортски 

и културни активности, вклучувајќи 

организиарање на натпревари  

 

(210) TM  2012/640  (220) 20/06/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) Дејан СПАСОВСКИ 

Бул. Партизански одреди бр. 37-19, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591) црно-бела во комбинација со сите бои 

(531) 02.03.23;27.05.17 

(554)  
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(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  парфимерија, козметички производи, 

сапуни, етерични масла и лосиони за коса  

кл. 35  услуги при продажба на мало и големо со 

козметички производи  

 

(210) TM  2012/641  (220) 20/06/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) Дејан СПАСОВСКИ 

Бул. Партизански одреди бр. 37-19, 1000 

Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

 

(591) црно-бела во комбинација со сите бои 

(531) 02.03.23;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  парфимерија, козметички производи, 

сапуни, етерични масла и лосиони за коса  

кл. 35  услуги при продажба на мало и големо со 

козметички производи  

 

(210) TM  2012/747  (220) 12/07/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) Здружение ВИЗИОНИ М Скопје 

ул.Самоилова бр.6, Скопје, Центар, MK 

(540)  

 

(591) црна, бела, црвена 

(531) 26.04.22 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  весници, хартија, картон и производите од 

нив кои не се опфатени со другите класи, 

печатени работи, печатарски букви, печатени 

изданија, публикации, списание  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи, 

изнајмување рекламен простор, објавување 

рекламни текстови, објавување јавни текстови, 

обработка на текстови, 

огласување/рекламирање, пропагандни 

дејности, распределба/дистрибуција/на 

примероци, рекламирање по пат на радио, 

рекламирање по пат на телевизија, он-лајн 

рекламирање преку компјутерска мрежа  

кл. 41  објавување текстови / текстови што не се 

рекламни / пишување текстови / текстови што не 

се рекламни, он-лајн објава на списанија 

(електронски публикации на весници), издавање 

книги, објавување електронски книги и списанија 

преку компјутерски мрежи  

 

(210) TM  2012/775  (220) 20/07/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) ОХИС ПВА ФАР ДООЕЛ, Скопје 

ул. Првомајска б.б., Скопје, MK 

(540)  

 

(591) бела, црна, црвена, жолта, зелена, сина 

(531) 26.11.25;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 2  бои  

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало со 

бои  
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(210) TM  2012/776  (220) 20/07/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) ОХИС ПВА ФАР ДООЕЛ, Скопје 

ул. Првомајска б.б., Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

 

 (591) бела, црна, црвена, жолта, зелена, сина, 

виолетова 

(531) 07.01.19;26.11.25;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 2  бои  

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало со 

бои  

 

(210) TM  2012/777  (220) 20/07/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) ОХИС ПВА ФАР ДООЕЛ, Скопје 

Првомајска б.б., MK 

(540)  

 

(591) бела, црна, црвена, жолта, зелена, сина, 

виолетова, темно зелена 

(531) 25.01.19;26.01.22;26.04.12 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  лепила за винфлекс и теписони  

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало со 

лепила за винфлекс и теписони  

 

(210) TM  2012/781  (220) 20/07/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) ОХИС ПВА ФАР ДООЕЛ, Скопје 

ул. Првомајска б.б., Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

 

(591) бела, црна, црвена, жолта, зелена, сина, 

виолетова, темно зелена, сива 

(531) 25.01.19;26.01.22;26.04.12 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  лепак за паркет  

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало со 

лепила за паркет  

 

(210) TM  2012/782  (220) 20/07/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) ОХИС ПВА ФАР ДООЕЛ, Скопје 

ул. Првомајска б.б., Скопје, MK 

(540)  

 

(591) бела, црна, црвена, жолта, зелена, сина 

(531) 26.11.25;27.05.01 
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(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 2  бои  

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало со 

бои  

 

(210) TM  2012/791  (220) 25/07/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) ДПППУ НИК НОВА ПРИНТ ДООЕЛ увоз-

извоз Скопје 

ул.Атинска бр.12, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(591) црвена со црна рамка на бела основа 

(531) 27.05.02 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производи од нив, кои не 

се опфатени со другите класи; печатени работи; 

книговезнички материјал; фотографии; 

канцелариски прибор (освен мебелот); 

материјали за пакување, кои не се опфатени со 

другите класи; печатарски букви; клишиња  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи; 

маркетинг; истражувања на пазарот  

кл. 40  обработка на материјали  

 

(210) TM  2012/812  (220) 31/07/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) Друштво за инженетинг и проектирање 

ДОТ АРХИТЕКТИ ДООЕЛ Скопје 

ул.Козара бр.16, Скопје - Центар, MK 

(740) СЕНЗАЛ ДООЕЛ Скопје  

ул. Сава Ковачевиќ бр.47a лок.бр.10, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591) темно сива, сина и бела 

(531) 26.07.25;27.01.25 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  работи поврзани со недвижен имот  

кл. 37  услуги од областа на архитектура и 

градежништво  

 

(210) TM  2012/1081  (220) 15/10/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) Tрговско друштво за услуги БЕТА 

КОНСАЛИНГ ДООЕЛ Скопје 

бул. Илинден бр. 47/1-2 Скопје, MK 

(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат  

ул.’'М.Х.Јасмин’'  52V-1/6, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591) виолетова 

(531) 01.01.05;27.05.21 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи  

кл. 36  осигурување, финансиски работи, 

монетарни работи, работи поврзани со недвижен 

имот  
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кл. 45  правни услуги, лични и општествени 

услуги што ги даваат трети лица за 

задоволување на потребите н поединците  

 

(210) TM  2012/1082  (220) 15/10/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(also trading as TOYOTA MOTOR  

CORPORATION ) 

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

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

NX200T 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  аавтомобили и нивни структурни делови  

 

(210) TM  2012/1083  (220) 15/10/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(also trading as TOYOTA MOTOR 

CORPORATION) 

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

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

NX300H 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  аавтомобили и нивни структурни делови  

 

(210) TM  2012/1084  (220) 15/10/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) Transatlantic Holdings, Inc. 

80 Pine Street, New York, NY 10005, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(540)  

TRANSRE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  осигурување, реосигурување и услуги за 

управување со осигурување  

 

(210) TM  2012/1085  (220) 15/10/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) Transatlantic Holdings, Inc. 

80 Pine Street, New York, NY 10005, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(540)  

 

(531) 26.01.16;27.05.10 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  осигурување, реосигурување и услуги за 

управување со осигурување  

 

(210) TM  2012/1086  (220) 16/10/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) Genzyme Corporation (a Massachusetts 

Corporation) 

500 Kendall Street Cambridge Massachusetts 

02142, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(540)  

 

LEGOO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 10  медицински инструменти за употреба во 

хирургија за затварање крвни садови, хируршки 

инструменти за употреба во хирургија за 

затварање крвни садови  

 

(210) TM  2012/1087  (220) 16/10/2012 

(442) 28/02/2014 
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(731) PHARMANOVA D.O.O. Drustvo za 

proizvodnju farmaceutskih prizvoda 

Obrenovac, Industriska 8, RS 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 

OZOSEPT 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни препарати; 

санитарни препарати за медицински цели; 

диететски супстанции што се користат во 

медицината; храна за бебиња; фластери, 

материјали за завои; препарати за уништување 

штетници; фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2012/1088  (220) 16/10/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) PHARMANOVA D.O.O. Drustvo za 

proizvodnju farmaceutskih prizvoda 

Obrenovac, Industriska 8, RS 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 

FORTELAX 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни препарати; 

санитарни препарати за медицински цели; 

диететски супстанции што се користат во 

медицината; храна за бебиња; фластери, 

материјали за завои; препарати за уништување 

штетници; фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2012/1090  (220) 16/10/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) Друштво за преработка на кафе и 

трговија на големо и мало РИО ДООЕЛ 

ул. 34 бб, нселба Илинден, 1000 Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591) бела, црвена 

(531) 27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе и замена за кафе  

 

(210) TM  2012/1091  (220) 16/10/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) Друштво за преработка на кафе и 

трговија на големо и мало РИО ДООЕЛ 

ул. 34 бб, нселба Илинден, 1000 Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591) бела, златна, светло и темно кафена, крем, 

црвена, црна 

(531) 05.07.01;11.03.04;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, кафе(пијалаци што се на основа на 

кафе), капучино  

 

(210) TM  2012/1092  (220) 16/10/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) Друштво за преработка на кафе и 

трговија на големо и мало РИО ДООЕЛ 

ул. 34 бб, нселба Илинден, 1000 Скопје, MK 
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(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591) црвена, бела, златна, светло и темно 

кафена, црна 

(531) 05.07.01;11.03.04;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе  

 

(210) TM  2012/1093  (220) 16/10/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) Societe des produits NESTLE S.A. 

1800 Vevey, CH 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 

TRICOLORE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  десерт со мраз, овошен сок и шеќер  

 

(210) TM  2012/1094  (220) 16/10/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) ВИТАЛИА Никола и др. ДОО експорт-

импорт 

ул.516 бб,  1000 Скопје, MK 

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(531) 05.03.13;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  конзервирано, смрзнато, сушено и варено 

овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, 

масла и масти за јадење  

кл. 30  кафе, чај, какао, шекер, ориз, саго, 

замена за кафе, брашно и производи од жита, 

леб, производи од тесто и слатки, мед, меласа, 

квасец, сол, оцет, сосови ( како мирудии), 

мирудии  

кл. 31  шумски производи и зрнести производи 

кои не се опфатени со другите класи, семиња, 

пивски слад  

кл. 32  пиво, минерална вода и сода и други 

безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и 

овошни сокови, сируп  

 

(210) TM  2012/1097  (220) 18/10/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) BASF SE 

Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein, 

DE 

(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС  

ул."Орце Николов" 155б, 1000 Скопје 

(540)  

 

PASSAT 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемикалии кои ce коирстат во 

земјоделството, хортикултура и шумарство, 

посебно препарати за садење на растенија; 
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препарати за регулирање на растењето на 

растенија, хемиски препарати за нега на 

семиња, сурфактанти, природни или вештачки 

хемикалии како сексуални замки или агенти за 

забуна на инсекти  

кл. 5  препарати за уништување на бактерии, 

фунгициди, хербициди, пестициди  

кл. 31  земјоделски, хортикултурни и шумски 

производи со пестициди и/или 

хемиски/биолошки продукти , жито и житарици, 

семиња и вегетативни делови од растенија 

невклучени во други класи  

 

(210) TM  2012/1098  (220) 18/10/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) Друштво за преработка на кафе и 

трговија на големо и мало РИО ДООЕЛ 

ул. 34 бб, нселба Илинден, 1000 Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591) црвена, црна, бела, златна, темно и светло 

кафена 

(531) 19.03.03;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе  

кл. 35  рекламирање, презентација на стоки 

преку комуникциски медиуми за малопродажба, 

објавување реклаамни текстови, претставување 

на производи  

 

(210) TM  2012/1100  (220) 19/10/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) Henkel Srbija d.o.o. 

Bulevar Oslobodenja 383 11000 Belgrade, YU 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591) црвена, бела, светло сина, жолта 

(531) 27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  препарати за перење и белење и други 

супстанци за перење алишта, супстанци за 

перење на алишта и прибор за јадење, 

препарати за отстранување на дамки; препарати 

за чистење, полирање, одмастување, триење и 

абразивни препарати, препарати и хемиски 

супстанци за чистење метал, емајлирани 

листови од метал, дрво, камен, плута, порцелан, 

керамика, стакло, пластика, синтетика, кожа и 

текстил; отстранувач на дамки; супстанци за 

спречување и отстранување на наслаги за цевки 

и апарати имено супстанци за декалцификација 

за домашна употреба; сапуни што не се за лична 

употреба, парфимерија, есенцијални масла  

 

(210) TM  2012/1101  (220) 19/10/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) СКОВИН АД СКОПЈЕ 

ул. "15-ти  Корпус" бр.3,1000 Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  
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(591) бела, црвена и црна 

(531) 26.11.10;27.05.11 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци (вино)  

кл. 35  услуги при продажба на мало и големо со 

алкохолни пијалоци (вино)  

 

(210) TM  2012/1102  (220) 19/10/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) СКОВИН АД СКОПЈЕ 

ул. "15-ти  Корпус" бр.3,1000 Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

 

(591) бела, розева и црна 

(531) 26.11.10;27.05.11 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци (вино)  

кл. 35  услуги при продажба на мало и големо со 

алкохолни пијалоци (вино)  

 

(210) TM  2012/1103  (220) 19/10/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) СКОВИН АД СКОПЈЕ 

ул. "15-ти  Корпус" бр.3,1000 Скопје, MK 

(740)   

 

(540)  

 

(591) бела, златна и црна 

(531) 26.11.10;27.05.11 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  алкохолни пијалоци (вино)  

кл. 35  услуги при продажба на мало и големо со 

алкохолни пијалоци (вино)  

 

(210) TM  2012/1107  (220) 22/10/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) Адвокатско друштво ИНТЕР ПАРТЕС 

Скопје 

Бул. Крсте Мисирков бр. 11 ДТЦ Мавровка 

Лам. Ц спрат 2 канц. 4, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(591) сите бои 
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(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 45  правни услуги  

 

(210) TM  2012/1109  (220) 22/10/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) Фармацевтска, хемиска, козметичка 

индустрија ''АЛКАЛОИД'' А. Д. - Скопје, Ц.О. 

бул. " Александар Македонски" бр.12 Скопје, 

MK 

(540)  

 

ИМАНА 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати против 

деменција  

 

(210) TM  2012/1110  (220) 22/10/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) Фармацевтска, хемиска, козметичка 

индустрија ''АЛКАЛОИД'' А. Д. - Скопје, Ц.О. 

бул. " Александар Македонски" бр.12 Скопје, 

MK 

(540)  

 

YMANA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати против 

деменција  

 

(210) TM  2012/1111  (220) 22/10/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) Фармацевтска, хемиска, козметичка 

индустрија ''АЛКАЛОИД'' А. Д. - Скопје, Ц.О. 

бул. " Александар Македонски" бр.12 Скопје, 

MK 

(540)  

 

(591) темно и светло жолта, бела, сива, црна, 

оранж 

(531) 02.05.23;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  антиинфламаторни и антиреуматски 

препарати, нестероидни  

 

(210) TM  2012/1112  (220) 22/10/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) Фармацевтска, хемиска, козметичка 

индустрија ''АЛКАЛОИД'' А. Д. - Скопје, Ц.О. 

бул. " Александар Македонски" бр.12 Скопје, 

MK 

(540)  

 

(591) темно и светло плава, бела, розева 

(531) 07.15.22;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  антиинфламаторни и антиреуматски 

препарати, нестероидни  

 

(210) TM  2012/1113  (220) 22/10/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) Фармацевтска, хемиска, козметичка 

индустрија ''АЛКАЛОИД'' А. Д. - Скопје, Ц.О. 

бул. " Александар Македонски" бр.12 Скопје, 

MK 

(540)  
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(591) темно и светло црвена, бела, жолта, 

розева 

(531) 07.15.22;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  антиинфламаторни и антиреуматски 

препарати, нестероидни  

 

(210) TM  2012/1115  (220) 22/10/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) Друштво за деловни услуги и трговија 

СИТИ ПЛАЗА ДОО Скопје 

ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бб Скопје, MK 

(740) Александра Трајчовска, адвокат  

Ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000 Скопје, 1000 

(540)  

 

CAPITOL MALL & 

RESIDENCE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 24  текстил и текстилни производи. кои не се 

опфатени со другите класи, покривки за кревети 

и маси  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 27  килими, рогузини, простирки и бришачи. 

линолеум и други подни прекривачи, ѕидни 

тапети коишто не се од текстил  

кл. 35  огласување, водсњс на работење, 

управување со работи, канцелариски работи  

кл. 36  осигурување, финансиски работи, 

монетарни работи, работи поврзани за недвижен 

имот  

кл. 37  градежни конструкции, моправки. 

инсталациски услуги  

кл. 39  транспортни услуги, пакување и 

склаирање стока, организирање патувања  

кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалоци; 

привремено сместување  

 

(210) TM  2012/1116  (220) 24/10/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.) 

No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, 

Kanagawa-ken , JP 

(740) Друштво за застапување МСА ИП-

Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово  

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово 

(540)  

 

NISSAN 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  бродови/чамци и делови и опрема за 

истите; автомобили, електрични возила 

вклучувајќи електрични автомобили, вагони, 

теретни возила, комбиња, возила за спортски 

намени, автобуси, рекреативни возила (РВ), 

спортски автомобили, тркачки автомобили, 

камиони, вилушкари и трактори за влечење 

(трактори) и составни делови и опрема за 

истите; моторни возила на две тркала, 

велосипеди и делови и опрема за истите; 

двоколица; утоварувачи; булдожери; уреди за 

влечење; трактори (тракторски мотори); мотори 

и машини за сувоземни (копнени) возила; 

осовини за возила; преносници на сила и 

запчаници за машини; амортизери; кочници; 

мотори на наизменична струја и мотори на 

едносмерна струја, за сувоземни (копнени) 

возила; аларми против кражби за возила; 

лепливи гумени закрпи за поправка на цевки или 

гуми; се вклучено во меѓународната класа 12  

 

(210) TM  2012/1119  (220) 24/10/2012 

(442) 28/02/2014 

  



 

 

69 | С т р а н а   Т р г о в с к и  м а р к и  
 

Гласник 21/1 февруари 2014, Скопје 

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги ДАКА ФЕШН ДОО експорт-импорт 

Скопје 

ул. Стојко Јовановски бр. 15 А, Општина 

Чаир, MK 

(740)   

 

(540)  

 

(591) црна, бела, сива и црвена 

(531) 25.01.19;27.05.13 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги за продажба на големо и мало со 

текстилни производи  

 

(210) TM  2012/1120  (220) 25/10/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) ГОРДАН ОНЕ ДООЕЛ СКОПЈЕ 

Бул. Гоце Делчев бр. 11/ДТЦ Мавровка 6 кат 

лок. 4 Скопје, MK 

(540)  

 

(531) 27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  снек барови услуги за сместување и 

подготовка на храна  

 

(210) TM  2012/1121  (220) 25/10/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) Друштво за комуникациски услуги ВИП 

ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје 

Васил Аџиларски бб, 8 кат, 1000 Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 

(531) 27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 

картотеки), изложби (организирање изложби) во 

комерцијални или рекламни цели, изнајмување 

рекламен простор, изнајмување уреднички 

апарати, изнајнување рекламен материјал, 

изработка на такси, изводи од сметка (изработка 

на изводи од сметка), јавно мислење 

(испитување на јавното мислење), објавување 

рекламни текстови, огласување /рекламирање/, 

организирање дејности (советување за 

организирање на дејностите), плакатирање 

/огласување/, преписи на соопштенија, 

промоција /продажба за трето лице/, 

пропагандни дејности, проучување на пазарот 

/маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање 

по пат на радио, рекламирање по пат на 

телевизија, рекламни огласи (ширење на 

рекламни огласи), статистичко информирање, 

телефонско одговарање (служби за телефонско 

одговарање/за отсутни претплатници/, ширење 

рекламен материјал /трактати, проспекти, 

печатени примероци/  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос на 

глас, податоци, слика, аудио, видео и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа; услуги на лична 

комуникација; услуги на пејџери; лизинг 

телекомуникациски опреми, напојувања и 

системи; услуги на електронска пошта; услуги на 

телевизиски пренос; обезбедување вести и 

информации по пат на телефон, телевизија и 
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глобална комуникациска мрежа; обезбедување 

информацми од именик по пат на телефон, 

телевизија и глобална комуникациска мрежа; 

обезбедување мултикориснички интерактивен 

пристап на глобална комуникациска мрежа; 

пренос и емитирање на сите видови аудио и 

видео програми по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа, главни 

(стожерни) интернет услуги, имено, брза линија 

или сериски врски кои ствараат главен премин 

во рамките на мрежата; видео и аудио 

телеконференции по пат на интернет, услуги на 

асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на 

дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), 

интернет протокол (ИП) на комуникациски 

услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа 

(ВПН) и услуги на приватна линија; 

обезбедување услуги на телекомуникациски 

мрежни премини и услуги на поврзување со 

протокол на пренос на рамка заради пренос на 

податоци; услуги на пренос на пакет од 

електронски податоци; услуги на комутација на 

гласот, податоци, видео и мултимедиа; 

овозможување телекомуникациско поврзување 

на интернет и на други компјутеризирани 

комуникации, податоци и безжична мрежа; 

обезбедување мултикориснички пристап на 

безжична комуникациска мрежа; обезбедување 

факс услуги; обезбедување услуги на 

складирање на електронски податоци за трети 

лица; телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување мрежен премин за поврзување 

независни телекомуникациски и компјутерски 

мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; 

услуги на говорна пошта; телекомуникациски 

услуги, особено, обезбедување бесплатни 

услуги и услуги на насочување на повиците; 

услуги на центрите за пораки во вид на 

телефонски говорни пораки; услуги на видео и 

аудио конференции и конференции на 

телефонски податоци; безжични 

телекомуникациски услуги, имено, безжичен 

пренос на звук и податоци; телекомуникациски 

услуги, имено обезбедување глас по пат на 

интернет протокол; обезбедување мрежен 

пристап со цел на размена на интернет 

сообраќајот помеѓу преносници на интернет 

сообраќајот; услуги на електронски пораки  

кл. 42  услуги на хостирање на web страници, 

услуги на дизајнирање на web страници, работа 

на електронски информациски мрежи; 

консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа 

на информативни технологии, компјутерско 

програмирање, телекомуникација, 

комуникациски мрежи, компјутеризирани 

комуникации, услуги на менаџмент на центри на 

податоци и глобални комуникациски мрежи; 

обезбедување услуги на центри на податоци; 

хостирање (хостинг), складирање и одржување 

на web страници, web центри, електронска 

пошта, електронски групи, лист сервери како и 

на дигитална содржина и податоци на трети 

лица; услуги на провајдери на апликативни 

услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски 

софтверски апликации за трети лица; услуги на 

автентификација во областа на 

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на 

компјутеризирани комуникации и мрежи 

наподатоци; обезбедување  информации во 

областа на мрежни услуги на компјутеризирани 

комуникации и услуги на центри на податоци  

 

(210) TM  2012/1122  (220) 25/10/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) Друштво за комуникациски услуги ВИП 

ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје 

Васил Аџиларски бб, 8 кат, 1000 Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 

(531) 27.05.01;27.05.21 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 

картотеки), изложби (организирање изложби) во 
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комерцијални или рекламни цели, изнајмување 

рекламен простор, изнајмување уреднички 

апарати, изнајнување рекламен материјал, 

изработка на такси, изводи од сметка (изработка 

на изводи од сметка), јавно мислење 

(испитување на јавното мислење), објавување 

рекламни текстови, огласување /рекламирање/, 

организирање дејности (советување за 

организирање на дејностите), плакатирање 

/огласување/, преписи на соопштенија, 

промоција /продажба за трето лице/, 

пропагандни дејности, проучување на пазарот 

/маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање 

по пат на радио, рекламирање по пат на 

телевизија, рекламни огласи (ширење на 

рекламни огласи), статистичко информирање, 

телефонско одговарање (служби за телефонско 

одговарање/за отсутни претплатници/, ширење 

рекламен материјал /трактати, проспекти, 

печатени примероци/  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос на 

глас, податоци, слика, аудио, видео и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа; услуги на лична 

комуникација; услуги на пејџери; лизинг 

телекомуникациски опреми, напојувања и 

системи; услуги на електронска пошта; услуги на 

телевизиски пренос; обезбедување вести и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа; обезбедување 

информацми од именик по пат на телефон, 

телевизија и глобална комуникациска мрежа; 

обезбедување мултикориснички интерактивен 

пристап на глобална комуникациска мрежа; 

пренос и емитирање на сите видови аудио и 

видео програми по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа, главни 

(стожерни) интернет услуги, имено, брза линија 

или сериски врски кои ствараат главен премин 

во рамките на мрежата; видео и аудио 

телеконференции по пат на интернет, услуги на 

асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на 

дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), 

интернет протокол (ИП) на комуникациски 

услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа 

(ВПН) и услуги на приватна линија; 

обезбедување услуги на телекомуникациски 

мрежни премини и услуги на поврзување со 

протокол на пренос на рамка заради пренос на 

податоци; услуги на пренос на пакет од 

електронски податоци; услуги на комутација на 

гласот, податоци, видео и мултимедиа; 

овозможување телекомуникациско поврзување 

на интернет и на други компјутеризирани 

комуникации, податоци и безжична мрежа; 

обезбедување мултикориснички пристап на 

безжична комуникациска мрежа; обезбедување 

факс услуги; обезбедување услуги на 

складирање на електронски податоци за трети 

лица; телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување мрежен премин за поврзување 

независни телекомуникациски и компјутерски 

мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; 

услуги на говорна пошта; телекомуникациски 

услуги, особено, обезбедување бесплатни 

услуги и услуги на насочување на повиците; 

услуги на центрите за пораки во вид на 

телефонски говорни пораки; услуги на видео и 

аудио конференции и конференции на 

телефонски податоци; безжични 

телекомуникациски услуги, имено, безжичен 

пренос на звук и податоци; телекомуникациски 

услуги, имено обезбедување глас по пат на 

интернет протокол; обезбедување мрежен 

пристап со цел на размена на интернет 

сообраќајот помеѓу преносници на интернет 

сообраќајот; услуги на електронски пораки  

кл. 42  услуги на хостирање на web страници, 

услуги на дизајнирање на web страници, работа 

на електронски информациски мрежи; 

консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа 

на информативни технологии, компјутерско 

програмирање, телекомуникација, 

комуникациски мрежи, компјутеризирани 

комуникации, услуги на менаџмент на центри на 

податоци и глобални комуникациски мрежи; 

обезбедување услуги на центри на податоци; 

хостирање (хостинг), складирање и одржување 

на web страници, web центри, електронска 

пошта, електронски групи, лист сервери како и 

на дигитална содржина и податоци на трети 

лица; услуги на провајдери на апликативни 

услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски 
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софтверски апликации за трети лица; услуги на 

автентификација во областа на 

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на 

компјутеризирани комуникации и мрежи 

наподатоци; обезбедување  информации во 

областа на мрежни услуги на компјутеризирани 

комуникации и услуги на центри на податоци  

 

(210) TM  2012/1123  (220) 25/10/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) Друштво за комуникациски услуги ВИП 

ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје 

Васил Аџиларски бб, 8 кат, 1000 Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 

(531) 27.05.01;27.05.21 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 

картотеки), изложби (организирање изложби) во 

комерцијални или рекламни цели, изнајмување 

рекламен простор, изнајмување уреднички 

апарати, изнајнување рекламен материјал, 

изработка на такси, изводи од сметка (изработка 

на изводи од сметка), јавно мислење 

(испитување на јавното мислење), објавување 

рекламни текстови, огласување /рекламирање/, 

организирање дејности (советување за 

организирање на дејностите), плакатирање 

/огласување/, преписи на соопштенија, 

промоција /продажба за трето лице/, 

пропагандни дејности, проучување на пазарот 

/маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање 

по пат на радио, рекламирање по пат на 

телевизија, рекламни огласи (ширење на 

рекламни огласи), статистичко информирање, 

телефонско одговарање (служби за телефонско 

одговарање/за отсутни претплатници/, ширење 

рекламен материјал /трактати, проспекти, 

печатени примероци/  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос на 

глас, податоци, слика, аудио, видео и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа; услуги на лична 

комуникација; услуги на пејџери; лизинг 

телекомуникациски опреми, напојувања и 

системи; услуги на електронска пошта; услуги на 

телевизиски пренос; обезбедување вести и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа; обезбедување 

информацми од именик по пат на телефон, 

телевизија и глобална комуникациска мрежа; 

обезбедување мултикориснички интерактивен 

пристап на глобална комуникациска мрежа; 

пренос и емитирање на сите видови аудио и 

видео програми по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа, главни 

(стожерни) интернет услуги, имено, брза линија 

или сериски врски кои ствараат главен премин 

во рамките на мрежата; видео и аудио 

телеконференции по пат на интернет, услуги на 

асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на 

дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), 

интернет протокол (ИП) на комуникациски 

услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа 

(ВПН) и услуги на приватна линија; 

обезбедување услуги на телекомуникациски 

мрежни премини и услуги на поврзување со 

протокол на пренос на рамка заради пренос на 

податоци; услуги на пренос на пакет од 

електронски податоци; услуги на комутација на 

гласот, податоци, видео и мултимедиа; 

овозможување телекомуникациско поврзување 

на интернет и на други компјутеризирани 

комуникации, податоци и безжична мрежа; 

обезбедување мултикориснички пристап на 

безжична комуникациска мрежа; обезбедување 

факс услуги; обезбедување услуги на 

складирање на електронски податоци за трети 

лица; телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување мрежен премин за поврзување 

независни телекомуникациски и компјутерски 

мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; 

услуги на говорна пошта; телекомуникациски 
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услуги, особено, обезбедување бесплатни 

услуги и услуги на насочување на повиците; 

услуги на центрите за пораки во вид на 

телефонски говорни пораки; услуги на видео и 

аудио конференции и конференции на 

телефонски податоци; безжични 

телекомуникациски услуги, имено, безжичен 

пренос на звук и податоци; телекомуникациски 

услуги, имено обезбедување глас по пат на 

интернет протокол; обезбедување мрежен 

пристап со цел на размена на интернет 

сообраќајот помеѓу преносници на интернет 

сообраќајот; услуги на електронски пораки  

кл. 42  услуги на хостирање на web страници, 

услуги на дизајнирање на web страници, работа 

на електронски информациски мрежи; 

консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа 

на информативни технологии, компјутерско 

програмирање, телекомуникација, 

комуникациски мрежи, компјутеризирани 

комуникации, услуги на менаџмент на центри на 

податоци и глобални комуникациски мрежи; 

обезбедување услуги на центри на податоци; 

хостирање (хостинг), складирање и одржување 

на web страници, web центри, електронска 

пошта, електронски групи, лист сервери како и 

на дигитална содржина и податоци на трети 

лица; услуги на провајдери на апликативни 

услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски 

софтверски апликации за трети лица; услуги на 

автентификација во областа на 

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на 

компјутеризирани комуникации и мрежи 

наподатоци; обезбедување  информации во 

областа на мрежни услуги на компјутеризирани 

комуникации и услуги на центри на податоци  

 

(210) TM  2012/1124  (220) 25/10/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) Друштво за комуникациски услуги ВИП 

ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје 

Васил Аџиларски бб, 8 кат, 1000 Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 

(531) 27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 

картотеки), изложби (организирање изложби) во 

комерцијални или рекламни цели, изнајмување 

рекламен простор, изнајмување уреднички 

апарати, изнајнување рекламен материјал, 

изработка на такси, изводи од сметка (изработка 

на изводи од сметка), јавно мислење 

(испитување на јавното мислење), објавување 

рекламни текстови, огласување /рекламирање/, 

организирање дејности (советување за 

организирање на дејностите), плакатирање 

/огласување/, преписи на соопштенија, 

промоција /продажба за трето лице/, 

пропагандни дејности, проучување на пазарот 

/маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање 

по пат на радио, рекламирање по пат на 

телевизија, рекламни огласи (ширење на 

рекламни огласи), статистичко информирање, 

телефонско одговарање (служби за телефонско 

одговарање/за отсутни претплатници/, ширење 

рекламен материјал /трактати, проспекти, 

печатени примероци/  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос на 

глас, податоци, слика, аудио, видео и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа; услуги на лична 

комуникација; услуги на пејџери; лизинг 

телекомуникациски опреми, напојувања и 

системи; услуги на електронска пошта; услуги на 

телевизиски пренос; обезбедување вести и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа; обезбедување 

информацми од именик по пат на телефон, 

телевизија и глобална комуникациска мрежа; 

обезбедување мултикориснички интерактивен 

пристап на глобална комуникациска мрежа; 

пренос и емитирање на сите видови аудио и 
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видео програми по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа, главни 

(стожерни) интернет услуги, имено, брза линија 

или сериски врски кои ствараат главен премин 

во рамките на мрежата; видео и аудио 

телеконференции по пат на интернет, услуги на 

асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на 

дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), 

интернет протокол (ИП) на комуникациски 

услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа 

(ВПН) и услуги на приватна линија; 

обезбедување услуги на телекомуникациски 

мрежни премини и услуги на поврзување со 

протокол на пренос на рамка заради пренос на 

податоци; услуги на пренос на пакет од 

електронски податоци; услуги на комутација на 

гласот, податоци, видео и мултимедиа; 

овозможување телекомуникациско поврзување 

на интернет и на други компјутеризирани 

комуникации, податоци и безжична мрежа; 

обезбедување мултикориснички пристап на 

безжична комуникациска мрежа; обезбедување 

факс услуги; обезбедување услуги на 

складирање на електронски податоци за трети 

лица; телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување мрежен премин за поврзување 

независни телекомуникациски и компјутерски 

мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; 

услуги на говорна пошта; телекомуникациски 

услуги, особено, обезбедување бесплатни 

услуги и услуги на насочување на повиците; 

услуги на центрите за пораки во вид на 

телефонски говорни пораки; услуги на видео и 

аудио конференции и конференции на 

телефонски податоци; безжични 

телекомуникациски услуги, имено, безжичен 

пренос на звук и податоци; телекомуникациски 

услуги, имено обезбедување глас по пат на 

интернет протокол; обезбедување мрежен 

пристап со цел на размена на интернет 

сообраќајот помеѓу преносници на интернет 

сообраќајот; услуги на електронски пораки  

кл. 42  услуги на хостирање на web страници, 

услуги на дизајнирање на web страници, работа 

на електронски информациски мрежи; 

консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа 

на информативни технологии, компјутерско 

програмирање, телекомуникација, 

комуникациски мрежи, компјутеризирани 

комуникации, услуги на менаџмент на центри на 

податоци и глобални комуникациски мрежи; 

обезбедување услуги на центри на податоци; 

хостирање (хостинг), складирање и одржување 

на web страници, web центри, електронска 

пошта, електронски групи, лист сервери како и 

на дигитална содржина и податоци на трети 

лица; услуги на провајдери на апликативни 

услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски 

софтверски апликации за трети лица; услуги на 

автентификација во областа на 

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на 

компјутеризирани комуникации и мрежи 

наподатоци; обезбедување  информации во 

областа на мрежни услуги на компјутеризирани 

комуникации и услуги на центри на податоци  

 

(210) TM  2012/1125  (220) 26/10/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) КОСМОС ГРУП ДООЕЛ увоз извоз Скопје 

ул. Јужноморавски бригади 5/25 Скопје, MK 

(540)  

 

(591) црна, сребрена и црвена 

(531) 05.05.21;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  парфимерија, етерични масла, сапуни, 

гелови, шампони, пени за бричење, восоци, 

лакови за коса, пена за коса  

кл. 25  облека, чевли и капи  

 

(210) TM  2012/1126  (220) 26/10/2012 

(442) 28/02/2014 
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(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги СУПЕР ПЕТКА извоз-увоз ДООЕЛ 

Велес 

ул. Благој Ѓорев бр. 164 Велес, MK 

(540)  

 

(531) 26.01.19;27.07.11 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

науката, фотографиите, како И земјоделието, 

градинарството и шумарството .хемиски 

производи за конзервирање прехрамбени 

производи  

кл. 3  средства за белење и други супстанции за 

перење, препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување, сапуни, парфимерија 

етерични масла, козметички производи, лосиони 

за коса, препарати за нега на забит  

кл. 12  возила, апарати за движење по 

земја.воздух или вода  

кл. 16  хартија.картон и производите од нив кои 

не се опфатени со другите класи.печатени 

работи,книговезнички 

материјал,фотографии,канцелариски 

материјал,фатографии,канцелариски 

материјал.лепила за канцелариска и куќна 

употреба.машини за пишување и канцелариски 

прибор.материјали за обука и настава 

.пластични материјали за пакување кои не се 

опфатени во другите класи,печатарски букви  

кл. 18  кожа и имитација на кожа и производите 

од нив кои не се опфатени со другите класи,кожа 

од животни,куфери и патни торби.чадори за 

дожд и за сонце  

кл. 20  мебел, огледала, рамки за слики, 

производи од дрво, плута, трска, 

рогозина.врбови прачки, рогови.коски, слонови 

коска, китови коски, школки, килибар, седеф, 

морска пена и замена на сите тие материјали, 

или од пластика  

кл. 21  куќни или кујнски апарати и садови за 

домаќинството.чешли и сунѓери ,четки(освен 

сликарски четки)материјали за правење 

четки.производи кои се користат за 

чистење.челична волна.сурово и 

полуобработено стакло(освен градежно 

стакло),стакларија,порцелан фајанс и грнчарија 

кои не се опфатени со другите класи  

кл. 22  јажиња, канапи, мрежи шатори, 

настрешници од платно, надворешни навлаки за 

автомобили, едра, вреќи и торби кои не се 

опфатени со другите класи, материјали за 

полнење душеци (освен од гума или од 

пластични материјали ), сурови текстилни 

влакнести материи  

кл. 23  предено и конец за текстил  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 28  игри и играчки, производи за гимнастика и 

спорт кои не се опфатеш со другите класи, 

украси за елка  

кл. 29  месо, риба.живина и дивеч.месни 

преработки, конзервирано, смрзнато.сушено и 

варено овошје и зеленчук, желе, џемови, 

компоти, јајца , млеко и млечни производи,масла 

и масти за јадење  

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, 

саго, замена за кафе, брашно и производи од 

жита, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за 

печење, сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии); 

мирудии; мраз  

кл. 31  земјоделски, градинарски и шумски 

производи и зрнести производи кои не се 

опфатени со другите класи, животни (живи) 

свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и 

природно цвеќе, храна за животни  

кл. 32  пиво.минерална и сода вода, и други 

безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и 

овошни сокови.сирупи и други препарати за 

производство на пијалоци  

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво)  

кл. 34  тутун, производи за пушачите, кибрит  

кл. 35  огласување ,водење на 

работење.управување со работи, услуги при 

продажба на големо и мало на : овошје и 
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зеленчук ,пијалоци,производи од тутун,месо и 

производи од месо, риби, леб, печива, колачи и 

слатки ,пијалоци, храна, компјутери,периферни 

единици и софтвер ,телекомуникациска опрема , 

аудио и видео опрема , текстил, метална стока, 

бои и стакло, килими, теписи, ѕидни и подни 

облоги .електрични апарати за домаќинство, 

мебел, опрема за осветлување и други предмети 

за домаќинство, книги ,весници и канцелариски 

прибор, музички и видео записи , спортска 

опрема ,игри и играчки .облека ,обувки и 

предмети од кожа, козметички и тоалетни 

препарати ,цвеќе, садници, семе, Ѓубриво, 

домашни миленици и храна за нив.часовници и 

накит ,автомобили и моторни возила од лесна 

категорија,делови и прибор за моторни возила , 

мотоцикли, делови и прибор за мотоцикли  

кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалоци, 

привремено сместување  

 

(210) TM  2012/1127  (220) 26/10/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) БАУАРТ ГРУПА ДОО 

ул. Вељко Влаховиќ 4-1/2 1000 Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591) бела, сина 

(531) 27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани со недвижен 

имот  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  

кл. 42  научни и индустриски истражувања; 

правни услуги, изработка на програми за 

компјутери  

кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалоци, 

привремено сместување  

кл. 44  медицинска помош, хигиенска нега, 

разубавување, ветеринарни и земјоделски 

услуги  

 

(210) TM  2012/1128  (220) 26/10/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) Друштво за производство, услуги и 

трговија на големо и мало АЛФА 

ЕЛЕКТРОНИК Мирјана, ДООЕЛ увоз-извоз, 

Битола 

Булевар 1-ви Мај бр. 56 Битола, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591) бела, црвена, црна 

(531) 01.15.03;27.05.21 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  машини и машински алати; мотори и 

погонски машини (освен за копнени возила); 

машински елементи за спојување и пренос 

(освен за копнени возила); земјоделски направи 

(кои не се рачни); инкубатори за јајца  

кл. 9  научни, наутички, геодетски, фотографски, 

кинематографски и оптички апарати и 

инструменти, како и апарати и инструменти за 

мерење тежина, мерење, сигнализирање, 

проверка (контрола), апарати и инструменти за 

спасување и обучување; апарати и инструменти 

за спроведување, вклучување и исклучување, 

трансформирање, акумулирање, регулирање 

или контрола на електрична енергија; апарати за 

снимање, пренос или репродукција на звук или 

слика; магнетски носачи на податоци, дискови за 
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снимање; автоматски машини и механизми за 

апаратите што се активираат со жетони; 

регистарски каси, машини за сметање, опрема 

за обработка на податоци и компјутери, апарати 

за гаснење пожар  

кл. 11  апарати за осветлување, греење, 

создавање пареа, готвење, ладење, сушење, 

вентилација, снабдување со вода и санитарни 

намени  

 

(210) TM  2012/1129  (220) 26/10/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) Друштво за производство, услуги и 

трговија на големо и мало АЛФА 

ЕЛЕКТРОНИК Мирјана, ДООЕЛ увоз-извоз, 

Битола 

Булевар 1-ви Мај бр. 56 Битола, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 

ALFA ELEKTRONIK 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 8  рачни алати и направи; прибор за јадење; 

ладно оружје; жилети  

кл. 9  научни, наутички, геодетски, фотографски, 

кинематографски и оптички апарати и 

инструменти, како и апарати и инструменти за 

мерење тежина, мерење, сигнализирање, 

проверка (контрола), апарати и инструменти за 

спасување и обучување; апарати и инструменти 

за спроведување, вклучување и исклучување, 

трансформирање, акумулирање, регулирање 

или контрола на електрична енергија; апарати за 

снимање, пренос или репродукција на звук или 

слика; магнетски носачи на податоци, дискови за 

снимање; автоматски машини и механизми за 

апаратите што се активираат со жетони; 

регистарски каси, машини за сметање, опрема 

за обработка на податоци и компјутери, апарати 

за гаснење пожар  

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; посредување при 

продажба, трговски дејности, увоз извоз со: 

научни, наутички, геодетски, фотографски, 

кинематографски и оптички апарати и 

инструменти, како и апарати и инструменти за 

мерење тежина, мерење, сигнализирање, 

проверка (контрола), апарати и инструменти за 

спасување и обучување; апарати и инструменти 

за спроведување, вклучување и исклучување, 

трансформирање, акумулирање, регулирање 

или контрола на електрична енергија; апарати за 

снимање, пренос или репродукција на звук или 

слика; магнетски носачи на податоци, дискови за 

снимање; автоматски машини и механизми за 

апаратите што се активираат со жетони; 

регистарски каси, машини за сметање, опрема 

за обработка на податоци и компјутери, апарати 

за гаснење пожар; апарати за осветлување, 

греење, создавање пареа, готвење, ладење, 

сушење, вентилација, снабдување со вода и 

санитарни намени; рачни алати и направи; 

прибор за јадење; ладно оружје; жилети; 

машини и машински алати; мотори и погонски 

машини (освен за копнени возила); машински 

елемнти за спојување и пренос (освен за 

копнени возила);; земјоделски направи (кои не се 

рачни); инкубатори за јајца  

 

(210) TM  2012/1130  (220) 26/10/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) Borax Europe Limited 

2 Eastbourne Terrace London W2 6LG , UK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 

OPTIBOR 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

науката и фотографиите, како и за 

земјоделството, градинарството и шумарството, 

сурови вештачки смоли, пластични материи во 

сурова состојба, ѓубриња, смеси за гаснење 

пожар, производи за калење и заварување, 

хемиски материи во сурова состојба, хемиски 

материи за конзервирање прехрамбени 
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производи, материи за штавење, лепливи 

материи што се користат во индустријата  

 

(210) TM  2012/1131  (220) 29/10/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) JDB International Group Company Limited 

Palm Grove House, PO Box 438, Road Town, 

Tortola, VG 

(740) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ  

Ул. ‘'Илинденска’'  2/ 13, 1400, Велес 

(540)  

 

(591) кафена, црвена, жолта, црна 

(531) 26.04.22 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  кинески; лекови и тревки; фармацевтски и 

ветеринарни препарати; санитарни препарати за 

медицински цели; диететски супстанци 

адаптирани за медицински цели; храна за 

бебиња; малтери; материјали за завои; 

материјали за стопирање на заби; забен восок; 

дезинфектанти; препарати за уништување на 

штетници; фунгициди; хербициди  

кл. 30  чај или продукти блиски до хербален чај; 

кафе; какао; шеќер; ориз; тапиока; саго; 

вештачко кафе; брашно и препарати направени 

од житарки; леб; пецива и слатки; мраз; мед; 

меласа; квасец; прашок за пециво; сол; сенф; 

вински оцет; сосови (зачинети); зачини; мраз  

кл. 32  пијалоци, препарати за правење 

пијалоци, пива, минерални и газирани води и 

други безалкохолни пијалоци, овошни пијалоци и 

овошни сокови, сирупи и други подготовки за 

правење пијалоци  

 

(210) TM  2012/1134  (220) 29/10/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability 

company organized and existing under the laws 

of the State of Delaware, 

300 Renaissance Center, City of Detroit, State of 

Michigan 48265-3000, United States of America, 

US 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768 

(540)  

 

DOCKSPOT 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарат за безжичен пренос на енергија за 

индуктивно полнење на преносливи електронски 

уреди  

 

(210) TM  2012/1135  (220) 29/10/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО 

с.Радово бр.45 2400 Струмица, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591) бела, црвена, црна 

(531) 25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млеко и млечни производи  

 

(210) TM  2012/1137  (220) 30/10/2012 

(442) 28/02/2014 
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(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги МИРАНА Мирсинова Ана ДООЕЛ 

експорт-импорт ВЕЛЕС 

ул." Благој Нечев" бр. 49, 1400 Велес, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591) бела, златна, црвена, зелена, сина 

(531) 25.01.19;26.01.18 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  маргарин  

 

(210) TM  2012/1138  (220) 30/10/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги МИРАНА Мирсинова Ана ДООЕЛ 

експорт-импорт ВЕЛЕС 

ул." Благој Нечев" бр. 49, 1400 Велес, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591) бела, сребрена, црвена, зелена, сина 

(531) 25.01.19;26.01.18 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  маргарин  

 

(210) TM  2012/1139  (220) 31/10/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) Kraft Foods Deutschland Holding GmbH 

Langemarckstrasse 4-20, 28199 Bremen, DE 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(540)  

 

SWEET BREAK 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, екстракти од кафе, замени за кафе, 

какао, чоколадо, напитоци од какао, чоколадни 

напитоци и напитоци од кафе и препарати за 

таквите напитоци, чај; пецива, бисквити, слатки и 

слаткарски производи, особено слатки од шеќер 

и чоколадо, производи од тесто, препарати 

направени од житарици, мраз за јадење  

 

(210) TM  2012/1140  (220) 31/10/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) Друштво за комуникациски услуги ВИП 

ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје 

ул. Васил Аџиларски б.б., 8 кат, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 

(531) 27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 

картотеки), изложби (организирање изложби) во 

комерцијални или рекламни цели, изнајмување 

рекламен простор, изнајмување уреднички 
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апарати, изнајнување рекламен материјал, 

изработка на такси, изводи од сметка (изработка 

на изводи од сметка), јавно мислење 

(испитување на јавното мислење), објавување 

рекламни текстови, огласување /рекламирање/, 

организирање дејности (советување за 

организирање на дејностите), плакатирање 

/огласување/, преписи на соопштенија, 

промоција /продажба за трето лице/, 

пропагандни дејности, проучување на пазарот 

/маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање 

по пат на радио, рекламирање по пат на 

телевизија, рекламни огласи (ширење на 

рекламни огласи), статистичко информирање, 

телефонско одговарање (служби за телефонско 

одговарање/за отсутни претплатници/, ширење 

рекламен материјал /трактати, проспекти, 

печатени примероци/  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос на 

глас, податоци, слика, аудио, видео и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа; услуги на лична 

комуникација; услуги на пејџери; лизинг 

телекомуникациски опреми, напојувања и 

системи; услуги на електронска пошта; услуги на 

телевизиски пренос; обезбедување вести и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа; обезбедување 

информацми од именик по пат на телефон, 

телевизија и глобална комуникациска мрежа; 

обезбедување мултикориснички интерактивен 

пристап на глобална комуникациска мрежа; 

пренос и емитирање на сите видови аудио и 

видео програми по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа, главни 

(стожерни) интернет услуги, имено, брза линија 

или сериски врски кои ствараат главен премин 

во рамките на мрежата; видео и аудио 

телеконференции по пат на интернет, услуги на 

асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на 

дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), 

интернет протокол (ИП) на комуникациски 

услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа 

(ВПН) и услуги на приватна линија; 

обезбедување услуги на телекомуникациски 

мрежни премини и услуги на поврзување со 

протокол на пренос на рамка заради пренос на 

податоци; услуги на пренос на пакет од 

електронски податоци; услуги на комутација на 

гласот, податоци, видео и мултимедиа; 

овозможување телекомуникациско поврзување 

на интернет и на други компјутеризирани 

комуникации, податоци и безжична мрежа; 

обезбедување мултикориснички пристап на 

безжична комуникациска мрежа; обезбедување 

факс услуги; обезбедување услуги на 

складирање на електронски податоци за трети 

лица; телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување мрежен премин за поврзување 

независни телекомуникациски и компјутерски 

мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; 

услуги на говорна пошта; телекомуникациски 

услуги, особено, обезбедување бесплатни 

услуги и услуги на насочување на повиците; 

услуги на центрите за пораки во вид на 

телефонски говорни пораки; услуги на видео и 

аудио конференции и конференции на 

телефонски податоци; безжични 

телекомуникациски услуги, имено, безжичен 

пренос на звук и податоци; телекомуникациски 

услуги, имено обезбедување глас по пат на 

интернет протокол; обезбедување мрежен 

пристап со цел на размена на интернет 

сообраќајот помеѓу преносници на интернет 

сообраќајот; услуги на електронски пораки  

кл. 42  услуги на хостирање на web страници, 

услуги на дизајнирање на web страници, работа 

на електронски информациски мрежи; 

консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа 

на информативни технологии, компјутерско 

програмирање, телекомуникација, 

комуникациски мрежи, компјутеризирани 

комуникации, услуги на менаџмент на центри на 

податоци и глобални комуникациски мрежи; 

обезбедување услуги на центри на податоци; 

хостирање (хостинг), складирање и одржување 

на web страници, web центри, електронска 

пошта, електронски групи, лист сервери како и 

на дигитална содржина и податоци на трети 

лица; услуги на провајдери на апликативни 

услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски 

софтверски апликации за трети лица; услуги на 

автентификација во областа на 
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телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на 

компјутеризирани комуникации и мрежи 

наподатоци; обезбедување  информации во 

областа на мрежни услуги на компјутеризирани 

комуникации и услуги на центри на податоци  

 

(210) TM  2012/1141  (220) 31/10/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) Друштво за комуникациски услуги ВИП 

ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје 

ул. Васил Аџиларски б.б., 8 кат, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 

(531) 27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 

картотеки), изложби (организирање изложби) во 

комерцијални или рекламни цели, изнајмување 

рекламен простор, изнајмување уреднички 

апарати, изнајнување рекламен материјал, 

изработка на такси, изводи од сметка (изработка 

на изводи од сметка), јавно мислење 

(испитување на јавното мислење), објавување 

рекламни текстови, огласување /рекламирање/, 

организирање дејности (советување за 

организирање на дејностите), плакатирање 

/огласување/, преписи на соопштенија, 

промоција /продажба за трето лице/, 

пропагандни дејности, проучување на пазарот 

/маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање 

по пат на радио, рекламирање по пат на 

телевизија, рекламни огласи (ширење на 

рекламни огласи), статистичко информирање, 

телефонско одговарање (служби за телефонско 

одговарање/за отсутни претплатници/, ширење 

рекламен материјал /трактати, проспекти, 

печатени примероци/  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос на 

глас, податоци, слика, аудио, видео и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа; услуги на лична 

комуникација; услуги на пејџери; лизинг 

телекомуникациски опреми, напојувања и 

системи; услуги на електронска пошта; услуги на 

телевизиски пренос; обезбедување вести и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа; обезбедување 

информацми од именик по пат на телефон, 

телевизија и глобална комуникациска мрежа; 

обезбедување мултикориснички интерактивен 

пристап на глобална комуникациска мрежа; 

пренос и емитирање на сите видови аудио и 

видео програми по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа, главни 

(стожерни) интернет услуги, имено, брза линија 

или сериски врски кои ствараат главен премин 

во рамките на мрежата; видео и аудио 

телеконференции по пат на интернет, услуги на 

асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на 

дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), 

интернет протокол (ИП) на комуникациски 

услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа 

(ВПН) и услуги на приватна линија; 

обезбедување услуги на телекомуникациски 

мрежни премини и услуги на поврзување со 

протокол на пренос на рамка заради пренос на 

податоци; услуги на пренос на пакет од 

електронски податоци; услуги на комутација на 

гласот, податоци, видео и мултимедиа; 

овозможување телекомуникациско поврзување 

на интернет и на други компјутеризирани 

комуникации, податоци и безжична мрежа; 

обезбедување мултикориснички пристап на 

безжична комуникациска мрежа; обезбедување 

факс услуги; обезбедување услуги на 

складирање на електронски податоци за трети 

лица; телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување мрежен премин за поврзување 

независни телекомуникациски и компјутерски 

мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; 

услуги на говорна пошта; телекомуникациски 

услуги, особено, обезбедување бесплатни 

услуги и услуги на насочување на повиците; 
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услуги на центрите за пораки во вид на 

телефонски говорни пораки; услуги на видео и 

аудио конференции и конференции на 

телефонски податоци; безжични 

телекомуникациски услуги, имено, безжичен 

пренос на звук и податоци; телекомуникациски 

услуги, имено обезбедување глас по пат на 

интернет протокол; обезбедување мрежен 

пристап со цел на размена на интернет 

сообраќајот помеѓу преносници на интернет 

сообраќајот; услуги на електронски пораки  

кл. 42  услуги на хостирање на web страници, 

услуги на дизајнирање на web страници, работа 

на електронски информациски мрежи; 

консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа 

на информативни технологии, компјутерско 

програмирање, телекомуникација, 

комуникациски мрежи, компјутеризирани 

комуникации, услуги на менаџмент на центри на 

податоци и глобални комуникациски мрежи; 

обезбедување услуги на центри на податоци; 

хостирање (хостинг), складирање и одржување 

на web страници, web центри, електронска 

пошта, електронски групи, лист сервери како и 

на дигитална содржина и податоци на трети 

лица; услуги на провајдери на апликативни 

услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски 

софтверски апликации за трети лица; услуги на 

автентификација во областа на 

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на 

компјутеризирани комуникации и мрежи 

наподатоци; обезбедување  информации во 

областа на мрежни услуги на компјутеризирани 

комуникации и услуги на центри на податоци  

 

(210) TM  2012/1142  (220) 31/10/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) Друштво за комуникациски услуги ВИП 

ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје 

ул. Васил Аџиларски б.б., 8 кат, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 

(531) 27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 

картотеки), изложби (организирање изложби) во 

комерцијални или рекламни цели, изнајмување 

рекламен простор, изнајмување уреднички 

апарати, изнајнување рекламен материјал, 

изработка на такси, изводи од сметка (изработка 

на изводи од сметка), јавно мислење 

(испитување на јавното мислење), објавување 

рекламни текстови, огласување /рекламирање/, 

организирање дејности (советување за 

организирање на дејностите), плакатирање 

/огласување/, преписи на соопштенија, 

промоција /продажба за трето лице/, 

пропагандни дејности, проучување на пазарот 

/маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање 

по пат на радио, рекламирање по пат на 

телевизија, рекламни огласи (ширење на 

рекламни огласи), статистичко информирање, 

телефонско одговарање (служби за телефонско 

одговарање/за отсутни претплатници/, ширење 

рекламен материјал /трактати, проспекти, 

печатени примероци/  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос на 

глас, податоци, слика, аудио, видео и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа; услуги на лична 

комуникација; услуги на пејџери; лизинг 

телекомуникациски опреми, напојувања и 

системи; услуги на електронска пошта; услуги на 

телевизиски пренос; обезбедување вести и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа; обезбедување 

информацми од именик по пат на телефон, 

телевизија и глобална комуникациска мрежа; 

обезбедување мултикориснички интерактивен 

пристап на глобална комуникациска мрежа; 

пренос и емитирање на сите видови аудио и 

видео програми по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа, главни 

(стожерни) интернет услуги, имено, брза линија 
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или сериски врски кои ствараат главен премин 

во рамките на мрежата; видео и аудио 

телеконференции по пат на интернет, услуги на 

асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на 

дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), 

интернет протокол (ИП) на комуникациски 

услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа 

(ВПН) и услуги на приватна линија; 

обезбедување услуги на телекомуникациски 

мрежни премини и услуги на поврзување со 

протокол на пренос на рамка заради пренос на 

податоци; услуги на пренос на пакет од 

електронски податоци; услуги на комутација на 

гласот, податоци, видео и мултимедиа; 

овозможување телекомуникациско поврзување 

на интернет и на други компјутеризирани 

комуникации, податоци и безжична мрежа; 

обезбедување мултикориснички пристап на 

безжична комуникациска мрежа; обезбедување 

факс услуги; обезбедување услуги на 

складирање на електронски податоци за трети 

лица; телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување мрежен премин за поврзување 

независни телекомуникациски и компјутерски 

мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; 

услуги на говорна пошта; телекомуникациски 

услуги, особено, обезбедување бесплатни 

услуги и услуги на насочување на повиците; 

услуги на центрите за пораки во вид на 

телефонски говорни пораки; услуги на видео и 

аудио конференции и конференции на 

телефонски податоци; безжични 

телекомуникациски услуги, имено, безжичен 

пренос на звук и податоци; телекомуникациски 

услуги, имено обезбедување глас по пат на 

интернет протокол; обезбедување мрежен 

пристап со цел на размена на интернет 

сообраќајот помеѓу преносници на интернет 

сообраќајот; услуги на електронски пораки  

кл. 42  услуги на хостирање на web страници, 

услуги на дизајнирање на web страници, работа 

на електронски информациски мрежи; 

консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа 

на информативни технологии, компјутерско 

програмирање, телекомуникација, 

комуникациски мрежи, компјутеризирани 

комуникации, услуги на менаџмент на центри на 

податоци и глобални комуникациски мрежи; 

обезбедување услуги на центри на податоци; 

хостирање (хостинг), складирање и одржување 

на web страници, web центри, електронска 

пошта, електронски групи, лист сервери како и 

на дигитална содржина и податоци на трети 

лица; услуги на провајдери на апликативни 

услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски 

софтверски апликации за трети лица; услуги на 

автентификација во областа на 

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на 

компјутеризирани комуникации и мрежи 

наподатоци; обезбедување  информации во 

областа на мрежни услуги на компјутеризирани 

комуникации и услуги на центри на податоци  

 

(210) TM  2012/1148  (220) 02/11/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) MERIDA INDUSTRY CO., LTD 

No. 116, MEEI GAANG ROAD, MEEI GAANG 

TSUEN, TA TSUEN, CHANG HWA HSIEN, TW 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  велосипеди, преклопувачки велосипеди, 

електрични велосипеди и електрични 

преклопувачки велосипеди, и нивни структурни 

делови; додатоци за велосипеди, преклопувачки 

велосипеди, електрични велосипеди и 

електрични преклопувачки велосипеди, 

вклучувајќи покривки за седла, дисаги, калници, 

штитници за ланци, ѕвончиња, ремени за прсти 

за велосипедски педали и штипки за 

велосипедски педали, корпи прилагодени за 

велосипеди, велосипедски рамки за носачи на 

багаж, системи за суспензија за велосипеди, 

мотори за електрични велосипеди, велосипедски 

држачи за шише со вода  
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(210) TM  2012/1149  (220) 02/11/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) MERIDA INDUSTRY CO., LTD 

No. 116, MEEI GAANG ROAD, MEEI GAANG 

TSUEN, TA TSUEN, CHANG HWA HSIEN, TW 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591) - 

(531) 06.01.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  велосипеди, преклопувачки велосипеди, 

електрични велосипеди и електрични 

преклопувачки велосипеди, и нивни структурни 

делови; додатоци за велосипеди, преклопувачки 

велосипеди, електрични велосипеди и 

електрични преклопувачки велосипеди, 

вклучувајќи покривки за седла, дисаги, калници, 

штитници за ланци, ѕвончиња, ремени за прсти 

за велосипедски педали и штипки за 

велосипедски педали, корпи прилагодени за 

велосипеди, велосипедски рамки за носачи на 

багаж, системи за суспензија за велосипеди, 

мотори за електрични велосипеди, велосипедски 

држачи за шише со вода  

 

(210) TM  2012/1151  (220) 06/11/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) Приватна здравствена установа - 

специјалистичка ординација по 

дерматовенерологија ДЕРМА САНА - 

ДЕРМИКА Скопје 

ул.Орце Николов бр.29/4 Скопје, Центар, 1000 

Скопје, MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПјЕ  

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591) портокалова, црна, бела 

(531) 24.17.21;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  хотели, мотели, летувалишта, старачки 

домови  

кл. 44  медицински услуги, козметички салони, 

клиники, медицинска помош, болници за 

закрепнување, пластична хирургија, 

санаториуми, услуги со сауна, услуги со 

солариум, услуги со лековити бањи, 

пресадување коса, масажа, негување болни 

луѓе, физикална терапија, фармацевтски совети  

 

(210) TM  2012/1154  (220) 05/11/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) DAys Inns Worldwide, Inc. 

22 Sylvan Way, Parsippany, NJ 07054, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591) - 

(531) 01.03.02;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги за сместување во ресорот хотели, 

хотели, мотели и ресторански услуги; услуги за 

престојување во апартмани; правење 

престојувачки резервацоо за други; услуги за 
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закажување на сместување и престојување како 

и резервациски услуги  

 

(210) TM  2012/1155  (220) 05/11/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) DAys Inns Worldwide, Inc. 

22 Sylvan Way, Parsippany, NJ 07054, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

(531) 01.03.02;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги за сместување во ресорот хотели, 

хотели, мотели и ресторански услуги; услуги за 

престојување во апартмани; правење 

престојувачки резервации за други; услуги за 

закажување на сместување и престојување како 

и резервациски услуги  

 

(210) TM  2012/1156  (220) 05/11/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) DAys Inns Worldwide, Inc. 

22 Sylvan Way, Parsippany, NJ 07054, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

DAYS HOTEL 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги за сместување во ресорот хотели, 

хотели, мотели и ресторански услуги; услуги за 

престојување во апартмани; правење 

престојувачки резервации за други; услуги за 

закажување на сместување и престојување како 

и резервациски услуги  

 

(210) TM  2012/1157  (220) 05/11/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) DAys Inns Worldwide, Inc. 

22 Sylvan Way, Parsippany, NJ 07054, US 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

DAYS INN 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги за сместување во ресорот хотели, 

хотели, мотели и ресторански услуги; услуги за 

престојување во апартмани; правење 

престојувачки резервации за други; услуги за 

закажување на сместување и престојување како 

и резервациски услуги  

 

(210) TM  2012/1162  (220) 08/11/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) Мирослав Ничиќ 

Мишка Крањца 18, 11000 Белград, RS 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 

ARABESQUE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  забава, известување за забави, 

планирање забави; спортски и културни 

активности; изнајмување видеокамери, 

изнајмување видеоленти, изнајмување уреди за 

осветлување, изнајмување; конференции 

(организирање и водење); ноќни клубови; 

организирање натпревари; шоу програми 

(продукција на шоу програми)  
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кл. 43  услуги на обезбедување храна и 

пијалаци; привремено сместување; кафетерии; 

ресторани; снек-барови; изнајмување за 

времено сместување  

кл. 45  правни услуги; безбедносни услуги за 

заштита на имот и лица; лични и социјални 

услуги што ги даваат трети лица за 

задоволување на потребите на поединците, 

издавање лиценци  

 

(210) TM  2012/1166  (220) 09/11/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) Друштво за трговија, производство и 

услуги САВАОТ ГРЕИС ДООЕЛ Струмица 

ул.Браќа Миладинови бр.32, 2400 Струмица, 

MK 

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

S T R U M A 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, риба, живина и дивеч, месни 

преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и 

варено овошје и зеленчук, желе, џемови, 

компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла 

и масти за јадење  

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, 

саго, замена за кафе; брашно и производи од 

жита, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за 

печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); 

мирудии  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи - 

рекламирање, ширење на рекламен материјал 

(трактати, проспекти печатени материјали, 

примероци), компјутеризирана работа со 

датотеки, on-line рекламирање по пат на 

компјутерска мрежа, објавување рекламни 

текстови; изнајмување рекламен простор; 

односи со јавност; маректиншки истражувања, 

компјутерски датотеки (средување на 

информации во компјутерски датотеки), 

телевизиско рекламирање, телевизиски 

реклами, комерцијални информации и 

советување на потрошувачите [продавница за 

советување на потрошувачи, помош за 

комерцијално или индустриско работење, 

администрација (комерцијална администрација) 

на издавањето лиценци за стоки и услуги за 

други лица), анализа на цените, претставување 

на стоките, изложби (организирање изложби) од 

комерцијален и рекламен карактер, издавање 

лиценци за стоки и услуги за други лица, 

малопродажба (презентација на стоки на 

комуникациски медиуми за малопродажба), 

организирање трговски саеми за комерцијални 

или рекламни цели, проценки (бизнис проценки), 

бизнис информации, бизнис истражување, 

бизнис проучување, фактурирање, лепење 

плакати, претставување на стоките, 

дистрибуција на примероци, ангажирање 

манекени за рекламирање или промовирање на 

производи, компјутерско рекламирање преку 

интернет, рекламирање преку радио, услуги за 

набавки за трети лица, услуги при продажба на 

големо и мало како и услуги при увоз и извоз со :  

месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, 

конзервирано, смрзнато, сушено и варено 

овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, 

млеко и млечни производи, масла и масти за 

јадење, кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, 

саго, замена за кафе; брашно и производи од 

жита, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за 

печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); 

мирудии  

 

(210) TM  2012/1167  (220) 09/11/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) Мега Трејд ДОО Гостивар 

ул.Гоце Делчев бр.86, 1230 Гостивар, MK 

(540)  

 

SENATOR 

(551) индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на мало и на големо 

на телевизори (СRТ,LCD, LED), ДВД плеери, 

апарати од бела техника (фрижидери, машини 

за перење, машини за садови, машини за 

сушење, микро печки, електрични и плински 

шпорети, вградени елементи) мали ситни 

апарати, (пегли, миксери, блендери, 

соковници,тостери), клима уреди, грејни тела 

(конвектори, греалки, калорифери), 

правосмукалки  

 

(210) TM  2012/1169  (220) 12/11/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) Chiesi Pharmaceuticals GmbH 

Gonzagagasse 16/16, A-1010 Vienna, AT 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

ZOLACITOR 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни производи; 

хигиенски производи за медицинска употреба; 

диететска храна и супстанции прилагодени за 

медицинска или ветеринарна употреба; храна за 

бебиња; додатоци во исхраната за луѓе и 

животни; фластери, материјали за преврзување; 

материјали за пломбирање заби, забарски 

смоли; дезинфекциони средства; препарати за 

уништување штетници; фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2012/1170  (220) 12/11/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) Chiesi Pharmaceuticals GmbH 

Gonzagagasse 16/16, A-1010 Vienna, AT 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

ЗОЛАЦИТОР 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни препарати; 

хигиенски производи  за медицински цели; 

диететска храна и супстанции прилагодени за 

медицинска или ветеринарна употреба, храна за 

бебиња, додатоци во исхраната за луѓе и 

животни, фластери, материјали за преврзување, 

материјали за пломбирање заби, забарски 

смоли, дезинфекциони средства, препарати за 

уништување штетници, фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2012/1171  (220) 12/11/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) ДППУ "АКВА БАР" ДОО увоз-извоз 

ул. „Благоја Стефковски" бр.40, 1000 Скопје, 

MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591) бела, светло и темно сина 

(531) 01.05.15;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 11  апарати за греење и ладење; апарати за 

греење вода, млеко и за пенење млеко; апарати 

за правање пијалаци, вклучувајќи кафе, чај, 

какао, капучино, електрични апарати со филтери 

за прочистување на вода, делови и компоненти 

за сите споменати производи; електрични 

машини за подготовка на пијалаци  

кл. 32  минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалаци; води за пиење 

(пијалаци), газирана вода, минерална вода, 

пијалаци (средства за правење пијалаци)  

кл. 35  рекламирање, водење на работењето; 

управување со работата; издавање лиценци за 

стоки и услуги за други лица; изнајмување 

автомати (за пијалаци)  
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(210) TM  2012/1173  (220) 09/11/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје 

бул. Александар Македонски  бр.12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

AL/3-10HD 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  концентрирани раствори за ацетатна 

хемодијализа  

 

(210) TM  2012/1174  (220) 09/11/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) Фармацевтска, хемиска, козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје 

бул. Александар Македонски бр.12 Скопје, MK 

(540)  

 

AL/3-10H 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  концентрирани раствори за ацетатна 

хемодијализа  

 

(210) TM  2012/1175  (220) 12/11/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) Селекс Лоџик ДООЕЛ Скопје 

бул. Партизански одреди 27 А, лок.1, Скопје, 

MK 

(540)  

 

(591) црна, темно и светло кафена 

(531) 26.02.08 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 43  услуги за подготвување на храна и 

пијалаци  

 

(210) TM  2012/1176  (220) 08/11/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) СЗД Електролукс-Палензовски Димче 

Битола 

Ул. Браќа Мингови бр. 18 Битола, MK 

(540)  

 

(591) бела и сина 

(531) 27.05.08;27.05.21 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 11  производство на суви и водени 

електрични греачи за бојлери, ТА печки, 

електрични шпорети, разни видови на печењари, 

парни котли, радијатори, машини за перење, 

скари, фенови, тостери, кафемати, пегли, 

калорифери, термо печки, греачи за печки за 

пица, бурек, гиро, патронски греачи, 

флексибилни греачи за олуци и подно греење, 

греачи од кантал и други типови на греачи по 

порачка, за апарати за домаќинството 
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ииндустријата, производство на калорифери-

тајфуни  

кл. 17  производство на гумени производи: 

магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и 

останати гумени делови за сите типови машини 

за перење, диктони за сите типови на 

електрични греачи, мембрани, гумирање на 

валјаци и гумени производи за индустриска 

употреба  

кл. 21  четки за домаќинството, четки за 

индустријата, четки и валјаци со различни 

големини, четки за дрвна индустрија, прибор за 

чистење оружје и алати, индустриски четки за 

специјална примена, четки за фино полирање, 

специјални четки, метална галантерија, рачни 

жичани-челични четки, жичани-челични четки за 

чистење оџаци и цевки, машински жичани-

челични четки, четкици за сите типови на 

апарати за домаќинството и четкици за разни 

потреби во индустријата, графитни четкици, 

држачи за четкици, графитни ламели, кружно 

лизгачки прстени, бакарни електро конектори, 

графитни лежишта и заптивки, четкици за сува и 

влажна околина  

кл. 35  услуги при продажба на мало и големо со: 

сите видови греачи за домаќинство и индустрија, 

VRV системи за вентилација, калорифери-

тајфуни, воздушни завеси, клима уреди, 

професионална опрема за кујни, ресторани и 

хотели, четки за домаќинството, четки за 

индустријата, четки и валјаци со различни 

големини, четки за дрвна индустрија, прибор за 

чистење оружје и алати, индустриски четки за 

специјална примена, четки за фино полирање, 

специјални четки, метална галантерија, рачни 

жичани-челични четки, жичани-челични четки за 

чистење оџаци и цевки, мшински жичани-

челични четки, четкици за сите типови на 

апарати за домаќинството и четкици за разни 

потреби во индустријата, графитни четкици, 

држачи за четкици, графитни ламели, кружно 

лизгачки прстени, бакарни електро конектори, 

графитни лежишта и заптивки, четкици за сува и 

влажна околина, магнетни гуми за врати за 

фрижидери, црева и останати гумени делови за 

сите типови машини за перење, диктони за сите 

типови на електрични греачи, мембрани, 

гумирање на валјаци и гумени производи за 

индустриска употреба  

кл. 37  поправки, инсталациски услуги  

 

(210) TM  2012/1178  (220) 13/11/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) ТЕЛЕГРАФ ДООЕЛ Скопје 

ул. Васил Ѓоргов бр. 16, 1000 Скопје, MK 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591) црна, сива и бела 

(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образовни услуги, подготвување на 

наставата, забава, спортски и културни 

активности  

 

(210) TM  2012/1179  (220) 13/11/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) ТЕЛЕГРАФ ДООЕЛ Скопје 

ул. Васил Ѓоргов бр. 16, 1000 Скопје, MK 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591) сина 

(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образовни услуги, подготвување на 

наставата, забава, спортски и културни 

активности  

 

(210) TM  2012/1180  (220) 13/11/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) ТЕЛЕГРАФ ДООЕЛ Скопје 
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ул. Васил Ѓоргов бр. 16, 1000 Скопје, MK 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591) црвена, црвена и бела 

(531) 26.04.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образовни услуги, подготвување на 

наставата, забава, спортски и културни 

активности  

 

(210) TM  2012/1181  (220) 13/11/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) ТЕЛЕГРАФ ДООЕЛ Скопје 

ул. Васил Ѓоргов бр. 16, 1000 Скопје, MK 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591) црвена и бела 

(531) 24.17.02;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образовни услуги, подготвување на 

наставата, забава, спортски и културни 

активности  

 

(210) TM  2012/1182  (220) 13/11/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) ТЕЛЕГРАФ ДООЕЛ Скопје 

ул. Васил Ѓоргов бр. 16, 1000 Скопје, MK 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591) црвена и црна 

(531) 27.05.23 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образовни услуги, подготвување на 

наставата, забава, спортски и културни 

активности  

 

(210) TM  2012/1183  (220) 13/11/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) ТЕЛЕГРАФ ДООЕЛ Скопје 

ул. Васил Ѓоргов бр. 16, 1000 Скопје, MK 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591) црвена, зелена, бела и црна 

(531) 26.04.18 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образовни услуги, подготвување на 

наставата, забава, спортски и културни 

активности  

 

(210) TM  2012/1184  (220) 13/11/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) ТЕЛЕГРАФ ДООЕЛ Скопје 

ул. Васил Ѓоргов бр. 16, 1000 Скопје, MK 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(540)  
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(591) црвена, светло и темно сива 

(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образовни услуги, подготвување на 

наставата, забава, спортски и културни 

активности  

 

(210) TM  2012/1186  (220) 13/11/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДОО 

ул. Скупи бб 1000 Скопје, MK 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591) светло и темно: сина, жолта и виолетова, 

бела 

(531) 26.15.01;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и прозводите од нив кои 

не се опфатени со другите класи, печатени 

работи, книговезнички материјал, фотографии, 

канцелариски материјал, лепила за 

канцелариска и куќна употреба; материјали кои 

ги користат уметниците, сликарски четки, 

машини за пишување и канцелариски прибор 

(освен мебелот); материјали за обука и настава 

(освен апарати); пластични материјали за 

пакување кои не се опфатени во другите класи; 

печатарски букви, клишиња  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи  

кл. 41  образовни услуги, подготвување на 

наставата, забава, спортски и културни 

активности  

 

(210) TM  2012/1189  (220) 13/11/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) ТЕЛЕГРАФ ДООЕЛ Скопје 

ул. Васил Ѓоргов бр. 16, 1000 Скопје, MK 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591) црвена, бела и црна 

(531) 27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образовни услуги, подготвување на 

наставата, забава, спортски и културни 

активности  

 

(210) TM  2012/1190  (220) 13/11/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) ТЕЛЕГРАФ ДООЕЛ Скопје 

ул. Васил Ѓоргов бр. 16, 1000 Скопје, MK 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591) црвена, сива, бела и црна 

(531) 27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образовни услуги, подготвување на 

наставата, забава, спортски и културни 

активности  
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(210) TM  2012/1191  (220) 13/11/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. 

6-9, Wakinohama-cho 3-chome, Chuo-ku Kobe-

shi, Hyogo 651-0072, JP 

(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ 

АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје 

(540)  

ЕUROALL SEASON 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  гуми за копнени возила  

 

(210) TM  2012/1192  (220) 14/11/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) Chevron Intellectual Property LLC 

(Delaware limited liability company) 

6001 Bollinger Canyon Road San Ramon, 

California 94583, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(540)  

WITH DEPOSIT SHIELD 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 4  состојка што се користи во моторни масла 

и масти  

 

(210) TM  2012/1193  (220) 15/11/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) Друштво за производство, инженеринг, 

консалтинг и услуги ДОАЈЕН ДАТА СИСТЕМ 

Мирослав ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 

ул. Бихаќка бр. 10 Скопје Центар 1000 Скопје, 

MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПјЕ  

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591) сина, црна, бела 

(531) 27.05.03 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  компјутери, печатачи за употреба со 

компјутери, фотокопири, сметалки, телефонски 

секретарки, аудиовизуелни апарати за настава, 

компјутерски терминали, кабли коаксијални, 

кабли електрични, кабли оптички, видеокамери, 

фотоапарати, централни процесорски единици, 

чипови, компакт диск плеери, компјутерски 

програми за играње, компјутерски тастатури, 

компјутерски мемории, компјутерски оперативни 

програми, компјутерски периферни уреди, 

компјутерски софтвер, апарати за обработка на 

податоци, дискови, слушалки, лаптоп компјутери, 

модеми, монитори, глувче, оптички апарати и 

инструменти, електронски цртачи  

кл. 37  поправки, инсталациски услуги, 

компјутерски компоненти (инсталирање, 

одржување и поправање компјутерски 

компоненти), монтирање одржување и 

поправање канцелариски машини и опрема, 

полнење тонери за печатачи  

кл. 42  научни и технолошки услуги, изработка и 

развој на компјутерски хардвер и софтвер, 

компјутерски бази на податоци (обновување 

компјутерски бази на податоци), компјутерски 

хардвер, компјутерско програмирање, 

изнајмување компјутери, инсталирање 

компјутерски програми, одржување компјутерски 

програми, осовременување компјутерски 

програми, програмирање компјутерски системи, 

услуги на заштита на компјутери од вируси, 

обновување компјутерски бази на податоци  

 

(210) TM  2012/1194  (220) 15/11/2012 

(442) 28/02/2014 
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(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ 

Скопје 

ул. Љубљанска бр. 5, Скопје Карпош, MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591) жолта, црна и златна 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други супстанции за 

перење, препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување, сапуни, парфимерија, 

етерични масла, козметички производи, лосиони 

за коса, препарати за нега на забите  

кл. 4  индустриски масла и масти, мазива, 

соединенија за собирање прашина со 

навлажнување и врзување, горива (вклучително 

и течните горива за мотори) и материи за 

осветлување, свеќи и фитили за осветлување  

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни препарати; 

санитарни препарати за медицински цели; 

диететски супстанции што се користат во 

медицината, храна за бебиња, фластери, 

материјали за завои, материјали за пломбирање 

заби и забарски смоли, средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

кл. 6  обични метали и нивните легури, метални 

градежни материјали, метални преносни 

конструкции, метални материјали за железнички 

шини, жици и кабли од обичен метал кои не се 

електрични, браварски производи, мали метални 

производи, метални цевки, каси, производи од 

метал, кои не се опфатени со другите класи, 

руди  

кл. 7  машини и машински алати, мотори и 

погонски машини (освен за сувоземни возила), 

машински спојници и трансмисиски елементи 

(освен за сувоземни возила), земјоделски 

направи (кои не се рачни), инкубатори за јајца  

кл. 11  апарати за осветлување, греење, 

производство на пареа, варење (готвење), 

ладење, сушење, вентилација, снабдување со 

вода и за санитарни намени  

кл. 12  возила, апарати за движење по земја, 

воздух или вода  

кл. 14  благородни метали и нивните легури и 

производите изработени од нив или преслечени 

со нив, кои не се опфатени со другите класи, 

накит, бижутерија, скапоцени камења, часовници 

и хронометриски инструменти  

кл. 16  хартија, картон и производите од нив кои 

не се опфатени со другите класи, печатени 

работи, книговезнички материјал, фотографии, 

канцелариски материјал, лепила за 

канцелариска и куќна употреба; материјали кои 

ги користат уметниците, сликарски четки, 

машини за пишување и канцелариски прибор 

(освен мебелот); материјали за обука и настава 

(освен апарати); пластични материјали за 

пакување кои не се опфатени во другите класи; 

печатарски букви, клишиња  

кл. 17  каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун и 

производи од нив, кои не се опфатени во другите 

класи, полуфабрикати од пластични материјали, 

материјали за подлошки, за заптисување и за 

изолација, свитливи неметални цевки  

кл. 18  кожа и имитација на кожа и производите 

од нив кои не се опфатени со другите класи, 

кожа од животни, куфери и патни торби, чадори 

за дожд и за сонце и стапови за одење, камшици 

и сарачки производи  

кл. 19  неметални градежни материјали, цврсти 

неметални цевки за градба, асфалт, црна смола 

и битумен, неметални преносни конструкции, 

споменици што не се од метал  

кл. 21  куќни или кујнски апарати и садови за 

домќинството, чешли и сунгери, четки (освен 

сликарски четки), материјали за правење четки, 

производи кои се користат за чистење, челична 

волна, сурово и полуобработено стакло (освен 

градежно стакло), стакларија, порцелан, фајанс 

и грнчарија, кои не се опфатени со другите класи  

кл. 22  јажиња, канапи, мрежи шатори, 

настрешници од платно, надворешни навлаки за 
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автомобили, едра, вреќи и торби кои не се 

опфатени со другите класи, материјали за 

полнење душеци (освен од гума или од 

пластични материи), сурови текстилни влакнести 

материи  

кл. 23  предено и конец за текстил  

кл. 24  текстил и текстилни производи, кои не се 

опфатени со другите класи, покривки за кревети 

и маси  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 27  килими, рогузини, простирки и бришачи, 

линолеум и други подни прекривачи, ѕидни 

тапети, коишто не се од текстил  

кл. 29  месо, риба, живина и дивеч, месни 

преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и 

варено овошје и зеленчук, желе, џемови, 

компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла 

и масти за јадење  

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, 

саго, замена за кафе; брашно и производи од 

жита, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за 

печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); 

мирудии; мраз  

кл. 32  пиво, минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и 

овошни сокови, сирупи и други препарати за 

производство на пијалоци  

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво)  

кл. 34  тутун, производи за пушачите, кибрит  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани за недвижен 

имот  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање патувања  

кл. 40  обработка на материјали  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирања кои се однесуваат на 

истите; услуги за индустриски анализи и 

истражувања; проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалоци; 

привремено сместување  

кл. 45  правни услуги; безбедносни услуги за 

заштита на имот и лица; лични и општествени 

услуги што ги даваат трети лица за 

задоволување на потребите на поединците  

 

(210) TM  2012/1195  (220) 15/11/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ 

Скопје 

ул. Љубљанска бр. 5, Скопје Карпош, MK 

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат  

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје 

(540)  

DEVOLLI 

CORPORATION 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други супстанции за 

перење, препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување, сапуни, парфимерија, 

етерични масла, козметички производи, лосиони 

за коса, препарати за нега на забите  

кл. 4  индустриски масла и масти, мазива, 

соединенија за собирање прашина со 

навлажнување и врзување, горива (вклучително 

и течните горива за мотори) и материи за 

осветлување, свеќи и фитили за осветлување  

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни препарати; 

санитарни препарати за медицински цели; 

диететски супстанции што се користат во 

медицината, храна за бебиња, фластери, 

материјали за завои, материјали за пломбирање 

заби и забарски смоли, средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

кл. 6  обични метали и нивните легури, метални 

градежни материјали, метални преносни 

конструкции, метални материјали за железнички 

шини, жици и кабли од обичен метал кои не се 

електрични, браварски производи, мали метални 

производи, метални цевки, каси, производи од 
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метал, кои не се опфатени со другите класи, 

руди  

кл. 7  машини и машински алати, мотори и 

погонски машини (освен за сувоземни возила), 

машински спојници и трансмисиски елементи 

(освен за сувоземни возила), земјоделски 

направи (кои не се рачни), инкубатори за јајца  

кл. 11  апарати за осветлување, греење, 

производство на пареа, варење (готвење), 

ладење, сушење, вентилација, снабдување со 

вода и за санитарни намени  

кл. 12  возила, апарати за движење по земја, 

воздух или вода  

кл. 14  благородни метали и нивните легури и 

производите изработени од нив или преслечени 

со нив, кои не се опфатени со другите класи, 

накит, бижутерија, скапоцени камења, часовници 

и хронометриски инструменти  

кл. 16  хартија, картон и производите од нив кои 

не се опфатени со другите класи, печатени 

работи, книговезнички материјал, фотографии, 

канцелариски материјал, лепила за 

канцелариска и куќна употреба; материјали кои 

ги користат уметниците, сликарски четки, 

машини за пишување и канцелариски прибор 

(освен мебелот); материјали за обука и настава 

(освен апарати); пластични материјали за 

пакување кои не се опфатени во другите класи; 

печатарски букви, клишиња  

кл. 17  каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун и 

производи од нив, кои не се опфатени во другите 

класи, полуфабрикати од пластични материјали, 

материјали за подлошки, за заптисување и за 

изолација, свитливи неметални цевки  

кл. 18  кожа и имитација на кожа и производите 

од нив кои не се опфатени со другите класи, 

кожа од животни, куфери и патни торби, чадори 

за дожд и за сонце и стапови за одење, камшици 

и сарачки производи  

кл. 19  неметални градежни материјали, цврсти 

неметални цевки за градба, асфалт, црна смола 

и битумен, неметални преносни конструкции, 

споменици што не се од метал  

кл. 21  куќни или кујнски апарати и садови за 

домќинството, чешли и сунгери, четки (освен 

сликарски четки), материјали за правење четки, 

производи кои се користат за чистење, челична 

волна, сурово и полуобработено стакло (освен 

градежно стакло), стакларија, порцелан, фајанс 

и грнчарија, кои не се опфатени со другите класи  

кл. 22  јажиња, канапи, мрежи шатори, 

настрешници од платно, надворешни навлаки за 

автомобили, едра, вреќи и торби кои не се 

опфатени со другите класи, материјали за 

полнење душеци (освен од гума или од 

пластични материи), сурови текстилни влакнести 

материи  

кл. 23  предено и конец за текстил  

кл. 24  текстил и текстилни производи, кои не се 

опфатени со другите класи, покривки за кревети 

и маси  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 27  килими, рогузини, простирки и бришачи, 

линолеум и други подни прекривачи, ѕидни 

тапети, коишто не се од текстил  

кл. 29  месо, риба, живина и дивеч, месни 

преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и 

варено овошје и зеленчук, желе, џемови, 

компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла 

и масти за јадење  

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, 

саго, замена за кафе; брашно и производи од 

жита, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за 

печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); 

мирудии; мраз  

кл. 32  пиво, минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и 

овошни сокови, сирупи и други препарати за 

производство на пијалоци  

кл. 33  алкохолни пијалоци (освен пиво)  

кл. 34  тутун, производи за пушачите, кибрит  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи  

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани за недвижен 

имот  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање патувања  

кл. 40  обработка на материјали  
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кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирања кои се однесуваат на 

истите; услуги за индустриски анализи и 

истражувања; проектирање и развој на 

компјутерски хардвер и софтвер  

кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалоци; 

привремено сместување  

кл. 45  правни услуги; безбедносни услуги за 

заштита на имот и лица; лични и општествени 

услуги што ги даваат трети лица за 

задоволување на потребите на поединците  

 

(210) TM  2012/1197  (220) 15/11/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги ЗЕНИТ ФАРМАЦИЈА ДООЕЛ Скопје 

ул. Бутелска бр. 66 Скопје-Бутел, MK 

(740) МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат  

ул. "Орце Николов" бр. 75, 1000, Скопје 

(540)  

ВАЛИДОЛ-

ФАРМСТАНДАРТ 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни препарати; 

хигиенски производи  за медицинска употреба; 

диететски  супстанции прилагодени за 

медицинаска употреба, храна за бебиња, 

фластери, материјали за преврзување, 

материјали за пломбирање заби, забарски 

смоли, дезинфекциони средства, препарати за 

уништување штетници, фунгициди, хербициди  

 

(210) TM  2012/1198  (220) 16/11/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) Parmigiani Fleurier S.A. 

Rue de Temple 1, 2114 FLEURIER, CH 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

PARMIGIANI 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 14  накит, скапоцени камења, хоролошки и 

хронометриски инструменти  

 

(210) TM  2012/1199  (220) 16/11/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) INELAS POLIURETANO, S.L. 

Plg. Malpica, C/.G, 38 50016 Zaragoza, ES 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

(531) 26.04.18;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, канцелариски производи, 

магазини, весници и каталози  

кл. 17  производство на делови од 

полиуретански еластомер  

кл. 35  услуги на големопродажба и 

малопродажба на делови од полиуретански 

еластомер, услуги на рекламирање, увоз-извоз 

на делови од полиуретански еластомер, услуги 

за помош при комерцијални функции во 

бизнисот со производство на делови од 

полиуретански еластомер  

 

(210) TM  2012/1209  (220) 20/11/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) Фармацевтска, хемиска, козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје 

бул. Александар Македонски бр.12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  
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(591) светло и темно сина, сива 

(531) 19.03.01 

(554) тродимензионална 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  дезодоранс  

 

(210) TM  2012/1210  (220) 20/11/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) Фармацевтска, хемиска, козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје 

бул. Александар Македонски бр.12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591) светло и темно зелена, сива 

(531) 19.03.03 

(554) тродимензионална 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  парфемска вода  

 

(210) TM  2012/1211  (220) 20/11/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 

бул. Александар Македонски бр.12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591) светло и темно сина, сива 

(531) 19.03.03 

(554) тродимензионална 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  парфемска вода  

 

(210) TM  2012/1212  (220) 20/11/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) Фармацевтска, хемиска, козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД А Д - Скопје 

бул. Александар Македонски бр.12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  



 

 

Т р г о в с к и  м а р к и   98 | С т р а н а  
 

Гласник 21/1 февруари 2014, Скопје 

 

(591) светло и темно сина, светло и темно 

зелена, виолетова, бела, црвена, жолта, 

портокалова 

(531) 01.05.12;25.01.19 

(554) тродимензионална 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  течен детергент за машинско перење 

алишта  

 

(210) TM  2012/1213  (220) 20/11/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) Фармацевтска, хемиска, козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје 

бул. Александар Македонски бр.12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591) светло и темно црвена, сива 

(531) 19.03.03 

(554) тродимензионална 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  парфемска вода  

 

(210) TM  2012/1217  (220) 22/11/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) Фармацевтска хемиска козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје 

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591) бела, црна, црвена, зелена, сива, 

портокалова 
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(531) 05.07.09;25.01.19 

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чаеви  

 

(210) TM  2012/1236  (220) 23/11/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) SAVATOURS 

Rruga Brigada e VIII, Pallat i ri i Firmes Pinguli, 

Kati i dute, TIRANE, AL 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591) црна, бела, црвена, сина 

(531) 03.01.16;26.01.20 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  превоз и патни услуги, услуги во 

воздушен превоз, поштенски и платен превоз, 

туристички услуги, организирање на патувања, 

услуги на туристички агенции, организација на 

дополнителни патнички програми, поштенско и 

платено складиштење, услуги на превоз по 

копнен пат, услуги на туристички резервации 

преку компјутерска мрежа  

 

(210) TM  2012/1237  (220) 23/11/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S. 

inkilap Mah.Akcakoca sk.No:10, Umraniye, 

Istanbul, TR 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје 

(540)  

TYLOL COLD 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(210) TM  2012/1238  (220) 23/11/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) Mediterranean Star LLC 

P.O. Box-117411, Deira, Dubai, AE 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје 

(540)  

JIM 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  цигари, пури, тутун; артикли за пушачи; 

кибрит  

 

(210) TM  2012/1246  (220) 26/11/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) SHANTHA BIOTECHNICS LIMITED 

3rd & 4th Floor, vasantha Chambers, Fateh 

Maidan Road, Basheerbagh Hyderabad, 500 004 

ANDHRA PRADESHI, IN 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768 

(540)  

SHANCHOL 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацецвтски препарати; вакцини  

 

(210) TM  2012/1248  (220) 26/11/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) Златевски Љубиша 

ул. "Фазанерија" 1  бр.96,  Гостивар, MK 

(540)  
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(591) црвена, црна, плава, сива, бела 

(531) 27.05.24;27.07.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  енергетски пијалоци, други безалкохолни 

пијалоци и пиво  

кл. 33  алкохолни пијалоци  

 

(210) TM  2012/1254  (220) 27/11/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) Здружение Совет за грижи и 

воспитување на децата на град Скопје 

ул. Илинденска 55 Скопје, MK 

(540)  

 

(531) 24.17.12 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образовни услуги, обука, забава, спортски 

и културни активности  

 

(210) TM  2012/1257  (220) 27/11/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) Rothmans of Pall Mall Limited 

Zahlerweg 4, 6300 Zug, CH 

(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ 

АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје 

(540)  

 

(591) сите нијанси на сина, сите нијанси на сива, 

црвена и бела 

(531) 24.01.19;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  цигари, тутун, производи од тутун, 

запалки, ќибрит, артикли за пушачи  

 

(210) TM  2012/1258  (220) 27/11/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) Младенова Билјана; Младенова Ивана 

and Младенова Ана 

ул.Козле бр.19 Б, Скопје, Карпош, 1000 Скопје, 

MK; ул.Козле бр.19 Б, Скопје, Карпош, 1000 

Скопје, MK and ул.Козле бр. 19 Б, Скопје, 

Карпош, 1000 Скопје, MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПјЕ  

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591) црвена, бела, црна 

(531) 27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  списанија, весници, печатени материјали, 

печатени публикации  
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(210) TM  2012/1259  (220) 27/11/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) Младенова Билјана; Младенова Ивана 

and Младенова Ана 

ул.Козле бр.19 Б, Скопје, Карпош, 1000 Скопје, 

MK; ул.Козле бр.19 Б, Скопје, Карпош, 1000 

Скопје, MK and ул.Козле бр. 19 Б, Скопје, 

Карпош, 1000 Скопје, MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПјЕ  

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591) црвена, бела, црна 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  списанија, весници, печатени материјали, 

печатени публикации  

 

(210) TM  2012/1262  (220) 29/11/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) Punch Industries, An unlimited Irish 

company 

Macro II, Unit 4, Plato Business Park, 

Damastown, Dublin 15, IE 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(540)  

ДОКАЗОТ ОСТАНУВА 

НА ЛИСТОТ 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  импрегнирани третирани синтетички 

целулозни непроткаени перфорирани листови 

што се користат во перење, омекнувачи за 

ткаенини при перење, омекнувачи, средства што 

привлекуваат нечистотија и боја, средства за 

белење и други  супстанции за перење, 

препарати за чистење, полирање, одмастување 

и нагризување  

кл. 21  артикли за чистење, ткаенини за чистење  

 

(210) TM  2012/1263  (220) 29/11/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) Punch Industries, An unlimited Irish 

company 

Macro II, Unit 4, Plato Business Park, 

Damastown, Dublin 15, IE 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(540)  

THE PROOF IS ON THE 

SHEET! 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  импрегнирани третирани синтетички 

целулозни непроткаени перфорирани листови 

што се користат во перење, омекнувачи за 

ткаенини при перење, омекнувачи, средства што 

привлекуваат нечистотија и боја, средства за 

белење и други  супстанции за перење, 

препарати за чистење, полирање, одмастување 

и нагризување  

кл. 21  артикли за чистење, ткаенини за чистење  

 

(210) TM  2012/1265  (220) 29/11/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) Друштво за комуникациски услуги ВИП 

ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје 

Васил Аџиларски бб, 8 кат, 1000 Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 

(531) 27.05.17;27.07.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 

картотеки), изложби (организирање изложби) во 

комерцијални или рекламни цели, изнајмување 

рекламен простор, изнајмување уреднички 
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апарати, изнајнување рекламен материјал, 

изработка на такси, изводи од сметка (изработка 

на изводи од сметка), јавно мислење 

(испитување на јавното мислење), објавување 

рекламни текстови, огласување /рекламирање/, 

организирање дејности (советување за 

организирање на дејностите), плакатирање 

/огласување/, преписи на соопштенија, 

промоција /продажба за трето лице/, 

пропагандни дејности, проучување на пазарот 

/маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање 

по пат на радио, рекламирање по пат на 

телевизија, рекламни огласи (ширење на 

рекламни огласи), статистичко информирање, 

телефонско одговарање (служби за телефонско 

одговарање/за отсутни претплатници/, ширење 

рекламен материјал /трактати, проспекти, 

печатени примероци/  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос на 

глас, податоци, слика, аудио, видео и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа; услуги на лична 

комуникација; услуги на пејџери; лизинг 

телекомуникациски опреми, напојувања и 

системи; услуги на електронска пошта; услуги на 

телевизиски пренос; обезбедување вести и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа; обезбедување 

информацми од именик по пат на телефон, 

телевизија и глобална комуникациска мрежа; 

обезбедување мултикориснички интерактивен 

пристап на глобална комуникациска мрежа; 

пренос и емитирање на сите видови аудио и 

видео програми по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа, главни 

(стожерни) интернет услуги, имено, брза линија 

или сериски врски кои ствараат главен премин 

во рамките на мрежата; видео и аудио 

телеконференции по пат на интернет, услуги на 

асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на 

дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), 

интернет протокол (ИП) на комуникациски 

услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа 

(ВПН) и услуги на приватна линија; 

обезбедување услуги на телекомуникациски 

мрежни премини и услуги на поврзување со 

протокол на пренос на рамка заради пренос на 

податоци; услуги на пренос на пакет од 

електронски податоци; услуги на комутација на 

гласот, податоци, видео и мултимедиа; 

овозможување телекомуникациско поврзување 

на интернет и на други компјутеризирани 

комуникации, податоци и безжична мрежа; 

обезбедување мултикориснички пристап на 

безжична комуникациска мрежа; обезбедување 

факс услуги; обезбедување услуги на 

складирање на електронски податоци за трети 

лица; телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување мрежен премин за поврзување 

независни телекомуникациски и компјутерски 

мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; 

услуги на говорна пошта; телекомуникациски 

услуги, особено, обезбедување бесплатни 

услуги и услуги на насочување на повиците; 

услуги на центрите за пораки во вид на 

телефонски говорни пораки; услуги на видео и 

аудио конференции и конференции на 

телефонски податоци; безжични 

телекомуникациски услуги, имено, безжичен 

пренос на звук и податоци; телекомуникациски 

услуги, имено обезбедување глас по пат на 

интернет протокол; обезбедување мрежен 

пристап со цел на размена на интернет 

сообраќајот помеѓу преносници на интернет 

сообраќајот; услуги на електронски пораки  

кл. 42  услуги на хостирање на web страници, 

услуги на дизајнирање на web страници, работа 

на електронски информациски мрежи; 

консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа 

на информативни технологии, компјутерско 

програмирање, телекомуникација, 

комуникациски мрежи, компјутеризирани 

комуникации, услуги на менаџмент на центри на 

податоци и глобални комуникациски мрежи; 

обезбедување услуги на центри на податоци; 

хостирање (хостинг), складирање и одржување 

на web страници, web центри, електронска 

пошта, електронски групи, лист сервери како и 

на дигитална содржина и податоци на трети 

лица; услуги на провајдери на апликативни 

услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски 

софтверски апликации за трети лица; услуги на 

автентификација во областа на 
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телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на 

компјутеризирани комуникации и мрежи 

наподатоци; обезбедување  информации во 

областа на мрежни услуги на компјутеризирани 

комуникации и услуги на центри на податоци  

 

(210) TM  2012/1274  (220) 30/11/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) Друштво за производство Трговија и 

услуги Б.Б.Ф КОМПАНИ ЛТД ДООЕЛ Скопје 

ул. Мак.Кос.Бригада 28/6а Скопје 1000, MK 

(540)  

 

(591) бела, црвена, црна 

(531) 25.01.19;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32   безалкохолни пијалоци  

 

(210) TM  2012/1275  (220) 30/11/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) Друштво за производство Трговија и 

услуги Б.Б.Ф КОМПАНИ ЛТД ДООЕЛ Скопје 

ул. Мак.Кос.Бригада 28/6а Скопје 1000, MK 

(540)  

 

(591) плава, бела, црвена 

(531) 03.07.01;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пиво, минералнa и сода вода и други 

безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и  

овошни сокови, сирупи и други препарати за 

производство на  пијалоци  

 

(210) TM  2012/1276  (220) 30/11/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) Друштво за производство Трговија и 

услуги Б.Б.Ф КОМПАНИ ЛТД ДООЕЛ Скопје 

ул. Мак.Кос.Бригада 28/6а Скопје 1000, MK 

(540)  

 

(591) сина, бела, темно плава 

(531) 27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  пиво, минералнa и сода вода и други 

безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и  

овошни сокови, сирупи и други препарати за 

производство на  пијалоци  

 

(210) TM  2012/1277  (220) 30/11/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) Друштво за производство Трговија и 

услуги Б.Б.Ф КОМПАНИ ЛТД ДООЕЛ Скопје 

ул. Мак.Кос.Бригада 28/6а Скопје 1000, MK 
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(540)  

 

(591) плава, зелена, бела, темна плава 

(531) 05.03.14;24.17.04;26.01.22 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32   безалкохолни пијалоци  

 

(210) TM  2012/1278  (220) 30/11/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) Друштво за производство Трговија и 

услуги Б.Б.Ф КОМПАНИ ЛТД ДООЕЛ Скопје 

ул. Мак.Кос.Бригада 28/6а Скопје 1000, MK 

(540)  

 

(591) црвена, зелена, бела, темна зелена 

(531) 05.03.14;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32   безалкохолни пијалоци  

 

(210) TM  2012/1279  (220) 30/11/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) Друштво за производство Трговија и 

услуги Б.Б.Ф КОМПАНИ ЛТД ДООЕЛ Скопје 

ул. Мак.Кос.Бригада 28/6а Скопје 1000, MK 

(540)  

 

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

(531) 05.03.14;27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32   безалкохолни пијалоци  

 

(210) TM  2012/1280  (220) 30/11/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) Друштво за производство Трговија и 

услуги Б.Б.Ф КОМПАНИ ЛТД ДООЕЛ Скопје 

ул. Мак.Кос.Бригада 28/6а Скопје 1000, MK 

(540)  

 

(591) плава, бела, црвена 

(531) 03.01.10;25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  енергетски  пијалоци  

 

(210) TM  2012/1298  (220) 05/12/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) Друштво за производство Трговија и 

услуги Б.Б.Ф КОМПАНИ ЛТД ДООЕЛ Скопје 

ул. Мак.Кос.Бригада 28/6а Скопје 1000, MK 

(540)  



 

 

105 | С т р а н а   Т р г о в с к и  м а р к и  
 

Гласник 21/1 февруари 2014, Скопје 

 

(591) црвена, бела, црна 

(531) 26.01.15;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  eнергетски  пијалоци  

 

(210) TM  2012/1299  (220) 05/12/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) Друштво за производство Трговија и 

услуги Б.Б.Ф КОМПАНИ ЛТД ДООЕЛ Скопје 

ул. Мак.Кос.Бригада 28/6а Скопје 1000, MK 

(540)  

 

(591) црна, црвена, бела 

(531) 26.04.15;27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  енергетски пијалоци  

 

(210) TM  2012/1324  (220) 11/12/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) СВИТ АРТ ДОО Скопје 

ул. Љубљанска бр. 4/Сити Мол-лок. Р4А 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591) зелена, сина, розева и бела 

(531) 24.17.04;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  јогурт  

 

(210) TM  2012/1326  (220) 11/12/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) СЗД Електролукс-Палензовски Димче 

Битола 

Ул. Браќа Мингови бр. 18 - Битола, MK 

(540)  

 

(591) бела, црна, сина, виолетова 

(531) 27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 22  јажиња, канапи, мрежи, шатори, 

настрешници од платно, надворешни навлаки за 

автомобили, едра, вреќи и торби кои не се 

опфатени во другите класи, материјали за 

полнење на душеци, сурови текстилни влакнести 

материи и текстилни материјали  

кл. 24  текстил и текстилни производи, кои не се 

опфатени во другите класи, покривки за кревети 

и маси  

кл. 25  облека, обувки и капи  

 

(210) TM  2012/1327  (220) 13/12/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) Трговско друштво за производство на 

рибони, трговија и услуги РИББОН Петревски 

Дане ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 
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ул. Радушка бб Скопје, Ѓорче Петров, 1000 

Скопје, MK 

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПјЕ  

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591) сина, црвена, бела 

(531) 01.01.05;26.11.11;27.05.11 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  класери (канцелариски материјали), кутии 

од картон или пластика, картон, производи од 

картон, папки (канцелариски материјали), 

фасцикли за документи (канцелариски 

материјали), етикети што не се од текстил, 

регистар (главни книги), канцелариски прибор со 

исклучок на мебел, канцелариски материјали, 

печатени материјали, налепници  

кл. 35  рекламирање, канцелариски работи, 

продажба на големо и продажба на мало на: 

класери (канцелариски материјали), кутии од 

картон или пластика, картон, производи од 

картон, папки (канцелариски материјали), 

фасцикли за документи (канцелариски 

материјали), етикети што не се од текстил, 

регистар (главни книги), канцелариски прибор со 

исклучок на мебел, канцелариски материјали, 

печатени материјали, налепници  

 

(210) TM  2012/1328  (220) 13/12/2012 

(442) 28/02/2014 

 (300) m 2012 10944  27/06/2012  UA 

(731) Japan Tobacco Inc. 

2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JP 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

CHILL OUT 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  цигари  

 

(210) TM  2012/1332  (220) 13/12/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) Друштво за комуникациски услуги ВИП 

ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје 

ул. Васил Аџиларски б.б., 8 кат, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 

(531) 27.05.01;27.05.21 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 

картотеки), изложби (организирање изложби) во 

комерцијални или рекламни цели, изнајмување 

рекламен простор, изнајмување уреднички 

апарати, изнајнување рекламен материјал, 

изработка на такси, изводи од сметка (изработка 

на изводи од сметка), јавно мислење 

(испитување на јавното мислење), објавување 

рекламни текстови, огласување /рекламирање/, 

организирање дејности (советување за 

организирање на дејностите), плакатирање 

/огласување/, преписи на соопштенија, 

промоција /продажба за трето лице/, 

пропагандни дејности, проучување на пазарот 

/маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање 

по пат на радио, рекламирање по пат на 

телевизија, рекламни огласи (ширење на 

рекламни огласи), статистичко информирање, 

телефонско одговарање (служби за телефонско 

одговарање/за отсутни претплатници/, ширење 

рекламен материјал /трактати, проспекти, 

печатени примероци/  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос на 

глас, податоци, слика, аудио, видео и 

информации по пат на телефон, телевизија и 
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глобална комуникациска мрежа; услуги на лична 

комуникација; услуги на пејџери; лизинг 

телекомуникациски опреми, напојувања и 

системи; услуги на електронска пошта; услуги на 

телевизиски пренос; обезбедување вести и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа; обезбедување 

информацми од именик по пат на телефон, 

телевизија и глобална комуникациска мрежа; 

обезбедување мултикориснички интерактивен 

пристап на глобална комуникациска мрежа; 

пренос и емитирање на сите видови аудио и 

видео програми по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа, главни 

(стожерни) интернет услуги, имено, брза линија 

или сериски врски кои ствараат главен премин 

во рамките на мрежата; видео и аудио 

телеконференции по пат на интернет, услуги на 

асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на 

дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), 

интернет протокол (ИП) на комуникациски 

услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа 

(ВПН) и услуги на приватна линија; 

обезбедување услуги на телекомуникациски 

мрежни премини и услуги на поврзување со 

протокол на пренос на рамка заради пренос на 

податоци; услуги на пренос на пакет од 

електронски податоци; услуги на комутација на 

гласот, податоци, видео и мултимедиа; 

овозможување телекомуникациско поврзување 

на интернет и на други компјутеризирани 

комуникации, податоци и безжична мрежа; 

обезбедување мултикориснички пристап на 

безжична комуникациска мрежа; обезбедување 

факс услуги; обезбедување услуги на 

складирање на електронски податоци за трети 

лица; телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување мрежен премин за поврзување 

независни телекомуникациски и компјутерски 

мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; 

услуги на говорна пошта; телекомуникациски 

услуги, особено, обезбедување бесплатни 

услуги и услуги на насочување на повиците; 

услуги на центрите за пораки во вид на 

телефонски говорни пораки; услуги на видео и 

аудио конференции и конференции на 

телефонски податоци; безжични 

телекомуникациски услуги, имено, безжичен 

пренос на звук и податоци; телекомуникациски 

услуги, имено обезбедување глас по пат на 

интернет протокол; обезбедување мрежен 

пристап со цел на размена на интернет 

сообраќајот помеѓу преносници на интернет 

сообраќајот; услуги на електронски пораки  

кл. 42  услуги на хостирање на web страници, 

услуги на дизајнирање на web страници, работа 

на електронски информациски мрежи; 

консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа 

на информативни технологии, компјутерско 

програмирање, телекомуникација, 

комуникациски мрежи, компјутеризирани 

комуникации, услуги на менаџмент на центри на 

податоци и глобални комуникациски мрежи; 

обезбедување услуги на центри на податоци; 

хостирање (хостинг), складирање и одржување 

на web страници, web центри, електронска 

пошта, електронски групи, лист сервери како и 

на дигитална содржина и податоци на трети 

лица; услуги на провајдери на апликативни 

услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски 

софтверски апликации за трети лица; услуги на 

автентификација во областа на 

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на 

компјутеризирани комуникации и мрежи 

наподатоци; обезбедување  информации во 

областа на мрежни услуги на компјутеризирани 

комуникации и услуги на центри на податоци  

 

(210) TM  2012/1333  (220) 13/12/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) Друштво за комуникациски услуги ВИП 

ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје 

ул. Васил Аџиларски б.б., 8 кат, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 

(531) 27.05.01;27.05.21 

(551) индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 

картотеки), изложби (организирање изложби) во 

комерцијални или рекламни цели, изнајмување 

рекламен простор, изнајмување уреднички 

апарати, изнајнување рекламен материјал, 

изработка на такси, изводи од сметка (изработка 

на изводи од сметка), јавно мислење 

(испитување на јавното мислење), објавување 

рекламни текстови, огласување /рекламирање/, 

организирање дејности (советување за 

организирање на дејностите), плакатирање 

/огласување/, преписи на соопштенија, 

промоција /продажба за трето лице/, 

пропагандни дејности, проучување на пазарот 

/маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање 

по пат на радио, рекламирање по пат на 

телевизија, рекламни огласи (ширење на 

рекламни огласи), статистичко информирање, 

телефонско одговарање (служби за телефонско 

одговарање/за отсутни претплатници/, ширење 

рекламен материјал /трактати, проспекти, 

печатени примероци/  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос на 

глас, податоци, слика, аудио, видео и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа; услуги на лична 

комуникација; услуги на пејџери; лизинг 

телекомуникациски опреми, напојувања и 

системи; услуги на електронска пошта; услуги на 

телевизиски пренос; обезбедување вести и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа; обезбедување 

информацми од именик по пат на телефон, 

телевизија и глобална комуникациска мрежа; 

обезбедување мултикориснички интерактивен 

пристап на глобална комуникациска мрежа; 

пренос и емитирање на сите видови аудио и 

видео програми по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа, главни 

(стожерни) интернет услуги, имено, брза линија 

или сериски врски кои ствараат главен премин 

во рамките на мрежата; видео и аудио 

телеконференции по пат на интернет, услуги на 

асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на 

дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), 

интернет протокол (ИП) на комуникациски 

услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа 

(ВПН) и услуги на приватна линија; 

обезбедување услуги на телекомуникациски 

мрежни премини и услуги на поврзување со 

протокол на пренос на рамка заради пренос на 

податоци; услуги на пренос на пакет од 

електронски податоци; услуги на комутација на 

гласот, податоци, видео и мултимедиа; 

овозможување телекомуникациско поврзување 

на интернет и на други компјутеризирани 

комуникации, податоци и безжична мрежа; 

обезбедување мултикориснички пристап на 

безжична комуникациска мрежа; обезбедување 

факс услуги; обезбедување услуги на 

складирање на електронски податоци за трети 

лица; телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување мрежен премин за поврзување 

независни телекомуникациски и компјутерски 

мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; 

услуги на говорна пошта; телекомуникациски 

услуги, особено, обезбедување бесплатни 

услуги и услуги на насочување на повиците; 

услуги на центрите за пораки во вид на 

телефонски говорни пораки; услуги на видео и 

аудио конференции и конференции на 

телефонски податоци; безжични 

телекомуникациски услуги, имено, безжичен 

пренос на звук и податоци; телекомуникациски 

услуги, имено обезбедување глас по пат на 

интернет протокол; обезбедување мрежен 

пристап со цел на размена на интернет 

сообраќајот помеѓу преносници на интернет 

сообраќајот; услуги на електронски пораки  

кл. 42  услуги на хостирање на web страници, 

услуги на дизајнирање на web страници, работа 

на електронски информациски мрежи; 

консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа 

на информативни технологии, компјутерско 

програмирање, телекомуникација, 

комуникациски мрежи, компјутеризирани 

комуникации, услуги на менаџмент на центри на 

податоци и глобални комуникациски мрежи; 

обезбедување услуги на центри на податоци; 

хостирање (хостинг), складирање и одржување 
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на web страници, web центри, електронска 

пошта, електронски групи, лист сервери како и 

на дигитална содржина и податоци на трети 

лица; услуги на провајдери на апликативни 

услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски 

софтверски апликации за трети лица; услуги на 

автентификација во областа на 

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на 

компјутеризирани комуникации и мрежи 

наподатоци; обезбедување  информации во 

областа на мрежни услуги на компјутеризирани 

комуникации и услуги на центри на податоци  

 

(210) TM  2012/1334  (220) 13/12/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) Друштво за комуникациски услуги ВИП 

ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје 

ул. Васил Аџиларски б.б., 8 кат, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 

(531) 24.17.07;27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 

картотеки), изложби (организирање изложби) во 

комерцијални или рекламни цели, изнајмување 

рекламен простор, изнајмување уреднички 

апарати, изнајнување рекламен материјал, 

изработка на такси, изводи од сметка (изработка 

на изводи од сметка), јавно мислење 

(испитување на јавното мислење), објавување 

рекламни текстови, огласување /рекламирање/, 

организирање дејности (советување за 

организирање на дејностите), плакатирање 

/огласување/, преписи на соопштенија, 

промоција /продажба за трето лице/, 

пропагандни дејности, проучување на пазарот 

/маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање 

по пат на радио, рекламирање по пат на 

телевизија, рекламни огласи (ширење на 

рекламни огласи), статистичко информирање, 

телефонско одговарање (служби за телефонско 

одговарање/за отсутни претплатници/, ширење 

рекламен материјал /трактати, проспекти, 

печатени примероци/  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос на 

глас, податоци, слика, аудио, видео и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа; услуги на лична 

комуникација; услуги на пејџери; лизинг 

телекомуникациски опреми, напојувања и 

системи; услуги на електронска пошта; услуги на 

телевизиски пренос; обезбедување вести и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа; обезбедување 

информацми од именик по пат на телефон, 

телевизија и глобална комуникациска мрежа; 

обезбедување мултикориснички интерактивен 

пристап на глобална комуникациска мрежа; 

пренос и емитирање на сите видови аудио и 

видео програми по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа, главни 

(стожерни) интернет услуги, имено, брза линија 

или сериски врски кои ствараат главен премин 

во рамките на мрежата; видео и аудио 

телеконференции по пат на интернет, услуги на 

асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на 

дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), 

интернет протокол (ИП) на комуникациски 

услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа 

(ВПН) и услуги на приватна линија; 

обезбедување услуги на телекомуникациски 

мрежни премини и услуги на поврзување со 

протокол на пренос на рамка заради пренос на 

податоци; услуги на пренос на пакет од 

електронски податоци; услуги на комутација на 

гласот, податоци, видео и мултимедиа; 

овозможување телекомуникациско поврзување 

на интернет и на други компјутеризирани 

комуникации, податоци и безжична мрежа; 

обезбедување мултикориснички пристап на 

безжична комуникациска мрежа; обезбедување 

факс услуги; обезбедување услуги на 

складирање на електронски податоци за трети 

лица; телекомуникациски услуги, особено, 
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обезбедување мрежен премин за поврзување 

независни телекомуникациски и компјутерски 

мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; 

услуги на говорна пошта; телекомуникациски 

услуги, особено, обезбедување бесплатни 

услуги и услуги на насочување на повиците; 

услуги на центрите за пораки во вид на 

телефонски говорни пораки; услуги на видео и 

аудио конференции и конференции на 

телефонски податоци; безжични 

телекомуникациски услуги, имено, безжичен 

пренос на звук и податоци; телекомуникациски 

услуги, имено обезбедување глас по пат на 

интернет протокол; обезбедување мрежен 

пристап со цел на размена на интернет 

сообраќајот помеѓу преносници на интернет 

сообраќајот; услуги на електронски пораки  

кл. 42  услуги на хостирање на web страници, 

услуги на дизајнирање на web страници, работа 

на електронски информациски мрежи; 

консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа 

на информативни технологии, компјутерско 

програмирање, телекомуникација, 

комуникациски мрежи, компјутеризирани 

комуникации, услуги на менаџмент на центри на 

податоци и глобални комуникациски мрежи; 

обезбедување услуги на центри на податоци; 

хостирање (хостинг), складирање и одржување 

на web страници, web центри, електронска 

пошта, електронски групи, лист сервери како и 

на дигитална содржина и податоци на трети 

лица; услуги на провајдери на апликативни 

услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски 

софтверски апликации за трети лица; услуги на 

автентификација во областа на 

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на 

компјутеризирани комуникации и мрежи 

наподатоци; обезбедување  информации во 

областа на мрежни услуги на компјутеризирани 

комуникации и услуги на центри на податоци  

 

(210) TM  2012/1335  (220) 13/12/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) Друштво за комуникациски услуги ВИП 

ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје 

ул. Васил Аџиларски б.б., 8 кат, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 

(531) 27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 

картотеки), изложби (организирање изложби) во 

комерцијални или рекламни цели, изнајмување 

рекламен простор, изнајмување уреднички 

апарати, изнајнување рекламен материјал, 

изработка на такси, изводи од сметка (изработка 

на изводи од сметка), јавно мислење 

(испитување на јавното мислење), објавување 

рекламни текстови, огласување /рекламирање/, 

организирање дејности (советување за 

организирање на дејностите), плакатирање 

/огласување/, преписи на соопштенија, 

промоција /продажба за трето лице/, 

пропагандни дејности, проучување на пазарот 

/маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање 

по пат на радио, рекламирање по пат на 

телевизија, рекламни огласи (ширење на 

рекламни огласи), статистичко информирање, 

телефонско одговарање (служби за телефонско 

одговарање/за отсутни претплатници/, ширење 

рекламен материјал /трактати, проспекти, 

печатени примероци/  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос на 

глас, податоци, слика, аудио, видео и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа; услуги на лична 

комуникација; услуги на пејџери; лизинг 

телекомуникациски опреми, напојувања и 

системи; услуги на електронска пошта; услуги на 

телевизиски пренос; обезбедување вести и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа; обезбедување 

информацми од именик по пат на телефон, 

телевизија и глобална комуникациска мрежа; 
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обезбедување мултикориснички интерактивен 

пристап на глобална комуникациска мрежа; 

пренос и емитирање на сите видови аудио и 

видео програми по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа, главни 

(стожерни) интернет услуги, имено, брза линија 

или сериски врски кои ствараат главен премин 

во рамките на мрежата; видео и аудио 

телеконференции по пат на интернет, услуги на 

асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на 

дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), 

интернет протокол (ИП) на комуникациски 

услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа 

(ВПН) и услуги на приватна линија; 

обезбедување услуги на телекомуникациски 

мрежни премини и услуги на поврзување со 

протокол на пренос на рамка заради пренос на 

податоци; услуги на пренос на пакет од 

електронски податоци; услуги на комутација на 

гласот, податоци, видео и мултимедиа; 

овозможување телекомуникациско поврзување 

на интернет и на други компјутеризирани 

комуникации, податоци и безжична мрежа; 

обезбедување мултикориснички пристап на 

безжична комуникациска мрежа; обезбедување 

факс услуги; обезбедување услуги на 

складирање на електронски податоци за трети 

лица; телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување мрежен премин за поврзување 

независни телекомуникациски и компјутерски 

мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; 

услуги на говорна пошта; телекомуникациски 

услуги, особено, обезбедување бесплатни 

услуги и услуги на насочување на повиците; 

услуги на центрите за пораки во вид на 

телефонски говорни пораки; услуги на видео и 

аудио конференции и конференции на 

телефонски податоци; безжични 

телекомуникациски услуги, имено, безжичен 

пренос на звук и податоци; телекомуникациски 

услуги, имено обезбедување глас по пат на 

интернет протокол; обезбедување мрежен 

пристап со цел на размена на интернет 

сообраќајот помеѓу преносници на интернет 

сообраќајот; услуги на електронски пораки  

кл. 42  услуги на хостирање на web страници, 

услуги на дизајнирање на web страници, работа 

на електронски информациски мрежи; 

консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа 

на информативни технологии, компјутерско 

програмирање, телекомуникација, 

комуникациски мрежи, компјутеризирани 

комуникации, услуги на менаџмент на центри на 

податоци и глобални комуникациски мрежи; 

обезбедување услуги на центри на податоци; 

хостирање (хостинг), складирање и одржување 

на web страници, web центри, електронска 

пошта, електронски групи, лист сервери како и 

на дигитална содржина и податоци на трети 

лица; услуги на провајдери на апликативни 

услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски 

софтверски апликации за трети лица; услуги на 

автентификација во областа на 

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на 

компјутеризирани комуникации и мрежи 

наподатоци; обезбедување  информации во 

областа на мрежни услуги на компјутеризирани 

комуникации и услуги на центри на податоци  

 

(210) TM  2012/1336  (220) 14/12/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) Друштво за деловни услуги и трговија 

СИТИ ПЛАЗА ДОО Скопје 

ул.Мито Хаџивасилев Јасмин бр.7, Скопје, MK 

(740) Александра Трајчовска, адвокат  

Ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000 Скопје, 1000 

(540)  

CMR 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 24  текстил и текстилни производи, кои не се 

опфатени со другите класи, покривки за кревети 

и маси  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 27  килими, рогузини, простирки и бришачи, 

линолеум и други подни прекривачи, ѕидни 

тапети коишто не се од текстил  

кл. 35  огласувње, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи  

кл. 36  осигурување, финансиски работи, 

монетарни работи, работи поврзани за недвижен 

имот  
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кл. 37  градежни конструкции, покривки, 

инсталациски услуги  

кл. 39  транспортни услуги, пакување и 

складирање стока, организирање патувања  

кл. 43  услуги за подготување храна и пијалаци; 

привремено сместување  

 

(210) TM  2012/1337  (220) 14/12/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) Друштво за комуникациски услуги ВИП 

ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје 

ул. Васил Аџиларски б.б., 8 кат, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

MEDIA PACKAGE PLUS 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 

картотеки), изложби (организирање изложби) во 

комерцијални или рекламни цели, изнајмување 

рекламен простор, изнајмување уреднички 

апарати, изнајнување рекламен материјал, 

изработка на такси, изводи од сметка (изработка 

на изводи од сметка), јавно мислење 

(испитување на јавното мислење), објавување 

рекламни текстови, огласување /рекламирање/, 

организирање дејности (советување за 

организирање на дејностите), плакатирање 

/огласување/, преписи на соопштенија, 

промоција /продажба за трето лице/, 

пропагандни дејности, проучување на пазарот 

/маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање 

по пат на радио, рекламирање по пат на 

телевизија, рекламни огласи (ширење на 

рекламни огласи), статистичко информирање, 

телефонско одговарање (служби за телефонско 

одговарање/за отсутни претплатници/, ширење 

рекламен материјал /трактати, проспекти, 

печатени примероци/  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос на 

глас, податоци, слика, аудио, видео и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа; услуги на лична 

комуникација; услуги на пејџери; лизинг 

телекомуникациски опреми, напојувања и 

системи; услуги на електронска пошта; услуги на 

телевизиски пренос; обезбедување вести и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа; обезбедување 

информацми од именик по пат на телефон, 

телевизија и глобална комуникациска мрежа; 

обезбедување мултикориснички интерактивен 

пристап на глобална комуникациска мрежа; 

пренос и емитирање на сите видови аудио и 

видео програми по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа, главни 

(стожерни) интернет услуги, имено, брза линија 

или сериски врски кои ствараат главен премин 

во рамките на мрежата; видео и аудио 

телеконференции по пат на интернет, услуги на 

асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на 

дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), 

интернет протокол (ИП) на комуникациски 

услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа 

(ВПН) и услуги на приватна линија; 

обезбедување услуги на телекомуникациски 

мрежни премини и услуги на поврзување со 

протокол на пренос на рамка заради пренос на 

податоци; услуги на пренос на пакет од 

електронски податоци; услуги на комутација на 

гласот, податоци, видео и мултимедиа; 

овозможување телекомуникациско поврзување 

на интернет и на други компјутеризирани 

комуникации, податоци и безжична мрежа; 

обезбедување мултикориснички пристап на 

безжична комуникациска мрежа; обезбедување 

факс услуги; обезбедување услуги на 

складирање на електронски податоци за трети 

лица; телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување мрежен премин за поврзување 

независни телекомуникациски и компјутерски 

мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; 

услуги на говорна пошта; телекомуникациски 

услуги, особено, обезбедување бесплатни 

услуги и услуги на насочување на повиците; 

услуги на центрите за пораки во вид на 

телефонски говорни пораки; услуги на видео и 
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аудио конференции и конференции на 

телефонски податоци; безжични 

телекомуникациски услуги, имено, безжичен 

пренос на звук и податоци; телекомуникациски 

услуги, имено обезбедување глас по пат на 

интернет протокол; обезбедување мрежен 

пристап со цел на размена на интернет 

сообраќајот помеѓу преносници на интернет 

сообраќајот; услуги на електронски пораки  

кл. 42  услуги на хостирање на web страници, 

услуги на дизајнирање на web страници, работа 

на електронски информациски мрежи; 

консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа 

на информативни технологии, компјутерско 

програмирање, телекомуникација, 

комуникациски мрежи, компјутеризирани 

комуникации, услуги на менаџмент на центри на 

податоци и глобални комуникациски мрежи; 

обезбедување услуги на центри на податоци; 

хостирање (хостинг), складирање и одржување 

на web страници, web центри, електронска 

пошта, електронски групи, лист сервери како и 

на дигитална содржина и податоци на трети 

лица; услуги на провајдери на апликативни 

услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски 

софтверски апликации за трети лица; услуги на 

автентификација во областа на 

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на 

компјутеризирани комуникации и мрежи 

наподатоци; обезбедување  информации во 

областа на мрежни услуги на компјутеризирани 

комуникации и услуги на центри на податоци  

 

(210) TM  2012/1338  (220) 14/12/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) Друштво за комуникациски услуги ВИП 

ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје 

ул. Васил Аџиларски б.б., 8 кат, Скопје, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

MEDIA PACKAGE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 

картотеки), изложби (организирање изложби) во 

комерцијални или рекламни цели, изнајмување 

рекламен простор, изнајмување уреднички 

апарати, изнајнување рекламен материјал, 

изработка на такси, изводи од сметка (изработка 

на изводи од сметка), јавно мислење 

(испитување на јавното мислење), објавување 

рекламни текстови, огласување /рекламирање/, 

организирање дејности (советување за 

организирање на дејностите), плакатирање 

/огласување/, преписи на соопштенија, 

промоција /продажба за трето лице/, 

пропагандни дејности, проучување на пазарот 

/маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање 

по пат на радио, рекламирање по пат на 

телевизија, рекламни огласи (ширење на 

рекламни огласи), статистичко информирање, 

телефонско одговарање (служби за телефонско 

одговарање/за отсутни претплатници/, ширење 

рекламен материјал /трактати, проспекти, 

печатени примероци/  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос на 

глас, податоци, слика, аудио, видео и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа; услуги на лична 

комуникација; услуги на пејџери; лизинг 

телекомуникациски опреми, напојувања и 

системи; услуги на електронска пошта; услуги на 

телевизиски пренос; обезбедување вести и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа; обезбедување 

информацми од именик по пат на телефон, 

телевизија и глобална комуникациска мрежа; 

обезбедување мултикориснички интерактивен 

пристап на глобална комуникациска мрежа; 

пренос и емитирање на сите видови аудио и 

видео програми по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа, главни 

(стожерни) интернет услуги, имено, брза линија 

или сериски врски кои ствараат главен премин 

во рамките на мрежата; видео и аудио 

телеконференции по пат на интернет, услуги на 
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асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на 

дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), 

интернет протокол (ИП) на комуникациски 

услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа 

(ВПН) и услуги на приватна линија; 

обезбедување услуги на телекомуникациски 

мрежни премини и услуги на поврзување со 

протокол на пренос на рамка заради пренос на 

податоци; услуги на пренос на пакет од 

електронски податоци; услуги на комутација на 

гласот, податоци, видео и мултимедиа; 

овозможување телекомуникациско поврзување 

на интернет и на други компјутеризирани 

комуникации, податоци и безжична мрежа; 

обезбедување мултикориснички пристап на 

безжична комуникациска мрежа; обезбедување 

факс услуги; обезбедување услуги на 

складирање на електронски податоци за трети 

лица; телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување мрежен премин за поврзување 

независни телекомуникациски и компјутерски 

мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; 

услуги на говорна пошта; телекомуникациски 

услуги, особено, обезбедување бесплатни 

услуги и услуги на насочување на повиците; 

услуги на центрите за пораки во вид на 

телефонски говорни пораки; услуги на видео и 

аудио конференции и конференции на 

телефонски податоци; безжични 

телекомуникациски услуги, имено, безжичен 

пренос на звук и податоци; телекомуникациски 

услуги, имено обезбедување глас по пат на 

интернет протокол; обезбедување мрежен 

пристап со цел на размена на интернет 

сообраќајот помеѓу преносници на интернет 

сообраќајот; услуги на електронски пораки  

кл. 42  услуги на хостирање на web страници, 

услуги на дизајнирање на web страници, работа 

на електронски информациски мрежи; 

консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа 

на информативни технологии, компјутерско 

програмирање, телекомуникација, 

комуникациски мрежи, компјутеризирани 

комуникации, услуги на менаџмент на центри на 

податоци и глобални комуникациски мрежи; 

обезбедување услуги на центри на податоци; 

хостирање (хостинг), складирање и одржување 

на web страници, web центри, електронска 

пошта, електронски групи, лист сервери како и 

на дигитална содржина и податоци на трети 

лица; услуги на провајдери на апликативни 

услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски 

софтверски апликации за трети лица; услуги на 

автентификација во областа на 

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на 

компјутеризирани комуникации и мрежи 

наподатоци; обезбедување  информации во 

областа на мрежни услуги на компјутеризирани 

комуникации и услуги на центри на податоци  

 

(210) TM  2012/1339  (220) 17/12/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) Western Union Holdings, Inc. 

12500 E. Belford Ave., M21A2, Englewood, 

Colorado 80112, US 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768 

(540)  

WU 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи со недвижнини  

 

(210) TM  2012/1340  (220) 17/12/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) „Самурај" Шабан и др. ДОО 

с.Студеничани, Скопје, MK 

(540)  

 

(531) 05.07.13;27.05.17 
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(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  патики, обувки, спортски обувки, чевли, 

спортски чевли  

кл. 35  работење на големо и мало со обувки  

кл. 40  обработка на материјали  

 

(210) TM  2012/1341  (220) 17/12/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) „Самурај" Шабан и др. ДОО 

с.Студеничани, Скопје, MK 

(540)  

 

(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  патики, обувки, спортски обувки, чевли, 

спортски чевли  

кл. 35  работење на големо и мало со обувки  

кл. 40  обработка на материјали  

 

(210) TM  2012/1342  (220) 17/12/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) „Самурај" Шабан и др. ДОО 

с.Студеничани, Скопје, MK 

(540)  

 

(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  патики, обувки, спортски обувки, чевли, 

спортски чевли  

кл. 35  работење на големо и мало со обувки  

кл. 40  обработка на материјали  

 

(210) TM  2012/1343  (220) 17/12/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) „Самурај" Шабан и др. ДОО 

с.Студеничани, Скопје, MK 

(540)  

 

(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  патики, обувки, спортски обувки, чевли, 

спортски чевли  

кл. 35  работење на големо и мало со обувки  

кл. 40  обработка на материјали  

 

(210) TM  2012/1344  (220) 17/12/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) „Самурај" Шабан и др. ДОО 

с.Студеничани, Скопје, MK 

(540)  

 

SAM SHOES 

COLLECTION (во 

изглед) 

(531) 27.05.21 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 25  патики, обувки, спортски обувки, чевли, 

спортски чевли  

кл. 35  работење на големо и мало со обувки  

кл. 40  обработка на материјали  

 

(210) TM  2012/1345  (220) 17/12/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) Коста Димов 

ул.Букурешка бр.105, 1000 Скопје, MK 

(740) Коста Димов  

ул. Јуриј Гагарин бр.6А, 1000 Скопје 

(540)  
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(591) жолта, бела, црна 

(531) 01.03.15;05.03.14;27.05.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни препарати, 

санитарни препарати за медицински цели, 

диететски супстанции што се користат во 

медицината, храна за бебиња, фластери, 

материјали за завои, материјали за пломбирање 

заби и забарски смоли, средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, 

саго, замена за кафе, брашно и производи од 

жита, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за 

печење, сол, сенф, оцет, сосови, (како мирудии), 

мирудии, мраз  

кл. 39  транспортни услуги, пакување и 

складирање стока, организирање патувања  

 

(210) TM  2012/1346  (220) 17/12/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) Коста Димов 

ул.Букурешка бр.105, 1000 Скопје, MK 

(740) Коста Димов  

ул. Јуриј Гагарин бр.6А, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591) темно и светло зелена, жолта, бела, црна 

(531) 01.03.15;05.03.14;27.05.04 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни препарати, 

санитарни препарати за медицински цели, 

диететски супстанции што се користат во 

медицината, храна за бебиња, фластери, 

материјали за завои, материјали за пломбирање 

заби и забарски смоли, средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, 

саго, замена за кафе, брашно и производи од 

жита, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за 

печење, сол, сенф, оцет, сосови, (како мирудии), 

мирудии, мраз  

кл. 39  транспортни услуги, пакување и 

складирање стока, организирање патувања  

 

(210) TM  2012/1347  (220) 17/12/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) ЛИОН ДОО  

ул. Ленинова бр. 1, 2200 Св. Николе, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

DELICE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, 

саго, замена за кафе; брашно и производи од 

жито, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за 

печење; сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); 

мирудии; мраз  

 

(210) TM  2012/1350  (220) 18/12/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) TAMRON CO., LTD. 

1385, Hasunuma, Minuma-Ku, Saitama-Shi, 

Saitama-Ken, JP 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 
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(540)  

TAMRON 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти: научни, поморски, 

геодетски, фотографски, кинематографски, 

оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, 

контрола (инспекција), спасување и настава; 

апарати и инструменти за спроведување, 

вклучување, трансформирање, акумулирање, 

регулирање или контролирање на 

електрицитетот; апарати за снимање, пренос и 

репродукција на звук или слика; магнетски 

носачи на податоци, дискови за снимање; 

компактни дискови, ДВД-а и други дигитални 

медии за снимање; механизми за апарати што 

се активираат со монети или жетони; регистар 

каси, машини за сметање, опрема за обработка 

на податоци, компјутери; компјутерски софтвер; 

апарати за гаснење пожар; имено оптички уреди 

и компоненти за влезна/излезна опрема 

(вклучувајќи скенери, копир машини, факс 

машини, печатачи) апарати за снимање 

(вклучувајќи оптички медии за податоци) дисплеј 

единици; посебно-дизајнирани огледала за 

ласерски апликации, поларизиран разделник на 

зрак, призми, производи за обложување на тенки 

филмови, оптички машини за LCD проектори, 

уреди за ласерски оптички системи, дихроични 

огледала, дихроични призми, објективи за 

дигитална камера, објективи за видео камера, 

објективи за камера за мобилни телефони, 

оптички апарати и инструменти вклучувајќи тест 

плочи за испитување на прецизноста на 

површината на леќите, камери со зумирање 

(камери со вградени леќи за зумирање), 

дигитални камери, камери од среден формат, 

CCTV камери, други камери, леќи, вклучувајќи 

фотографски леќи, леќи за CCTV камери, леќи 

за дигитална камера, леќи за видео камера, леќи 

за камера за мобилни телефони, асферични 

леќи, сферични леќи, проекциски леќи, 

моторизирани објективи за зумирање, објективи 

со варијабилен фокус, објективи со фиксен 

фокус за надзор, заменливи објективи за 

дигитални камери и други камери, објективи за 

набљудувачи камери, објективи за фабричка 

автоматизација, објективи за зголемување, 

објективи со широк агол, телефото објективи, 

макро објективи, објективи со фиксна фокусна 

должина, инфрацрвени објективи, филтри 

(фотографски), теле-конвертери, сенила 

(фотографски), едноножен статив, футроли за 

камери за на рамо, торби за камера, футроли за 

камери, капачиња за објективи, адаптери за 

поставување, држачи за филм, окулари, други 

делови и ацесоари за дигитални камери и други 

камери; кинематографски апарати и 

инструменти; интерферометар, сферометри; 

калапи, пластични леани компоненти; очила, 

контактни леќи; телекомуникациски машини, 

апарати, нивни делови и ацесоари; 

инфрацрвени камери, објективи за инфрацрвени 

камери, камери за возила, леќи за камери за 

возила, објективи за камери за возила, камери 

со панорамски видик, оптички систем за 

осветлување за возила, инфрацрвени камери за 

далеку, заменливи објективи за инфрацрвени 

камери за далеку, објективи за инфрацрвени 

камери за далеку, инфрацрвени објективи за 

далеку, камери за куполи, објективи "рибино око"  

 

(210) TM  2012/1351  (220) 18/12/2012 

(442) 28/02/2014 

 (300) 85657583  21/06/2012  US 

(731) Genzyme Corporation (a Massachusetts 

Corporation) 

500 Kendall Street, Cambridge, Massachusetts 

02142, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(540)  

CERDELGA 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за третманот на 

Гошерова болест  

 

(210) TM  2012/1352  (220) 18/12/2012 

(442) 28/02/2014 

 (300) 85657604  21/06/2012  US 
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(731) Genzyme Corporation (a Massachusetts 

Corporation) 

500 Kendall Street, Cambridge, Massachusetts 

02142, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(540)  

CIMUTOTE 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за третманот на 

Гошерова болест  

 

(210) TM  2012/1353  (220) 18/12/2012 

(442) 28/02/2014 

 (300) 85657589  21/06/2012  US 

(731) Genzyme Corporation (a Massachusetts 

Corporation) 

500 Kendall Street, Cambridge, Massachusetts 

02142, US 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(540)  

CIMVERIZ 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за третманот на 

Гошерова болест  

 

(210) TM  2012/1356  (220) 19/12/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) INGCO TOOLS CO., LIMITED 

2nd Floor, Abbott Building, Road Town, Tortola, 

VG 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(540)  

 

(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  машини и машински алати; мотори и 

погонски машини (освен за сувоземни возила); 

машински спојници и трансмисиски елементи 

(освен за сувоземни возила), земјоделски 

направи кои не се рачни; инкубатори за јајца; 

автоматски продажни машини; машински алати 

и алати на напојување; алати управувани од 

воздух, воздушни компресори; алати за градина 

и косилки на напојување; пумпи; замјоделски 

машини; генератори; мотори; ланчани дигалки; 

електрични машини за заварување; ацесоари за 

електрични алати  

кл. 8  рачни алати и направи; прибор за јадење; 

ладно оружје; жилети; торби за алат; алат за 

градини; инструменти за стругање; битови за 

рачни алати; дискови за дробење, дискови за 

сечење, дискови за полирање, дискови за 

брусење, сечила за пили  

кл. 9  апарати и инструменти: научни, поморски, 

геодетски, фотографски, кинематографски, 

оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, 

контрола (инспекција), спасување и настава; 

апарати и инструменти за спроведување, 

вклучување, трансформирање, акумулирање, 

регулирање или контролирање на 

електрицитетот; апарати за снимање, пренос и 

репродукција на звук или слика; магнетски 

носачи на податоци, дискови за снимање; 

компактни дискови, ДВД-а и други дигитални 

медии за снимање; механизми за апарати што 

се активираат со монети или жетони; регистар 

каси, машини за сметање, опрема за обработка 

на податоци, компјутери; компјутерски софтвер; 

апарати за гаснење пожар; безбедносни апарати 

и инструменти за превенција од несреќи или 

повреди; батерии, полначи за батерии  

 

(210) TM  2012/1357  (220) 18/12/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. 

2-9 Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku, Tokyo, 

JP 

(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ 

АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје 
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(540)  

JINARC 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2012/1358  (220) 18/12/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. 

2-9 Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku, Tokyo, 

JP 

(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ 

АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје 

(540)  

JINARQ 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(210) TM  2012/1359  (220) 20/12/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) Друштво за трговија на големо и мало 

АГРОТЕХНА Атанас и др. ДОО увоз-извоз 

Скопје 

ул.ПРВОМАЈСКА  бр.ББ, 1000 Скопје, MK 

(540)  

 

(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 7  машини и машински алати; мотори и 

погонски машини (освен за копнени возила); 

машински елементи за спојување и пренос 

(освен за копнени возила); земјоделски направи 

(кои не се рачни); инкубатори за јајца  

кл. 8  рачни алати и направи; прибор за јадење; 

ладно оружје; жилети  

кл. 9  научни, наутички, геодетски, фотографски, 

кинематографски и оптички апарати и 

инструменти, како и апарати и инструменти за 

мерење тежина, мерење, сигнализирање, 

проверка (контрола), апарати и инструменти за 

спасување и обучување; апарати и инструменти 

за спроведување, вклучување и 

исклучување, трансформирање, акумулирање, 

регулирање или контрола на електрична 

енергија; апарати за снимање, пренос или 

репродукција на звук или слика; магнетски 

носачи на податоци, дискови за снимање; 

автоматски машини и механизми за апаратите 

што се активираат со жетони; регистарски каси, 

машини за сметање, опрема за обработка на 

податоци и компјутери, апарати за гаснење 

пожар  

кл. 11  апарати за осветлување, греење, 

создавање пареа, готвење, ладење, сушење, 

вентилација, снабдување со вода и санитарни 

намени  

кл. 12  возила; апарати за движење по земја, 

воздух или вода  

кл. 18  кожа и имитации на кожа и производи 

направени од овие материјали, што не се 

вклучени во другите класи; животинска кожа, 

делови од животинска кожа; торби и куфери; 

чадори, сонцебрани и стапови за одење; 

камшици, узди и сарачки производи  

кл. 20  мебел, огледала, рамки за слики; 

производи што не се опфатени со другите класи, 

од дрво, плута, трска, врбови прачки, рогозина, 

рогови, коски, слонова коска, китова коска, 

школки, килибар, седеф, морска пена и замените 

за сите овие материјали или производи од 

пластика  

кл. 21  куќни или кујнски апарати и садови; 

чешли и сунѓери; четки (со исклучок на 

сликарски четки); материјали за правење четки; 

прибор за чистење; челични жици за стружење; 

сурово или полуобработено стакло (освен 

стакло што се користи во градежништвото); 

стаклени производи, порцелански и керамички 

предмети што не се вклучени во другите класи  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 28  игри и играчки; предмети за гимнастика и 

спорт што не се опфатени со другите класи; 

украси за елки  
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кл. 35  услуги при продажба на големо и мало со: 

килматизери, грејни тела, бела техника, 

акустика, ситни апарати за домаќинство, 

рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски работи  

 

(210) TM  2012/1360  (220) 21/12/2012 

(442) 28/02/2014 

 (300) 840322542  06/11/2012  BR 

(731) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability 

company organized and existing under the laws 

of the State of Delaware 

300 Renaissance Center, City of Detroit, State of 

Michigan 48265-3000, US 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768 

(540)  

SPARK ACTIV 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  моторни возила  

 

(210) TM  2012/1361  (220) 21/12/2012 

(442) 28/02/2014 

 (300) 840322550  06/11/2012  BR 

(731) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability 

company organized and existing under the laws 

of the State of Delaware 

300 Renaissance Center, City of Detroit, State of 

Michigan 48265-3000, US 

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ   

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768 

(540)  

SPIN ACTIV 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  моторни возила  

 

(210) TM  2012/1362  (220) 20/12/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) Teva Pharmaceuticals Europe B.V. 

Computerweg 10 3542DR Utrecht, NL 

(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ 

АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје 

(540)  

 

XEPTORAL 

(591)  

(531)  

(554)  

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за превенција и 

третман на имунолошки реакции на 

трансплантирани органи и за третман на 

автоимунитетни нарушувања  

 

(210) TM  2012/1363  (220) 20/12/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) Teva Pharmaceuticals Europe B.V. 

Computerweg 10 3542DR Utrecht, NL 

(740) Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ 

АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје  

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје 

(540)  

VANQUORAL 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за превенција и 

третман на имунолошки реакции на 

трансплантирани органи и за третман на 

автоимунитетни нарушувања  

 

(210) TM  2012/1364  (220) 21/12/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) Chiesi Farmaceutici S.p.A. 

Via Palermo 26/A, 43122 Parma, IT 

(740)  ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ  

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

SABACOMB 

(551) индивидуална 
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(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати и медицински 

препарати; фармацевтски препарати за 

лекување на респираторни заболувања  

 

(210) TM  2012/1365  (220) 21/12/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) SHENZHEN YONGNUO PHOTOGRAPHIC 

EQUIPMENT CO., LTD. 

THE 4TH OF B-D PILLAR AND 1-3 PILLAR, G/F, 

BUILDING 4, SAIGE SCINCE AND TECHNOLOGY 

PARK, HUAQIANG NORTH ROAD, FUTIAN, 

SHENZHEN, GUANGDONG PROVINCE, CN 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 

(531) 27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  оптички леќи; објективи (леќи) (оптика); 

фотоапарати (фотографија); блицеви 

(фотографија); преносни телефони; видео 

рекордери; видеокамери; компјутери; 

далечински управувачи; бленди (фотографија); 

полначи за електрични батерии; печатачи за 

употреба со компјутери  

 

(210) TM  2012/1366  (220) 24/12/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) BERKE PLASTIK SANAYI VE TICARET 

ANONIM SIRKETI 

Ataturk Mahallesi, Erzincan Caddesi, No: 24, 

Atasehir - Istanbul, TR 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 

(531) 27.05.17 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 17  гума, гутаперка, растителна смола, 

азбест, лискун и производите од овие 

материјали што не се вклучени во другите класи; 

пресувани пластични материјали кои се користат 

во производството; материјали за обвивање, за 

заптисување и за изолација; неметални 

еластични цевки  

 

(210) TM  2012/1368  (220) 25/12/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) Акционерско друштво за производство 

и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА - 

ТИКВЕШ експорт импорт АД Скопје 

ул. Трифун Хаџи Јанев бр. 5, 1000 Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591) бела, црна, црвена, златна, сребрена, сива 

(531) 25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  вино  

 

(210) TM  2012/1369  (220) 25/12/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) Акционерско друштво за производство 

и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА - 

ТИКВЕШ експорт импорт АД Скопје 

ул. Трифун Хаџи Јанев бр. 5, 1000 Скопје, MK 

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски  

Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје 

(540)  
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(591) бела, црна, црвена, златна, сребрена, сива 

(531) 25.01.19 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 33  вино  

 

(210) TM  2012/1373  (220) 26/12/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) АСП ГРОУП ДООЕЛ Друштво за 

производство, трговија и услуги експорт-

импорт Скопје 

ул.Подграѓе бр.17 - Стара Чаршија, 1000 

Скопје, MK 

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, 

Скопје 

(540)  

NEOTEX 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од нив кои 

не се опфатени со другите класи, печатени 

работи и пластични материјали за пакување кои 

не се опфатени во другите класи  

кл. 24  текстил и текстилни производи кои не се 

опфатени со другите класи, покривки за кревети 

и маси  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со  работи, канцелариски работи, 

рекламирање - ширење на рекламен материјал, 

on-line рекламирање по пат на компјутерска 

мрежа, изнајмување на време на пристап со 

комуникации по пат на сите начини за 

рекламирање; објавување рекламни текстови; 

услуги при продажба на големо и мало и услуги 

при увоз и извоз со: хартија, картон и 

производите од нив кои не се опфатени со 

другите класи, печатени работи, пластични 

материјали за пакување кои не се опфатени во 

другите класи, текстил и текстилни производи 

кои не се опфатени со другите класи, покривки 

за кревети и маси  

 

(210) TM  2012/1374  (220) 26/12/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) Fresenius Medical Care Deutschland 

GmbH 

Else-Kroner-Str. 1, 61352 Bad Homburg, DE 

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(540)  

SELUTRIO 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати, имено раствори 

за дијализа  

 

(210) TM  2012/1376  (220) 27/12/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) China Tobacco Guangdong Industrial Co., 

Ltd. 

8th-16th Floor, No.186, Linhexiheng Road, 

Tianhe, Guangzhou, CN 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 

(531) 27.05.01 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  цигари; тутун; цигари што содржат замена 

за тутун, што не се за медицинска употреба, 

кутии за цигари; држачи за цигари; пепелници за 

пушачи; кибрити; зпалки за пушачи; филтери за 

цигари, хартија за виткање цигари  

 

(210) TM  2012/1377  (220) 27/12/2012 

(442) 28/02/2014 
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(731) ДПТУ „ШИТКАРСКИ - 02" ДООЕЛ 

ул.25ти Мај бб, Св.Николе, MK 

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ  

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591) бела, жолта, кафена, црна, сива 

(531) 02.01.11;08.01.07 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  брашно и производи од жито, леб, 

производи од тесто и слатки, пекарски 

производи и бели пецива  

 

(210) TM  2012/1378  (220) 28/12/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) Фармацевтска, хемиска, козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје 

бул. Александар Македонски бр.12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591) бела и зелена 

(531) 27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  тоник за лице со колаген и Д-пантенол  

 

(210) TM  2012/1379  (220) 28/12/2012 

(442) 28/02/2014 

  

(731) Фармацевтска, хемиска, козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје 

бул. Александар Македонски бр.12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591) бела и розова 

(531) 27.05.24 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  млеко за лице со колаген и Д-пантенол  

 

(210) TM  2013/943  (220) 03/10/2013 

(442) 28/02/2014 

  

(731) Друштво за производство, трговија и 

услуги ПУЦКО ПЕТРОЛ увоз-извоз ДОО 

с.Пласница, Пласница, MK 

(740) Друштво за производство, трговија и услуги 

ПУЦКО ПЕТРОЛ увоз-извоз ДОО  

Бул.Партизански одреди бр.104, Скопје, Карпош 

(540)  

 

(591) бела и црвена 

(531) 01.15.15 

(551) индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги на продажба на големо со цврсти, 

течни и гасовити горива и слични производи и 

трговија на моторни горива и мазива  во 

специјализирани продавници  
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ПРЕГЛЕДИ 
 

ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД 
МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ 

(510) код во Меѓународната класафикација на трговски марки (Ниченска) 
(210) број на пријавата 
 
(731) (210) 

1 TM 2012/0777 

1 TM 2012/0781 

1 TM 2012/1097 

1 TM 2012/1126 

1 TM 2012/1130 

2 TM 2012/0775 

2 TM 2012/0776 

2 TM 2012/0782 

3 TM 2006/0490 

3 TM 2012/0640 

3 TM 2012/0641 

3 TM 2012/1100 

3 TM 2012/1125 

3 TM 2012/1126 

3 TM 2012/1194 

3 TM 2012/1195 

3 TM 2012/1209 

3 TM 2012/1210 

3 TM 2012/1211 

3 TM 2012/1212 

3 TM 2012/1213 

3 TM 2012/1262 

3 TM 2012/1263 

3 TM 2012/1378 

3 TM 2012/1379 

4 TM 2009/0824 

4 TM 2012/1192 

4 TM 2012/1194 

4 TM 2012/1195 

5 TM 2006/0490 

5 TM 2012/1087 

5 TM 2012/1088 

5 TM 2012/1097 

5 TM 2012/1109 

5 TM 2012/1110 

5 TM 2012/1111 

5 TM 2012/1112 

5 TM 2012/1113 

5 TM 2012/1131 

5 TM 2012/1169 

5 TM 2012/1170 

5 TM 2012/1173 

5 TM 2012/1174 

5 TM 2012/1194 

5 TM 2012/1195 

5 TM 2012/1197 

5 TM 2012/1237 

5 TM 2012/1246 

5 TM 2012/1345 

5 TM 2012/1346 

5 TM 2012/1351 

5 TM 2012/1352 

5 TM 2012/1353 

5 TM 2012/1357 

5 TM 2012/1358 

5 TM 2012/1362 

5 TM 2012/1363 

5 TM 2012/1364 

5 TM 2012/1374 

6 TM 2012/1194 

6 TM 2012/1195 

7 TM 2009/0824 

7 TM 2012/1128 

7 TM 2012/1194 

7 TM 2012/1195 

7 TM 2012/1356 

7 TM 2012/1359 

8 TM 2009/0824 

8 TM 2012/1129 

8 TM 2012/1356 

8 TM 2012/1359 

9 TM 2012/1128 

9 TM 2012/1129 

9 TM 2012/1134 

9 TM 2012/1193 

9 TM 2012/1350 

9 TM 2012/1356 

9 TM 2012/1359 

9 TM 2012/1365 

10 TM 2012/1086 

11 TM 2012/1128 

11 TM 2012/1171 

11 TM 2012/1176 

11 TM 2012/1194 

11 TM 2012/1195 

11 TM 2012/1359 

12 TM 2012/1082 

12 TM 2012/1083 

12 TM 2012/1116 

12 TM 2012/1126 

12 TM 2012/1148 

12 TM 2012/1149 

12 TM 2012/1191 

12 TM 2012/1194 

12 TM 2012/1195 

12 TM 2012/1359 

12 TM 2012/1360 

12 TM 2012/1361 

14 TM 2012/1194 

14 TM 2012/1195 

14 TM 2012/1198 

16 TM 2010/1367 

16 TM 2011/0999 

16 TM 2012/0747 

16 TM 2012/0791 

16 TM 2012/1126 

16 TM 2012/1186 

16 TM 2012/1194 

16 TM 2012/1195 

16 TM 2012/1199 

16 TM 2012/1258 

16 TM 2012/1259 

16 TM 2012/1327 

16 TM 2012/1373 

17 TM 2012/1176 

17 TM 2012/1194 
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17 TM 2012/1195 

17 TM 2012/1199 

17 TM 2012/1366 

18 TM 2012/1126 

18 TM 2012/1194 

18 TM 2012/1195 

18 TM 2012/1359 

19 TM 2012/1194 

19 TM 2012/1195 

20 TM 2012/1126 

20 TM 2012/1359 

21 TM 2012/1126 

21 TM 2012/1176 

21 TM 2012/1194 

21 TM 2012/1195 

21 TM 2012/1262 

21 TM 2012/1263 

21 TM 2012/1359 

22 TM 2012/1126 

22 TM 2012/1194 

22 TM 2012/1195 

22 TM 2012/1326 

23 TM 2012/1126 

23 TM 2012/1194 

23 TM 2012/1195 

24 TM 2012/1115 

24 TM 2012/1194 

24 TM 2012/1195 

24 TM 2012/1326 

24 TM 2012/1336 

24 TM 2012/1373 

25 TM 2012/1115 

25 TM 2012/1125 

25 TM 2012/1126 

25 TM 2012/1194 

25 TM 2012/1195 

25 TM 2012/1326 

25 TM 2012/1336 

25 TM 2012/1340 

25 TM 2012/1341 

25 TM 2012/1342 

25 TM 2012/1343 

25 TM 2012/1344 

25 TM 2012/1359 

27 TM 2012/1115 

27 TM 2012/1194 

27 TM 2012/1195 

27 TM 2012/1336 

28 TM 2012/1126 

28 TM 2012/1359 

29 TM 2012/1094 

29 TM 2012/1126 

29 TM 2012/1135 

29 TM 2012/1137 

29 TM 2012/1138 

29 TM 2012/1166 

29 TM 2012/1194 

29 TM 2012/1195 

29 TM 2012/1324 

30 TM 2011/0904 

30 TM 2012/1090 

30 TM 2012/1091 

30 TM 2012/1092 

30 TM 2012/1093 

30 TM 2012/1094 

30 TM 2012/1098 

30 TM 2012/1126 

30 TM 2012/1131 

30 TM 2012/1139 

30 TM 2012/1166 

30 TM 2012/1194 

30 TM 2012/1195 

30 TM 2012/1217 

30 TM 2012/1345 

30 TM 2012/1346 

30 TM 2012/1347 

30 TM 2012/1377 

31 TM 2012/1094 

31 TM 2012/1097 

31 TM 2012/1126 

32 TM 2005/0688 

32 TM 2012/1094 

32 TM 2012/1126 

32 TM 2012/1131 

32 TM 2012/1171 

32 TM 2012/1194 

32 TM 2012/1195 

32 TM 2012/1248 

32 TM 2012/1274 

32 TM 2012/1275 

32 TM 2012/1276 

32 TM 2012/1277 

32 TM 2012/1278 

32 TM 2012/1279 

32 TM 2012/1280 

32 TM 2012/1298 

32 TM 2012/1299 

33 TM 2011/0333 

33 TM 2012/1101 

33 TM 2012/1102 

33 TM 2012/1103 

33 TM 2012/1126 

33 TM 2012/1194 

33 TM 2012/1195 

33 TM 2012/1248 

33 TM 2012/1368 

33 TM 2012/1369 

34 TM 2012/1126 

34 TM 2012/1194 

34 TM 2012/1195 

34 TM 2012/1238 

34 TM 2012/1257 

34 TM 2012/1328 

34 TM 2012/1376 

35 TM 2010/1367 

35 TM 2011/0333 

35 TM 2011/0904 

35 TM 2011/0999 

35 TM 2012/0640 

35 TM 2012/0641 

35 TM 2012/0747 

35 TM 2012/0775 

35 TM 2012/0776 

35 TM 2012/0777 

35 TM 2012/0781 

35 TM 2012/0782 

35 TM 2012/0791 

35 TM 2012/1081 

35 TM 2012/1098 

35 TM 2012/1101 

35 TM 2012/1102 

35 TM 2012/1103 

35 TM 2012/1115 

35 TM 2012/1119 

35 TM 2012/1121 

35 TM 2012/1122 

35 TM 2012/1123 

35 TM 2012/1124 



 

 

Т р г о в с к и  м а р к и   126 | С т р а н а  
 

Гласник 21/1 февруари 2014, Скопје 

35 TM 2012/1126 

35 TM 2012/1129 

35 TM 2012/1140 

35 TM 2012/1141 

35 TM 2012/1142 

35 TM 2012/1166 

35 TM 2012/1167 

35 TM 2012/1171 

35 TM 2012/1176 

35 TM 2012/1186 

35 TM 2012/1194 

35 TM 2012/1195 

35 TM 2012/1199 

35 TM 2012/1265 

35 TM 2012/1327 

35 TM 2012/1332 

35 TM 2012/1333 

35 TM 2012/1334 

35 TM 2012/1335 

35 TM 2012/1336 

35 TM 2012/1337 

35 TM 2012/1338 

35 TM 2012/1340 

35 TM 2012/1341 

35 TM 2012/1342 

35 TM 2012/1343 

35 TM 2012/1344 

35 TM 2012/1359 

35 TM 2012/1373 

35 TM 2013/0943 

36 TM 2012/0812 

36 TM 2012/1081 

36 TM 2012/1084 

36 TM 2012/1085 

36 TM 2012/1115 

36 TM 2012/1127 

36 TM 2012/1194 

36 TM 2012/1195 

36 TM 2012/1336 

36 TM 2012/1339 

37 TM 2011/0999 

37 TM 2012/0812 

37 TM 2012/1115 

37 TM 2012/1127 

37 TM 2012/1176 

37 TM 2012/1193 

37 TM 2012/1194 

37 TM 2012/1195 

37 TM 2012/1336 

38 TM 2012/1121 

38 TM 2012/1122 

38 TM 2012/1123 

38 TM 2012/1124 

38 TM 2012/1140 

38 TM 2012/1141 

38 TM 2012/1142 

38 TM 2012/1194 

38 TM 2012/1195 

38 TM 2012/1265 

38 TM 2012/1332 

38 TM 2012/1333 

38 TM 2012/1334 

38 TM 2012/1335 

38 TM 2012/1337 

38 TM 2012/1338 

39 TM 2012/1115 

39 TM 2012/1194 

39 TM 2012/1195 

39 TM 2012/1236 

39 TM 2012/1336 

39 TM 2012/1345 

39 TM 2012/1346 

40 TM 2012/0791 

40 TM 2012/1194 

40 TM 2012/1195 

40 TM 2012/1340 

40 TM 2012/1341 

40 TM 2012/1342 

40 TM 2012/1343 

40 TM 2012/1344 

41 TM 2011/0946 

41 TM 2011/0999 

41 TM 2012/0747 

41 TM 2012/1162 

41 TM 2012/1178 

41 TM 2012/1179 

41 TM 2012/1180 

41 TM 2012/1181 

41 TM 2012/1182 

41 TM 2012/1183 

41 TM 2012/1184 

41 TM 2012/1186 

41 TM 2012/1189 

41 TM 2012/1190 

41 TM 2012/1254 

42 TM 2010/0552 

42 TM 2012/1121 

42 TM 2012/1122 

42 TM 2012/1123 

42 TM 2012/1124 

42 TM 2012/1127 

42 TM 2012/1140 

42 TM 2012/1141 

42 TM 2012/1142 

42 TM 2012/1193 

42 TM 2012/1194 

42 TM 2012/1195 

42 TM 2012/1265 

42 TM 2012/1332 

42 TM 2012/1333 

42 TM 2012/1334 

42 TM 2012/1335 

42 TM 2012/1337 

42 TM 2012/1338 

43 TM 2011/0904 

43 TM 2012/1115 

43 TM 2012/1120 

43 TM 2012/1126 

43 TM 2012/1127 

43 TM 2012/1151 

43 TM 2012/1154 

43 TM 2012/1155 

43 TM 2012/1156 

43 TM 2012/1157 

43 TM 2012/1162 

43 TM 2012/1175 

43 TM 2012/1194 

43 TM 2012/1195 

43 TM 2012/1336 

44 TM 2012/1127 

44 TM 2012/1151 

45 TM 2012/1081 

45 TM 2012/1107 

45 TM 2012/1162 

45 TM 2012/1194 

45 TM 2012/1195 
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ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ 
МАРКИ 

 
(731) носител на правото на трговски марка 
(210) број на трговската марка 
 
 

(731) (210) 

„Самурај" Шабан и др. ДОО MK/T/ 2012/1340 

„Самурај" Шабан и др. ДОО MK/T/ 2012/1341 

„Самурај" Шабан и др. ДОО MK/T/ 2012/1342 

„Самурај" Шабан и др. ДОО MK/T/ 2012/1343 

„Самурај" Шабан и др. ДОО MK/T/ 2012/1344 

BASF SE MK/T/ 2012/1097 

BERKE PLASTIK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI MK/T/ 2012/1366 

Borax Europe Limited MK/T/ 2012/1130 

Chevron Intellectual Property LLC (Delaware limited liability company) MK/T/ 2012/1192 

Chiesi Farmaceutici S.p.A. MK/T/ 2012/1364 

Chiesi Pharmaceuticals GmbH MK/T/ 2012/1169 

Chiesi Pharmaceuticals GmbH MK/T/ 2012/1170 

China Tobacco Guangdong Industrial Co., Ltd. MK/T/ 2012/1376 

DAys Inns Worldwide, Inc. MK/T/ 2012/1154 

DAys Inns Worldwide, Inc. MK/T/ 2012/1155 

DAys Inns Worldwide, Inc. MK/T/ 2012/1156 

DAys Inns Worldwide, Inc. MK/T/ 2012/1157 

EURO 07 AD MK/T/ 2011/999 

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH MK/T/ 2012/1374 

GENERAL MOTORS LLC, a limited liability company organized and existing 
under the laws of the State of Delaware 

MK/T/ 2012/1360 

GENERAL MOTORS LLC, a limited liability company organized and existing 
under the laws of the State of Delaware 

MK/T/ 2012/1361 

GENERAL MOTORS LLC, a limited liability company organized and existing 
under the laws of the State of Delaware, 

MK/T/ 2012/1134 

Genzyme Corporation (a Massachusetts Corporation) MK/T/ 2012/1086 

Genzyme Corporation (a Massachusetts Corporation) MK/T/ 2012/1351 

Genzyme Corporation (a Massachusetts Corporation) MK/T/ 2012/1352 

Genzyme Corporation (a Massachusetts Corporation) MK/T/ 2012/1353 

Guthy-Renker LLC MK/T/ 2006/490 

Henkel Srbija d.o.o. MK/T/ 2012/1100 

INELAS POLIURETANO, S.L. MK/T/ 2012/1199 

INGCO TOOLS CO., LIMITED MK/T/ 2012/1356 

Japan Tobacco Inc. MK/T/ 2012/1328 

JDB International Group Company Limited MK/T/ 2012/1131 

Kraft Foods Deutschland Holding GmbH MK/T/ 2012/1139 

Mediterranean Star LLC MK/T/ 2012/1238 

MERIDA INDUSTRY CO., LTD MK/T/ 2012/1148 
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MERIDA INDUSTRY CO., LTD MK/T/ 2012/1149 

NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as Nissan Motor Co., 
Ltd.) 

MK/T/ 2012/1116 

NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S. MK/T/ 2012/1237 

Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. MK/T/ 2012/1357 

Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. MK/T/ 2012/1358 

Parmigiani Fleurier S.A. MK/T/ 2012/1198 

PHARMANOVA D.O.O. Drustvo za proizvodnju farmaceutskih prizvoda MK/T/ 2012/1087 

PHARMANOVA D.O.O. Drustvo za proizvodnju farmaceutskih prizvoda MK/T/ 2012/1088 

Punch Industries, An unlimited Irish company MK/T/ 2012/1262 

Punch Industries, An unlimited Irish company MK/T/ 2012/1263 

Rothmans of Pall Mall Limited MK/T/ 2012/1257 

SAVATOURS MK/T/ 2012/1236 

SHANTHA BIOTECHNICS LIMITED MK/T/ 2012/1246 

SHENZHEN YONGNUO PHOTOGRAPHIC EQUIPMENT CO., LTD. MK/T/ 2012/1365 

Societe des produits NESTLE S.A. MK/T/ 2012/1093 

SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. MK/T/ 2012/1191 

TAMRON CO., LTD. MK/T/ 2012/1350 

Teva Pharmaceuticals Europe B.V. MK/T/ 2012/1362 

Teva Pharmaceuticals Europe B.V. MK/T/ 2012/1363 

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR  
CORPORATION ) 

MK/T/ 2012/1082 

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR 
CORPORATION) 

MK/T/ 2012/1083 

Transatlantic Holdings, Inc. MK/T/ 2012/1084 

Transatlantic Holdings, Inc. MK/T/ 2012/1085 

Tрговско друштво за услуги БЕТА КОНСАЛИНГ ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2012/1081 

Western Union Holdings, Inc. MK/T/ 2012/1339 

Адвокатско друштво ИНТЕР ПАРТЕС Скопје MK/T/ 2012/1107 

Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА 
ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт импорт АД Скопје 

MK/T/ 2012/1368 

Акционерско друштво за производство и промет на вино ВИНАРСКА 
ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт импорт АД Скопје 

MK/T/ 2012/1369 

АСП ГРОУП ДООЕЛ Друштво за производство, трговија и услуги 
експорт-импорт Скопје 

MK/T/ 2012/1373 

БАУАРТ ГРУПА ДОО MK/T/ 2012/1127 

ВИТАЛИА Никола и др. ДОО експорт-импорт MK/T/ 2012/1094 

Војо Николовски and Игор Николовски MK/T/ 2011/904 

Георгиевски Перо MK/T/ 2011/946 

ГОРДАН ОНЕ ДООЕЛ СКОПЈЕ MK/T/ 2012/1120 

ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДОО MK/T/ 2012/1186 

Дејан СПАСОВСКИ MK/T/ 2012/640 

Дејан СПАСОВСКИ MK/T/ 2012/641 

ДИВИСИОН ДООЕЛ MK/T/ 2010/1367 

ДПППУ НИК НОВА ПРИНТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје MK/T/ 2012/791 

ДППУ "АКВА БАР" ДОО увоз-извоз MK/T/ 2012/1171 
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ДПТУ „ШИТКАРСКИ - 02" ДООЕЛ MK/T/ 2012/1377 

Друштво за деловни услуги и трговија СИТИ ПЛАЗА ДОО Скопје MK/T/ 2012/1115 

Друштво за деловни услуги и трговија СИТИ ПЛАЗА ДОО Скопје MK/T/ 2012/1336 

Друштво за инженетинг и проектирање ДОТ АРХИТЕКТИ ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2012/812 

Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2012/1121 

Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2012/1122 

Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2012/1123 

Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2012/1124 

Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2012/1140 

Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2012/1141 

Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2012/1142 

Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2012/1265 

Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2012/1332 

Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2012/1333 

Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2012/1334 

Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2012/1335 

Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2012/1337 

Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2012/1338 

Друштво за преработка на кафе и трговија на големо и мало РИО ДООЕЛ MK/T/ 2012/1090 

Друштво за преработка на кафе и трговија на големо и мало РИО ДООЕЛ MK/T/ 2012/1091 

Друштво за преработка на кафе и трговија на големо и мало РИО ДООЕЛ MK/T/ 2012/1092 

Друштво за преработка на кафе и трговија на големо и мало РИО ДООЕЛ MK/T/ 2012/1098 

Друштво за производство Трговија и услуги Б.Б.Ф КОМПАНИ ЛТД 
ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2012/1274 

Друштво за производство Трговија и услуги Б.Б.Ф КОМПАНИ ЛТД 
ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2012/1275 

Друштво за производство Трговија и услуги Б.Б.Ф КОМПАНИ ЛТД 
ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2012/1276 

Друштво за производство Трговија и услуги Б.Б.Ф КОМПАНИ ЛТД 
ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2012/1277 

Друштво за производство Трговија и услуги Б.Б.Ф КОМПАНИ ЛТД 
ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2012/1278 

Друштво за производство Трговија и услуги Б.Б.Ф КОМПАНИ ЛТД 
ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2012/1279 

Друштво за производство Трговија и услуги Б.Б.Ф КОМПАНИ ЛТД 
ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2012/1280 

Друштво за производство Трговија и услуги Б.Б.Ф КОМПАНИ ЛТД 
ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2012/1298 

Друштво за производство Трговија и услуги Б.Б.Ф КОМПАНИ ЛТД 
ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2012/1299 

Друштво за производство, инженеринг, консалтинг и услуги ДОАЈЕН 
ДАТА СИСТЕМ Мирослав ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 

MK/T/ 2012/1193 

Друштво за производство, трговија и услуги ДАКА ФЕШН ДОО експорт-
импорт Скопје 

MK/T/ 2012/1119 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН 
ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2012/1194 

Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН 
ДООЕЛ Скопје 

MK/T/ 2012/1195 

Друштво за производство, трговија и услуги ЗЕНИТ ФАРМАЦИЈА ДООЕЛ 
Скопје 

MK/T/ 2012/1197 
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Друштво за производство, трговија и услуги МИРАНА Мирсинова Ана 
ДООЕЛ експорт-импорт ВЕЛЕС 

MK/T/ 2012/1137 

Друштво за производство, трговија и услуги МИРАНА Мирсинова Ана 
ДООЕЛ експорт-импорт ВЕЛЕС 

MK/T/ 2012/1138 

Друштво за производство, трговија и услуги ПУЦКО ПЕТРОЛ увоз-извоз 
ДОО 

MK/T/ 2013/943 

Друштво за производство, трговија и услуги СУПЕР ПЕТКА извоз-увоз 
ДООЕЛ Велес 

MK/T/ 2012/1126 

Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало АЛФА 
ЕЛЕКТРОНИК Мирјана, ДООЕЛ увоз-извоз, Битола 

MK/T/ 2012/1128 

Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало АЛФА 
ЕЛЕКТРОНИК Мирјана, ДООЕЛ увоз-извоз, Битола 

MK/T/ 2012/1129 

Друштво за трговија на големо и мало АГРОТЕХНА Атанас и др. ДОО 
увоз-извоз Скопје 

MK/T/ 2012/1359 

Друштво за трговија, застапништво и концигнација НИМЕТ ДООЕЛ 
експорт - импорт Скопје 

MK/T/ 2009/824 

Друштво за трговија, производство и услуги САВАОТ ГРЕИС ДООЕЛ 
Струмица 

MK/T/ 2012/1166 

Здружение ВИЗИОНИ М Скопје MK/T/ 2012/747 

Здружение Совет за грижи и воспитување на децата на град Скопје MK/T/ 2012/1254 

Здужение на граѓани: „Ден на дрвото - засади ја својата иднина!" MK/T/ 2010/552 

Златевски Љубиша MK/T/ 2012/1248 

КОСМОС ГРУП ДООЕЛ увоз извоз Скопје MK/T/ 2012/1125 

Коста Димов MK/T/ 2012/1345 

Коста Димов MK/T/ 2012/1346 

ЛИОН ДОО  MK/T/ 2012/1347 

Мега Трејд ДОО Гостивар MK/T/ 2012/1167 

Мирослав Ничиќ MK/T/ 2012/1162 

Младенова Билјана; Младенова Ивана and Младенова Ана MK/T/ 2012/1258 

Младенова Билјана; Младенова Ивана and Младенова Ана MK/T/ 2012/1259 

МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО MK/T/ 2012/1135 

ОХИС ПВА ФАР ДООЕЛ, Скопје MK/T/ 2012/775 

ОХИС ПВА ФАР ДООЕЛ, Скопје MK/T/ 2012/776 

ОХИС ПВА ФАР ДООЕЛ, Скопје MK/T/ 2012/777 

ОХИС ПВА ФАР ДООЕЛ, Скопје MK/T/ 2012/781 

ОХИС ПВА ФАР ДООЕЛ, Скопје MK/T/ 2012/782 

ПИВАРА СКОПЈЕ, А.Д. MK/T/ 2005/688 

Приватна здравствена установа - специјалистичка ординација по 
дерматовенерологија ДЕРМА САНА - ДЕРМИКА Скопје 

MK/T/ 2012/1151 

СВИТ АРТ ДОО Скопје MK/T/ 2012/1324 

Селекс Лоџик ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2012/1175 

СЗД Електролукс-Палензовски Димче Битола MK/T/ 2012/1176 

СЗД Електролукс-Палензовски Димче Битола MK/T/ 2012/1326 

СКОВИН АД СКОПЈЕ MK/T/ 2011/333 

СКОВИН АД СКОПЈЕ MK/T/ 2012/1101 

СКОВИН АД СКОПЈЕ MK/T/ 2012/1102 

СКОВИН АД СКОПЈЕ MK/T/ 2012/1103 

ТЕЛЕГРАФ ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2012/1178 
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ТЕЛЕГРАФ ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2012/1179 

ТЕЛЕГРАФ ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2012/1180 

ТЕЛЕГРАФ ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2012/1181 

ТЕЛЕГРАФ ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2012/1182 

ТЕЛЕГРАФ ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2012/1183 

ТЕЛЕГРАФ ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2012/1184 

ТЕЛЕГРАФ ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2012/1189 

ТЕЛЕГРАФ ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2012/1190 

Трговско друштво за производство на рибони, трговија и услуги 
РИББОН Петревски Дане ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 

MK/T/ 2012/1327 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје MK/T/ 2012/1173 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје MK/T/ 2012/1211 

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје MK/T/ 2012/1217 

Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија АЛКАЛОИД А Д - Скопје MK/T/ 2012/1212 

Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија ''АЛКАЛОИД'' А. Д. - 
Скопје, Ц.О. 

MK/T/ 2012/1109 

Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија ''АЛКАЛОИД'' А. Д. - 
Скопје, Ц.О. 

MK/T/ 2012/1110 

Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија ''АЛКАЛОИД'' А. Д. - 
Скопје, Ц.О. 

MK/T/ 2012/1111 

Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија ''АЛКАЛОИД'' А. Д. - 
Скопје, Ц.О. 

MK/T/ 2012/1112 

Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија ''АЛКАЛОИД'' А. Д. - 
Скопје, Ц.О. 

MK/T/ 2012/1113 

Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје MK/T/ 2012/1174 

Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје MK/T/ 2012/1209 

Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје MK/T/ 2012/1210 

Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје MK/T/ 2012/1213 

Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје MK/T/ 2012/1378 

Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје MK/T/ 2012/1379 
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РЕШЕНИЈА НА  

ТРГОВСКИ МАРКИ 
 

Во согласност со членот 147 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на 

Република Македонија”, бр.47/02, 42/03 и 09/04), Државниот завод за индустриска сопственост ги 

објавува податоците за признаените права на трговски марки. 

 

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60): 

 

(111) Регистарски број на документот 

(151) Дата на регистрирање 

(181) Дата на важење (очекувано) 

(186) Дата на истекот на продолжувањето (очекувано) 

(210) Број на пријавата 

(220) Дата на поднесување 

(230) Дата на изложбено или саемско првенство 

(300) Право на првенство: дата, држава, број 

(450) Дата на објавување 

(510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и 

список на производите и услугите 

(540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод 

(551) Ознака за пријава на колективена трговска марка 

(560) Ознака за тродимензионалена трговска марка 

(580) Дата на донесување решение со кое се впишува секоја промена во регистарот 

(591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои 

(600) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (дата еџ-ЅУ број на 

пријавата/исправа/решение) 

(732) Носител на правото 

(740) Застапник 

(770) Име и адреса на претходниот носител 

(791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Datа
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(111)  20619   (151)  03/02/2014 

(210)  TM  2010/553  (220)  30/04/2010 

(181)  30/04/2020 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  Здужение на граѓани "Ден на дрвото - 

засади ја својата иднина!" 

ул. Македонија бр. 3, MK 

(540)  

 

(591)  зелена, жолта, црвена и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 42  заштита и унапредување на животната 

средина  

 

(111)  20658   (151)  10/02/2014 

(210)  TM  2011/549  (220)  23/05/2011 

(181)  23/05/2021 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  Здружение за афирмација, 

популаризација и унапредување на 

архитектонската дејност и други сродни 

дејности „Форум Скопје" 

ул.Славка Недиќ бр.14/1-1, 1000 Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  бела и светло сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  oрганизирање на изложби во 

комерцијални и рекламни цели, изнајмување 

рекламен простор, јавно мислење (испитување 

на јавното мислење), објавување рекламни 

текстови, обработка на текстови, рекламирање, 

промовирање на продажбата за трети лица, 

маркетинг истражување, рекламни огласи 

(ширење на рекламни огласи), управување со 

работата, водење на работењето, комерцијална 

администрација, канцелариски работи, ширење 

на рекламни текстови, ширење на рекламни 

огласи, проспекти, печатени примероци/, 

ангажирање манекени за рекламирање или 

промовирање на производи, изнајмување 

рекламен материјал, изнајмување рекламен 

простор, информативни агенции, услуги за 

дизајн на страници, за рекламни цели  

кл. 41  oбразовни услуги, разонода (забава), 

спортски и културни активности, забавни 

паркови, известување за забави, изложби 

(организирање изложби) во културни или 

воспитни цели, информирање за образование, 

конгреси (организирање и водење конгреси), 

организирање и водење конференции, 

објавување текстови / не се рекламни/, 

образование (информирање за образование), 

образовни услуги, обука (практична обука, 

демонстрирање), организирање и водење 

работилници, семинари (организирање и водење 

семинари), симпозиуми (организирање и водење 

на симпозиуми)  
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кл. 42  aрхитектура, внатрешно уредување, 

градежно советување, графички дизајн, 

изработка на градежни планови  

 

(111)  20657   (151)  10/02/2014 

(210)  TM  2011/794  (220)  21/07/2011 

(181)  21/07/2021 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  Друштво за производство, промет и 

услуги ПАНТО ГРУП ДООЕЛ експорт-импорт 

ул. Анкарска бр. 23/2, Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  - 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги на продажба на големо и мало со 

кондиторски производи  

 

(111)  20656   (151)  06/02/2014 

(210)  TM  2011/824  (220)  28/07/2011 

(181)  28/07/2021 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  E. I. du Pont de Nemours and Company 

1007 Market Street, Wilmington, Delaware 19898, 

US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

BENEVIA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  хербициди, фунгициди, инсектициди  

 

(111)  20547   (151)  22/01/2014 

(210)  TM  2011/988  (220)  15/09/2011 

(181)  15/09/2021 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  Милтон Манаки 

ул.Вараждинска бр.24 Куманово, MK 

(540)  

M A N A K I 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

науката, фотографиите, како и земјоделството, 

градинарството и шумарството, сурови вештачки 

смоли, сурови пластични материи, вештачки 

ѓубриња, смеши за гасење пожар, препарати за 

калење и заварување метали, хемиски 

супстанции за конзервирање прехрамбени 

производи, материи за штавење, адхезиви 

(лепливи материи) што се користат во 

индустријата  

кл. 9  апарати и инструменти, научни, поморски, 

геодедски, фотографски, кинематографски, 

оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, 

проверка(контрола), спасување и настава, 

апарати и инструменти за спроведување, 

вклучување и исклучување, трансформирање, 

акумулирање, регулирање или контролирање на 

електрицитетот, апарати за снимање, пренос 

или репродукција на звук или слика, магнетски 

носачи на податоци, дискови за снимање, 

автоматски машини и механизми за апаратите 

што се активираат со монети или жетони, 

регистарски каси, машини за сметање, опрема 

за обработка на податоци и компјутери, апарати 

за гасење пожар  

кл. 16  хартија, картон и производите од нив кои 

не се опфатени со другите класи, печатени 

работи, книговезнички материјал, фотографии, 

канцелариски материјал, лепила за 

канцелариска и куќна употреба, сликарски 

прибор, скликарски четки, машини за пишување 

и канцелариски прибор (освен мебелот), 

материјал за обука и настава (освен апарати), 

пластични материјали за пакување кои не се 

опфатени во другите класи, печатарски букви, 

клишиња  

кл. 35  рекламирање, водење на работењето, 

управување со работата, канцелариски работи  
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кл. 36  осигурување, финансиски работи, 

монетарни работи, работи поврзани за недвижен 

имот  

кл. 40  обработка на материјали  

кл. 41  образовни услуги, обука, забава, спортски 

и културни активности  

кл. 42  научни и технолошки услуги и 

истражувања и планирањето поврзано со нив, 

услуги за индустриски анализи и истражувања, 

изработка и развој на компјутерски хардвер и 

софтвер  

кл. 45  правни услуги, безбедносни услуги за 

заштита на имот и лица, 

лични и социјални услуги што ги даваат трети 

лица за задоволување на потребите на 

поединците  

 

(111)  20533   (151)  23/12/2013 

(210)  TM  2011/1005  (220)  23/09/2011 

(181)  23/09/2021 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  Војо Николоски and Игор Николоски 

ул.Боге Велјановски бр.100, Гостивар , MK 

and ул.Боге Велјановски бр.15, Гостивар, MK 

(740)  МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат 

ул. "Орце Николов" бр. 75, 1000, Скопје 

(540)  

МЕКИЦИТЕ ОД СТРАЖА 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  панцероти, мекици  

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало  

кл. 43  самопослужување (ресторани со 

самопослужување), служење храна и пијалоци  

 

(111)  20534   (151)  24/12/2013 

(210)  TM  2011/1197  (220)  14/11/2011 

(181)  14/11/2021 

(450)  28/02/2014 

(732)  Друштво за производство, трговија и 

услуги ФАНСИ КОРНЕР ЦОПАНЕЛИС ДООЕЛ 

Валандово 

ул.Никола Карев бб, Валандово, MK 

(740)  Зоран Стојановски, адвокат 

ул.Борис Кидрич бр.72 Тетово 

(540)  

 

(591)  жолта, кафена, бела и сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  производи од тесто и слатки  

 

(111)  20548   (151)  11/02/2014 

(210)  TM  2012/93  (220)  31/01/2012 

(181)  31/01/2022 

(450)  28/02/2014 

(732)  БОРОЛА ДОО 

ул.Црвена Вода бр.22, Битола, MK 

(540)  

ENTAN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни производи; 

хигиенски производи за медицинска употреба; 

диететски супстанции прилагодени за 

медицинска употреба, храна за бебиња; 

фластери, материјали за преврзување; 

материјал за пломбирање заби, забарски смоли; 

дезинфекциони средства;  

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски работи  

 

(111)  20549   (151)  11/02/2014 

(210)  TM  2012/170  (220)  23/02/2012 

(181)  23/02/2022 

(450)  28/02/2014 

(300)  010214724  24/08/2011  EM 

(732)  Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, New 

Jersey 08889, US 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
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ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768 

(540)  

TESLITA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за превенција и 

третман на дијабетес  

 

(111)  20550   (151)  11/02/2014 

(210)  TM  2012/201  (220)  05/03/2012 

(181)  05/03/2022 

(450)  28/02/2014 

(732)  Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, New 

Jersey 08889, US 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768 

(540)  

JACORIN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати за човечка 

употреба  

 

(111)  20590   (151)  14/02/2014 

(210)  TM  2012/204  (220)  05/03/2012 

(181)  05/03/2022 

(450)  28/02/2014 

(732)  Индустрија за млеко, млечни производи 

и сокови АД "МЛЕКАРА БИТОЛА" 

ул. Долнооризарски пат бб, 7000 Битола, MK 

(740)  АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  темно и светло жолта, темно и светло 

зелена, темно и светло кафена, бела, темно и 

светло црвена, сина и темно и светло златна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млечен производ (кашкавал)  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи, 

услуги при продажба на големо и мало и услуги 

при увоз и извоз со: млечен производ (кашкавал)  

 

(111)  20591   (151)  14/02/2014 

(210)  TM  2012/205  (220)  05/03/2012 

(181)  05/03/2022 

(450)  28/02/2014 

(732)  Индустрија за млеко, млечни производи 

и сокови АД "МЛЕКАРА БИТОЛА" 

ул. Долнооризарски пат бб, 7000 Битола, MK 

(740)  АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, 

Скопје 

(540)  
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(591)  темно и светло жолта, темно и светло 

зелена, темно и светло кафена, бела, темно и 

светло црвена, сина, златна и црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млечен производ (кашкавал)  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи, 

услуги при продажба на големо и мало и услуги 

при увоз и извоз со: млечен производ (кашкавал)  

 

(111)  20592   (151)  14/02/2014 

(210)  TM  2012/234  (220)  12/03/2012 

(181)  12/03/2022 

(450)  28/02/2014 

(732)  Индустрија за млеко, млечни производи 

и сокови АД "МЛЕКАРА БИТОЛА" 

ул. Долнооризарски пат бб, 7000 Битола, MK 

(740)  АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  бела, темно и светло сина, кафена, темно 

и светло зелена, жолта, црвена и кафена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  млеко со потекло од битолскиот регион  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи, 

услуги при продажба на големо и мало и увоз и 

извоз на големо и мало на млеко со потекло од 

битолскиот регион  

 

(111)  20562   (151)  11/02/2014 

(210)  TM  2012/236  (220)  12/03/2012 

(181)  12/03/2022 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  BUSINESS WIRE, Inc. 

44 Montgomery Street, 39th Floor, San 

Francisco, California 94104, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(540)  

 

BUSINESS WIRE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  електронски билтени, соопштенија за 

јавноста и вести  

кл. 38  електронски пренос на пораки и слики, 

податоци и документи, преку компјутерски 

терминали, интернет, сателитски и бежичен 

пренос; електронска пошта, пренос на факс  

кл. 41  публикација на билтени, соопштенија за 

јавноста и вести  

 

(111)  20567   (151)  11/02/2014 

(210)  TM  2012/241  (220)  13/03/2012 

(181)  13/03/2022 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  Друштво за комуникациски услуги ВИП 

ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје 

ул. Васил Аџиларски бб, 8 кат, 1000 Скопје, 

MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 

картотеки), изложби (организирање изложби) во 

комерцијални или рекламни цели, изнајмување 



 

138 | С т р а н а   Т р г о в с к и  м а р к и  
 

Гласник 21/1 февруари 2014, Скопје 

рекламен простор, изнајмување уреднички 

апарати, изнајмување рекламен материјал, 

изработка на такси, изводи од сметка (изработка 

на изводи од сметка), јавно мислење 

(испитување на јавното мислење), објавување 

рекламни текстови, огласување /рекламирање/, 

организирање дејности (советување за 

организирање на дејностите), плакатирање 

/огласување/, преписи на соопштенија, 

промоција /продажба за трето лице/, 

пропагандни дејности, проучување на пазарот 

/маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање 

по пат на радио, рекламирање по пат на 

телевизија, рекламни огласи (ширење на 

рекламни огласи), статистичко информирање, 

телефонско одговарање (служби за телефонско 

одговарање/за отсутни претплатници/, ширење 

рекламен материјал /трактати, проспекти, 

печатени примероци/  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос на 

глас, податоци, слика, аудио, видео и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа; услуги на лична 

комуникација; услуги на пејџери; лизинг 

телекомуникациски опреми, напојувања и 

системи; услуги на електронска пошта; услуги на 

телевизиски пренос; обезбедување вести и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа; обезбедување 

информации од именик по пат на телефон, 

телевизија и глобална комуникациска мрежа; 

обезбедување мултикориснички интерактивен 

пристап на глобална комуникациска мрежа; 

пренос и емитирање на сите видови аудио и 

видео програми по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа, главни 

(стожерни) интернет услуги, имено, брза линија 

или сериски врски кои ствараат главен премин 

во рамките на мрежата; видео и аудио 

телеконференции по пат на интернет, услуги на 

асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на 

дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), 

интернет протокол (ИП) на комуникациски 

услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа 

(ВПН) и услуги на приватна линија; 

обезбедување услуги на телекомуникациски 

мрежни премини и услуги на поврзување со 

протокол на пренос на рамка заради пренос на 

податоци; услуги на пренос на пакет од 

електронски податоци; услуги на комутација на 

гласот, податоци, видео и мултимедиа; 

овозможување телекомуникациско поврзување 

на интернет и на други компјутеризирани 

комуникации, податоци и безжична мрежа; 

обезбедување мултикориснички пристап на 

безжична комуникациска мрежа; обезбедување 

факс услуги; обезбедување услуги на 

складирање на електронски податоци за трети 

лица; телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување мрежен премин за поврзување 

независни телекомуникациски и компјутерски 

мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; 

услуги на говорна пошта; телекомуникациски 

услуги, особено, обезбедување бесплатни 

услуги и услуги на насочување на повиците; 

услуги на центрите за пораки во вид на 

телефонски говорни пораки; услуги на видео и 

аудио конференции и конференции на 

телефонски податоци; безжични 

телекомуникациски услуги, имено, безжичен 

пренос на звук и податоци; телекомуникациски 

услуги, имено обезбедување глас по пат на 

интернет протокол; обезбедување мрежен 

пристап со цел на размена на интернет 

сообраќајот помеѓу преносници на интернет 

сообраќајот; услуги на електронски пораки  

кл. 42  услуги на хостирање на web страници, 

услуги на дизајнирање на web страни, работа на 

електронски информациски мрежи; консалтинг 

услуги и услуги на дизајн во областа на 

информативни технологии, компјутерско 

програмирање, телекомуникација, 

комуникациски мрежи, компјутеризирани 

комуникации, услуги на менаџмент на центри на 

податоци и глобални комуникациски мрежи; 

обезбедување услуги на центри на податоци; 

хостирање (хостинг), складирање и одржување 

на web сајтови, web центри, електронска пошта, 

електронски групи, лист сервери како и на 

дигитална содржина и податоци на трети лица; 

услуги на провајдери на апликативни услуги 

(АСП), имено, хостирање компјутерски 

софтверски апликации за трети лица; услуги на 
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автентификација во областа на 

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на 

компјутеризирани комуникации и мрежи на 

податоци; обезбедување информации во 

областа на мрежни услуги на компјутеризирани 

комуникации и услуги на центри на податоци  

 

(111)  20568   (151)  11/02/2014 

(210)  TM  2012/242  (220)  13/03/2012 

(181)  13/03/2022 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  Друштво за комуникациски услуги ВИП 

ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје 

ул. Васил Аџиларски бб, 8 кат, 1000 Скопје, 

MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  дејности (помош во водењето на 

дејностите), демонстрација на производи, 

информации за дејноста, информатички 

картотеки (водење на информатичките 

картотеки), изложби (организирање изложби) во 

комерцијални или рекламни цели, изнајмување 

рекламен простор, изнајмување уреднички 

апарати, изнајмување рекламен материјал, 

изработка на такси, изводи од сметка (изработка 

на изводи од сметка), јавно мислење 

(испитување на јавното мислење), објавување 

рекламни текстови, огласување /рекламирање/, 

организирање дејности (советување за 

организирање на дејностите), плакатирање 

/огласување/, преписи на соопштенија, 

промоција /продажба за трето лице/, 

пропагандни дејности, проучување на пазарот 

/маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање 

по пат на радио, рекламирање по пат на 

телевизија, рекламни огласи (ширење на 

рекламни огласи), статистичко информирање, 

телефонско одговарање (служби за телефонско 

одговарање/за отсутни претплатници/, ширење 

рекламен материјал /трактати, проспекти, 

печатени примероци/  

кл. 38  услуги на телекомуникација и 

информативна технологија, имено, пренос на 

глас, податоци, слика, аудио, видео и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа; услуги на лична 

комуникација; услуги на пејџери; лизинг 

телекомуникациски опреми, напојувања и 

системи; услуги на електронска пошта; услуги на 

телевизиски пренос; обезбедување вести и 

информации по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа; обезбедување 

информации од именик по пат на телефон, 

телевизија и глобална комуникациска мрежа; 

обезбедување мултикориснички интерактивен 

пристап на глобална комуникациска мрежа; 

пренос и емитирање на сите видови аудио и 

видео програми по пат на телефон, телевизија и 

глобална комуникациска мрежа, главни 

(стожерни) интернет услуги, имено, брза линија 

или сериски врски кои ствараат главен премин 

во рамките на мрежата; видео и аудио 

телеконференции по пат на интернет, услуги на 

асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на 

дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), 

интернет протокол (ИП) на комуникациски 

услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа 

(ВПН) и услуги на приватна линија; 

обезбедување услуги на телекомуникациски 

мрежни премини и услуги на поврзување со 

протокол на пренос на рамка заради пренос на 

податоци; услуги на пренос на пакет од 

електронски податоци; услуги на комутација на 

гласот, податоци, видео и мултимедиа; 

овозможување телекомуникациско поврзување 

на интернет и на други компјутеризирани 

комуникации, податоци и безжична мрежа; 

обезбедување мултикориснички пристап на 

безжична комуникациска мрежа; обезбедување 

факс услуги; обезбедување услуги на 

складирање на електронски податоци за трети 

лица; телекомуникациски услуги, особено, 

обезбедување мрежен премин за поврзување 

независни телекомуникациски и компјутерски 

мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; 

услуги на говорна пошта; телекомуникациски 
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услуги, особено, обезбедување бесплатни 

услуги и услуги на насочување на повиците; 

услуги на центрите за пораки во вид на 

телефонски говорни пораки; услуги на видео и 

аудио конференции и конференции на 

телефонски податоци; безжични 

телекомуникациски услуги, имено, безжичен 

пренос на звук и податоци; телекомуникациски 

услуги, имено обезбедување глас по пат на 

интернет протокол; обезбедување мрежен 

пристап со цел на размена на интернет 

сообраќајот помеѓу преносници на интернет 

сообраќајот; услуги на електронски пораки  

кл. 42  услуги на хостирање на web страници, 

услуги на дизајнирање на web страни, работа на 

електронски информациски мрежи; консалтинг 

услуги и услуги на дизајн во областа на 

информативни технологии, компјутерско 

програмирање, телекомуникација, 

комуникациски мрежи, компјутеризирани 

комуникации, услуги на менаџмент на центри на 

податоци и глобални комуникациски мрежи; 

обезбедување услуги на центри на податоци; 

хостирање (хостинг), складирање и одржување 

на web сајтови, web центри, електронска пошта, 

електронски групи, лист сервери како и на 

дигитална содржина и податоци на трети лица; 

услуги на провајдери на апликативни услуги 

(АСП), имено, хостирање компјутерски 

софтверски апликации за трети лица; услуги на 

автентификација во областа на 

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на 

компјутеризирани комуникации и мрежи на 

податоци; обезбедување информации во 

областа на мрежни услуги на компјутеризирани 

комуникации и услуги на центри на податоци  

 

(111)  20563   (151)  11/02/2014 

(210)  TM  2012/243  (220)  14/03/2012 

(181)  14/03/2022 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  ТРЕНДОЛЕНД ДОО СКОПЈЕ 

Бул.Партизански одреди 109/2-10, Скопје, MK 

(740)  ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. 

СКОПJЕ  

бул. "Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 1000, 

Скопје 

(540)  

OFF.NET 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи  

кл. 38  телекомуникации  

кл. 42  проектирање и развој на компјутерски 

хардвер и софтвер  

 

(111)  20564   (151)  11/02/2014 

(210)  TM  2012/244  (220)  14/03/2012 

(181)  14/03/2022 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  JOHNSON CONTROLS HYBRID AND 

RECYCLING GMBH 

a corporation organized and existing under the 

laws of the Germany with an office at: Am 

Leineufer 51, 30419, Hannover, DE 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768 

(540)  

VARTA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  индустриски батерии  

 

(111)  20565   (151)  11/02/2014 

(210)  TM  2012/245  (220)  14/03/2012 

(181)  14/03/2022 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  JOHNSON CONTROLS HYBRID AND 

RECYCLING GMBH 

a corporation organized and existing under the 

laws of the Germany with an office at: Am 

Leineufer 51, 30419 Hannover, DE 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768 

(540)  
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(591)  сина и жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  индустриски батерии  

 

(111)  20543   (151)  16/01/2014 

(210)  TM  2012/258  (220)  16/03/2012 

(181)  16/03/2022 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  Друштво за туризам и услуги ЕЛ МУНДО 

ДООЕЛ Скопје 

бул.Партизански Одреди бр.62 А 1/001-48, 

Карпош, Скопје, MK 

(740)  АНЕТА МОСТРОВА,АДВОКАТ 

ул.Иво Лола Рибар бр.42 А Скопје 

(540)  

 

(591)  златно-жолта и кафена боја 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање патувања  

 

(111)  20551   (151)  11/02/2014 

(210)  TM  2012/259  (220)  16/03/2012 

(181)  16/03/2022 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  БОРОЛА ДОО 

ул.Црвена Вода бр.22, Битола, MK 

(540)  

 

IMUNOBOR 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни производи; 

хигиенски производи за медицинска употреба; 

диететски супстанции прилагодени за 

медицинска употреба, храна за бебиња; 

фластери, материјали за преврзување; 

материјал за пломбирање заби, забарски смоли; 

дезинфекциони средства; препарати за 

уништување штетници; фунгициди, хербициди  

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски работи  

 

(111)  20559   (151)  11/02/2014 

(210)  TM  2012/260  (220)  19/03/2012 

(181)  19/03/2022 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  ЛЕЦТУС ГРОУП ДОО 

ул.Моцартова бр.37, - Скопје, MK 

(740)   

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 20  мебел  

кл. 35  продажба на големо и мало на мебел  

 

(111)  20560   (151)  11/02/2014 

(210)  TM  2012/263  (220)  19/03/2012 

(181)  19/03/2022 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  Novartis AG 

4002 Basel, CH 
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(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ 

АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје 

(540)  

MICOCEPT 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  20561   (151)  11/02/2014 

(210)  TM  2012/264  (220)  19/03/2012 

(181)  19/03/2022 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  Novartis AG 

4002 Basel, CH 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ 

АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје 

(540)  

MICOLAT 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи  

 

(111)  20593   (151)  14/02/2014 

(210)  TM  2012/269  (220)  19/03/2012 

(181)  19/03/2022 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  SEARA ALIMENTOS S.A. 

Av. Chedid Jafet, 222 - Bloco A - 3. Andar, Vila 

Olimpia - Sao Paulo - SP, 04551-065, BR 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

SEARA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, риба, живина и дивеч; месни 

преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и 

варено овошје и зеленчук; желеа, џемови, 

компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла 

и масти за јадење  

 

(111)  20594   (151)  14/02/2014 

(210)  TM  2012/271  (220)  20/03/2012 

(181)  20/03/2022 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  ВИТАЛИА, Никола и др. ДОО експорт-

импорт 

ул.516 бб, 1000 Скопје, MK 

(740)  АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  светло и темно зелена, бела, жолта, 

светла и темно кафена, портокалова и црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  соја  

кл. 30  тесто од соја - производи за исхрана  

 

(111)  20595   (151)  14/02/2014 

(210)  TM  2012/272  (220)  20/03/2012 

(181)  20/03/2022 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  Друштво за производство трговија и 

услуги ЕНТЕРГРАФИКА ДООЕЛ Кочани 

ул.Солунска бр.21/А 2.300 Кочани, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПјЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје 

(540)  
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(591)  црвена, сина и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 11  апарати за осветлување, греење, 

создавање пареа, ладење, сушење, 

вентилација, снабдување со вода, санитарни 

намени; акумулатори на топлина; апарати за 

климатизација; апарати за дезодорирање на 

воздухот; апарати за јонизирање на воздухот; 

апарати и машини за проичистување на 

воздухот; стерилизатори на воздухот; воздушни 

вентили за грејни тела на пареа; цевки за 

бојлери за грејни инсталации; инсталации; 

инсталации за бањи; елементи за греење; 

апарати на гас (помошни делови за регулација и 

сигурност на апаратите на гас); генератори на 

гас (инсталации); апарати за напојување со вода 

на грејни бојлери; генератори; котли за греење; 

плочи за греење; безбедносни помошни уреди за 

апарати на вода или гас и цевки; соларни 

колектори (греење); соларни печки; апарати за 

греење вода  

кл. 35  канцелариски работи, рекламирање, 

услуги при продажба на големо и мало со: 

апарати за осветлување, греење, создавање 

пареа, ладење, сушење, вентилација, 

снабдување со вода, санитарни намени; 

акумулатори на топлина; апарати за 

климатизација; апарати за дезодорирање на 

воздухот; апарати за јонизирање на воздухот; 

апарати и машини за проичистување на 

воздухот; стерилизатори на воздухот; воздушни 

вентили за грејни тела на пареа; цевки за 

бојлери за грејни инсталации; инсталации; 

инсталации за бањи; елементи за греење; 

апарати на гас (помошни делови за регулација и 

сигурност на апаратите на гас); генератори на 

гас (инсталации); апарати за напојување со вода 

на грејни бојлери; генератори; котли за греење; 

плочи за греење; безбедносни помошни уреди за 

апарати на вода или гас и цевки; соларни 

колектори (греење); соларни печки; апарати за 

греење вода  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски работи; монтирање и поправање 

апарати за греење; хидроизолирање (градби); 

монтирање и поправање електрични апарати; 

поставување водоводни инсталации; 

обновување машини што се амортизирани или 

делумно уништени; антикорозивно заштитување  

 

(111)  20596   (151)  14/02/2014 

(210)  TM  2012/273  (220)  20/03/2012 

(181)  20/03/2022 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  Друштво за производство трговија и 

услуги ЕНТЕРГРАФИКА ДООЕЛ Кочани 

ул.Солунска бр.21/А 2.300 Кочани, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПјЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје 

(540)  

ENTERSOLAR 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 11  апарати за осветлување, греење, 

создавање пареа, ладење, сушење, 

вентилација, снабдување со вода, санитарни 

намени; акумулатори на топлина; апарати за 

климатизација; апарати за дезодорирање на 

воздухот; апарати за јонизирање на воздухот; 

апарати и машини за проичистување на 

воздухот; стерилизатори на воздухот; воздушни 

вентили за грејни тела на пареа; цевки за 

бојлери за грејни инсталации; инсталации; 

инсталации за бањи; елементи за греење; 

апарати на гас (помошни делови за регулација и 

сигурност на апаратите на гас); генератори на 

гас (инсталации); апарати за напојување со вода 

на грејни бојлери; генератори; котли за греење; 

плочи за греење; безбедносни помошни уреди за 

апарати на вода или гас и цевки; соларни 

колектори (греење); соларни печки; апарати за 

греење вода  

кл. 35  канцелариски работи, рекламирање, 

услуги при продажба на големо и мало со: 

апарати за осветлување, греење, создавање 
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пареа, ладење, сушење, вентилација, 

снабдување со вода, санитарни намени; 

акумулатори на топлина; апарати за 

климатизација; апарати за дезодорирање на 

воздухот; апарати за јонизирање на воздухот; 

апарати и машини за проичистување на 

воздухот; стерилизатори на воздухот; воздушни 

вентили за грејни тела на пареа; цевки за 

бојлери за грејни инсталации; инсталации; 

инсталации за бањи; елементи за греење; 

апарати на гас (помошни делови за регулација и 

сигурност на апаратите на гас); генератори на 

гас (инсталации); апарати за напојување со вода 

на грејни бојлери; генератори; котли за греење; 

плочи за греење; безбедносни помошни уреди за 

апарати на вода или гас и цевки; соларни 

колектори (греење); соларни печки; апарати за 

греење вода  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски работи; монтирање и поправање 

апарати за греење; хидроизолирање (градби); 

монтирање и поправање електрични апарати; 

поставување водоводни инсталации; 

обновување машини што се амортизирани или 

делумно уништени; антикорозивно заштитување  

 

(111)  20597   (151)  17/02/2014 

(210)  TM  2012/276  (220)  22/03/2012 

(181)  22/03/2022 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  Универзитет „Св. Климент Охридски"- 

Битола, Економски факултет-Прилеп 

ул. „Марксова" бр.133, Прилеп, MK 

(540)  

 

(591)  жолта и сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; спортски 

и културни активности; образование 

(информирање за образование) образовни 

услуги; обука (практична обука) демонстрирање  

 

(111)  20598   (151)  12/02/2014 

(210)  TM  2012/277  (220)  22/03/2012 

(181)  22/03/2022 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  ЦИВКОН АГИ доо 

ул.Романија бб (Комплекс Газела), Скопје, MK 

(740)  ЦИВКОН АГИ доо 

П.фах 750, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  портокалова, сина и зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  обични метали и нивните легури, метални 

градежни материјали, метални преносни 

конструкции, метални материјали за железнички 

шини, жици и кабли од обичен метал кои не се 

електрични, браварски производи, мали метални 

производи, метални цевки, каси, производи од 

метал кои не се опфатени со другие класи, руди  

кл. 19  неметални градежни материјали, цврсти 

неметални цевки за градба, асфалт, црна смола 

и битумен, неметални преносни конструкции, 

споменици што не се од метал  

кл. 37  градежни конструкции, поправки, 

инсталациски услуги  

 

(111)  20599   (151)  13/02/2014 

(210)  TM  2012/278  (220)  22/03/2012 
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(181)  22/03/2022 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  Друштво за производство, трговија  и 

услуги ПЛУС КОМПАНИ ДООЕЛ, експорт-

импорт 

с.Слатино, Теарце, Тетово, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  бела, жолта и црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 32  безалкохолни пијалаци; пијалаци од 

одвошје и овошни сокови; сирупи и други 

препарати за производство на пијалаци  

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работи; претставувањена 

производите, промовирање на продажбата, 

продажба на големо и мало, увоз-извоз  

 

(111)  20600   (151)  13/02/2014 

(210)  TM  2012/279  (220)  22/03/2012 

(181)  22/03/2022 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  Друштво за промет и услуги ДЕМАКС 

НОВА ИНТ ДОО извоз-увоз Скопје 

ул.Франклин Рузвелт бр.7/4А Скопје, Карпош, 

MK 

(740)  СЕНЗАЛ ДООЕЛ Скопје 

ул. Сава Ковачевиќ бр.47a лок.бр.10, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, сина, сива и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  весници, печатени изданија, публикации, 

списанија, брошури, магазини, часописи  

кл. 35  огласување, објавување рекламни 

текстови, обработка на текстови, пропагандни 

дејности, дистрибуција на примероци  

кл. 41  on-line објава на списанија /електронски 

публикации на весници/, издавање книги и 

списанија преку компјутерска мрежа  

 

(111)  20601   (151)  13/02/2014 

(210)  TM  2012/285  (220)  26/03/2012 

(181)  26/03/2022 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  Molnlycke Health Care AB 

Gamlestadsvagen 3C, SE-402 52 Goteborg, SE 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

HIBICET 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати и супстанции; 

санитарни препарати; средства за дезинфекција; 

антисептички препарати; медикаментозни 

антисептички и дезинфекцирачки прочистувачки 

препарати  

 

(111)  20602   (151)  30/01/2014 

(210)  TM  2012/290  (220)  27/03/2012 

(181)  27/03/2022 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  Federal-Mogul Products, Inc. 

26555 Northwestern Highway, Southfield, 

Michigan 48033, US 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ 

АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје 

(540)  

WAGNER 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 12  сопирачки, перничиња на сопирачки, 

папуча на сопирачка, облоги на сопирачки, ротор 

на сопирачка, барабан на сопирачка, блокови на 

сопирачки, опрема за сопирачки, спојки и облоги 

за спојки, хидаулика за сопирачки и за спојки  

 

(111)  20603   (151)  13/02/2014 

(210)  TM  2012/291  (220)  27/03/2012 

(181)  27/03/2022 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  Друштво за производство и преработка 

на месо АГРИА-АГРОИНДУСТРИСКА 

ГРУПАЦИЈА ДОО Велес 

Нас. Бабуна бб Велес, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  бела, црвена, жолта, розева и сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, риба, живина и дивеч; месни 

преработки; масти за јадење  

кл. 31  земјоделски, градинарски и шумски 

производи и зрнени производи што не се 

опфатени со другите класи; животни (живи); 

свежо овошје и зеленчук; семиња, билки и 

природно цвеќе; жита (остатоци од производство 

на жита) за исхрана на животни, сточна храна, 

храна за добиток, храна за животни, храна за 

товење животни  

кл. 40  животни (колење на животни), 

замрзнување храна, колење на животни, услуги 

на кланици, фарми, конзервирање храна и 

пијалаци, чадење храна, штавење кожа  

 

(111)  20604   (151)  14/02/2014 

(210)  TM  2012/293  (220)  28/03/2012 

(181)  28/03/2022 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  Трговско друштво за производство, 

трговија и услуги ЕУРО ЕЛЕКТРИКА ДООЕЛ 

експорт-импорт Тетово  

ул.Борис Кидрич бб, Тетово, MK 

(740)  Зоран Стојановски, адвокат 

ул.Борис Кидрич бр.72 Тетово 

(540)  

 

(591)  црна, сива и жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти за спроведување, 

прекинување, трансформирање, акумулирање, 

регулирање или контролирање на електрична 

енергија; електрични адаптери, штекери, 

приклучоци за штекери, прекинувачи на 

електрични синџири  

кл. 11  апарати и инсталации за за осветлување, 

сите видови електрични светилки, грла за 

електрични светилки, жарни нишки за 

електрични светилки  

кл. 39  транспортни услуги, пакување и 

слкадирање стока, организирање патувања  

 

(111)  20605   (151)  14/02/2014 

(210)  TM  2012/296  (220)  28/03/2012 

(181)  28/03/2022 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  ТУТУНСКИ КОМБИНАТ А.Д. ПРИЛЕП 

ул. Марксова бр. 101, 7500 Прилеп, MK 

(740)  АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ 
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ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

(591)  црна, сива, жолта и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, преработка од тутун-особено 

цигари, производи за пушачите, кибрит  

кл. 35  огласување, водење на работење, 

управување со работи, канцелариски работи  

 

(111)  20606   (151)  12/02/2014 

(210)  TM  2012/297  (220)  28/03/2012 

(181)  28/03/2022 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  TOA KABUSHIKI KAISHA (TOA 

CORPORATION) 

2-1 Minatojimanakamachi 7-chome, Chuo-ku, 

Kobe-shi, Hyogo-ken, JP 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ 

АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје 

(540)  

TOA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти: научни, поморски, 

геодетски, фотографски, кинематографски, 

оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, 

контрола (инспекција), спасување и настава; 

апарати и инструменти за спроведување, 

прекин, трансформирање, акумулирање, 

регулирање или контролирање на електрична 

енергија; апарати за снимање, пренос и 

репродукција на звук или слика; магнетни носачи 

на податоци, дискови за снимање; компакт 

дискови, ДВД и други дигитални носачи на 

податоци; механизми за апарати кои се 

активираат со монета или жетон; регистар каси, 

сметачки машини, опрема за обработка на 

податоци, компјутери; компјутерски софтвер; 

апарати за гасење на пожар; особено: антени, 

антенски засилувачи, слушалки, безжични 

приемници, безжични предаватели, полначи за 

батерии, микрофони, инфрацрвени 

комуникациски системи, озвучувачи, опрема за 

озвучување и звучни системи, потпирачи за 

уреди и апарати за озвучување, засилувачи, 

регулатори за звучник, сталажи за звучни уреди 

и апарати, сталажи за уреди и апарати за видео 

надзор, монитори за звучна опрема, 

трансформатори, процесори на звучен сигнал, 

звучни миксети, кутии за складиштење на уреди 

и апарати за емитување на сталажи и во кабини, 

разводни кутии за уреди и апарати за емитување 

на сталажи и во ормани, вентилациони панели 

за уреди и апарати за емитување на сталажи и 

ормани, аудио плеери, уреди за снимање и 

премотување на звук, уреди за пренос и прием 

на звучен сигнал, програмски бројач за 

електроуред, носачи на звук, мемориски 

картички за снимање на звук, разводници за 

електрична опрема, напојувачи за струја, 

контролни табли за разгласен систем, 

приклучоци за звучен сигнал, регулатори на 

звучен сигнал, конвертори на звучен сигнал, 

импеданс мерачи, пригушувачи, звучници и 

составни делови, мегафони, предаватели и 

приемници на звук преку интернет, интернет 

звучни уреди, интерфон системи, интерфон 

централи, интерфон станици, конференциска 

опрема, електрични огласни табли, опрема за 

емитување сигнал за узбуна, системи за видео 

надзор, приклучоци за видео сигнал, уреди за 

пренос и прием на слика, прекинувачи за 

монитори, уреди за компензација на видео 

сигнал, објективи за камери за видео надзор, 

контролни табли за ракување со видео опрема, 

регулатори за опрема за видео надзор, камери 

за видео надзор, маски за камери за видео 
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надзор, уреди за пренос на синхронизиран видео 

сигнал, електрични споеви за камери за видео 

надзор, хард диск единици, дигитални видео 

рекордери, куќишта за камери за видео надзор, 

видео екрани, конвертори на видео сигнал, 

уреди за снимање преку интернет, инсталациони 

држачи за аудио уреди и видео уреди, батерии, 

уреди за дистрибуција на сигнал, приклучоци за 

аудио сигнал и за видео сигнал, снимен 

компјутерски софтвер, компјутерски софтвер кој 

може да се превземе, компјутерски софтвер за 

потребите на снимањето, појачувањето, 

репродукцијата и преносот на звук, кабли за 

аудио и видео сигнал  

 

(111)  20607   (151)  12/02/2014 

(210)  TM  2012/298  (220)  28/03/2012 

(181)  28/03/2022 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  Novartis AG 

4002 Basel, CH 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ 

АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје 

(540)  

RELUKAST 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(111)  20608   (151)  12/02/2014 

(210)  TM  2012/299  (220)  28/03/2012 

(181)  28/03/2022 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  Novartis AG 

4002 Basel, CH 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ 

АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје 

(540)  

MONTELEX 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(111)  20609   (151)  12/02/2014 

(210)  TM  2012/301  (220)  29/03/2012 

(181)  29/03/2022 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  Друштво за градежништво, трговија и 

услуги ИММОРЕКС МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје 

ул.Градски парк бр.кампинг бб, Скопје, MK 

(740)  МАЈА ПАРГОВСКА, АДВОКАТ 

ул. Миладин Поповиќ бр.13, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  бела, сива и црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани за недвижен 

имот  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  

кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалаци; 

привремено сместување  

 

(111)  20610   (151)  12/02/2014 

(210)  TM  2012/302  (220)  29/03/2012 

(181)  29/03/2022 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  Друштво за градежништво, трговија и 

услуги ИММОРЕКС МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје 

ул.Градски парк бр.кампинг бб, Скопје, MK 

(740)  МАЈА ПАРГОВСКА, АДВОКАТ 

ул. Миладин Поповиќ бр.13, 1000, Скопје 

(540)  
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(591)  бела, сива и црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 36  осигурување; финансиски работи; 

монетарни работи; работи поврзани за недвижен 

имот  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  

кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалаци; 

привремено сместување  

 

(111)  20576   (151)  11/02/2014 

(210)  TM  2012/303  (220)  29/03/2012 

(181)  29/03/2022 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  Novartis AG 

4002 Basel, CH 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ 

АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје 

(540)  

DUPLICAM 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(111)  20577   (151)  11/02/2014 

(210)  TM  2012/304  (220)  29/03/2012 

(181)  29/03/2022 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  Novartis AG 

4002 Basel, CH 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ 

АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје 

(540)  

ZILOCAM 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(111)  20611   (151)  12/02/2014 

(210)  TM  2012/305  (220)  29/03/2012 

(181)  29/03/2022 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  Паскалова Валентина 

бул.Кочо Рацин бр. 18-42, 1000 Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  светло и темно зелена, светло и темно 

кафена, светло и темно сина, бела, црвена, 

светло и темно жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  крема за раце  

 

(111)  20612   (151)  12/02/2014 

(210)  TM  2012/307  (220)  29/03/2012 

(181)  29/03/2022 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  Паскалова Валентина 

бул.Кочо Рацин бр. 18-42, 1000 Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  
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(591)  светло и темно зелена, бела, црвена и 

жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  крема за раце  

 

(111)  20613   (151)  12/02/2014 

(210)  TM  2012/310  (220)  02/04/2012 

(181)  02/04/2022 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  БОНУМ ПЛУС ДООЕЛ увоз-извоз 

СКОПЈЕ 

ул.БУЛЕВАР ВОЈВОДИНА Бр.ББ, Скопје - 

Гази Баба, MK 

(740)   

(540)  

 

(591)  сина и жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, риба, живина и дивеч, месни 

преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и 

варено овошје и зеленчук, желе, џемови, 

компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла 

и масти за јадење  

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, 

саго, замена за кафе; брашно и производи од 

жита, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за 

печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); 

мирудии; мраз  

кл. 31  земјоделски, градинарски и шумски 

производи кои не се опфатени со другите класи, 

животни (живи), свежо овошје и зеленчук, 

семиња, билки и природно цвеќе, храна за 

животни, пивски слад  

кл. 35  услуги при продажба на мало и големо со 

конзервиран зеленчук и овошје (шампињони 

свежи, маринирани конзервирани шампињони, 

корнишони, цвекло, феферони, бобинки, 

чорбаџиска пиперка, мешана и царска салата, 

домашна туршија, црвена бланширана пиперка, 

печена пиперка капија, доматно пире, кечап, 

домашен ајвар, ајвар, лутеница, листови зелка, 

сецкана зелка, гамба, грашок, ѓувеч, златен 

сируп, кроасани)  

 

(111)  20614   (151)  17/02/2014 

(210)  TM  2012/311  (220)  02/04/2012 

(181)  02/04/2022 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  БОНУМ ПЛУС ДООЕЛ увоз-извоз 

СКОПЈЕ 

ул.БУЛЕВАР ВОЈВОДИНА Бр.ББ, Скопје - 

Гази Баба, MK 

(540)  

 

(591)  сина, жолта, црвена, зелена, бела, златна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  конзервиран зеленчук (конзервирани 

шампињони)  

кл. 31  свежо овошје и зеленчук (свежи 

шампињони)  

кл. 35  услуги при продажба на мало и големо со 

печурки (шампињони) свежи и маринирани 

(конзервирани)  

 

(111)  20578   (151)  11/02/2014 

(210)  TM  2012/312  (220)  02/04/2012 
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(181)  02/04/2022 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  Novartis AG 

4002 Basel, CH 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ 

АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје 

(540)  

LENTRICA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати  

 

(111)  20579   (151)  11/02/2014 

(210)  TM  2012/316  (220)  04/04/2012 

(181)  04/04/2022 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  Друштво за производство, трговија и 

услуги КВАТРО Ана и други ДОО увоз-извоз 

Куманово 

ул. 11 Октомври б.б., 1300 Куманово, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПјЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје 

(540)  

КВАТРО 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чај; леден чај; пијалаци што се на основа 

на чоколадо; пијалаци што се на основа на 

какао; пијалаци што се на основа на кафе; ароми 

за пијалаци со исклучок на етерични масла; 

пијалаци што се на основа на чај; пијалаци од 

какао со млеко  

кл. 32  газирана вода; млеко од бадеми; 

аперитиви безалкохолни; пиво; безалкохолни 

пијалаци; безалкохолни пијалаци со мед; 

средства за правење пијалаци; сок од јаболка 

безалкохолоен; коктели безалкохолни; пенливи 

пијалаци; овошни екстракти, овошни пијалаци, 

овошни сокови; овошни сирупи безалкохолни; 

лимонади; минерална вода; сода вода; сок од 

домати пијалаци; сок од зеленчук пијалаци  

кл. 35  рекламирање, канцелариски работи; 

услуги при продажба на големо и мало со: чај; 

леден чај; пијалаци што се на основа на 

чоколадо; пијалаци што се на основа на какао; 

пијалаци што се на основа на кафе; ароми за 

пијалаци, со исклучок на етерични масла; 

пијалаци што се на основа на чај; пијалаци од 

какао со млеко; газирана вода; млеко од бадеми; 

аперитиви безалкохолни; пиво; безалкохолни 

пијалаци; безалкохолни пијалаци со мед; 

средства за правење пијалаци; сок од јаболка 

безалкохолоен; коктели безалкохолни; пенливи 

пијалаци; овошни екстракти, овошни пијалаци, 

овошни сокови; овошни сирупи безалкохолни; 

лимонади; минерална вода; сода вода; сок од 

домати пијалаци; сок од зеленчук пијалаци  

 

(111)  20580   (151)  11/02/2014 

(210)  TM  2012/317  (220)  04/04/2012 

(181)  04/04/2022 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  Друштво за промет и услуги ФОБАС 

КОМПАНИ ДОО 

Источна индустриска зона бб дел 3 - Маџари, 

1000 Скопје, MK 

(540)  

OLIVE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други материи за 

мерење; препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување; сапуни; парфимерија, 

есенцијални масла, козметички производи, 

лосиони за коса; препарати за нега на заби  

 

(111)  20581   (151)  11/02/2014 

(210)  TM  2012/318  (220)  04/04/2012 

(181)  04/04/2022 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  Друштво за промет и услуги ФОБАС 

КОМПАНИ ДОО 

Источна индустриска зона бб дел 3 - Маџари, 

1000 Скопје, MK 

(540)  
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GLYMASS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други материи за 

мерење; препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување; сапуни; парфимерија, 

есенцијални масла, козметички производи, 

лосиони за коса; препарати за нега на заби  

 

(111)  20582   (151)  11/02/2014 

(210)  TM  2012/321  (220)  04/04/2012 

(181)  04/04/2022 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  SK HOLDINGS CO., LTD. 

99, Seorin-dong, Jongro-gu, Seoul, KR 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена и портокалова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  полупроводници, силиконски вафери; 

интегрирано коло: мемориски картички; 

полупроводнички чипови, полупроводнички 

мемории; полупроводнички мемориски уред; 

апарати и инструменти: научни, поморски, 

геодетски, фотографски, кинематографски, 

оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, 

контрола (инспекција), спасување и настава; 

апарати и инструменти за спроведување, 

вклучување, трансформирање, акумулирање, 

регулирање или контролирање на 

електрицитетот; апарати за снимање, пренос и 

репродукција на звук или слики; магнетни носачи 

на податоци, дискови за снимање; компакт 

дискови; ДВД и други дигитални медии за 

снимање; механизми за апаратите што се 

активираат со монети или жетони; регистар каси, 

машини за сметање, опрема за обработка на 

податоци, компјутери; компјутерски софтвер; 

апарати за гаснење пожар  

 

(111)  20583   (151)  11/02/2014 

(210)  TM  2012/322  (220)  05/04/2012 

(181)  05/04/2022 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  BURBERRY LIMITED 

Horseferry House, Horseferry Road, London 

SW1P 2AW, GB 

(740)  ИРЕНА КОЦАРЕВА, адвокат 

ДТЦ Мавровка лам.Ц1/10, 1000, Скопје 

(540)  

 

BURBERRY 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  не-медицински тоалетни препарати; 

козметика; препарати за бања и туширање; 

препарати за нега на тело и кожа; препарати за 

заби и за коса; препарати за нега и полирање на 

нокти; вештачки нокти; сапуни; анти-

перспиранти, дезодоранси; парфеми; колонска 

вода; тоалетна вода; есенцијални масла; 

потпури; собни мириси и темјан; препарати за 

чистење и заштита на кожни производи и 

производи од вештачка кожа  

кл. 9  очила за сонце, очила, оптички стакла, 

обложени рамки и леќи за овие производи; 

футроли за овие производи; делови и опрема за 

сите овие производи; футроли и држачи за 

преносни електронски уреди; мобилни 

телефони, преносни аудио и видео системи и 

компјутери; подметачи за маус; футроли за 

фотоапарати; мобилни телефони; додатоци за 

мобилни телефони, вклучувајќи и кожни футроли 

и навлаки, безбедносни синџирчиња и украси за 

мобилни, држачи за мобилни телефони  

кл. 14  часовници, саати и делови, прибор и 

футроли за наведените производи; ремени и 

бразлетни за часовници; накит, имитации на 

накит, игли за вратовски; клипови за вратоврски 
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и копчиња за манжетни; артикли направени од 

скапоцени метали или обложени со нив, 

вклучувајќи приврзоци за клучеви, ситни украси, 

значки, декорации за чевли; кутии за накит и 

футроли; модели и фигури од скапоцени метали  

кл. 18  производи направени од кожа и имитација 

на кожа; торби; кофчези, патни торби, куфери, 

патни торби, кеси за облека, торби за шминка, 

торби за бебиња, транспортери за бебиња, 

појаси за бебиња, ранци,торби, големи патни 

торби, ташни, торби за на рамо, торби за 

фотоапарат, торби за купување, торби за 

купување на тркала и колички; новчаници, 

торбички; паричници, приврзоци за клучеви, 

футроли за картички, паричници; етикети, 

етикети за багаж и ознаки; козметички кутии и 

торби (не вградени), кутии за сетови за маникир; 

плишани футроли за накит; чадори, сонцебрани; 

облека за миленици; ќебиња за коњи; ремени и 

узди за животни  

кл. 25  облека, обувки, капи, ремени  

 

(111)  20584   (151)  11/02/2014 

(210)  TM  2012/323  (220)  05/04/2012 

(181)  05/04/2022 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  BURBERRY LIMITED 

Horseferry House, Horseferry Road, London 

SW1P 2AW, GB 

(740)  ИРЕНА КОЦАРЕВА, адвокат 

ДТЦ Мавровка лам.Ц1/10, 1000, Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  не-медицински тоалетни препарати; 

козметика; препарати за бања и туширање; 

препарати за нега на тело и кожа; препарати за 

заби и за коса; препарати за нега и полирање на 

нокти; вештачки нокти; сапуни; анти-

перспиранти, дезодоранси; парфеми; колонска 

вода; тоалетна вода; есенцијални масла; 

потпури; собни мириси и темјан; препарати за 

чистење и заштита на кожни производи и 

производи од вештачка кожа  

кл. 9  очила за сонце, очила, оптички стакла, 

обложени рамки и леќи за овие производи; 

футроли за овие производи; делови и опрема за 

сите овие производи; футроли и држачи за 

преносни електронски уреди; мобилни 

телефони, преносни аудио и видео системи и 

компјутери; подметачи за маус; футроли за 

фотоапарати; мобилни телефони; додатоци за 

мобилни телефони, вклучувајќи и кожни футроли 

и навлаки, безбедносни синџирчиња и украси за 

мобилни, држачи за мобилни телефони  

кл. 14  часовници, саати и делови, прибор и 

футроли за наведените производи; ремени и 

бразлетни за часовници; накит, имитации на 

накит, игли за вратовски; клипови за вратоврски 

и копчиња за манжетни; артикли направени од 

скапоцени метали или обложени со нив, 

вклучувајќи приврзоци за клучеви, ситни украси, 

значки, декорации за чевли; кутии за накит и 

футроли; модели и фигури од скапоцени метали  

кл. 18  производи направени од кожа и имитација 

на кожа; торби; кофчези, патни торби, куфери, 

патни торби, кеси за облека, торби за шминка, 

торби за бебиња, транспортери за бебиња, 

појаси за бебиња, ранци,торби, големи патни 

торби, ташни, торби за на рамо, торби за 

фотоапарат, торби за купување, торби за 

купување на тркала и колички; новчаници, 

торбички; паричници, приврзоци за клучеви, 

футроли за картички, паричници; етикети, 

етикети за багаж и ознаки; козметички кутии и 

торби (не вградени), кутии за сетови за маникир; 

плишани футроли за накит; чадори, сонцебрани; 

облека за миленици; ќебиња за коњи; ремени и 

узди за животни  

кл. 25  облека, обувки, капи, ремени  

 

(111)  20585   (151)  11/02/2014 

(210)  TM  2012/324  (220)  05/04/2012 

(181)  05/04/2022 
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(450)  28/02/2014 

 

(732)  BURBERRY LIMITED 

Horseferry House, Horseferry Road, London 

SW1P 2AW, GB 

(740)  ИРЕНА КОЦАРЕВА, адвокат 

ДТЦ Мавровка лам.Ц1/10, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, крем, црна и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  не-медицински тоалетни препарати; 

козметика; препарати за бања и туширање; 

препарати за нега на тело и кожа; препарати за 

заби и за коса; препарати за нега и полирање на 

нокти; вештачки нокти; сапуни; анти-

перспиранти, дезодоранси; парфеми; колонска 

вода; тоалетна вода; есенцијални масла; 

потпури; собни мириси и темјан; препарати за 

чистење и заштита на кожни производи и 

производи од вештачка кожа  

кл. 9  очила за сонце, очила, оптички стакла, 

обложени рамки и леќи за овие производи; 

футроли за овие производи; делови и опрема за 

сите овие производи; футроли и држачи за 

преносни електронски уреди; мобилни 

телефони, преносни аудио и видео системи и 

компјутери; подметачи за маус; футроли за 

фотоапарати; мобилни телефони; додатоци за 

мобилни телефони, вклучувајќи и кожни футроли 

и навлаки, безбедносни синџирчиња и украси за 

мобилни, држачи за мобилни телефони  

кл. 14  часовници, саати и делови, прибор и 

футроли за наведените производи; ремени и 

бразлетни за часовници; накит, имитации на 

накит, игли за вратовски; клипови за вратоврски 

и копчиња за манжетни; артикли направени од 

скапоцени метали или обложени со нив, 

вклучувајќи приврзоци за клучеви, ситни украси, 

значки, декорации за чевли; кутии за накит и 

футроли; модели и фигури од скапоцени метали  

кл. 18  производи направени од кожа и имитација 

на кожа; торби; кофчези, патни торби, куфери, 

патни торби, кеси за облека, торби за шминка, 

торби за бебиња, транспортери за бебиња, 

појаси за бебиња, ранци,торби, големи патни 

торби, ташни, торби за на рамо, торби за 

фотоапарат, торби за купување, торби за 

купување на тркала и колички; новчаници, 

торбички; паричници, приврзоци за клучеви, 

футроли за картички, паричници; етикети, 

етикети за багаж и ознаки; козметички кутии и 

торби (не вградени), кутии за сетови за маникир; 

плишани футроли за накит; чадори, сонцебрани; 

облека за миленици; ќебиња за коњи; ремени и 

узди за животни  

кл. 19  објекти, грдадежни рамки, фасади на 

згради;, градежни материјали, споменици, 

надворешни ролетни, керамички плочки, 

декоративни облоги, подни материјали, 

подвижни куќи  

кл. 25  облека, обувки, капи, ремени  

 

(111)  20566   (151)  11/02/2014 

(210)  TM  2012/327  (220)  05/04/2012 

(181)  05/04/2022 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  GlaxoSmithKline Trading Services Limited 

6900 Cork Airport Bussiness Park, Kinsale 

Road, Cork, IE 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(540)  

KOLBRAFNO 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати и супстанции  

 

(111)  20586   (151)  11/02/2014 

(210)  TM  2012/328  (220)  05/04/2012 

(181)  05/04/2022 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  GlaxoSmithKline Trading Services Limited 
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6900 Cork Airport Business Park, Kinsale Road, 

Cork, IE 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(540)  

FRILIFTO 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати и супстанции  

 

(111)  20587   (151)  11/02/2014 

(210)  TM  2012/329  (220)  05/04/2012 

(181)  05/04/2022 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  GlaxoSmithKline Trading Services Limited 

6900 Cork Airport Business Park, Kinsale Road, 

Cork, IE 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(540)  

RAFLIFTO 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати и супстанции  

 

(111)  20588   (151)  11/02/2014 

(210)  TM  2012/330  (220)  05/04/2012 

(181)  05/04/2022 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  GlaxoSmithKline Trading Services Limited 

6900 Cork Airport Business Park, Kinsale Road, 

Cork, IE 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(540)  

VYKAST 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати и супстанции  

 

(111)  20589   (151)  11/02/2014 

(210)  TM  2012/331  (220)  05/04/2012 

(181)  05/04/2022 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  GlaxoSmithKline Trading Services Limited 

6900 Cork Airport Business Park, Kinsale Road, 

Cork, IE 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(540)  

FRALIFTO 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати и супстанции  

 

(111)  20615   (151)  14/02/2014 

(210)  TM  2012/338  (220)  05/04/2012 

(181)  05/04/2022 

(450)  28/02/2014 

(300)  61133/2011  05/10/2011  CH 

(732)  JT International S.A. 

1, rue de la Gabelle, 1211 Geneva 26, CH 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  темно сребрена, светло сребрена, зелена 

и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 34  тутун, преработен или непреработен; 

тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за 

рачно виткање, тутун за џвакање, снус тутун; 

цигари, пури, цигарилоси; супстанци за пушење 

кои се продаваат одделно или измешани со 

тутун, кои не се за медицински или терапевтски 
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цели; бурмут; пушачки реквизити вклучени во 

класа 34; хартија за цигари, чибуци за цигари и 

ќибрит  

 

(111)  20617   (151)  12/02/2014 

(210)  TM  2012/339  (220)  06/04/2012 

(181)  06/04/2022 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  Друштво за производство на мелнички, 

пекарски и слаткарски производи, промет на 

големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД 

Скопје 

бул. "Македонско-косовска бригада" бр. 44, 

Скопје, MK 

(740)  Леонид Трпеноски, адвокат 

ул."Максим Горки" бр. 18 локал 8, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, светло црвена, жолта, светло 

жолта, бела, кафена, сива и портокалова 

(554)  тродимензионална 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  леб  

 

(111)  20618   (151)  12/02/2014 

(210)  TM  2012/340  (220)  06/04/2012 

(181)  06/04/2022 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  Друштво за производство на мелнички, 

пекарски и слаткарски производи, промет на 

големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД 

Скопје 

бул. "Македонско-косовска бригада" бр. 44, 

Скопје, MK 

(740)  Леонид Трпеноски, адвокат 

ул."Максим Горки" бр. 18 локал 8, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, светло црвена, жолта, светло 

жолта, бела, кафена, сива и портокалова 

(554)  тродимензионална 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  леб  

 

(111)  20620   (151)  12/02/2014 

(210)  TM  2012/342  (220)  06/04/2012 

(181)  06/04/2022 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  Друштво за производство на мелнички, 

пекарски и слаткарски производи, промет на 

големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД 

Скопје 

бул. "Македонско-косовска бригада" бр. 44, 

Скопје, MK 

(740)  Леонид Трпеноски, адвокат 

ул."Максим Горки" бр. 18 локал 8, 1000 Скопје 

(540)  
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(591)  кафена и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, риба, живина и дивеч, месни 

преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и 

варено овошје и зеленчук, желе, џемови, 

компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла 

и масти за јадење  

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, 

саго, замена за кафе; брашно и производи од 

жита, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за 

печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); 

мирудии; мраз  

кл. 32  пиво, минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и 

овошни сокови, сирупи и други препарати за 

производство на пијалаци  

 

(111)  20621   (151)  12/02/2014 

(210)  TM  2012/345  (220)  06/04/2012 

(181)  06/04/2022 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  Bayer Aktiengesellschaft 

Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, DE 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

CANES-NAIL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  козметички производи  

кл. 5  фармацевтски препарати; санитарни 

препарати за медицински цели; фластери, 

материјали за преврски, средства за 

дезинфекција  

кл. 8  стругалки  

 

(111)  20622   (151)  12/02/2014 

(210)  TM  2012/346  (220)  06/04/2012 

(181)  06/04/2022 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  ПСД Д.О.О. 

ул. Кведрова цеста бр.5а, Љубљана, SI 

(740)  МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат 

ул. "Орце Николов" бр. 75, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  сива, црвена и црна 

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  рекламирање; водење на работењето; 

управување со работата; канцелариски работи  

кл. 41  образовни услуги; обука; забава; спортски 

и културни активности  

кл. 45  правни услуги; безбедносни услуги за 

заштита на имот и лица; лични и социјални 

услуги што ги обезбедуваат трети лица за 

задоволување на потребите на поединците  

 

(111)  20623   (151)  12/02/2014 

(210)  TM  2012/348  (220)  06/04/2012 

(181)  06/04/2022 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  Оливер Димитровски 

ул.Скупи 6 бр.31/1-1, 1000 Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црна, сива и црвена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 42  инженерство  
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(111)  20624   (151)  12/02/2014 

(210)  TM  2012/353  (220)  09/04/2012 

(181)  09/04/2022 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  Трговско друштво за пиво, слад, оцет, 

алкохолни и безалкохолни  пијалаци ПИВАРА 

СКОПЈЕ А.Д. 

ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  зелена, жолта, бела, златна, црвена, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  пивски слад  

кл. 32  пиво  

 

(111)  20625   (151)  12/02/2014 

(210)  TM  2012/354  (220)  09/04/2012 

(181)  09/04/2022 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  Трговско друштво за пиво, слад, оцет, 

алкохолни и безалкохолни  пијалаци ПИВАРА 

СКОПЈЕ А.Д. 

ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  зелена, жолта, бела, златна, црвена, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  пивски слад  

кл. 32  пиво  

 

(111)  20626   (151)  12/02/2014 

(210)  TM  2012/355  (220)  09/04/2012 

(181)  09/04/2022 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  Трговско друштво за пиво, слад, оцет, 

алкохолни и безалкохолни  пијалаци ПИВАРА 

СКОПЈЕ А.Д. 

ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 

СКОПСКО RADLER (во 

изглед) 

(591)  зелена, жолта, бела, златна, црвена, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  пивски слад  

кл. 32  пиво  

 

(111)  20627   (151)  12/02/2014 

(210)  TM  2012/356  (220)  09/04/2012 
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(181)  09/04/2022 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  Трговско друштво за пиво, слад, оцет, 

алкохолни и безалкохолни  пијалаци ПИВАРА 

СКОПЈЕ А.Д. 

ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  зелена,  бела, златна, црвена, златна, 

црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  пивски слад  

кл. 32  пиво  

 

(111)  20628   (151)  12/02/2014 

(210)  TM  2012/357  (220)  09/04/2012 

(181)  09/04/2022 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  Трговско друштво за пиво, слад, оцет, 

алкохолни и безалкохолни  пијалаци ПИВАРА 

СКОПЈЕ А.Д. 

ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  зелена, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  пивски слад  

кл. 32  пиво  

 

(111)  20629   (151)  12/02/2014 

(210)  TM  2012/358  (220)  09/04/2012 

(181)  09/04/2022 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  Трговско друштво за пиво, слад, оцет, 

алкохолни и безалкохолни  пијалаци ПИВАРА 

СКОПЈЕ А.Д. 

ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  златна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  оцет  

кл. 31  пивски слад  

кл. 32  пиво, минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и 

овошни сокови; сирупи и други препарати за 

производство на пијалаци  

 

(111)  20630   (151)  12/02/2014 

(210)  TM  2012/359  (220)  09/04/2012 

(181)  09/04/2022 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  Трговско друштво за пиво, слад, оцет, 

алкохолни и безалкохолни  пијалаци ПИВАРА 

СКОПЈЕ А.Д. 

ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје 

(540)  
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(591)  златна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  оцет  

кл. 31  пивски слад  

кл. 32  пиво, минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и 

овошни сокови; сирупи и други препарати за 

производство на пијалаци  

 

(111)  20631   (151)  12/02/2014 

(210)  TM  2012/360  (220)  09/04/2012 

(181)  09/04/2022 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  Трговско друштво за пиво, слад, оцет, 

алкохолни и безалкохолни  пијалаци ПИВАРА 

СКОПЈЕ А.Д. 

ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  златна, бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  оцет  

кл. 31  пивски слад  

кл. 32  пиво, минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и 

овошни сокови; сирупи и други препарати за 

производство на пијалаци  

 

(111)  20632   (151)  12/02/2014 

(210)  TM  2012/363  (220)  09/04/2012 

(181)  09/04/2022 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  Трговско друштво за пиво, слад, оцет, 

алкохолни и безалкохолни  пијалаци ПИВАРА 

СКОПЈЕ А.Д. 

ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје 

(540)  

RADLER 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  пивски слад  

кл. 32  пиво  

 

(111)  20633   (151)  14/02/2014 

(210)  TM  2012/364  (220)  10/04/2012 

(181)  10/04/2022 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  S. C. Johnson & Son, Inc. 

1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 53403-

2236, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

NIGHT & DAY TRIO 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  препарати за убивање плевели и 

уништување штетници; инсектициди; средства 

против молци; средства против инсекти; 

фунгициди; средства против глодари  

 

(111)  20634   (151)  14/02/2014 
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(210)  TM  2012/365  (220)  10/04/2012 

(181)  10/04/2022 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  S. C. Johnson & Son, Inc. 

1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 53403-

2236, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

NIGHT & DAY 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  препарати за убивање плевели и 

уништување штетници; инсектициди; средства 

против молци; средства против инсекти; 

фунгициди; средства против глодари  

 

(111)  20635   (151)  14/02/2014 

(210)  TM  2012/366  (220)  10/04/2012 

(181)  10/04/2022 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  S. C. Johnson & Son, Inc. 

1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 53403-

2236, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

DURABLE DEFENSE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  препарати за убивање плевели и 

уништување штетници; инсектициди; средства 

против молци; средства против инсекти; 

фунгициди; средства против глодари  

 

(111)  20636   (151)  14/02/2014 

(210)  TM  2012/367  (220)  10/04/2012 

(181)  10/04/2022 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  Фармацевтска, хемиска, козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје 

бул. "Александар Македонски" бр. 12 Скопје, 

MK 

(540)  

AGROSAL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  течни минерални ѓубрива  

 

(111)  20637   (151)  14/02/2014 

(210)  TM  2012/368  (220)  10/04/2012 

(181)  10/04/2022 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  Фармацевтска, хемиска, козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје 

бул. "Александар Македонски" бр. 12 Скопје, 

MK 

(740)   

(540)  

 

(591)  розева, светло и темно сина, бела, црвена 

и жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  шампон и пенливо средство за капење на 

деца  

 

(111)  20638   (151)  14/02/2014 

(210)  TM  2012/369  (220)  10/04/2012 

(181)  10/04/2022 

(450)  28/02/2014 
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(732)  Фармацевтска, хемиска, козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје 

бул. "Александар Македонски" бр. 12 Скопје, 

MK 

(740)   

(540)  

 

(591)  бела, црна, црвена, сива, сина и 

портокалова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  хранливи додатоци за медицинска 

употреба  

 

(111)  20639   (151)  14/02/2014 

(210)  TM  2012/370  (220)  10/04/2012 

(181)  10/04/2022 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  Фармацевтска, хемиска, козметичка 

индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје 

бул. "Александар Македонски" бр. 12, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

(591)  портокалова, розова, светло и темно сина, 

бела, црвена и жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  маслено средство за капење деца  

 

(111)  20640   (151)  14/02/2014 

(210)  TM  2012/371  (220)  11/04/2012 

(181)  11/04/2022 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  S. C. Johnson & Son, Inc. 

1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 53403-

2236, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 
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кл. 3  препарати за чистење, полирање, перење 

и абразивни препарати; препарати за белење и 

други супстанции за употреба на ткаенини; 

марамчиња за еднократна употреба 

импрегнирани со хемикалии или соединенија за 

домашна употреба; препарати за отстранување 

на лак; препарати како што се восоците за 

употреба на лакирани и нелакирани површини; 

препарати за отстранување на восок; препарати 

за одзатнување на одводи; боја за чевли, крема 

за чевли, средства за чистење на чевли; сапуни; 

детергенти  

кл. 5  препарати против бактерии и препарати за 

дезинфекција  

кл. 21  домашен или кујнски прибор за употреба 

при чистење, полирање, стружење и 

премачкување со восок; сунѓери; четки; џогери; 

крпи за чистење; крпи импрегнирани со раствор 

за чистење  

 

(111)  20641   (151)  04/02/2014 

(210)  TM  2012/372  (220)  11/04/2012 

(181)  11/04/2022 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  ПИ „ВИТАМИНКА" А.Д., Прилеп 

ул. „Леце Котески" бб, 7500 Прилеп, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  црна, бела, црвена, светло и темно 

портокалова, светло и темно кафена, светло и 

темно жолта, темно сива и зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чипс  

 

(111)  20642   (151)  14/02/2014 

(210)  TM  2012/373  (220)  11/04/2012 

(181)  11/04/2022 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  ПИ „ВИТАМИНКА" А.Д. Прилеп 

ул.„Леце Котески" бб, 7500 Прилеп, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  црна, бела, црвена, светло и темно сина, 

светло и темно кафена, светло и темно жолта 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чипс  

 

(111)  20643   (151)  14/02/2014 

(210)  TM  2012/374  (220)  11/04/2012 

(181)  11/04/2022 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  ПИ „ВИТАМИНКА" А.Д., Прилеп 

ул. „Леце Котески" бб, 7500 Прилеп, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  
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(591)  црна, бела, црвена, светло и темно 

портокалова, светло и темно кафена, светло и 

темно жолта, светло и темно сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  чипс  

 

(111)  20644   (151)  14/02/2014 

(210)  TM  2012/379  (220)  12/04/2012 

(181)  12/04/2022 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  Трговско друштво за автопревоз и 

трговија БОКИ дооел Пробиштип 

ул.Вељко Влаховиќ 107, Пробиштип, MK 

(540)  

 

(591)  црвена, црна, бела и сина 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  транспортни услуги; пакување и 

складирање стока; организирање патувања  

 

(111)  20645   (151)  14/02/2014 

(210)  TM  2012/380  (220)  12/04/2012 

(181)  12/04/2022 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  ДТПУ ПРОМЕДИКА ДОО СКОПЈЕ 

ул.Мито Хаџивасилев Јасмин бр. 50/1-5, 

Скопје, MK 

(740)   

(540)  

 

(591)  црвена, светло црвена, зелена и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи (лекови, 

помошни лековити средства и медицински 

помагала)  

кл. 10  хируршки, медицински, забарски и 

ветеринарни апарати и инструменти, ортопедски 

производи  

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало со 

медицински, фармацевтски, стоматолошки и 

заботехнички и ветеринарни производи  

 

(111)  20646   (151)  17/02/2014 

(210)  TM  2012/381  (220)  12/04/2012 

(181)  12/04/2022 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  ДТПУ ПРОМЕДИКА ДОО СКОПЈЕ 

ул.Мито Хаџивасилев Јасмин бр. 50/1-5, 

Скопје, MK 

(740)   

(540)  

 

(591)  црвена, светло црвена, зелена и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски производи (лекови, 

помошни лековити средства и медицински 

помагала)  

кл. 10  хируршки, медицински, забарски и 

ветеринарни апарати и инструменти, ортопедски 

производи  

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало со 

медицински, фармацевтски, стоматолошки и 

заботехнички и ветеринарни производи  

 

(111)  20647   (151)  14/02/2014 

(210)  TM  2012/382  (220)  12/04/2012 

(181)  12/04/2022 
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(450)  28/02/2014 

 

(732)  The Coca-Cola Company 

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, 

US 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ 

АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  портокалова, темно сина, темно зелена, 

светло зелена и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од нив кои 

не се опфатени со другите класи, печатени 

работи, книговезнички материјал, фотографии, 

канцелариски материјал, лепила за 

канцелариска и куќна употреба; материјали кои 

ги користат уметниците, сликарски четки, 

машини за пишување и канцелариски прибор 

(освен мебелот); материјали за обука и настава 

(освен апарати); пластични материјали за 

пакување кои не се опфатени во другите класи; 

печатарски букви, клишиња  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 28  игри и играчки, производи за гимнастика и 

спорт кои не се опфатени со другите класи, 

украси за елка  

кл. 29  месо, риба, живина и дивеч, месни 

преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и 

варено овошје и зеленчук, желе, џемови, 

компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла 

и масти за јадење  

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, 

саго, замена за кафе; брашно и производи од 

жита, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за 

печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); 

мирудии; мраз  

кл. 32  пиво, минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и 

овошни сокови, сирупи и други препарати за 

производство на пијалаци  

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности  

 

(111)  20648   (151)  14/02/2014 

(210)  TM  2012/383  (220)  12/04/2012 

(181)  12/04/2022 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  Дабевски Јован 

ул. 12 бр. 6, Волково, Скопје, MK 

(740)  БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ 

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје 

(540)  

NATURANA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  конзервирано, смрзнато, сушено и варено 

овошје и зеленчук; желеа, џемови, компоти; 

јајца, млеко и млечни производи; масла и масти 

за јадење  

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, 

саго, замена за кафе; брашно и производи од 

жито, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за 

печење; сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); 

мирудии, мраз  

кл. 32  пијалаци од овошје и овошни сокови; 

сирупи и други препарати за производство на 

пијалаци; минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалаци; пиво  

 

(111)  20654   (151)  06/02/2014 

(210)  TM  2012/385  (220)  17/04/2012 
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(181)  17/04/2022 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  Друштво за производство и трговија 

УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 

ул. Борис Трајковски бр.94, Скопје, Кисела 

Вода, 1000 Скопје, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПјЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црна, сина, црвена и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

пластични материи во сурова состојба, хемиски 

материи за конзервирање, адхезиви (лепливи 

материи) што се користат во индустријата, 

лепило, препарати за постигнување 

водонепропустливост на цементот со исклучок 

на бои и масла, керамички смеси за сврзување 

(зрна и прав), производи за конзервирање бетон, 

хемиски производи за проветрување на бетонот, 

пластични маси (разложувачи на пластични 

маси), производи за конзервирање цемент со 

исклучок на бои и масла, производи за 

конзервирање ѕидови со исклучок на бои и 

масла  

кл. 17  пресувани пластични материјали што се 

користат во производството, материјали за 

обивање за заптисување и за изолација, 

изолатори, непропустливи материјали за 

задржување топлина, изолација на градби 

против влага, материјали изолатори, изолациони 

облоги што не се од метал  

кл. 19  неметални градежни материјали, 

градежни табли што не се од метал, тавани што 

не се од метал, цемент, обвивки што не се од 

метал за градби, бетон, фасади што не се од 

метал за градба, ѕидни облоги што не се од 

метал за градба  

 

(111)  20655   (151)  14/02/2014 

(210)  TM  2012/386  (220)  17/04/2012 

(181)  17/04/2022 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  Друштво за производство и трговија 

УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 

ул.Борис Трајковски бр.94, Скопје, Кисела 

Вода, 1000 Скопје, MK 

(740)  БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПјЕ 

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црна, сина, црвена и бела 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

пластични материи во сурова состојба, хемиски 

материи за конзервирање, адхезиви (лепливи 

материи) што се користат во индустријата, 

лепило, препарати за постигнување 

водонепропустливост на цементот со исклучок 

на бои и масла, керамички смеси за сврзување 

(зрна и прав), производи за конзервирање бетон, 

хемиски производи за проветрување на бетонот, 

пластични маси (разложувачи на пластични 

маси), производи за конзервирање цемент со 

исклучок на бои и масла, производи за 

конзервирање ѕидови со исклучок на бои и 

масла  

кл. 17  пресувани пластични материјали што се 

користат во производството, материјали за 

обивање за заптисување и за изолација, 

изолатори, непропустливи материјали за 

задржување топлина, изолација на градби 

против влага, материјали изолатори, изолациони 

облоги што не се од метал  

кл. 19  неметални градежни материјали, 

градежни табли што не се од метал, тавани што 

не се од метал, цемент, обвивки што не се од 

метал за градби, бетон, фасади што не се од 
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метал за градба, ѕидни облоги што не се од 

метал за градба  

 

(111)  20649   (151)  14/02/2014 

(210)  TM  2012/388  (220)  17/04/2012 

(181)  17/04/2022 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  Mars, Incorporated 

6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, 

US 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768 

(540)  

PEDIGREE VITAL 

PROTECTION 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 31  земјоделски, градинарски и шумски 

производи и зрна кои не се вклучени во други 

класи; живи животни, птици и риба; свежо овошје 

и зеленчук; храна (намирници) за животни; 

сипина коска; коска и работи за жвакање кои се 

јадат; легла за животни  

 

(111)  20651   (151)  05/02/2014 

(210)  TM  2012/391  (220)  14/04/2012 

(181)  14/04/2022 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  The Coca-Cola Company 

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, 

US 

(740)  Друштво за застапување од областа на 

индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ 

АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  портокалова, темно сина, темно зелена, 

светло зелена, бела и сите нијанси на сива 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 16  хартија, картон и производите од нив кои 

не се опфатени со другите класи, печатени 

работи, книговезнички материјал, фотографии, 

канцелариски материјал, лепила за 

канцелариска и куќна употреба; материјали кои 

ги користат уметниците, сликарски четки, 

машини за пишување и канцелариски прибор 

(освен мебелот); материјали за обука и настава 

(освен апарати); пластични материјали за 

пакување кои не се опфатени во другите класи; 

печатарски букви, клишиња  

кл. 25  облека, обувки и капи  

кл. 28  игри и играчки, производи за гимнастика и 

спорт кои не се опфатени со другите класи, 

украси за елка  

кл. 29  месо, риба, живина и дивеч, месни 

преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и 

варено овошје и зеленчук, желе, џемови, 

компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла 

и масти за јадење  

кл. 30  кафе, чај. какао, шеќер, ориз, тапиока, 

саго, замена за кафе; брашно и производи од 

жита, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за 

печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); 

мирудии; мраз  

кл. 32  пиво, минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и 
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овошни сокови, сирупи и други препарати за 

производство на пијалаци  

кл. 41  образовни услуги; подготвување на 

наставата; забава; спортски и културни 

активности  

 

(111)  20552   (151)  11/02/2014 

(210)  TM  2012/394  (220)  18/04/2012 

(181)  18/04/2022 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED 

3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, Tokyo 103-

8426, JP 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(540)  

ЕНРИАВ 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати и супстанции  

 

(111)  20569   (151)  11/02/2014 

(210)  TM  2012/395  (220)  18/04/2012 

(181)  18/04/2022 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  3M Company 

a corporation of the State of Delaware, 3M 

Center, 2501 Hudson Road, St. Paul, Minnesota, 

55144, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(540)  

TEGADERM 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фластери, материјали за преврски; 

медицински и хируршки преврски; медицински и 

хируршки преврски што содржат антимикробни 

средства, антисептици или фармацевтски 

препарати; пополнувачи за рани, ќесички за 

рани, завои, влошки, гази, ленти, заптивки за 

кожата и филм; абсорбирачки материјали и 

контакни наслаги за нега на рани, локални 

фармацевстски препарати за нега на рани, 

вклучително локални антисептици, локални 

антибиотици и локални антимикробни средства; 

средства за дезинфекција; антисептици; 

средства за чистење рани, физиолошки раствор 

и навлажнувачи за преврски  

 

(111)  20652   (151)  14/02/2014 

(210)  TM  2012/399  (220)  19/04/2012 

(181)  19/04/2022 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  NYCOMED GmbH 

Byk-Gylden-Str 2, 78467 Konstanz, DE 

(740)  ЈАНИЌЕВИЌ НЕНАД, адвокат 

бул. "Кочо Рацин" бр.38/1-5, 1000, Скопје 

(540)  

 

АЛБОТИЛ 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни препарати, 

санитарни препарати за медицинска употреба, 

диететски супстанции што се користат во 

медицината, храна за бебиња, фластери, 

материјали за завои, материјали за пломбирање 

заби и забарски смоли, средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(111)  20653   (151)  14/02/2014 

(210)  TM  2012/400  (220)  19/04/2012 

(181)  19/04/2022 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  NYCOMED GmbH 

Byk-Gylden-Str 2, 78467 Konstanz, DE 

(740)  ЈАНИЌЕВИЌ НЕНАД, адвокат 

бул. "Кочо Рацин" бр.38/1-5, 1000, Скопје 

(540)  

ФАКТУ 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни препарати, 

санитарни препарати за медицинска употреба, 

диететски супстанции што се користат во 

медицината, храна за бебиња, фластери, 
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материјали за завои, материјали за пломбирање 

заби и забарски смоли, средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(111)  20570   (151)  11/02/2014 

(210)  TM  2012/401  (220)  19/04/2012 

(181)  19/04/2022 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  3M Company 

a corporation of the State of Delaware, 3M 

Center, 2501 Hudson Road, St. Paul, Minnesota, 

55144, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(540)  

CAVILON 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  не-медицински производи за нега на 

кожата; не-медицински средства за чистење за 

нега на кожата, креми, лосиони, хидратантни 

креми, заштитни креми, средства за омекнување 

на кожата, гелови и пудри; сапуни; парфимерија, 

етерични масла; козметика; лосиони за коса; 

препарати за нега на забите  

кл. 5  медицински препарати за нега на кожата  

 

(111)  20616   (151)  12/02/2014 

(210)  TM  2012/412  (220)  20/04/2012 

(181)  20/04/2022 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  Друштво за производство, трговија, 

услуги ПРИНТ МАСТЕР СИТО ПЕЧАТ експорт-

импорт ДОО Скопје 

ул.Елисие Поповски Марко бр.37/2-1, Скопје, 

MK 

(540)  

 

PRINTMASTER (во 

изглед) 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 40  обработка на материјали  

 

(111)  20571   (151)  11/02/2014 

(210)  TM  2012/436  (220)  25/04/2012 

(181)  25/04/2022 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  Stiefel Laboratories, Inc.  

Corporation Service Company, 2711 Centerville 

Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, 

US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(540)  

ISOTREXIN 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати и супстанции за 

третманот на дерматолошки заболувања, 

состојби и пореметувања  

 

(111)  20553   (151)  11/02/2014 

(210)  TM  2012/445  (220)  26/04/2012 

(181)  26/04/2022 

(450)  28/02/2014 

(300)  010594737  26/01/2012  EM 

(732)  Paramount Pictures Corporation, a 

corporation organized and existing under the 

laws of the State of Delaware 
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5555 Melrose Avenue, Hollywood, California, 

90038, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(540)  

PARAMOUNT 

CHANNEL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти: научни, поморски, 

геодетски, фотографски, кинематографски, 

оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, 

контрола (инспекција), спасување и настава; 

апарати и инструменти за спроведување, 

вклучување, трансформирање, акумулирање, 

регулирање или контролирање на 

електрицитетот; апарати за складирање, 

снимање, пренос и репродукција на звук или 

слика, магнетски носачи на податоци, дискови за 

снимање, регистар каси, машини за сметање и 

опрема за обработка на податоци и компјутери, 

апарати за гаснење пожар; подвижни слики и 

телевизиски филмови, анимирани цртани 

филмови, апарат за складирање или 

обезбедување звук или слики; филмови за 

подвижни слики и видеоленти, видеодискови и 

снимени магнетни ленти со звук и/или слики; 

апарати за забава за употреба со телевизиски 

приемници; компјутери; компјутерски програми; 

компјутерски софтвер; интерактивни 

компјутерски системи; магнетни и фибер-оптички 

носачи на податоци; апарати за снимање и 

репродукција на звук, видео и податоци; апарати 

за снимање, пренос и репродукција на звуци 

и/или слики; апарати, софтвер и програми за 

компјутерски игри; апарати, софтвер и програми 

за видео игри; CD ROM игри, игри со звучен 

излез, касети со игри за употреба со апарати за 

електронски игри; звучни и видео снимки; очила 

за сонце; апарати и инструменти за поучување и 

настава; фонографски снимки; грамофонски 

плочи, дискови, ленти, касети, кертриџи, картици 

и други носачи, што носат или за употреба во 

носење на звучни снимки, видео снимки, 

податоци, слики, игри, графики, текст, програми 

или информации; фонографски грамофонски 

плочи и дискови; компакт дискови; касети со игри 

за компјутерски видео игри и машини за игри со 

видео излез, касети со компјутерски игри, 

програми за компјутерски игри; ленти за 

компјутерски игри, мемориски носачи, 

интерактивни компакт дискови и CD ROM-ови; 

видеоленти, видео дискови, видеокасети, ласер 

дискови и дигитални видео дискови (DVD), 

дигитални дискови со висока дефиниција, CD 

ROMи и други медиски формати што вклучуваат 

игри, интерактивни игри, филмови со подвижни 

слики, спортски и телевизиски серии, шоуа со 

игри, реални шоуа, анимација и други изведби; 

снимени магнетни ленти со звуци и/или слики; 

опрема и додатоци за бежични мобилни 

телефони; маски за мобилни телефони; ринг 

тонови; ринг тонови што се превземачки 

(downloadable) ринг тонови, музика, МРЗ-ки, 

графики, игри и видео слики за бежични мобилни 

комуникациски уреди, превземачки 

(downloadable) звучни, музички и видео снимки, 

електронски игри и ринг тонови за целуларни 

телефони; интерактивни игри што се играат на 

компјутери или мобилни телефони; системи за 

домашна забава; апарати за снимање и 

репродукција на звук, видео и податоци за 

складирање, снимање, пренос и репродукција на 

звук и/или слики; 

компјутерски софтвер; мемориски игри на 

компакт дискови што само се читаат; игри со 

аудио излез; касети со игри за компјутерски 

видео игри и машини за игри со видео излез; 

касети со компјутерски игри; програми за 

компјутерски игри; ленти за компјутерски игри; 

звучни и видео снимки; фонографски снимки; 

грамофонски плочи; кинематографски и 

фотографски филмови, филмови за подвижни 

слики и видеоленти, МРЗ плеери; дигитални 

камери, мобилни телефони и опрема и додатоци 

за бежични мобилни телефони вклучително 

маски за мобилни телефони; ринг тонови што се 

превземачки (downloadable) ринг тонови, музика, 

МРЗ-ки, графики, игри и видео слики за бежични 

мобилни комуникациски уреди, бежично 

пренесување и мобилни комуникациски уреди 

што овозможуваат гласање и примање на 

гласовни и текстуални пораки со други бежични 
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мобилни комуникациски уреди; очила за сонце, 

очила; ласер дискови; видео дискови, компакт 

дискови, CD ROM-ови; CD-I; дигитални сестрани 

дискови (DVDa); ленти, видеокасети; кертириџи, 

картички што вклучуваат филмови со подвижни 

слики, новини, спортски и телевизиски серии, 

документарци, шоуа со игри, анимации, концерти 

и други изведби; мемориски носачи; 

интерактивни компакт дискови и CD ROM-ови 

(компакт дискови со меморија што само се чита); 

кутии за носење за касети и компакт дискови; 

интерактивни електронски игри за употреба со 

компјутери  

кл. 38  услуги на емитување и телекомуникации; 

услуги на кабелски и сателитски пренос; услуги 

на безжична мобилна телефонија; 

обезбедување пренос на превземачки 

(downloadable) ринг тонови, музика, МРЗ-ки, 

графики, игри, видео снимки и информации за 

безжични мобилни комуникациски уреди; 

обезбедување безжичен пренос на праќање 

(uploading) и превземање (downloading) ринг 

тонови, глас, музика, МРЗ-ки, графики, игри, 

видео снимки, информации и новости преку 

глобалната компјутерска мрежа до безжичен 

мобилен комуникациски уред; обезбедување 

комуникациски услуги за гласање и анкетирање 

преку безжичен мобилен комуникациски уред; 

испраќање и примање на гласовни и текст 

пораки помеѓу безжични мобилни комуникации; 

обезбедување комуникациски услуги за он-лајн 

систем на гласање преку интернет или безжичен 

комуникациски уред; интернет услуги, 

вклучувајќи комуникациски услуги, имено 

пренесување емитуван звук и аудио-визуелни 

снимки преку интернет; обезбедување 

превземачки (downloadable) емитувања во вид 

на аудиовизуелни дела, филмови, трејлери, 

телевизиски програми, музика, и игри по пат на 

глобалната компјутерска мрежа и комуникациски 

мрежи; изнајмување на апарати за пренесување 

и примање на кинематографски филмови, звук 

или видео; комуникациски услуги; телевизиски 

програми, услуги на емитување; безжичен 

пренос и емитување на телевизиски програми; 

кабелски, сателитски и директно до дома пренос 

и дистрибуција на телевизиски програми; 

емитување и пренос на кабелска телевизија, 

видео, телевизија со претплата и радио; 

компјутерски мрежни комуникации; пренос и 

прием на податоци и информации; сателитски 

пренос; услуги на компјутерски мрежни 

комуникации; услуги на електронска пошта; 

услуги на телетекст; услуги на плаќање за 

гледање (pay per view) телевизиски пренос; 

преноси на видео на барање; закупување, 

лизинг или изнајмување на апарати, 

инструменти, инсталации или компоненти за 

емитување или комуникации за употреба во 

обезбедување на сите гореспоменатите услуги; 

советодавни, информациски и консултантски 

услуги во врска со сите горенаведените услуги  

кл. 41  услуги за забава, образование и настава; 

спортски и културни активности; услуги за радио 

и телевизиска забава; услуги за филмска, 

музичка, спортска, видео и театарска забава; 

продукција, подготовка, презентација, 

дистрибуција, изложба, здружување, 

вмрежување и изнајмување телевизиски и радио 

програми и емисии и филмови, анимирани 

фимови и звучни и видео снимки; продукција на 

забавни емисии во живо; продукција на 

телевизиски забавни емисии; филмска забава, 

телевизиска забава и изведби и шоуа во живо; 

продукција на книги, магазини и периодичници, 

продукција и изнајмување образовни и наставни 

матаријали; публикација, ориганизирање, 

продукција и презентација на настани за 

едукативни, културни или забавни намени; 

организирање, продукција и презентација на 

натпреварувања, натпревари, игри, квизови, 

забавни денови, изложби, спортски настани, 

шоуа, турнеи, сценски настани, театарски 

изведби, концерти, изведби во живо и настани во 

кои учествува публиката; услуги за онлајн 

информации поврзани со услуги за електронски 

игри обезбедени по пат на интернет или 

мобилни телефони; обезбедување дигитална 

музика (која не се превзема) за интернет и 

мобилни телефони; услуги за онлајн 

информации поврзани со забава, спортски и 

културни настани обезбедени онлајн од 

компјутерска датабаза или обезбедени по друг 

пат; услуги за електронски игри обезбедени од 
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компјутерска датабаза или по пат на интернет 

или мобилни телефони; обезбедување онлајн 

електронски публикации; публикација на 

електронски книги и журнали онлајн; публикација 

на текстови во електронска форма или на друг 

начин; изложбени услуги; услуги за 

програмирање вести за пренос преку интернет 

или мобилни телефони; организирање и 

спроведување конференции; услуги за разонода; 

услуги за аркадна разонода, обезбедување 

информации за забавни услуги до повеќе 

корисници преку светска мрежа (World Wide 

Web), преку интернет, преку други онлајн 

датабази или преку мобилни телефони; 

продукција на шоуа за танц, музички шоуа и 

шоуа за видео награди; комични шоуа, шоуа со 

игри и спортски настани пред жива публика шти 

се емитувани во живо или снимени за подоцно 

емитување; музички концерти во живо; ТВ шоуа 

за новости; оранизирање натпревари за таленти 

и музички и телевизиски наградни настани; 

организирање и презентирање изложби на 

забава поврзани со мода и стил; обезбедување 

информации од полето на забава по пат на 

глобална компјутерска мрежа или мобилни 

телефони; обезбедување онлајн гласачки 

систем преку интернет или бежичен 

комуникациски уред за забавни намени; услуги 

за информации за новости и моментални 

случувања; обезбедување информации од 

полето на забава до еден или повеќе луѓе преку 

интернет на едно место користејќи кафе, бар, 

кафитерија, бистро, ресторан или поставена 

кафе куќа; забавни услуги од природата на 

продукција и дистрибуција на филмови; 

продукција и дистрибуција на телевизиски 

програми; продукција и дистрибуција на 

претходно снимени видео касети, дигитални 

сестрани дискови (ДВДа) и претходно снимени 

аудио дискови и без-диск дигитални медии за 

складирање; обезбедување превземачка 

бежична забавна содржина во вид на 

аудиовизуелни дела, филмови, трејлери, 

телевизиски програми, музика, и игри по пат на 

глобална компјутерска мрежа и комуникациски 

мрежи; обезбедување информации од полето на 

забавата, филмовите, игрите и музиката преку 

компјутерски мрежи и глобални комуникациски 

мрежи или мобилни телефони; обезбедување 

онлајн игри вклучувајќи интерактивни игри; 

филмски и телевизиско студиски услуги; 

изнајмување на филмови и телевизиски сценски 

декор и опрема; обезбедување на кина или 

театарски објекти; изнајмување апарати за 

модификација, монтажа или репродукција за 

кинематографски филмови, звук или видео; 

услуги за снимање, модифицирање или монтажа 

за филм, звук или видео; обезбедување игри за 

онлајн играње, на бежични уреди, вклучувајќи 

мобилни телефони, на компјутери или на 

играчки конзоли; услуги за забава во форма на 

продукција и дистрибуција на анимациски 

визуелни ефекти и компјутерска графика за 

филмови и телевизија; продукција на анимирани 

филмови; продукција, подготовка, изложба, 

дистрибуција и изнајмување телевизија и радио 

програми и филмови, анимирани филмови и 

звучни и видео записи преку интерактивна 

медиа, вклучувајќи интернет; продукција на 

забавни емисии во живо, продукција на 

телевизиски забавни емисии; ТВ програми што 

вклучуваат музика; публикација на книги, 

магазини и периодичници; продукција и 

изнајмување едукактивни и наставни 

материјали; организација, продукција и 

презентација на настани за едукативни, културни 

или забавни намени преку интерактивна медиа; 

организирање, продукција и презентација на 

натпреварувања, натпревари, игри, квизови, 

изложби, спортски настани, шоуа, турнеи, 

сценски настани, театарски изведби, концерти, 

изведби во живо и настани во кои учествува 

публиката; организирање интерактивни игри; 

продукција на СМС-квиз програми; едукативни 

услуги; продукција, дистрибуција и презентација 

на телевизиски програми, филмови, забавни 

емисии во живо, анимирани филмови, 

телевизиски серии и телевизиски емисии; 

продукција, дистрибуција и презентација на 

филмувани или снимани аудио, визуелни и 

аудио-визуелни материјали; продукција, 

дистрибуција и презентација на видео ленти, 

видео касети, видео дискови, ласер дискови, 

грамафонски плочи, ленти и касети; услуги за 
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забава поврзани со филмови и телевизија; 

публикација на магазини и периодичници; 

организирање и спроведување изложби; 

обезбедување објекти за студиско снимање и 

продукција; услуги за паркови за разонода; 

услуги за изведби во живо; услуги за концерти; 

услуги за телевизиска продукција; 

консултантски, информациски и советодавни 

услуги поврзани со гореспомнатите услуги  

 

(111)  20554   (151)  11/02/2014 

(210)  TM  2012/446  (220)  26/04/2012 

(181)  26/04/2022 

(450)  28/02/2014 

(230)(300)  010594844  26/01/2012  EM 

(732)  Paramount Pictures Corporation, a 

corporation organized and existing under the 

laws of the State of Delaware 

5555 Melrose Avenue, Hollywood, California, 

90038, US 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  - 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  апарати и инструменти: научни, поморски, 

геодетски, фотографски, кинематографски, 

оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, 

контрола (инспекција), спасување и настава; 

апарати и инструменти за спроведување, 

вклучување, трансформирање, акумулирање, 

регулирање или контролирање на 

електрицитетот; апарати за складирање, 

снимање, пренос и репродукција на звук или 

слика, магнетски носачи на податоци, дискови за 

снимање, регистар каси, машини за сметање и 

опрема за обработка на податоци и компјутери, 

апарати за гаснење пожар; подвижни слики и 

телевизиски филмови, анимирани цртани 

филмови, апарат за складирање или 

обезбедување звук или слики; филмови за 

подвижни слики и видеоленти, видеодискови и 

снимени магнетни ленти со звук и/или слики; 

апарати за забава за употреба со телевизиски 

приемници; компјутери; компјутерски програми; 

компјутерски софтвер; интерактивни 

компјутерски системи; магнетни и фибер-оптички 

носачи на податоци; апарати за снимање и 

репродукција на звук, видео и податоци; апарати 

за снимање, пренос и репродукција на звуци 

и/или слики; апарати, софтвер и програми за 

компјутерски игри; апарати, софтвер и програми 

за видео игри; CD ROM игри, игри со звучен 

излез, касети со игри за употреба со апарати за 

електронски игри; звучни и видео снимки; очила 

за сонце; апарати и инструменти за поучување и 

настава; фонографски снимки; грамофонски 

плочи, дискови, ленти, касети, кертриџи, картици 

и други носачи, што носат или за употреба во 

носење на звучни снимки, видео снимки, 

податоци, слики, игри, графики, текст, програми 

или информации; фонографски грамофонски 

плочи и дискови; компакт дискови; касети со игри 

за компјутерски видео игри и машини за игри со 

видео излез, касети со компјутерски игри, 

програми за компјутерски игри; ленти за 

компјутерски игри, мемориски носачи, 

интерактивни компакт дискови и CD ROM-ови; 

видеоленти, видео дискови, видеокасети, ласер 

дискови и дигитални видео дискови (DVD), 

дигитални дискови со висока дефиниција, CD 

ROMи и други медиски формати што вклучуваат 

игри, интерактивни игри, филмови со подвижни 

слики, спортски и телевизиски серии, шоуа со 

игри, реални шоуа, анимација и други изведби; 

снимени магнетни ленти со звуци и/или слики; 

опрема и додатоци за бежични мобилни 

телефони; маски за мобилни телефони; ринг 

тонови; ринг тонови што се превземачки 

(downloadable) ринг тонови, музика, МРЗ-ки, 

графики, игри и видео слики за бежични мобилни 

комуникациски уреди, превземачки 

(downloadable) звучни, музички и видео снимки, 
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електронски игри и ринг тонови за целуларни 

телефони; интерактивни игри што се играат на 

компјутери или мобилни телефони; системи за 

домашна забава; апарати за снимање и 

репродукција на звук, видео и податоци за 

складирање, снимање, пренос и репродукција на 

звук и/или слики; 

компјутерски софтвер; мемориски игри на 

компакт дискови што само се читаат; игри со 

аудио излез; касети со игри за компјутерски 

видео игри и машини за игри со видео излез; 

касети со компјутерски игри; програми за 

компјутерски игри; ленти за компјутерски игри; 

звучни и видео снимки; фонографски снимки; 

грамофонски плочи; кинематографски и 

фотографски филмови, филмови за подвижни 

слики и видеоленти, МРЗ плеери; дигитални 

камери, мобилни телефони и опрема и додатоци 

за бежични мобилни телефони вклучително 

маски за мобилни телефони; ринг тонови што се 

превземачки (downloadable) ринг тонови, музика, 

МРЗ-ки, графики, игри и видео слики за бежични 

мобилни комуникациски уреди, бежично 

пренесување и мобилни комуникациски уреди 

што овозможуваат гласање и примање на 

гласовни и текстуални пораки со други бежични 

мобилни комуникациски уреди; очила за сонце, 

очила; ласер дискови; видео дискови, компакт 

дискови, CD ROM-ови; CD-I; дигитални сестрани 

дискови (DVDa); ленти, видеокасети; кертириџи, 

картички што вклучуваат филмови со подвижни 

слики, новини, спортски и телевизиски серии, 

документарци, шоуа со игри, анимации, концерти 

и други изведби; мемориски носачи; 

интерактивни компакт дискови и CD ROM-ови 

(компакт дискови со меморија што само се чита); 

кутии за носење за касети и компакт дискови; 

интерактивни електронски игри за употреба со 

компјутери  

кл. 38  услуги на емитување и телекомуникации; 

услуги на кабелски и сателитски пренос; услуги 

на безжична мобилна телефонија; 

обезбедување пренос на превземачки 

(downloadable) ринг тонови, музика, МРЗ-ки, 

графики, игри, видео снимки и информации за 

безжични мобилни комуникациски уреди; 

обезбедување безжичен пренос на праќање 

(uploading) и превземање (downloading) ринг 

тонови, глас, музика, МРЗ-ки, графики, игри, 

видео снимки, информации и новости преку 

глобалната компјутерска мрежа до безжичен 

мобилен комуникациски уред; обезбедување 

комуникациски услуги за гласање и анкетирање 

преку безжичен мобилен комуникациски уред; 

испраќање и примање на гласовни и текст 

пораки помеѓу безжични мобилни комуникации; 

обезбедување комуникациски услуги за он-лајн 

систем на гласање преку интернет или безжичен 

комуникациски уред; интернет услуги, 

вклучувајќи комуникациски услуги, имено 

пренесување емитуван звук и аудио-визуелни 

снимки преку интернет; обезбедување 

превземачки (downloadable) емитувања во вид 

на аудиовизуелни дела, филмови, трејлери, 

телевизиски програми, музика, и игри по пат на 

глобалната компјутерска мрежа и комуникациски 

мрежи; изнајмување на апарати за пренесување 

и примање на кинематографски филмови, звук 

или видео; комуникациски услуги; телевизиски 

програми, услуги на емитување; безжичен 

пренос и емитување на телевизиски програми; 

кабелски, сателитски и директно до дома пренос 

и дистрибуција на телевизиски програми; 

емитување и пренос на кабелска телевизија, 

видео, телевизија со претплата и радио; 

компјутерски мрежни комуникации; пренос и 

прием на податоци и информации; сателитски 

пренос; услуги на компјутерски мрежни 

комуникации; услуги на електронска пошта; 

услуги на телетекст; услуги на плаќање за 

гледање (pay per view) телевизиски пренос; 

преноси на видео на барање; закупување, 

лизинг или изнајмување на апарати, 

инструменти, инсталации или компоненти за 

емитување или комуникации за употреба во 

обезбедување на сите гореспоменатите услуги; 

советодавни, информациски и консултантски 

услуги во врска со сите горенаведените услуги  

кл. 41  услуги за забава, образование и настава; 

спортски и културни активности; услуги за радио 

и телевизиска забава; услуги за филмска, 

музичка, спортска, видео и театарска забава; 

продукција, подготовка, презентација, 

дистрибуција, изложба, здружување, 
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вмрежување и изнајмување телевизиски и радио 

програми и емисии и филмови, анимирани 

фимови и звучни и видео снимки; продукција на 

забавни емисии во живо; продукција на 

телевизиски забавни емисии; филмска забава, 

телевизиска забава и изведби и шоуа во живо; 

продукција на книги, магазини и периодичници, 

продукција и изнајмување образовни и наставни 

матаријали; публикација, ориганизирање, 

продукција и презентација на настани за 

едукативни, културни или забавни намени; 

организирање, продукција и презентација на 

натпреварувања, натпревари, игри, квизови, 

забавни денови, изложби, спортски настани, 

шоуа, турнеи, сценски настани, театарски 

изведби, концерти, изведби во живо и настани во 

кои учествува публиката; услуги за онлајн 

информации поврзани со услуги за електронски 

игри обезбедени по пат на интернет или 

мобилни телефони; обезбедување дигитална 

музика (која не се превзема) за интернет и 

мобилни телефони; услуги за онлајн 

информации поврзани со забава, спортски и 

културни настани обезбедени онлајн од 

компјутерска датабаза или обезбедени по друг 

пат; услуги за електронски игри обезбедени од 

компјутерска датабаза или по пат на интернет 

или мобилни телефони; обезбедување онлајн 

електронски публикации; публикација на 

електронски книги и журнали онлајн; публикација 

на текстови во електронска форма или на друг 

начин; изложбени услуги; услуги за 

програмирање вести за пренос преку интернет 

или мобилни телефони; организирање и 

спроведување конференции; услуги за разонода; 

услуги за аркадна разонода, обезбедување 

информации за забавни услуги до повеќе 

корисници преку светска мрежа (World Wide 

Web), преку интернет, преку други онлајн 

датабази или преку мобилни телефони; 

продукција на шоуа за танц, музички шоуа и 

шоуа за видео награди; комични шоуа, шоуа со 

игри и спортски настани пред жива публика шти 

се емитувани во живо или снимени за подоцно 

емитување; музички концерти во живо; ТВ шоуа 

за новости; оранизирање натпревари за таленти 

и музички и телевизиски наградни настани; 

организирање и презентирање изложби на 

забава поврзани со мода и стил; обезбедување 

информации од полето на забава по пат на 

глобална компјутерска мрежа или мобилни 

телефони; обезбедување онлајн гласачки 

систем преку интернет или бежичен 

комуникациски уред за забавни намени; услуги 

за информации за новости и моментални 

случувања; обезбедување информации од 

полето на забава до еден или повеќе луѓе преку 

интернет на едно место користејќи кафе, бар, 

кафитерија, бистро, ресторан или поставена 

кафе куќа; забавни услуги од природата на 

продукција и дистрибуција на филмови; 

продукција и дистрибуција на телевизиски 

програми; продукција и дистрибуција на 

претходно снимени видео касети, дигитални 

сестрани дискови (ДВДа) и претходно снимени 

аудио дискови и без-диск дигитални медии за 

складирање; обезбедување превземачка 

бежична забавна содржина во вид на 

аудиовизуелни дела, филмови, трејлери, 

телевизиски програми, музика, и игри по пат на 

глобална компјутерска мрежа и комуникациски 

мрежи; обезбедување информации од полето на 

забавата, филмовите, игрите и музиката преку 

компјутерски мрежи и глобални комуникациски 

мрежи или мобилни телефони; обезбедување 

онлајн игри вклучувајќи интерактивни игри; 

филмски и телевизиско студиски услуги; 

изнајмување на филмови и телевизиски сценски 

декор и опрема; обезбедување на кина или 

театарски објекти; изнајмување апарати за 

модификација, монтажа или репродукција за 

кинематографски филмови, звук или видео; 

услуги за снимање, модифицирање или монтажа 

за филм, звук или видео; обезбедување игри за 

онлајн играње, на бежични уреди, вклучувајќи 

мобилни телефони, на компјутери или на 

играчки конзоли; услуги за забава во форма на 

продукција и дистрибуција на анимациски 

визуелни ефекти и компјутерска графика за 

филмови и телевизија; продукција на анимирани 

филмови; продукција, подготовка, изложба, 

дистрибуција и изнајмување телевизија и радио 

програми и филмови, анимирани филмови и 

звучни и видео записи преку интерактивна 
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медиа, вклучувајќи интернет; продукција на 

забавни емисии во живо, продукција на 

телевизиски забавни емисии; ТВ програми што 

вклучуваат музика; публикација на книги, 

магазини и периодичници; продукција и 

изнајмување едукактивни и наставни 

материјали; организација, продукција и 

презентација на настани за едукативни, културни 

или забавни намени преку интерактивна медиа; 

организирање, продукција и презентација на 

натпреварувања, натпревари, игри, квизови, 

изложби, спортски настани, шоуа, турнеи, 

сценски настани, театарски изведби, концерти, 

изведби во живо и настани во кои учествува 

публиката; организирање интерактивни игри; 

продукција на СМС-квиз програми; едукативни 

услуги; продукција, дистрибуција и презентација 

на телевизиски програми, филмови, забавни 

емисии во живо, анимирани филмови, 

телевизиски серии и телевизиски емисии; 

продукција, дистрибуција и презентација на 

филмувани или снимани аудио, визуелни и 

аудио-визуелни материјали; продукција, 

дистрибуција и презентација на видео ленти, 

видео касети, видео дискови, ласер дискови, 

грамафонски плочи, ленти и касети; услуги за 

забава поврзани со филмови и телевизија; 

публикација на магазини и периодичници; 

организирање и спроведување изложби; 

обезбедување објекти за студиско снимање и 

продукција; услуги за паркови за разонода; 

услуги за изведби во живо; услуги за концерти; 

услуги за телевизиска продукција; 

консултантски, информациски и советодавни 

услуги поврзани со гореспомнатите услуги  

 

(111)  20555   (151)  11/02/2014 

(210)  TM  2012/447  (220)  26/04/2012 

(181)  26/04/2022 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  ТД ВИЛ Алфи Би Компани ДООЕЛ 

Индустриска зона Карпош бб, нас.Карпош, 

1300 Куманово, MK 

(540)  

 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 1  хемиски производи за индустријата, 

науката, фотографиите, како и за 

земјоделството, градинарството и шумарството; 

сурови вештачки смоли, сурови пластични 

материи; вештачки ѓубрива; смеши за гаснење 

пожар; препарати за калење и заварување 

метали; хемиски супстанции за конзервирање 

прехрамбени производи; материи за штавење; 

адхезиви (лепливи материи) што се користат во 

индустријата  

кл. 6  обични метали и нивните легури, метални 

градежни материјали, метални преносни 

конструкции, метални материјали за железнички 

шини, кабли и жици од обичен метал кои не се 

електрични; железарија, мали метални 

предмети; метални цевки; каси; производи од 

обичен метал кои не се вклучени во другите 

класи; руди  

кл. 9  апарати и инструменти: научни, поморски, 

геодетски, фотографски, кинематографски, 

оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, 

проверка (контрола), спасување и настава; 

апарати и инструменти за спроведување, 

вклучување и исклучување, трансформирање, 

акумулирање, регулирање или контролирање на 

електрицитетот; апарати за снимање, пренос 

или репродукција на звук или слика; магнетски 

носачи на податоци, дискови за снимање; 

автоматски машини и механизми за апаратите 

што се активираат со монети или жетони; 

регистарски каси, машини за сметање, опрема 

за обработка на податоци и компјутери; апарати 

за гаснење пожар  

 

(111)  20572   (151)  11/02/2014 

(210)  TM  2012/470  (220)  04/05/2012 

(181)  04/05/2022 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska 

industrija Vrsac 
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Beogradski put bb, 26300 Vrsac, RS 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(540)  

MONIZOL 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни препарати; 

санитарни препарати за медицински цели; 

диететски супстанции што се користат во 

медицината, храна за бебиња, фластери, 

материјали за завои, материјали за пломбирање 

заби и забарски смоли, средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(111)  20573   (151)  11/02/2014 

(210)  TM  2012/476  (220)  08/05/2012 

(181)  08/05/2022 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska 

industrija Vrsac 

Beogradski put bb, 26300 Vrsac, RS 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(540)  

MUCODYNE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски и ветеринарни препарати; 

санитарни препарати за медицински цели; 

диететски супстанции што се користат во 

медицината, храна за бебиња, фластери, 

матеијали за завои, материјали за пломбирање 

заби и забарски смоли, средства за 

дезинфекција, препарати за уништување 

штетници, фунгициди, хербициди  

 

(111)  20556   (151)  11/02/2014 

(210)  TM  2012/477  (220)  09/05/2012 

(181)  09/05/2022 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  АСП ГРОУП ДООЕЛ Друштво за 

производство, трговија и услуги експорт-

импорт Скопје 

ул.Подграѓе бр.17 - Стара Чаршија, 1000 

Скопје, MK 

(740)  АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, 

Скопје 

(540)  

ASP GROUP 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи, 

рекламирање, ширење на рекламен материјал 

(трактати, проспекти, печатени материјали, 

примероци), компјутеризирана работа со 

датотеки, on-line рекламирање по пат на 

компјутерска мрежа, услуги при продажба на 

големо и мало и увоз и извоз со градежни 

материјали, инсталациски материјали и сурова, 

недовршена и довршена кожа  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталасциски услуги  

 

(111)  20557   (151)  11/02/2014 

(210)  TM  2012/478  (220)  09/05/2012 

(181)  09/05/2022 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  Индустрија за вештачка кожа и текстил 

АРМАНЕКС ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 

ул.Подграѓе бр.17 - Стара чаршија, 1000 

Скопје, MK 

(740)  АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, 

Скопје 

(540)  

 

ARMANEX 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 18  кожа и имитација на кожа и производите 

од нив кои не се опфатени со другите класи, 
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кожа од животни, куфери и патни торби, чадори 

за дожд и за сонце и стапови за одење, камшици 

и сарачки производи  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи, 

рекламирање, ширење на рекламен материјал 

(трактати, проспекти, печатени материјали, 

примероци), компјутеризирана работа со 

датотеки, on-line рекламирање по пат на 

компјутерска мрежа, успуги при продажба на 

големо и мало и услуги при увоз и извоз со 

обувки, сурова, недовршена и довршена кожа  

кл. 40  обработка на материјали, обработка на 

кожа, боење на кожа, кројачки услуги, штавење 

на кожа, доработка на текстил, составување 

материјали (составување материјали по 

нарачка) за трети лица, набирање платно, крзно 

(изработка на производи од крзно по нарачка), 

сечење платно, бојосување платно, порабување 

платно, обработка на платно, преправање на 

облека, информации (информации за обработка 

на материјали), обработка на платно против 

гужвање, составување материјали по нарачка за 

трети лица, изработка на производи од крзно по 

нарачка, сечење (сечење платно), шиење, 

бојосување (бојосување платно), бојосување 

(бојосување крзно), бојосување (бојосување 

текстил), порабување (порабување платно), 

везење, избелување на текстил, трајно 

пресување на текстил, ватирање [пополнување], 

печатење на свила, кројачки услуги, обработка 

на текстил  

 

(111)  20659   (151)  11/02/2014 

(210)  TM  2012/530  (220)  22/05/2012 

(181)  22/05/2022 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  Texport Handelsgesellschaft m.b.H, 

Franz Sauer Str.30, 5020 Salzburg, AT 

(740)  Адвокатско друштво АПОСТОЛСКА И 

АЛЕКСАНДРОВСКИ 

Ул. Коста Веселинов бр.5/1-2, 1000, Скопје 

(540)  

TEXPORT 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  облека за заштита од оган  

кл. 24  текстил и текстилни производи што не се 

опфатени со другите класи  

кл. 25  облека, обувки и капи  

 

(111)  20529   (151)  23/12/2013 

(210)  TM  2012/569  (220)  31/05/2012 

(181)  31/05/2022 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  Друштво за транспорт промет и услуги 

Гео-Линк Гроуп ДООЕЛ Скопје 

ул.Спиро Гулапчев бр.5, Скопје, ZB 

(740)  ПАНДОРКА  КИМОВА, адвокат 

ул. ‘'Васил Главинов" бр .3/1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  портокалова и графитна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 39  транспортни услуги  

 

(111)  20574   (151)  11/02/2014 

(210)  TM  2012/613  (220)  11/06/2012 

(181)  11/06/2022 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  ViiV Healthcare UK Limited 

980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 

9GS, GB 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(540)  

DAZRAY 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати и супстанции за 

третман на инфективни заболувања; 
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фармацевтски препарати и супстанции за 

третман на вирусни заболувања и нарушувања  

 

(111)  20575   (151)  11/02/2014 

(210)  TM  2012/614  (220)  11/06/2012 

(181)  11/06/2022 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  ViiV Healthcare UK Limited 

980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 

9GS, GB 

(740)  БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје 

(540)  

TIVICAY 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 5  фармацевтски препарати и супстанции за 

третман на инфективни заболувања; 

фармацевтски преарати и супстанции за 

третман на вирусни заболувања и нарушувања  

 

(111)  20660   (151)  14/02/2014 

(210)  TM  2012/618  (220)  12/06/2012 

(181)  12/06/2022 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  GENERAL MOTORS LLC, a limited liability 

company organized and existing under the laws 

of the State of Delaware 

300 Renaissance Center, City of Detroit, State of 

Michigan 48265-3000, US 

(740)  БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768 

(540)  

LTS 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  моторни возила и делови за истите  

 

(111)  20539   (151)  16/01/2014 

(210)  TM  2012/636  (220)  20/06/2012 

(181)  20/06/2022 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  Дејан СПАСОВСКИ 

Бул. Партизански одреди бр.37-19, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

ШАТЦИ 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други супстанции за 

перење; препарати за чистење, полирање, 

рибање и нагризување; сапуни, парфимерија, 

етерични масла, козметички производи, лосиони 

за коса; препарати за нега на забите  

кл. 35  услуги при продажба на мало и големо со 

козметички производи  

кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалаци: 

привремено сместување  

кл. 44  медицински услуги; ветеринарски услуги; 

хигиенска нега и нега на убавината на луѓето 

или животните; услуги од областа на 

земјоделието, градинарство и шумарство  

 

(111)  20540   (151)  16/01/2014 

(210)  TM  2012/637  (220)  20/06/2012 

(181)  20/06/2022 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  Дејан СПАСОВСКИ 

Бул. Партизански одреди бр. 37-19, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

 

ШАЦИ 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други супстанции за 

перење; препарати за чистење, полирање, 

рибање и нагризување; сапуни, парфимерија, 

етерични масла, козметички производи, лосиони 

за коса; препарати за нега на забите  

кл. 35  услуги при продажба на мало и големо со 

козметички производи  

кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалаци: 

привремено сместување  

кл. 44  медицински услуги; ветеринарски услуги; 

хигиенска нега и нега на убавината на луѓето 
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или животните; услуги од областа на 

земјоделието, градинарство и шумарство  

 

(111)  20541   (151)  16/01/2014 

(210)  TM  2012/638  (220)  20/06/2012 

(181)  20/06/2022 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  Дејан СПАСОВСКИ 

Бул. Партизански одреди бр. 37-19, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

ШАТЦЕ 

(591)   

(554)   

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други супстанции за 

перење; препарати за чистење, полирање, 

рибање и нагризување; сапуни, парфимерија, 

етерични масла, козметички производи, лосиони 

за коса; препарати за нега на забите  

кл. 35  услуги при продажба на мало и големо со 

козметички производи  

кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалаци: 

привремено сместување  

кл. 44  медицински услуги; ветеринарски услуги; 

хигиенска нега и нега на убавината на луѓето 

или животните; услуги од областа на 

земјоделието, градинарство и шумарство  

 

(111)  20542   (151)  16/01/2014 

(210)  TM  2012/639  (220)  20/06/2012 

(181)  20/06/2022 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  Дејан СПАСОВСКИ 

Бул. Партизански одреди бр. 37-19, 1000 

Скопје, MK 

(540)  

SCHATZE 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други супстанции за 

перење; препарати за чистење, полирање, 

рибање и нагризување; сапуни, парфимерија, 

етерични масла, козметички производи, лосиони 

за коса; препарати за нега на забите  

кл. 35  услуги при продажба на мало и големо со 

козметички производи  

кл. 43  услуги за подготвување храна и пијалаци: 

привремено сместување  

кл. 44  медицински услуги; ветеринарски услуги; 

хигиенска нега и нега на убавината на луѓето 

или животните; услуги од областа на 

земјоделието, градинарство и шумарство  

 

(111)  20558   (151)  11/02/2014 

(210)  TM  2012/644  (220)  20/06/2012 

(181)  20/06/2022 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  Поп-Стефанија Јован 

ул.Коста Абраш бр.29, 6000 Охрид, MK 

(740)  АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА 

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, 

Скопје 

(540)  

BILJANA 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  снимање на аудио и видео ленти, компакт 

дискови, DVD и други дигитални снимки, 

трансмисија или репродукција на звук или слика, 

компјутерски софтвер, снимен  

кл. 16  хартија, картон и производи од нив што не 

се опфатени со другите класи; печатени работи; 

книговезни  

кл. 35  огласување; водење на работење; 

управување со работи; канцелариски работи  

кл. 41  образовни услуги; забава; спортски и 

културни активности  

 

(111)  20532   (151)  19/12/2013 

(210)  TM  2012/698  (220)  02/07/2012 

(181)  02/07/2022 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  Друштво за производство на мелнички, 

пекарски и слаткарски производи, промет на 
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големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД 

Скопје 

бул. "Македонско-косовска бригада" бр. 44, 

Скопје, MK 

(740)  Леонид Трпеноски, адвокат 

ул."Максим Горки" бр. 18 локал 8, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, светло црвена, кафена, жолта, 

беж, бела, зелена, црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  брашно и производи од жита, леб, 

производи од тесто и слатки  

 

(111)  20531   (151)  19/12/2013 

(210)  TM  2012/699  (220)  02/07/2012 

(181)  02/07/2022 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  Друштво за производство на мелнички, 

пекарски и слаткарски производи, промет на 

големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД 

Скопје 

бул. "Македонско-косовска бригада" бр. 44, 

Скопје, MK 

(740)  Леонид Трпеноски, адвокат 

ул."Максим Горки" бр. 18 локал 8, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, кафена, жолта, беж, бела, резеда, 

сива, зелена, светло зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  брашно и производи од жита, леб, 

производи од тесто и слатки  

 

(111)  20530   (151)  19/12/2013 

(210)  TM  2012/700  (220)  02/07/2012 

(181)  02/07/2022 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  Друштво за производство на мелнички, 

пекарски и слаткарски производи, промет на 

големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД 

Скопје 

бул. "Македонско-косовска бригада" бр. 44, 

Скопје, MK 

(740)  Леонид Трпеноски, адвокат 

ул."Максим Горки" бр. 18 локал 8, 1000 Скопје 

(540)  
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(591)  црвена, светло црвена, кафена, жолта, 

беш, бела, сива, црна, портокалова и драп 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 30  брашно и производи од жита, леб, 

производи од тесто и слатки  

 

(111)  20650   (151)  12/02/2014 

(210)  TM  2012/709  (220)  05/07/2012 

(181)  05/07/2022 

(450)  28/02/2014 

(230)(300)  2012-15938  02/03/2012  JP; 2012-

15939  02/03/2012  JP and 2012-15940  

02/03/2012  JP 

(732)  NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.) 

No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, 

Kanagawa-ken, JP 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  - 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 12  бродови/чамци и делови и фитинзи за 

истите; автомобили, електрични возила 

вклучително и електрични автомобили, вагони, 

товарни коли, комбиња, SUV возила, автобуси, 

возила за рекреација (RV), спортски коли, коли 

за тркање, камиони, виљушкари, и трактори за 

влечење (трактори), и составни делови и 

фитинзи за истите; моторни возила на две 

тркала, велосипеди и делови и фитинзи за 

истите; приколки; трактори (влечни возила); 

машини со влечна сила; мотори и машини за 

копнени возила; оски за возила; пренесувачи на 

сила и менувачи за копнени возила; амортизери 

за автомобили; суспендирачки амортизери за 

возила; кочници за возила; мотори со 

наизменична струја/мотори со еднонасочна 

струја, за копнени возила; аларми против кражба 

за возила; лепливи гумени парчиња за 

поправање на внатрешни или надворешни гуми; 

сите вклучени во меѓународната класа 12  

 

(111)  20661   (151)  18/02/2014 

(210)  TM  2012/769  (220)  19/07/2012 

(181)  19/07/2022 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  PayPal, Inc 

2211 North First Street, San Jose, CA 95131, US 

(740)   ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ 

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје 

(540)  

 

PAYPAL (во изглед) 

(591)  - 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 9  обезбедување на привремена употреба на 

софтвер, што не може да се преземе, за 

компјутерски софтвер за обработка на 

електронски плаќања и трансфер на средства до 

и од другите; автентикациски софтвер за 

контрола на пристапот до и комуникацијата со 

компјутери што може да се симне (преземе) од 

глобална компјутерска мрежа и/или снимени на 

компјутерски медиуми; магнетски кодирани 

кредитни картички и платежни картички; 

безбедносен уред за компјутерски хардвер, 

имено, калкулатор на непредвидливи кодови 

(шифри) за пристап до базата на податоци на 

главниот (домаќин) компјутер  

кл. 36  финансиски услуги, имено, електронски 

трансфер на средства по електронски 

комуникациски мрежи; расчистување и 

помирување на финансиски трансакции преку 

електронски комуникациски мрежи; 
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обезбедување на широк спектар на платежни и 

финансиски услуги, имено, услуги на кредитни 

картички, издавање на кредитни картички и 

кредитни линии, обработка и пренос на сметки и 

нивни плаќања, услуги на исплата на сметки со 

гарантирана испорака на исплата, и брокерство 

на средствата на пазарот на пари, сето 

извршено преку глобална комуникациска мрежа  

кл. 42  обезбедување на привремена употреба 

на онлајн софтвер, што не може да се преземе, 

за обработка на електронски плаќања; 

обезбедување на привремена употреба на 

онлајн автентикациски софтвер, што не може да 

се преземе, за контрола на пристапот до и 

комуникацијата со компјутери и компјутерски 

мрежи  

 

(111)  20544   (151)  16/01/2014 

(210)  TM  2012/770  (220)  20/07/2012 

(181)  20/07/2022 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  Друштво за внатрешен и надворешен 

промет на големо и мало, производство и 

услуги ЈЕЛО-МЕТАЛ Живко Атанасовски 

ДООЕЛ Скопје 

ул.Ташко Караџа 11а Скопје, MK 

(740)  АНЕТА МОСТРОВА,АДВОКАТ 

ул.Иво Лола Рибар бр.42 А Скопје 

(540)  

 

(591)  жолта и зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  обични метали и нивните легури, метални 

градежни материјали, метални преносни 

конструкции, метални материјали за железнички 

шини, кабли и жици од обичен метал кои не се 

електрични; железарија, мали метални 

предмети; метални цевки; каси; производи од 

обичен метал кои не се вклучени во другите 

класи; руди  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  

кл. 40  обработка на материјали  

 

(111)  20545   (151)  16/01/2014 

(210)  TM  2012/771  (220)  20/07/2012 

(181)  20/07/2022 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  Друштво за внатрешен и надворешен 

промет на големо и мало, производство и 

услуги ЈЕЛО-МЕТАЛ Живко Атанасовски 

ДООЕЛ Скопје 

ул.Ташко Караџа 11а Скопје, MK 

(740)  АНЕТА МОСТРОВА,АДВОКАТ 

ул.Иво Лола Рибар бр.42 А Скопје 

(540)  

 

YELLOW METAL (во 

изглед) 

(591)  жолта и зелена 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 6  обични метали и нивните легури, метални 

градежни материјали, метални преносни 

конструкции, метални материјали за железнички 

шини, кабли и жици од обичен метал кои не се 

електрични; железарија, мали метални 

предмети; метални цевки; каси; производи од 

обичен метал кои не се вклучени во другите 

класи; руди  

кл. 37  градежни конструкции; поправки; 

инсталациски услуги  

кл. 40  обработка на материјали  

 

(111)  20546   (151)  22/01/2014 

(210)  TM  2012/789  (220)  24/07/2012 

(181)  24/07/2022 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  Петрушевски Зоран 

ул.ЈНА бр.28/1-6, Тетово, MK 

(540)  

 

BILJANA 
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(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 3  средства за белење и други супстанции за 

перење, препарати за чистење, полирање, 

триење и нагризување, сапуни, парфимерија, 

етерични масла, козметички производи, лосиони 

за коса, препарати за нега на забите  

 

(111)  20662   (151)  18/02/2014 

(210)  TM  2012/802  (220)  27/07/2012 

(181)  27/07/2022 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  Друштво за производство, промет и 

услуги ВИВАКС Ристо и други ДОО увоз-

извоз Скопје 

ул. „Трета Македонска бригада" бб, 1000 

Скопје, MK 

(740)  Адвокатско друштво Пепељугоски 

Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје 

(540)  

 

(591)  црна, бела, црвена, зелена, портокалова 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 29  месо, риба, живина и дивеч, месни 

преработики, конзервирано, смрзнато, сушено и 

варено овошје и зеленчук, желе, џемови, 

компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла 

и масти за јадење  

кл. 30  кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, 

саго, замена за кафе; брашно и производи од 

жита, леб, производи од тесто и слатки, 

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за 

печење, сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии), 

мируди; мраз  

кл. 32  пиво, минерална и сода вода и други 

безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и 

овошни сокови, сирупи и други препарати за 

производство на пијалоци  

 

(111)  20538   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2012/961  (220)  17/09/2012 

(181)  17/09/2022 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  Друштво за трговија и услуги СПОРТ 

ВИСИОН ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул.Даме Груев бр.28/згр1-1-кат.2, 1000 Скопје, 

MK 

(740)  МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје 

Ул. Апостол Гусларот 3, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, бела и црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало на 

спортска опрема, обувки и предмети од кожа  

 

(111)  20535   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2012/963  (220)  17/09/2012 

(181)  17/09/2022 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  Друштво за трговија и услуги СПОРТ 

ВИСИОН ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул.Даме Груев бр.28/згр1-1-кат.2, 1000 Скопје, 

MK 

(740)  МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје 

Ул. Апостол Гусларот 3, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, бела и црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало на 

спортска опрема, обувки и предмети од кожа  

 

(111)  20536   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2012/964  (220)  17/09/2012 

(181)  17/09/2022 
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(450)  28/02/2014 

 

(732)  Друштво за трговија и услуги СПОРТ 

ВИСИОН ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул.Даме Груев бр.28/згр1-1-кат.2, 1000 Скопје, 

MK 

(740)  МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје 

Ул. Апостол Гусларот 3, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, бела и црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало на 

спортска опрема, обувки и предмети од кожа  

 

(111)  20537   (151)  27/12/2013 

(210)  TM  2012/965  (220)  17/09/2012 

(181)  17/09/2022 

(450)  28/02/2014 

 

(732)  Друштво за трговија и услуги СПОРТ 

ВИСИОН ДООЕЛ СКОПЈЕ 

ул.Даме Груев бр.28/згр1-1-кат.2, 1000 Скопје, 

MK 

(740)  МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје 

Ул. Апостол Гусларот 3, 1000 Скопје 

(540)  

 

(591)  црвена, бела и црна 

(551)  индивидуална 

(510, 511) 

кл. 35  услуги при продажба на големо и мало на 

спортска опрема, обувки и предмети од кожа  
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ПРЕГЛЕДИ 
 

ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА 
НА ТРГОВСКИ МАРКИ 

 
(510) код по меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска) 
(111) регистарски број 
 

(510) (111) 

1 20547 

1 20555 

1 20636 

1 20654 

1 20655 

3 20539 

3 20540 

3 20541 

3 20542 

3 20546 

3 20570 

3 20580 

3 20581 

3 20583 

3 20584 

3 20585 

3 20611 

3 20612 

3 20621 

3 20637 

3 20639 

3 20640 

5 20548 

5 20549 

5 20550 

5 20551 

5 20552 

5 20560 

5 20561 

5 20566 

5 20569 

5 20570 

5 20571 

5 20572 

5 20573 

5 20574 

5 20575 

5 20576 

5 20577 

5 20578 

5 20586 

5 20587 

5 20588 

5 20589 

5 20601 

5 20607 

5 20608 

5 20621 

5 20633 

5 20634 

5 20635 

5 20638 

5 20640 

5 20645 

5 20646 

5 20652 

5 20653 

5 20656 

6 20544 

6 20545 

6 20555 

6 20598 

8 20621 

9 20547 

9 20553 

9 20554 

9 20555 

9 20558 

9 20562 

9 20564 

9 20565 

9 20582 

9 20583 

9 20584 

9 20585 

9 20604 

9 20606 

9 20659 

9 20661 

10 20645 

10 20646 

11 20595 

11 20596 

11 20604 

12 20602 

12 20650 

12 20660 

14 20583 

14 20584 

14 20585 

16 20547 

16 20558 

16 20600 

16 20647 

16 20651 

17 20654 

17 20655 

18 20557 

18 20583 

18 20584 

18 20585 

19 20585 

19 20598 

19 20654 

19 20655 

20 20559 

21 20640 

24 20659 

25 20583 

25 20584 
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25 20585 

25 20647 

25 20651 

25 20659 

28 20647 

28 20651 

29 20530 

29 20531 

29 20532 

29 20590 

29 20591 

29 20592 

29 20593 

29 20594 

29 20603 

29 20613 

29 20614 

29 20620 

29 20647 

29 20648 

29 20651 

29 20662 

30 20530 

30 20531 

30 20532 

30 20533 

30 20534 

30 20579 

30 20594 

30 20613 

30 20617 

30 20618 

30 20620 

30 20629 

30 20630 

30 20631 

30 20641 

30 20642 

30 20643 

30 20647 

30 20648 

30 20651 

30 20662 

31 20603 

31 20613 

31 20614 

31 20624 

31 20625 

31 20626 

31 20627 

31 20628 

31 20629 

31 20630 

31 20631 

31 20632 

31 20649 

32 20530 

32 20531 

32 20532 

32 20579 

32 20599 

32 20620 

32 20624 

32 20625 

32 20626 

32 20627 

32 20628 

32 20629 

32 20630 

32 20631 

32 20632 

32 20647 

32 20648 

32 20651 

32 20662 

34 20605 

34 20615 

35 20533 

35 20535 

35 20536 

35 20537 

35 20538 

35 20539 

35 20540 

35 20541 

35 20542 

35 20547 

35 20548 

35 20551 

35 20556 

35 20557 

35 20558 

35 20559 

35 20563 

35 20567 

35 20568 

35 20579 

35 20590 

35 20591 

35 20592 

35 20595 

35 20596 

35 20599 

35 20600 

35 20605 

35 20613 

35 20614 

35 20622 

35 20645 

35 20646 

35 20657 

35 20658 

36 20547 

36 20609 

36 20610 

36 20661 

37 20544 

37 20545 

37 20556 

37 20595 

37 20596 

37 20598 

37 20609 

37 20610 

38 20553 

38 20554 

38 20562 

38 20563 

38 20567 

38 20568 

39 20529 

39 20543 

39 20604 

39 20644 

40 20544 
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40 20545 

40 20547 

40 20557 

40 20603 

40 20616 

41 20547 

41 20553 

41 20554 

41 20558 

41 20562 

41 20597 

41 20600 

41 20622 

41 20647 

41 20651 

41 20658 

42 20547 

42 20563 

42 20567 

42 20568 

42 20619 

42 20623 

42 20658 

42 20661 

43 20533 

43 20539 

43 20540 

43 20541 

43 20542 

43 20609 

43 20610 

44 20539 

44 20540 

44 20541 

44 20542 

45 20547 

45 20622 

 

 

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ТРГОВСКИ 
МАРКИ 

 
(732) носител на правото на трговската марка 
(111) регистарски број 
(210) број на пријавата 
 

(732) (210) (111) 

3M Company MK/T/ 2012/395 20569 

3M Company MK/T/ 2012/401 20570 

Bayer Aktiengesellschaft MK/T/ 2012/345 20621 

BURBERRY LIMITED MK/T/ 2012/322 20583 

BURBERRY LIMITED MK/T/ 2012/323 20584 

BURBERRY LIMITED MK/T/ 2012/324 20585 

BUSINESS WIRE, Inc. MK/T/ 2012/236 20562 

DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED MK/T/ 2012/394 20552 

E. I. du Pont de Nemours and Company MK/T/ 2011/824 20656 

Federal-Mogul Products, Inc. MK/T/ 2012/290 20602 

GENERAL MOTORS LLC, a limited liability company organized and existing 
under the laws of the State of Delaware 

MK/T/ 2012/618 20660 

GlaxoSmithKline Trading Services Limited MK/T/ 2012/327 20566 

GlaxoSmithKline Trading Services Limited MK/T/ 2012/328 20586 

GlaxoSmithKline Trading Services Limited MK/T/ 2012/329 20587 

GlaxoSmithKline Trading Services Limited MK/T/ 2012/330 20588 

GlaxoSmithKline Trading Services Limited MK/T/ 2012/331 20589 

HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac MK/T/ 2012/470 20572 

HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac MK/T/ 2012/476 20573 

JOHNSON CONTROLS HYBRID AND RECYCLING GMBH MK/T/ 2012/244 20564 

JOHNSON CONTROLS HYBRID AND RECYCLING GMBH MK/T/ 2012/245 20565 

JT International S.A. MK/T/ 2012/338 20615 

Mars, Incorporated MK/T/ 2012/388 20649 
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Merck Sharp & Dohme Corp. MK/T/ 2012/170 20549 

Merck Sharp & Dohme Corp. MK/T/ 2012/201 20550 

Molnlycke Health Care AB MK/T/ 2012/285 20601 

NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as Nissan Motor Co., 
Ltd.) 

MK/T/ 2012/709 20650 

Novartis AG MK/T/ 2012/263 20560 

Novartis AG MK/T/ 2012/264 20561 

Novartis AG MK/T/ 2012/298 20607 

Novartis AG MK/T/ 2012/299 20608 

Novartis AG MK/T/ 2012/303 20576 

Novartis AG MK/T/ 2012/304 20577 

Novartis AG MK/T/ 2012/312 20578 

NYCOMED GmbH MK/T/ 2012/399 20652 

NYCOMED GmbH MK/T/ 2012/400 20653 

Paramount Pictures Corporation, a corporation organized and existing 
under the laws of the State of Delaware 

MK/T/ 2012/445 20553 

Paramount Pictures Corporation, a corporation organized and existing 
under the laws of the State of Delaware 

MK/T/ 2012/446 20554 

PayPal, Inc MK/T/ 2012/769 20661 

S. C. Johnson & Son, Inc. MK/T/ 2012/364 20633 

S. C. Johnson & Son, Inc. MK/T/ 2012/365 20634 

S. C. Johnson & Son, Inc. MK/T/ 2012/366 20635 

S. C. Johnson & Son, Inc. MK/T/ 2012/371 20640 

SEARA ALIMENTOS S.A. MK/T/ 2012/269 20593 

SK HOLDINGS CO., LTD. MK/T/ 2012/321 20582 

Stiefel Laboratories, Inc.  MK/T/ 2012/436 20571 

Texport Handelsgesellschaft m.b.H, MK/T/ 2012/530 20659 

The Coca-Cola Company MK/T/ 2012/382 20647 

The Coca-Cola Company MK/T/ 2012/391 20651 

TOA KABUSHIKI KAISHA (TOA CORPORATION) MK/T/ 2012/297 20606 

ViiV Healthcare UK Limited MK/T/ 2012/613 20574 

ViiV Healthcare UK Limited MK/T/ 2012/614 20575 

АСП ГРОУП ДООЕЛ Друштво за производство, трговија и услуги 
експорт-импорт Скопје 

MK/T/ 2012/477 20556 

БОНУМ ПЛУС ДООЕЛ увоз-извоз СКОПЈЕ MK/T/ 2012/310 20613 

БОНУМ ПЛУС ДООЕЛ увоз-извоз СКОПЈЕ MK/T/ 2012/311 20614 

БОРОЛА ДОО MK/T/ 2012/93 20548 

БОРОЛА ДОО MK/T/ 2012/259 20551 

ВИТАЛИА, Никола и др. ДОО експорт-импорт MK/T/ 2012/271 20594 

Војо Николоски and Игор Николоски 
MK/T/ 
2011/1005 

20533 

Дабевски Јован MK/T/ 2012/383 20648 

Дејан СПАСОВСКИ MK/T/ 2012/636 20539 

Дејан СПАСОВСКИ MK/T/ 2012/637 20540 

Дејан СПАСОВСКИ MK/T/ 2012/638 20541 

Дејан СПАСОВСКИ MK/T/ 2012/639 20542 
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Друштво за внатрешен и надворешен промет на големо и мало, 
производство и услуги ЈЕЛО-МЕТАЛ Живко Атанасовски ДООЕЛ 
Скопје 

MK/T/ 2012/770 20544 

Друштво за внатрешен и надворешен промет на големо и мало, 
производство и услуги ЈЕЛО-МЕТАЛ Живко Атанасовски ДООЕЛ 
Скопје 

MK/T/ 2012/771 20545 

Друштво за градежништво, трговија и услуги ИММОРЕКС 
МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје 

MK/T/ 2012/301 20609 

Друштво за градежништво, трговија и услуги ИММОРЕКС 
МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје 

MK/T/ 2012/302 20610 

Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2012/241 20567 

Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2012/242 20568 

Друштво за производство и преработка на месо АГРИА-
АГРОИНДУСТРИСКА ГРУПАЦИЈА ДОО Велес 

MK/T/ 2012/291 20603 

Друштво за производство и трговија УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје 

MK/T/ 2012/385 20654 

Друштво за производство и трговија УСЈЕПОР ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје 

MK/T/ 2012/386 20655 

Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски 
производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД 
Скопје 

MK/T/ 2012/339 20617 

Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски 
производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД 
Скопје 

MK/T/ 2012/340 20618 

Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски 
производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД 
Скопје 

MK/T/ 2012/342 20620 

Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски 
производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД 
Скопје 

MK/T/ 2012/698 20532 

Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски 
производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД 
Скопје 

MK/T/ 2012/699 20531 

Друштво за производство на мелнички, пекарски и слаткарски 
производи, промет на големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД 
Скопје 

MK/T/ 2012/700 20530 

Друштво за производство трговија и услуги ЕНТЕРГРАФИКА ДООЕЛ 
Кочани 

MK/T/ 2012/272 20595 

Друштво за производство трговија и услуги ЕНТЕРГРАФИКА ДООЕЛ 
Кочани 

MK/T/ 2012/273 20596 

Друштво за производство, промет и услуги ВИВАКС Ристо и други 
ДОО увоз-извоз Скопје 

MK/T/ 2012/802 20662 

Друштво за производство, промет и услуги ПАНТО ГРУП ДООЕЛ 
експорт-импорт 

MK/T/ 2011/794 20657 

Друштво за производство, трговија  и услуги ПЛУС КОМПАНИ ДООЕЛ, 
експорт-импорт 

MK/T/ 2012/278 20599 

Друштво за производство, трговија и услуги КВАТРО Ана и други ДОО 
увоз-извоз Куманово 

MK/T/ 2012/316 20579 

Друштво за производство, трговија и услуги ФАНСИ КОРНЕР 
ЦОПАНЕЛИС ДООЕЛ Валандово 

MK/T/ 
2011/1197 

20534 

Друштво за производство, трговија, услуги ПРИНТ МАСТЕР СИТО 
ПЕЧАТ експорт-импорт ДОО Скопје 

MK/T/ 2012/412 20616 

Друштво за промет и услуги ДЕМАКС НОВА ИНТ ДОО извоз-увоз 
Скопје 

MK/T/ 2012/279 20600 

Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ ДОО MK/T/ 2012/317 20580 

Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ ДОО MK/T/ 2012/318 20581 
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Друштво за транспорт промет и услуги Гео-Линк Гроуп ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2012/569 20529 

Друштво за трговија и услуги СПОРТ ВИСИОН ДООЕЛ СКОПЈЕ MK/T/ 2012/961 20538 

Друштво за трговија и услуги СПОРТ ВИСИОН ДООЕЛ СКОПЈЕ MK/T/ 2012/963 20535 

Друштво за трговија и услуги СПОРТ ВИСИОН ДООЕЛ СКОПЈЕ MK/T/ 2012/964 20536 

Друштво за трговија и услуги СПОРТ ВИСИОН ДООЕЛ СКОПЈЕ MK/T/ 2012/965 20537 

Друштво за туризам и услуги ЕЛ МУНДО ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2012/258 20543 

ДТПУ ПРОМЕДИКА ДОО СКОПЈЕ MK/T/ 2012/380 20645 

ДТПУ ПРОМЕДИКА ДОО СКОПЈЕ MK/T/ 2012/381 20646 

Здружение за афирмација, популаризација и унапредување на 
архитектонската дејност и други сродни дејности „Форум Скопје" 

MK/T/ 2011/549 20658 

Здужение на граѓани "Ден на дрвото - засади ја својата иднина!" MK/T/ 2010/553 20619 

Индустрија за вештачка кожа и текстил АРМАНЕКС ДООЕЛ експорт-
импорт Скопје 

MK/T/ 2012/478 20557 

Индустрија за млеко, млечни производи и сокови АД "МЛЕКАРА 
БИТОЛА" 

MK/T/ 2012/204 20590 

Индустрија за млеко, млечни производи и сокови АД "МЛЕКАРА 
БИТОЛА" 

MK/T/ 2012/205 20591 

Индустрија за млеко, млечни производи и сокови АД "МЛЕКАРА 
БИТОЛА" 

MK/T/ 2012/234 20592 

ЛЕЦТУС ГРОУП ДОО MK/T/ 2012/260 20559 

Милтон Манаки MK/T/ 2011/988 20547 

Оливер Димитровски MK/T/ 2012/348 20623 

Паскалова Валентина MK/T/ 2012/305 20611 

Паскалова Валентина MK/T/ 2012/307 20612 

Петрушевски Зоран MK/T/ 2012/789 20546 

ПИ „ВИТАМИНКА" А.Д. Прилеп MK/T/ 2012/373 20642 

ПИ „ВИТАМИНКА" А.Д., Прилеп MK/T/ 2012/372 20641 

ПИ „ВИТАМИНКА" А.Д., Прилеп MK/T/ 2012/374 20643 

Поп-Стефанија Јован MK/T/ 2012/644 20558 

ПСД Д.О.О. MK/T/ 2012/346 20622 

ТД ВИЛ Алфи Би Компани ДООЕЛ MK/T/ 2012/447 20555 

Трговско друштво за автопревоз и трговија БОКИ дооел Пробиштип MK/T/ 2012/379 20644 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни  
пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

MK/T/ 2012/353 20624 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни  
пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

MK/T/ 2012/354 20625 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни  
пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

MK/T/ 2012/355 20626 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни  
пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

MK/T/ 2012/356 20627 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни  
пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

MK/T/ 2012/357 20628 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни  
пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

MK/T/ 2012/358 20629 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни  
пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

MK/T/ 2012/359 20630 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни  
пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

MK/T/ 2012/360 20631 

Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни  
пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д. 

MK/T/ 2012/363 20632 
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Трговско друштво за производство, трговија и услуги ЕУРО 
ЕЛЕКТРИКА ДООЕЛ експорт-импорт Тетово  

MK/T/ 2012/293 20604 

ТРЕНДОЛЕНД ДОО СКОПЈЕ MK/T/ 2012/243 20563 

ТУТУНСКИ КОМБИНАТ А.Д. ПРИЛЕП MK/T/ 2012/296 20605 

Универзитет „Св. Климент Охридски"- Битола, Економски факултет-
Прилеп 

MK/T/ 2012/276 20597 

Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје MK/T/ 2012/367 20636 

Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје MK/T/ 2012/368 20637 

Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје MK/T/ 2012/369 20638 

Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје MK/T/ 2012/370 20639 

ЦИВКОН АГИ доо MK/T/ 2012/277 20598 

 
 
 
 

ПРОМЕНИ 
 
(111) 4179 

(732) Automatic Switch Company 

50-60 Hanover Road Florham Park, New 

Jersey, US 

 

(111) 6376 

(732) VISKASE COMPANIES, INC., 

625 Willowbrook Centre Parkway, 

Willowbrook, Illinois 60527, US 

 

(111) 6875 

(732) VIVARTIA S.A. INDUSTRIAL & 

COMMERCIAL COMPANY OF FOOD 

PRODUCTS & CATERING SERVICES 

10 Ziridi street  151 24 Maroussi, GR 

 

(111) 10989 

(732) MARBO PRODUCT -Mesovito preduzece 

za proizvodnju prehrambenih proizvoda, 

drustvo za ogranicenim odgovornoscu, BG. 

Djordja Stanojevica 14, 11000 Belgrade, RS 

 

(111) 10989 

(732) MARBO PRODUCT -Mesovito preduzece 

za proizvodnju prehrambenih proizvoda, 

drustvo za ogranicenim odgovornoscu, BG. 

Djordja Stanojevica 14, 11000 Belgrade, RS 

 

(111) 12493 

(732) Zorluteks Tekstil Ticaret ve Sanayi 

Anonim Sirketi 

Vasif Cinar Cad. No:91 Sultanhamam Eminonu 

ISTANBUL, TR 

 

(111) 12325 

(732) Акционерско друштво за 

производство и промет на вино ВИНАРСКА 

ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт импорт АД Скопје 

ул.Трифун Хаџи Јанев бр.5, 1000 Скопје , 

MK 

 

(111) 12210 

(732) Акционерско друштво за 

производство и промет на вино ВИНАРСКА 

ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт импорт АД Скопје 

ул.Трифун Хаџи Јанев бр.5, 1000 Скопје , 

MK 

 

(111) 12214 

(732) Акционерско друштво за 

производство и промет на вино ВИНАРСКА 

ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт импорт АД Скопје 

ул.Трифун Хаџи Јанев бр. 5, 1000 Скопје , 

MK 

 

(111) 12213 

(732) Акционерско друштво за 

производство и промет на вино ВИНАРСКА 

ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт импорт АД Скопје 

ул.Трифун Хаџи Јанев бр.5, 1000 Скопје , 

MK 

 



 

Т р г о в с к и  м а р к и   193 | С т р а н а  
 

Гласник 21/1 февруари 2014, Скопје 

(111) 12212 

(732) Акционерско друштво за 

производство и промет на вино ВИНАРСКА 

ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт импорт АД Скопје 

ул.Трифун Хаџи Јанев бр.5, 1000 Скопје , 

MK 

 

(111) 12211 

(732) Акционерско друштво за 

производство и промет на вино ВИНАРСКА 

ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт импорт АД Скопје 

ул.Трифун Хаџи Јанев бр. 5, 1000 Скопје, 

MK 

 

(111) 12405 

(732) Акционерско друштво за 

производство и промет на вино ВИНАРСКА 

ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт импорт АД Скопје 

ул.Трифун Хаџи Јанев бр.5, 1000 Скопје , 

MK 

 

(111) 12406 

(732) Акционерско друштво за 

производство и промет на вино ВИНАРСКА 

ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт импорт АД Скопје 

ул.Трифун Хаџи Јанев бр.5, 1000 Скопје , 

MK 

 

(111) 12407 

(732) Акционерско друштво за 

производство и промет на вино ВИНАРСКА 

ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт импорт АД Скопје 

ул.Трифун Хаџи Јанев бр.5, 1000 Скопје , 

MK 

 

(111) 12408 

(732) Акционерско друштво за 

производство и промет на вино ВИНАРСКА 

ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт импорт АД Скопје 

ул.Трифун Хаџи Јанев бр.5, 1000 Скопје , 

MK 

 

(111) 12600 

(732) Акционерско друштво за 

производство и промет на вино ВИНАРСКА 

ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт импорт АД Скопје 

ул.Трифун Хаџи Јанев бр.5, 1000 Скопје , 

MK 

 

(111) 13290 

(732) Акционерско друштво за 

производство и промет на вино ВИНАРСКА 

ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт импорт АД Скопје 

ул.Трифун Хаџи Јанев бр.5, 1000 Скопје , 

MK 

 

(111) 13166 

(732) Акционерско друштво за 

производство и промет на вино ВИНАРСКА 

ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт импорт АД Скопје 

ул.Трифун Хаџи Јанев бр.5, 1000 Скопје , 

MK 

 

(111) 13165 

(732) Акционерско друштво за 

производство и промет на вино ВИНАРСКА 

ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт импорт АД Скопје 

ул.Трифун Хаџи Јанев бр.5, 1000 Скопје , 

MK 

 

(111) 13184 

(732) Акционерско друштво за 

производство и промет на вино ВИНАРСКА 

ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт импорт АД Скопје 

ул.Трифун Хаџи Јанев бр.5, 1000 Скопје , 

MK 

 

(111) 13407 

(732) Акционерско друштво за 

производство и промет на вино ВИНАРСКА 

ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт импорт АД Скопје 

ул.Трифун Хаџи Јанев бр.5, 1000 Скопје , 

MK 

 

(111) 13406 

(732) Акционерско друштво за 

производство и промет на вино ВИНАРСКА 

ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт импорт АД Скопје 

ул.Трифун Хаџи Јанев бр.5, 1000 Скопје , 

MK 

 

(111) 13404 
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(732) Акционерско друштво за 

производство и промет на вино ВИНАРСКА 

ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт импорт АД Скопје 

ул.Трифун Хаџи Јанев бр.5, 1000 Скопје , 

MK 

 

(111) 13405 

(732) Акционерско друштво за 

производство и промет на вино ВИНАРСКА 

ВИЗБА - ТИКВЕШ експорт импорт АД Скопје 

ул.Трифун Хаџи Јанев бр.5, 1000 Скопје , 

MK 

 

(111) 15388 

(732) Procter & Gamble Business Services 

Canada Company 

Suite 800, 1959 Upper Water Street, P.O.Box 

997 Halifax, Nova Scotia B3J 2X2, CA 

 

 

 

 
 

ПРЕНОС 
 
(111) 1942 

(732) Chivas Holdings (IP) Limited 

111-113 Renfrew Road, Paisley PA3 4DY, 

Scotland, GB 

 

(111) 3189 

(732) ConvaTec Inc. 

200 Headquarters Park Drive, Skillman, NJ 

08558, US 

 

(111) 3190 

(732) ConvaTec Inc. 

200 Headquarters Park Drive, Skillman, NJ 

08558, US 

 

(111) 3193 

(732) ConvaTec Inc. 

200 Headquarters Park Drive, Skillman, NJ 

08558, US 

 

(111) 3195 

(732) ConvaTec Inc. 

200 Headquarters Park Drive, Skillman, NJ 

08558, US 

 

(111) 3197 

(732) ConvaTec Inc. 

200 Headquarters Park Drive, Skillman, NJ 

08558, US 

 

(111) 3198 

(732) ConvaTec Inc. 

200 Headquarters Park Drive, Skillman, NJ 

08558, US 

 

(111) 3199 

(732) ConvaTec Inc. 

200 Headquarters Park Drive, Skillman, NJ 

08558, US 

 

(111) 3202 

(732) ConvaTec Inc. 

200 Headquarters Park Drive, Skillman, NJ 

08558, US 

 

(111) 10436 

(732) E.l. du Pont de Nemours and Company 

1007 Market Street, Wilmington, Delaware 

19898, US 

 

(111) 10554 

(732) E.l. du Pont de Nemours and Company 

1007 Market Street, Wilmington, Delaware 

19898, US 

 

(111) 10974 

(732) SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. 

1800 Vevey, CH 

 

(111) 10771 

(732) МЕМЕДИ Зејнула and ВИКТОРИЈА 

БРЕНД дооел  
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ул.14 бр.111, Арачиново, Скопје, MK and 

бул. Гоце Делчев бр.7/ДТЦ МАВРОВКА Ц-

КАТ 3/14, Скопје, MK 

 

(111) 10771 

(732) МЕМЕДИ Зејнула and ВИКТОРИЈА 

БРЕНД дооел  

ул.14 бр.111, Арачиново, Скопје, MK and 

бул. Гоце Делчев бр.7/ДТЦ МАВРОВКА Ц-

КАТ 3/14, Скопје, MK 

 

(111) 12457 

(732) ConvaTec Inc. 

200 Headquarters Park Drive, Skillman, NJ 

08558, US 

 

(111) 14971 

(732) ConvaTec Inc. 

200 Headquarters Park Drive, Skillman, NJ 

08558, US 

 

(111) 12460 

(732) ConvaTec Inc. 

200 Headquarters Park Drive, Skillman, NJ 

08558, US 

 

(111) 12461 

(732) ConvaTec Inc. 

200 Headquarters Park Drive, Skillman, NJ 

08558, US 

 

(111) 14281 

(732) Ангела Тагаси Попјанев 

ул.Гиго Михајловски 10/2-43, Скопје, MK 

 

(111) 14648 

(732) ConvaTec Inc. 

200 Headquarters Park Drive, Skillman, NJ 

08558, US 

 

(111) 14408 

(732) ConvaTec Inc. 

200 Headquarters Park Drive, Skillman, NJ 

08558, US 

 

(111) 14754 

(732) ConvaTec Inc. 

200 Headquarters Park Drive, Skillman, NJ 

08558, US 

 

(111) 15337 

(732) ConvaTec Inc. 

200 Headquarters Park Drive, Skillman, NJ 

08558, US 

 

(111) 15157 

(732) Grenki List Licenciranje d.o.o. 

Brodarjev trg 13, Ljubljana, SI 

 

 

 
 

ПРОДОЛЖУВАЊА 
 

 (111) 537   (186) 24/12/2022 

 (111) 2782   (186) 15/09/2022 

 (111) 1475   (186) 09/09/2021 

 (111) 3970   (186) 10/08/2022 

 (111) 5118   (186) 05/03/2022 

 (111) 5117   (186) 05/03/2022 

 (111) 5125   (186) 05/03/2022 

 (111) 6333   (186) 30/12/2017 
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 (111) 4303   (186) 29/06/2016 

 (111) 3184   (186) 05/03/2016 

 (111) 5736   (186) 06/01/2015 

 (111) 6565   (186) 26/10/2015 

 (111) 2415   (186) 25/09/2022 

 (111) 6402   (186) 15/01/2018 

 (111) 6822   (186) 02/07/2017 

 (111) 9276   (186) 23/03/2019 

 (111) 8922   (186) 11/06/2019 

 (111) 10095   (186) 18/05/2020 

 (111) 9695   (186) 24/05/2020 

 (111) 10090   (186) 28/09/2020 

 (111) 10187   (186) 09/10/2020 

 (111) 10638   (186) 05/06/2021 

 (111) 10969   (186) 02/11/2021 

 (111) 10989   (186) 21/11/2021 

 (111) 16240   (186) 11/12/2021 

 (111) 9567   (186) 10/01/2022 

 (111) 15696   (186) 23/07/2022 

 (111) 11184   (186) 16/08/2022 

 (111) 11202   (186) 23/08/2022 

 (111) 11179   (186) 27/08/2022 

 (111) 11178   (186) 23/09/2022 

 (111) 11637   (186) 26/09/2022 

 (111) 11033   (186) 27/09/2022 

 (111) 11031   (186) 27/09/2022 

 (111) 11177   (186) 27/09/2022 

 (111) 11018   (186) 07/10/2022 

 (111) 11222   (186) 09/12/2022 

 (111) 11703   (186) 09/12/2022 

 (111) 12767   (186) 14/07/2023 

 
 

 

ИСТЕКУВАЊЕ 
 

(111) 6301 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 30/10/2011 

 

(111) 9463 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 02/03/2009 

 

(111) 8646 
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Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 23/07/2009 

 

(111) 9186 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 16/12/2009 

 

(111) 9185 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 16/12/2009 

 

(111) 9484 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 23/03/2010 

 

(111) 7585 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 26/04/2010 

 

(111) 9805 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 16/06/2010 

 

(111) 10964 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 07/09/2011 

 

(111) 11189 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 24/07/2012 

 

(111) 11190 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 24/07/2012 

 

(111) 11380 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 25/07/2012 

 

(111) 11251 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 01/08/2012 

 

(111) 11739 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 30/10/2012 

 

(111) 11738 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 30/10/2012 

 

(111) 12116 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 06/12/2012 

 

(111) 11742 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 27/12/2012 

 

(111) 11740 

Правото на трговската марка престанува да 

важи на: 27/12/2012 

 

 

 

 

СПОЈУВАЊЕ 
 

(111) 12493 

(732) Zorluteks Tekstil Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi 

Vasif Cinar Cad. No:91 Sultanhamam Eminonu ISTANBUL, TR 

 

 

ОГРАНИЧУВАЊА НА КЛАСИ 
 

(111) 3184 

Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи: 

(510,511)  
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кл. 10  кардиоваскуларни и хемодијалитички апарати и инструменти, апарати за давање 

кислород, апарати за дијализа, систем на апарати за контрола на дијализата, систем на 

апарати за кардиоваскуларна контрола (кардиоваскуларна единица), резервоари, апарати за 

мерење, монитори, филтри, игли, цевки, конектори, катетри, обдуратори и форцепси, и делови 

како помошни инструменти за споменатите производи од класа 10  

 

(111) 15127 

Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи: 

(510,511)  

кл. 1  хемикалии што се користат во индустријата, науката и фотографијата, како и во 

земјоделството, хортикултурата и шумарството, непреработени вештачки смоли, 

непреработена пластика; ѓубрива; состави за гаснење пожар; препарати за калење и лемење; 

хемиски супстанции за конзервирање храна; супстанции за штавење; лепила за индустриска 

употреба  

кл. 2  бои, фирнајзи, лакови; средства за заштита од корозија и оштетување на квалитетот на 

дрвото; средства за бојосување; средства за фиксирање на бојата; сурови природни смоли; 

метали во вид на фолија и во форма на прашок за молери, декоратери, печатарски работници 

и сликари  

кл. 6  обични метали и нивни легури; градежни материјали од метал; преносливи згради од 

метал; материјали од метал за железнички шини; неелектрични кабли и жици од обичен метал; 

железарници, ситни железарски производи; цевки и валци од метал; сефови; производи од 

обичен метал што не спаѓаат во другите класи; руда  

кл. 16  хартија, картон и производи направени од овие материјали, што не спаѓаат во другите 

класи; печатени работи; книговезен материјал; фотографии; канцелариски материјал; лепила 

за канцелариска и домашна употреба; сликарски материјали; четкички за боење; машини за 

пишување и канцелариски реквизити (освен мебел); упатствен и наставен материјал (освен 

апарати); пластични материјали за пакување (не спаѓаат во другите класи); печатарски букви; 

печатарски шаблони  

кл. 22  јажиња, конци, мрежи, шатори, настрешници (од церада), церади, едра, вреќи и торби 

(не спаѓаат во другите класи); материјали за вметнување и исполнување (освен од гума и 

пластика); текстилни материјали од суровинско влакно  

кл. 27  килими, теписи, простирки и рогозини, линолеум и други материјали за обложување на 

постоечки подни површини; украсни производи за закачување на ѕид (не се од текстил)  

кл. 35  рекламирање; деловен менаџмент; деловно управување; канцелариско работење; 

агенции за увоз-извоз; студии за проучување  на пазарот; продажни промоции; набавни 

услуги за 

други лица (набавка на производи); услуги за работење во малопродажбата и 

големопродажбата; здружување, во интерес на други лица, на разни производи (со исклучок 

на транспорт на истите), за да им се овозможи на купувачите соодветен увид и купување на 

тие производи  

кл. 39  транспорт; пакување и складирање производи; организација на патувања  

кл. 42  научни и технолошки услуги и истражување и проектирање во врска со истото; услуги 

за индустриска анализа и истражување; проектирање и развој на компјутерски хардвер и 

софтвер  

кл. 45  персонални и социјални услуги што ги нудат други лица за потребите на поединци; 

безбедносни услуги за заштита на имот и лица; правни услуги  

 



 

 

199 | С т р а н а                                                    З а с т а п н и ц и  
 

Гласник 21/1 февруари 2014, Скопје 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ЛИСТА НА ЗАСТАПНИЦИ 
 
 
Рег. 

бр. 
 
1. Адвокатско друштво ЈОАНИДИС 
 ул. “Орце Николов” 155 
1000 Скопје 
Република Македонија 
тел/факс: 02 3067-199,3067-201 

 

2. БИНСО Д.О.О. Скопје  
Друштво за застапување 
ул. “Народен фронт” 7/ 4 
п.п. 768 
1000 Скопје 
Република Македонија 
тел/факс: 02 3117-871; 
                   3082-280; 3117-755 
 
4. БИНПРО ДООЕЛ Скопје 
Друштво за заштита на индустриска 
сопственост  
ул. “Ленинова”  бр.15а-13 
 П.Факс 716 
1000 Скопје 
Република Македонија 
тел: 02 3118 709, 3166 046 
факс: 02 3118-709, 3227 144 
e-mail:mail@binpro.com.mk 
 
6. Драган, ТОНЕВСКИ,  адвокат 
бул. “Кочо Рацин” бр. 14/4-13 
1000 Скопје 
Република Македонија 
тел: 02 3111-270 
факс: 02 3111-267 

 
 
10. МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ 
Центар за заштита, искористување и 
унапредување на музичко книжевни 
дела, пронајдувачки дејности, стоковни и 
услужни жигови и други авторски права 
Д.О.О. Скопје, 
ул. “Апостол Гусларот”  бр.3 
1000 Скопје 
Република Македонија 
тел: 02 3121-053, 3121-059; 3122-189 
факс: 02 3121-059 

 

 
 
11.АЛКАЛОИД А.Д. 
Фармацевтска, хемиска, козметичка 
индустрија 
ул. “Александар Македонски” 12 
1000 Скопје 

тел: 02 3104 - 000 
факс: 02 3104 - 014; 3104 - 036  
 
12. Борис,  НОШПАЛ, адвокат 
Ул. “Славе Деловски” 7   
1000 Скопје 
Република Македонија 
тел: 02 3093093; 3093094 
факс   02 3093070 
e-mail: egal@mol.com.mk 
 
13. Драган, ПОПОВСКИ,  адвокат 
ул. “Маршал Тито” 10/1-1 
1000 Скопје 
Република Македонија 
тел: 02 3231-610 
факс: 02 3137-284 
e-mail: info@popovski-law-office.com.mk 
 
14. Никола, ДОДЕВСКИ,  адвокат 
ул. Дебарца бр. 12 
1000 Скопје 
Република Македонија 
тел: 02 313 1400 
факс: 02 313 1410 
e-mail: 
contact@dodevski.lawoffice.com.mk 
 
16. БЕРИН Д.О.О. Друштво за 
интелектуална сопственост 
ул. “Македонија” бр. 27/2/22 
1000 Скопје 
тел: 02 3130-367 и 3130-398 
факс: 02 3130-367 и 3130-398 
е-mail:berin@unet.com.mk 
www.berin.com.mk 
 
18. МЕНС ЛЕГИС ДООЕЛ 
Друштво за посредување и застапување 
на домашни и странски фирми 
бул. “Св.Климент Охридски”  бр.54- 3/2 
1000 Скопје 
Република Македонија 
тел: 02 3126-462 
 
 
 
 
19. ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ 
А.Д. Скопје 
Агенција за услуги од областа на 
авторското право и индустриската 
сопственост 
бул. “Кузман Јосифовски Питу”  28 лок.8 
1000 Скопје 
Република Македонија 
тел: 02 2469-476 
факс: 02 2469-886 
е-mail: patent@mt.net.mk 

 

mailto:info@popovski-law-office.com.mk
mailto:contact@dodevski.lawoffice.com.mk
mailto:berin@unet.com.mk
http://www.berin.com.mk/
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25. Василие, СЕРДЈУК,  адвокат 
бул. “Партизански одреди” 46-А кат 1 
стан 3 
1000 Скопје 
Република Македонија 
тел: 02 3115-777,3220- 277 
 факс: 02 3220-277 

 

29. МАКЕДОНСКА АВТОРСКА 
АГЕНЦИЈА  ДОО 
бул. “Кочо Рацин” 14 
П.О. Бокс 148 
1000 Скопје 
Република Македонија 
тел: 02 3114-655 
факс: 02 3115-762  
 
41.  Маргарита,  ПЕКЕВСКА, адвокат 
ул. “Народен фронт” 21/4-5 
1000 Скопје 
Република Македонија 
тел: 02 3229- 859 
факс: 02 3229- 859 
мобилен: 070 936 976; 070 56 55 65 
е-маил: pekevski@unet.com.mk 

 

45. Митко, АНДОНОСКИ,  адвокат 
Бул. Кочо Рацин бр. 30/2-2 
1000 Скопје 
Република Македонија 
Тел/ факс  02 3238 126 
Моб. 070 231 801 
 

49. МАКПЕТРОЛ- 
Акционерско друштво за промет со 
нафта и нафтени деривати  Скопје  
ул. “Мито Хаџивасилев-Јасмин”  бр.4 
1000 Скопје 
Република Македонија 
тел: 02 3112-144 
факс: 02 3111-525; 3119-323 
 

68.  Билјана, ПАНОВА Видески, 
адвокат 
ул. Владимир Комаров бр. 1а/4-20 
1000 Скопје 
Република Македонија 
тел: 02 309 18 36; 02 309 18 37; 02 309 18 
38 
факс: 02 308 62 11 
моб. 070 22 55 27 
е-маил: panova@panova.com.mk 
 
73.  Пандорка, КИМОВА, адвокат 
ул. “Васил Главинов” бр.3/1-1 
1000 Скопје 
Република Македонија 
тел. 02 3111-637 
 
75.  Мирјана, МАРКОВСКА,  адвокат 

ул. “Орце Николов” бр. 75 
1000 Скопје  
Република Македонија 
тел. 02 3129 240 
мобил. 070 24 31 00 
 
 
76. Анета, ИНДОВСКА, адвокат  
ул. “Даме Груев”  3/ 2-11 
1000 Скопје 
Република Македонија 
тел. 02 3222- 175, 3227- 919 
  
77. Aдвокатско друштво 
ПЕПЕЉУГОСКИ 
ул. “Вељко Влаховиќ”  4/ 1-1 
1000 Скопје 
Република Македонија 
тел. 02 3211- 005 
факс.: 02 3211- 004 
мобил. 070 22 11 97  
e-mail: vpepelju@unet.com.mk 
 
81. Ирена, КОЦАРЕВА, адвокат 
ДТЦ Мавровка лам.Ц1/10 
1000 Скопје 
Република Македонија 
тел. 02 3132-376 
       02 3220-021 
 
84.ТП  ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ- 
застапник за индустриска 
сопственост 
ул. “Илинденска”  2/ 13 
1400 Велес 
Република Македонија 
тел. 043 227- 121 
факс: 048 418-142 
Е-маил; botoma@yahoo.com 
            tmladenovski@mt.net.mk 
 
87. Адвокатско друштво  
 ПОЛЕНАК 
ул. “Орце Николов” 98  
1000 Скопје 
Република Македонија 
тел. 02 3114-737 
мобилен  070 249- 284  
  
 
92. Ерол, ХАСАН, адвокат 
ул. “М.Х. Јасмин” 52В 1/6 
1000 Скопје 
Република Македонија 
тел. 02 3133- 191 
 моб. 070 204- 961 
 

94. Бранко, РАДОЈЧИЌ, адвокат 
бул. “Кузман Јосифовски Питу” бр.30/1-7  
1000 Скопје 

mailto:botoma@yahoo.com
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 Република Македонија 
 тел. 02 321 70 48  

 

96. Адвокатско друштво Георги 
Димитров Адвокати 
ул. “Иво Лола Рибар” бр.57/1-6 
1000 Скопје 
 Република Македонија 
 тел. 02 3230-789 
 
 
100. АДИНГ АД  Скопје    
ул. “Новоселски пат” бб 
1000 Скопје 
Република Македонија 
тел. 02 2032- 154, 2031- 162 
факс. 02 2036- 762 
e-mail:ading@mpt.com.mk 
web page: ading.com.mk        
 
101. Ненад, ЈАНИЌЕВИЌ, адвокат 
бул. “Кочо Рацин”  бр.38/1-5 
1000 Скопје 
Република Македонија 
тел/факс  02 3166-629 
02 3165-409 моб. 070 245-353 
 
 

103. Благица, ВЕСКОВСКА, адвокат 
ул. “Архимедова” 4 
7500 Прилеп 
Република Македонија 
тел. 048 427 966 
 
105. СЕНЗАЛ ДООЕЛ Скопје 
 Дрштво за застапување и заштита  на  
 интелектуална сопственост 
 Ул. Сава Ковачевиќ бр.47А локал бр. 10 
 1000 Скопје 
  Република Македонија 
  Тел/факс  02 2784-427 
   e- mail: senzaldooel@yahoo.com                        
 

108. Адвокатско друштво 
Кнезовиќ и соработници Скопје 
ул. “Вељко Влаховиќ” бр. 4-2/3 
1000 Скопје 
Република Македонија 
тел. 02 3220-680 
факс. 02 3220-690 
 
112. Златко, АНТЕВСКИ, адвокат 
 Бул. Св. Климент Охридски 29,  
4 кат, стан бр. 20  
1000 Скопје 
Република Македонија 
Тел: . 02 3217-377 
факс: 02 3239-168 
e-mail: lawyersa@mt.net.mk 
 

114. Бранко, ПЕТКОВСКИ, адвокат 
 ул. “Народен фронт” бр.7/4  
1000 Скопје 
Република Македонија 
Тел/факс: . 02 3117-871 
 
116. Адвокатско друштво 
ДЕБАРЛИЕВ, ДАМЕСКИ И 
ЌЕЛЕШОСКА 
Ул. “Алберт Ајнштајн” бр.4/1 
1000 Скопје 
Република Македонија 
Тел. 02 3136-530 
Факс. 02 3215-470  
 
 117. Друштво за застапување од 

областа на индустриската 
сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ 
АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје 
ул. Даме Груев бр.3/2-11 
1000 Скопје  
Република Македонија 
Тел/факс  02 3222-175 
 

 
118. Валентина, ЈОВАНОВСКА 
ВАСИЛЕВА, адвокат     
ул. “Пролет” бр. 10А 2/13 
1000 Скопје 
Република Македонија 
тел. 02 3298-280 
факс. 02 3225-089 
 
 
120. Александра, РУЖОЈЧИЌ, адвокат     
ул. “Бојмија” бр.  8 мезанин 
1000 Скопје 
Република Македонија 
моб. 070 365-177 
факс. 02 5111 459 
e-mail: advokat.aleksandra@gmail.com  
 
121. Леонид, ТРПЕНОСКИ, адвокат     
ул. “Максим Горки” бр. 18 локал 8 
1000 Скопје 
Република Македонија 
тел. 02 3296-465 
факс. 02 3296-557 
е-маил: leonidtrpenoski@mt.net.mk 
 

122. Друштво за деловни услуги 
ВИП АГЕНСИ ДОО Скопје      
ул. “Владимир Комаров” 18А/1-5 
1000 Скопје 
Република Македонија 
Тел/факс. 02 3111-235 
е-маил: vipagency@mt.net.mk 
 
 
123. Адвокатско друштво 

mailto:senzaldooel@yahoo.com
mailto:advokat.aleksandra@gmail.com
mailto:leonidtrpenoski@mt.net.mk
mailto:vipagency@mt.net.mk
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ДЕ ЛЕГЕ Скопје 
Бул. Кочо Рацин бр. 14-6/6 
1000 Скопје 
Република Македонија 
тел: 02 3132-200 
факс: 02 3225-131 
 
 

124. Адвокатско друштво 
ЧАКМАКОВА АДВОКАТИ 
ул. “8-ма Ударна бригада” 43/3 
1000 Скопје 
Република Македонија 
тел: 02 3115-205 
факс: 02 3111-521 
cakmakova@menslegisadvocates.com.mk 
 
 
 

126. Снежана, САВИЌ ДИМОВСКА, 
адвокат     
ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 
59/3-6 кат 
1000 Скопје 
Република Македонија 
тел./ факс 02 3223-876 
моб. 070 226-403 
e-mail: snezana@savic.com.mk 
 
131. Петре, ШИЛЕГОВ, адвокат     
ул. “К.Ј.Питу” бр. 17 лок. 33 
1000 Скопје 
Република Македонија 
Тел/факс. 02 2469 - 777 
е-маил: petreshilegov@freemail.com.mk 
 

132. Адвокатско друштво ЧУКИЌ И 
МАРКОВ     
ул. “Македонија” бр. 7 
1000 Скопје 
Република Македонија 
Тел. 02 3230 - 916 
Факс. 02 3120 – 916 
е-маил: office@cukic-markov.com.mk 
 
 
137. Петошевиќ ДООEЛ  друштво за 
остварување и заштита на 
интелектуална 
сопственост Скопје 
ул. 29 Ноември 17-2/3М 
1000 Скопје 
Република Македонија 
Тел. 02 3245 955, 3245 985 
Факс. 02 3245 984 
емаил: Macedonia@petosevic.com   
 

138. Марта Поповска, адвокат 
ул. Црвена Вода бр. 7/4 
1000 Скопје 

Република Македонија 
Тел. 02 3112 833 
Факс. 02 3110 915 
е-маил: martapopovska@yahoo.com  
   

143. Билјана Јоанидис, адвокат 
ул. Орце Николов бр. 155 б 
1000 Скопје 
Република Македонија 
Тел. 02 3067 199 
Факс 02 3067 201 
е-маил: joanidis@t-home.mk 
 

144. Александар Јоанидис, адвокат 
ул. Орце Николов бр. 155 б 
1000 Скопје 
Република Македонија 
Тел. 02 3067 199 
Факс 02 3067 201 
 

145. Данче Чакаровска Гроздановска, 
адвокат 
Бул. Св. Климент Охридски бр. 63а-8 
1000 Скопје 
Република Македонија 
Тел./факс 02 3109 704 
Моб. 075 488 244 
e-mail: lawoffice@cakarovska.com.mk 
 
147. Снежана Станковиќ, адвокат 
Бул. Партизански одреди бр. 18/2-7 
1000 Скопје  
Република Македонија 
Тел. 02 3124 209, 3116 845 
 

 
148. Агенција за интелектуална 
сопственост 
АРТПИЦК ДООЕЛ Скопје 
Ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр. 
39/28 
1000 Скопје 
Република Македонија 
Тел.факс 02 3122 599 
Моб. 070 212721 
Web:  www.artpick.com.mk  
e-mail:artpick@artpick.com.mk 
 

152. БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ Скопје, 
Агенција за интелектуална сопственост, 
ул. Љубица Георгиева бр. 6-б,             
1000 Скопје, 
Република Македонија 
Тел/факс. 02 307 7626 
e-mail: brendprotekt@yahoo.com 
 
154. Никола Темелковски, адвокат 
Ул. Кочо Чолаков бр. 32 
Битола 
Република Македонија 

mailto:cakmakova@menslegisadvocates.com.mk
mailto:snezana@savic.com.mk
mailto:petreshilegov@freemail.com.mk
mailto:office@cukic-markov.com.mk
mailto:Macedonia@petosevic.com
mailto:martapopovska@yahoo.com
mailto:joanidis@t-home.mk
http://www.artpick.com.mk/
mailto:brendprotekt@yahoo.com
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Тел. 047 256 086 
Факс 047 252 777 
 

156. Ана Пекевска, адвокат 
Ул. Орце Николов 68,  
1000 Скопје 
Република Македонија 
Тел. 02 3223 870 моб. 070 565 565 
Факс. 02 3223 871 
e-mail: ana.pekevska@karanovic-
nikolic.com   
 
158. Маја Бариќ,  адвокат 
бул.Видое Смилевски Бато 39 локал 6 
1000 Скопје 
Република Македонија 
Тел. 02 6145 002 
e-mail: contact@juridica-intellectual.com 
 
159. Анета Мострова, адвокат 
Ул. Иво Лола Рибар бр. 42 A 
1000 Скопје 
Република Македонија 
Тел. 2 551 1304 
Моб. 070 327 512 
Факс: 02 3 122 792 
e-mail: info@mostrova.com.mk  
 
 
 
161. Златко Колевски, адвокат 
Ул. Метрополит Теодосиј Гологанов  
бр. 59/2-2, 1000 Скопје 
Република Македонија 
Тел. 02 3116 262 
Факс. 02 3118 430 
e-mail: lawoffice@kolevski.com.mk  
 
 

163. Зоран Стојановски, адвокат 
ул. Борис Кидрич бр. 72 
Тетово 
Република Македонија  
Тел/факс. 044 336-714 
моб. 071 240-989 
e-mail. zsfeniks@gmail.com 

 

165. АЦТ!-ДОО Скопје, 
Друштво за консултантски услуги 
бул. Маркс и Енгел бр. 3/8-5,  
1000 Скопје 
Република Македонија 
Тел./факс . 23 224 131 
e-mail: info@act.com.mk 
 

166. Илија Чилиманов, адвокат 
Ул. 27 Март бр. 14 
1000 Скопје 
Република Македонија  
Тел. 02 3116 232 
Моб. 070 222 624 

e-mail: ilija@chilimanov.mk 
 

168. Живка Костовска Стојковска 
ул. 29 Ноември 17-2/3м 
1000 Скопје 
Република Македонија 
Тел. 02 3245 955 / 985 
Факс 02 3245 984 
e-mail: zkostovska@petosevic.com  
 

170. Маја Парговска, адвокат 
Ул. Миладин Поповиќ бр. 13, 1000 
Скопје 
Република Македонија 
Тел. / факс 02 3256 657 
e-mail: advokati@email.com  
 
172. Друштво за застапување МСА 
ИП-Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово 
Србо Томовиќ 36/1-7,  
1300 Куманово 
Република Македонија 
Тел.  072 259 599 
e-mail: Elena.bliznakovsa@msa-ipl  
 

 
 
 
173. Адвокатско друштво 
Гоџо, Кичеец и Новаковски  
бул. “Македонски просветители” 8 
Охрид 
Република Македонија 
тел. 046 263-163 
факс. 046 263-362 
e-mail: dragan.godzo@gknlegal.com 
 
174. Јела Бошковиќ Огњаноска, 
адвокат 
ул. “Маршал Тито” бр. 53/1 
1000 Скопје 
Република Македонија 
тел. 070 930-603 
факс. 02 3225-089 
e-mail: jela_boskovic@yahoo.com 

 

175. Борко Бајалски, адвокат 
ул. “Титоввелешка” бр. 85 
1000 Скопје 
Република Македонија 
тел. 02 3151-454 
факс. 02 3151-886 
e-mail: info@bajalski.com 

 

177. ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС 
ДООЕЛ Скопје 
Бул. 8 Септември бр. 16 
Хипериум Бизнис Центар 2ри кат 
1000 Скопје 
Република Македонија 

mailto:pekevska@karanovic-nikolic.com
mailto:pekevska@karanovic-nikolic.com
mailto:contact@juridica-intellectual.com
mailto:info@mostrova.com.mk
mailto:lawoffice@kolevski.com.mk
mailto:zsfeniks@gmail.com
mailto:ilija@chilimanov.mk
mailto:zkostovska@petosevic.com
mailto:advokati@email.com
mailto:Elena.bliznakovsa@msa-ipl
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Тел. 02 3140 900 
Факс. 02 3116 525 
e-mail: office@mk.pwc.com 
 
178. Фани Михалјовска, адвокат 
ул. “Лермонтова” бр. 3/3 
1000 Скопје 
Република Македонија 
тел. 02 3129 072,  3151 637 
факс. 02 3129 072 
моб. 070 244 828 
e-mail: fanimihaljovska@hotmail.com 
 
179. Трајче Саздов , адвокат 
ул. “11 Октомври” бр. 86/1-3 
1000 Скопје 
Република Македонија 
Тел/факс. 02 3241 144 
e-mail: strajce@gmail.com 
 
 
180. Адвокатско друштво 
АПОСТОЛСКА И АЛЕКСАНДРОВСКИ 
Ул. Коста Веселинов бр. 5/1-2 
1000 Скопје 
Република Македонија 
Тел/факс. 02 2466 001 
 e-mail: info@businesslaw.mk 
  
181. Весна Јовановска, адвокат 
Ул. 1 бр. 32, 
с. Трубарево 
Република Македонија 
Моб. 078 219 176 
e-mail: vesna_982@yahoo.com 
 
 
182. Дарко Јанкуловски , адвокат 
бул. “Крсте Мисирков” бр. 13/2 
1000 Скопје 
Република Македонија 
Тел/факс. 02 3135 043 
Моб. 070 335 774 
e-mail: nikodije@hotmail.com 
 
 
183. Адвокатско друштво БОНА 
ФИДЕ  
Ул. Јордан Константинов-Џинот 3 
1000 Скопје 
Република Македонија 
Тел/факс. 02 3232065 
E-mail: contact@bonafide.mk 
 
184. Марин, ГАВРИЛОВСКИ, адвокат 
 бул. “Партизански одреди” бр.103/26  
1000 Скопје 
Република Македонија 
Тел. 075 471 559 
факс: . 02 3116 238 
E-mail: office@industrialproperty.com 

 
185. Петро, ЈАНУРА, адвокат 
 ул. “Орце Николов” бр.94  
1000 Скопје 
Република Македонија 
моб. 070 228 619 
E-mail: januralawoffice@gmail.com 
 
186. Адвокатско друштво ИНТЕР 
ПАРТЕС Скопје 
Бул. Крсте Мисирков бр. 11 ДТЦ 
Мавровка лам. Ц 2/4 
1000 Скопје 
Република Македонија 
Тел/факс. 02 3123 034 
e-mail. office@interpartes.mk 
 
187. Адвокатско друштво Бранко 
Кузманоски Скопје 
ул. Огњан Прица бр. 1/1-6 
1000 Скопје 
Република Македонија 
Тел. 02 2402 968 
факс. 02 2402 970 
e-mail. brankokuzmanoski@hotmail.com 
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