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DR@AVEN ZAVOD ZA INDUSTRISKA SOPSTVENOST



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		

Republika
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

KODOVI NA ME\UNARODNI ORGANIZACII

KODOVI NA DR@AVITE SPORED STANDARDITE NA WIPO
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I SLU@BENI OBJAVI

OGLASUVAWE ZA NI[TOVNO  RE[ENIE 
ZA PRIZNAVAWE NA PRAVO OD 
INDUSTRISKA SOPSTVENOST

Soglasno ~lenot 224 od Zakonot za indu–
striskata sopstvenost (“Slu`ben vesnik na 
Republika Makedonija” br.47/02 42/03 09/04) 
re{enieto za priznavawe na pravoto na indutriska 
sopstvenost  }e se oglasi za ni{tovno ako se utvrdi 
deka ne postoele uslovi predvideni so Zakonot za 
industriskata sopstvenost za priznavawe na toa 
pravo.

Predlog za oglasuvawe za ni{tovno re{enie za 
priznavawe na pravoto od industriska sopstvenost 
soglasno ~lenot 225 od Zakonot za industriskata 
sopstvenost mo`e da podnese zainteresirano 
lice javniot obvinitel ili Zavodot po slu`bena 
dol`nost.

Predlogot za oglasuvawe za ni{tovno 
re{enie za priznavawe na pravata od industriska 
sopstvenost mo`e da se podnese za seto vreme na 
traeweto na za{titata.
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PATENTI
Vo soglasnost so ~lenot 60 od Zakonot za industriskata sopstvenost (“Slu`ben vesnik na Republika 
Makedonija” br. 47/02 42/03 09/04 Dr`avniot zavod za za{tita na industriska sopstvenost gi objavuva 
podatocite od re{enieto na patent.

Vo soglasnost so ~lenot 52 od Zakonot za industriskata sopstvenost (“Slu`ben vesnik na Republika 
Makedonija” br. 47/02 42/03 09/04 so denot na objavuvaweto na podatocite od re{enieto na patent i 
apstraktot so nacrt ako go ima patentot se priznava i se zapi{uva vo registarot na patentite. 

Vo soglasnost so ~lenot 58 i ~lenot 60 stav 3 od ZIS (“Slu`ben vesnik na Republika Makedonija br. 
47/02 42/03 09/04) kon podatocite na re{enieto vrz osnova na dokaz za potpolno ispituvawe se objavuva 
prvoto patentno barawe.

Vo soglasnost so ~lenot 2 od odredbite koi va`at pri pro{iruvawe na evropskite patenti (“Slu`ben 
vesnik na Republika Makedonija br. 49/97) DZIS go objavuva sekoe barawe za pro{iruvawe vo najkus 
mo`en rok dokolku e platena propi{anata taksa.

Podatocite se ozna~eni so INID* kodovi za patenti (WIPO standard ST.9). Za specifi~nite podatoci 
koi ne postojat vo INID vovedeni se dopolnitelni kodovi.

(11)  Registarski broj na dokumentot

(13)  Vid na dokumentot:

 A-patent A1-patent so dokaz

 A2-dopolnitelen patent

 T1-prevod na patentni barawa za priznaen evropski patent

 T2-odr`uvawe na evropski patent so izmeneti patentni barawa

(21)  Broj na prijavata    

(22)  Datum na podnesuvaweto

(23)  Data na izlo`beno ili saemsko prvenstvo

(30)  Pravo na prvenstvo: datum dr`ava broj

(45)  Data na objavuvawe

(45)   Objava na prvi~nite patentni barawa

(51)  Kod po Me|unarodnata klasifikacija na patenti (MKP)   

(54)  Naziv na pronajdokot

(56) Citirani dokumenti

(57)  Apstrakt ili patentno barawe

(60) Podatoci za prijavata podnesena do SZP na SFRJ 

 (datum na prijavuvaweto ex- YU broj na prijavata

 godina  ex- YU  broj na patentot) 

(61)  Broj na osnovnata prijava

(62)  Broj na prvobitnata prijava

(72)  Pronajduva~ (i)

(73)  Nositel na pravoto na patentot

(74)  Zastapnik

(86) Me|unarodna (PCT) prijava (datum na podnesuvawe dr`ava broj na PCT prijavata)

(87) Objavuvawe na Me|unarodna (PCT) prijava; (datum na objavuvaweto objaven  broj - WO)

(96) Me|unarodna (EP) prijava (datum na objavuvaweto dr`ava broj na ER prijavata)

(97) Objavuvawe na priznaen evropski patent (datum na priznavawe broj bilten) 

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data
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(5�) A 61K 33/04 (��) 902490
  (��) А
(��)  �006/�49 (��) ��/06/�006
  (45) �0/04/�008
(�0) �00�����0�  ��/��/�00�  EG
(86) �6/0�/�004 EG�004/000004
(87) 07/07/�005 WO�005/060979
(7�) MAGD AHMED KOTB, Abdalla
 5, 63 St., El Mokatam 
 P.O.Box 85 El Mokatam  11571 Cairo, EG
(74)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(54)	 ЕЛЕМЕНТАРЕН	 СУЛФУР	 КАКО	 ОРАЛЕН	 ИЛИ	

ПАРЕНТЕРАЛЕН	МЕДИЦИНСКИ	ПРОДУКТ
(57)	 Наведениот	 елемент	 и	 неговите	 киселински	

додатоци	на	солите	и	дериватите	се	физиолошки	

прифатливи,	есенцијални	и	лесно	се	претвараат	
во	многу	прифатливи	делови	преку	прикажаните	
постапки,	 тие	 се	 фармаколошки	 активни	 во	
црниот	 дроб,	 белите	 дробови,	 хематопоетскиот	
систем	и	сите	човечки	системи	и	тие	се	корисни	
кога	 се	 употребуваат	 во	 топлокрвни	 животни	
за	 да	 се	 индуцира	 детоксификација	 на	 многу	
ендогени	и	егзогени	метаболити.	Тие	се	корисни	
во	 прекинувањето	 на	 болестите	 поврзани	
со	 ензимот	 глутатион	 S	 трансферазата	 и	
нарушувањата	 предизвикани	 од	 ензимот	 на	
епоксид	 хидроксилаза.	 Овие	 соединенија	 се	
подготвени	како	елементарни	или	како	соли	или	
како	соединенија	на	киселински	додатоци	на	соли	
и	деривати.	Тие	се	едноставно	елемантарни	или	
соединети	 во	 различни	 дози	 мулти	 форми	 на	
лековитите	состави.

902490
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PREGLED PO NOSITELI NA objavENI PATENTI

(73)  nositel na pravoto na patent
(51)  kod po Me|unarodnata klasifikacija na patentite (MKP) 
(11,13)  registarski broj na dokumentot vid na dokumentot

pregledi

PREGLED NA objavENI PATENTI SPORED ME\UNARODNATA KLASIFIKACIJA NA PATENTITE 

(51)  kod po Me|unarodnata klasifikacija na patentite (MKP) 
(51)  kod po Me|unarodnata klasifikacija na patentite (MKP) - osnoven
(11,13)  registarski broj na dokumentot, vid na dokumentot

 (51)  (51) osnoven (11,13)

Pregledi

A6�K��/04   A6�K��/04 90�490 A

(7� MAGD AHMED KOTB, Abdalla 
(51)	 A	61K	33/04	 (11,13)	 902490	A
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(5�) C 10L 1/14, 1/18, 10/04 (��) 900733
  (��) А1
(��)  �999/70 (��) �8/08/�999
  (45) �0/04/�008
(�0) 97/�65�8  �4/��/�997  FR and 
 98/0���5  �7/0�/�998  FR
(86) ��/��/�998 PCT/FR98/0�8��
(87) 08/07/�999 WO 99/��9�8
(7�) ELF ANTAR FRANCE, 
 Tour Elf, 2, place de la Coupole, 
 La Defense 6, F-92400 Courbevoie, FR
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(72)	 EBER,	Daniele	[FR];	
	 GERMANAUD,	LAURENT[FR/FR]	and
	 MALDONADO,	Paul[FR/FR]

(54)	 АДИТИВИ	ЗА	ЗАМАСТУВАЊЕ	НА	ГОРИВА
(57)	 Пронајдокот	се	однесува	на	адитив	за	замастување	

на	погонски	горива	,	особено	со	мала	содржина	на	
сулфур	не	поголема	од	500	ppm,	кои	се	состојат	

главно	 од	 комбинација	 која	 опфаќа	 5	 до	 95	
тежински	%	глицерол	моноестер	 	R�	 -	C(O)	 -	O	 -	
CH�	-	CHO	-	CH�OH	или	R�-C(O)	-	O-CH(CH�OH)�,	
при	 што	 R�	 е	 алкилен	 синџир	 кој	 се	 состои	 од	
8	 до	 60	 јаглеродни	 атоми	 или	 моноциклична	
или	 полициклична	 група	 која	 содржи	 8	 до	 60	
јаглеродни	 атоми,	 како	 и	 5	 до	 95	 тежински	 %	
соединение	со	формулата	R�	-	C(O)	-X,	при	што	R� 
е	алкилен	синџир	кој	содржи	8	до	24	 јаглеродни	
атоми	или	моноциклична	или	полициклична	група	
која	 содржи	 од	 8	 до	 60	 јаглеродни	 атоми,	 а	X	 е	
одбран	од	

	 (i)	 групите	 ОR0,	 при	 што	 R0	 е	 јаглеводороден	
радикал	кој	содржи	од	1	до	8	јаглеродни	атоми,	по	
желба	супституиран	со	еден	или	повеќе	естери;	и	

	 (ii)	 групите	 изведени	 од	 примарни	 или	
секундарни	амини	и	алканоламини	со	алифатски	
јаглеводороден	 ланец,	 кои	 содржат	 од	 1	 до	 18	
јаглеродни	атоми

(5�) B 61H 1/00 (��) 901319
  (��) А1
(��) �00�/�76 (��) 0�/09/�00�
  (45) �0/09/�004
(30)	 20010000959		20/03/2001		SE
(86)	 13/03/2002	PCT/SE02/00452
(87) �6/09/�00� WO 0�/07460� A�
(7�) SAB WABCO AB
 Box 515, S-261 24 Landskrona, SE
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(72)	 EMILSSON,	Fred

(54)	 СОПИРАЧКА	НА	ПОГОНСКО	ТРКАЛО

(57)	 1.	 Кочница	 за	 погонско	 тркало	 на	 подвижна	
платформа	 кај	 шински	 возила	 (1),	 којашто	 е	
поставена	во	подолжни	странични	рамки	 (3)	кои	
се	поврзани	со	помош	на	попречна	стегачка	плоча	
(4).	 Затоа,	 сопирачката	 за	 погонско	 тркало	 на	
подвижната	платформа	содржи	попречни	носачи	
на	сопирачките	(5,	6)	со	побудувачи	за	сопирачките	
(10)	и	поврзувачки	провлекувачки	палки	(11),	при	
што	секој	носач	на	сопирачките	на	секој	крај	има	
држач	на	блокот	на	сопирачките	 (8)	и	е	закачен	
со	 висечки	 врски	 (7),	 назначена	 со	 тоа,	 што	
секоја	висечка	врска	(7)	е	ротационо	поврзана	со	
соодветен	држач	на	блокот	на	сопирачките	(8),	на	
ниво	што	е	суштински	соодветно	на	центарот	на	
конкретното	тркало	(2),	како	и	на	пониско	ниво	до	
носачот	на	сопирачката	(5,	6).

	 Има	уште	4	патентни	барања.

СЛИКА	1
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PREGLED PO NOSITELI NA objavENI PATENTI

(73)  nositel na pravoto na patent
(51)  kod po Me|unarodnata klasifikacija na patentite (MKP) 
(11,13)  registarski broj na dokumentot vid na dokumentot

pregledi

PREGLED NA objavENI PATENTI SPORED ME\UNARODNATA KLASIFIKACIJA NA PATENTITE 

(51)  kod po Me|unarodnata klasifikacija na patentite (MKP) 
(51)  kod po Me|unarodnata klasifikacija na patentite (MKP) - osnoven
(11,13)  registarski broj na dokumentot, vid na dokumentot

 (51)  (51) osnoven (11,13)  (51)  (51) osnoven (11,13)

Pregledi

B6�H�/00 B6�H�/00 90���9 A�
C10L1/14	 C10L1/14	 900733	A1

C10L1/18	 C10L1/14	 900733	A1
C10L10/04	 C10L1/14	 900733	A1

(7�) ELF ANTAR FRANCE,  
(51)	 C	10L	1/14,	1/18,	10/04	 (11,13)	900733	A1

 JELAVIC MILENA 
 G 09F �/0�  9008�� A�

(7�) SAB WABCO AB 
(51)	 B	61H	1/00	 (11,13)	901319	A1
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(5�) A 61K 9/48, 9/66 (��) 902485
  (��) Т1
(��) �006/67 (��) 09/0�/�006
  (45) �0/04/�008
(�0) 99077�5  0�/04/�999  GB
(96)	 29/03/2000	EP	00919874.8
(97) �0/��/�005 EP ��7��5� 
(7�) R.P.SCHERER CORPORATION
 645 Martinsville Road, Suite 200, 
 Basking Ridge, New Jersey 07920, US
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(72)	 FERDINANDO,	Josephine	Joan	Christine;	
	 PERRY,	Elizabeth	A;	
	 CHANDLER,	Susan	and	
	 DE	NIJS,	Henrik
(54)	 ОРАЛНИ	 ФАРМАЦЕВТСКИ	 КОМПОЗИТИ	 КОИ	

СОДРЖАТ	ТРИГЛИЦЕРИДИ	СО	ДОЛГ	СИНџИР	
И	ПОВРШИНСКИ	АКТИВНИ	ЛИПОФИЛИ

(57)	 1.	 Течен	 фармацевтски	 состав	 кој	 содржи	
лек	 растворен	 во	 течен	 пренесувач,	 при	 што	
наведениот	течен	пренесувач	содржи:

	 в)	глицерид	на	масна	киселина	со	долг	синџир;	и
	 г)	 липофилно	површински	активно	средство	чија	

НLВ	вредност	е	помала	од	10;
 назначен со тоа,	 што	 лекот	 е	 тестостерон	

ундеканоат.	 Наведениот	 течен	 пренесувач	
содржи	помалку	од	1	%	тежински	слободни	масни	
киселини,	 а	 наведената	масна	 киселина	 со	долг	
синџир	 е	 триглицерид	 на	 масна	 киселина	 кој	
содржи	од	14	до	22	јаглеродни	атоми.	

	 Има	уште	12	патентни	барања.
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Patenti
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(5�) F 04B 53/16, 53/14,  (��) 902507
	 F	16F	7/09,		 (13)	 Т1
	 F	16J	10/02	 (��) �0/0�/�006
(��) �006/��� (45) �0/04/�008
(30)	 1999DK00227		22/04/1999		WO
(96)	 25/04/2000	EP00922468.4
(97) ��/��/�005 EP��79�40 
(7�) NVB INTERNATIONAL A/S
 Gaerdet 12, P.O. Box 69, 3460 Birkerod, DK
(74)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(72)	 VAN	DER	BLOM,	Nicolaas
(54)	 КОМБИНАЦИЈА	НА	КОМОРА	И	КЛИП
(57)	 1.	 Комбинација	 на	 клип-комора	 се	 состои	 од	

продолжена	комора	(70)	која	е	врзана	со	ѕид	од	
внатрешна	 комора	 (71,	 73,	 75)	 и	 се	 состои	 од	
клип	 (76,	 76’,	 163)	 во	 предметната	 комора	 кој	
е	 подвижен	 во	 однос	 на	 предметната	 комора	
најмалку	во	првата	и	во	втората	лонгитудинална	
положба	на	 предметната	 комора,	 	 	 предметната		
комора	 	 има	 	 вкрстени	 	 	 секции	 	 	 од	 различни			
вкрстени	 	 	 простори	 	 	 на	 	 	 првата	 	 	 и	 	 	 втората			
лонгитудинална	положба			на			предметната			комора			
и			најмалку			едно			суштествено	продолжување	
кое	 ги	 одделува	 вкрстените	 простори	 во	
интермедиарни	лонгитудинални		положби		помеѓу	

првата	 	 и	 	 втората	 	 лонготудинална	 положба,		
вкрстениот	 простор	 	 од	 првата	 лонгитудинална	
положба	 е	 поголем	 од	 вкрстениот	 простор	 во	
втората	 лонгитудинална	 положба,	 предметниот	
клип	 е	 дизајниран	 да	 се	 адаптира	 самиот	 и	
предметните	 средства	 од	 предметните	 различни	
вкрстени	 простори	 од	 предметната	 комора	 во	
тек	 на	 релативните	 движења	 на	 предметниот	
клип	 од	 првата	 лонгитудинална	 положба	 низ	
предметните	интермедијарни	положби	до	втората	
лонгитудинална	 положба	 на	 прдметната	 комора,	
каде	клипот	(76,	76’,	163)	се	состои	од:

	 -	 плуралитет	 од	 најмалку	 суштествени	
подржувачки	 члена	 (81,	 82,	 184)	 ротирачки	
прицврстени	на	основниот	член	(6,	23,	45,	180)

	 -	 предметните	 подржувачки	 членови	 оформени	
во	 еластично	 деформирачко	 средство	 (79),	
подржано	од	предметните	подржувачки	членови,	
за	движење	наспроти	внатрешниот	ѕид	(71,	73,	75,	
155,	156,	157,	158)	од	комората	(70),	предметните	
подржувачки	 члена	 ротираат	 помеѓу	 10	 и	 50°	
релативно	 кон	 лонгитудиналните	 оски	 (19)	 од	
комората	(70).	

	 Има	уште	48	патентни	барања.

902507
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Patenti 902467

(5�) G 01N 33/68 (��) 902467
  (��) Т1
(��) �006/��5 (��) �4/09/�006
  (45) �0/04/�008
(30)	 20000114650		07/07/2000		EP;	
 �0000��789�  �0/��/�000  EP and 
 �00�0�0�7��  07/0�/�00�  EP
(96)	 13/06/2001	EP01938411.4
(97) 0�/08/�006 EP��997�9
(7�) LABORATOIRES SERONO SA
 Centre Industriel, 1267 Coinsins, Vaud, CH
(74)	 ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ	А.Д.	СКОПJЕ		
 бул.	„Кузман	Јосифовски	Питу„	28	лок.8,	
	 1000,	Скопје
(72)	 SOTO,	Claudio	and	SABORIO,	Gabriella
(54)	 РАНА	 ДИЈАГНОЗА	 НА	 СТРУКТУРНИ	 ЗАБО–

ЛУВАЊА
(57) 1.	Metoda	 za	 dijagnoza	 ili	 detekcija	 na	

strukturno	zaboluvawe	koja	e	karakterizirana	
preku	strukturna	tranzicija	na	osnoven	protein	
pome|u	 nepatogena	 i	 patogena	 forma	 i	 kade	
{to	 strukturnata	 tranzicija	 mo`e	 da	 bide	
reproducirana	od	patogena	forma	vo	nepatogena	
forma,	so	ispituvawe	na	marker	od	navedenoto	
zaboluvawe	vo	primerok,	koja	metoda	sodr`i:

	 (i)	 kontaktirawe	 na	 navedeniot	 primerok	 so	
koli~estvo	na	nepatogenata	forma;

	 (ii)	 dezagregacija	 na	 sekoj	 agregat	 eventualno	
formiran	za	vreme	na	~ekorot	(i);	i

	 (iii)	 determinirawe	 na	 prisustvoto	 i/ili	
koli~estvoto	 na	 navedenata	 patogena	 forma	
vo	 primerokot,	 patogenata	 forma	 e	 marker	 za	
prisustvoto	na	navedenoto	zaboluvawe;

	 kade	 {to	 ~ekorot	 (i)	 sodr`i	 ~ekor	 (ia)	 na	
inkubirawe	na	navedeniot	primerok/nepatogena	
forma	 i	 ~ekorite	 (ia)	 i	 (ii)	 formiraat	
ciklus	 koj	 e	 povtoren	 najmalku	 dva	 pati	 pred	
izveduvaweto	na	~ekorot	(iii).

	 Има	уште	13	патентни	барања.
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Patenti
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(5�) A 61K 31/765, 31/44,  (��) 902470
	 A	61P	29/00,	31/04	 (13)	 Т1
(��) �006/4�6 (��) �5/��/�006
  (45) �0/04/�008
(30)	 20020000951		20/06/2002		DK	and	
	 20020389879P		20/06/2002		US
(96)	 20/06/2003	EP03729915.3
(97) 04/�0/�006 EP�560589
(7�) Astion Dermatology A/S
 2100 Copenhagen O, DK
(74)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(72)	 WEIDNER,	Morten,	Sloth
(54)	 НОВИ	 КОМПЛЕКСИ	 НА	 ЕСТЕРИ	 НА	 МАСНА	

КИСЕЛИНА	 НА	 ПОЛИХИДРОКСИАЛКАЛНИ	 И	
НИАЦИНАМИД

(57)	 1.	Состав	кој	опфаќа	хемиски	комплекс	кој	опфаќа	
комбинација	на:

	 i)	 естер	 на	 масна	 киселина	 во	 форма	 на	 моно-
естер	 или	 ди-естер	 на	 формула	 или	 негови	
изомери,

 

 

	 при	што	n		во	формула	I	е	3;						

 R�	и	R�	е	независно	селектиран	од	групата	која	се	
состои	од	Н,	ОН,	ОМ,	ОR’,	О-СО-R’,	отворен	синџир	
или	разгранет	С�-С6	алкил	и	отворен	синџир	или	
разгранет	С�-С6	 алкенил,	 под	 услов	 барем	 еден,	
а	најмногу	два	од	R�	или	R�	групите	се	-О-СО-R’	и	
барем	една	од	R�	или	R�	групите	се	ОН,	и	пришто	

	 R’	е	селектиран	од	групата	која	се	состои	од	С6-С�4 
алкил	и	С6-С�0,	алкенил,	а	М	е	алкален	метал;		и

	 ii)	 ниацинамид,	 сол	 или	 дериват	 од	 тоа,	 пришто	
дериватот	 од	 тоа	 е	 селектиран	 од	 групата	 која	
се	 состои	 од	 деривати	 на	 ниацинамид	 со	 една	
замена	на	прстенот	со	супституенти	селектирани	
од	халоген,	NН�,	метил,	ОR’”	и	ЅН	и	од	деривати	
на	ниацинамид	пришто	амид	групата	е	во	форма	
на	 неговиот	 секундарен	 амид	 или	 неговиот	
терцијален	амид	и	пришто	R’”	е	С�-С4	алкил.	

	 Има	уште	34	патентни	барања.

902470



Glasnik 15/2 str.2-67 april 2008 Skopje   ��

Patenti 902514

(5�) A 61K 9/12, 31/573,  (��) 902514
 A 6�P ��/00 (��) Т1
(��) �006/4�0 (��) �7/��/�006
  (45) �0/04/�008
(�0) �998MI0��64  0�/��/�998  IT
(96)	 28/10/1999	EP99955895.0
(97) �4/0�/�007 EP���68��
(7�) CHIESI FARMACEUTICI S.p.A
 Via Palermo, 26/A  I-43100 Parma, IT
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(72)	 MALVOLTI,	Chiara;	
	 BERNINI,	Eva;	
	 GARZIA,	Raffaella;	
	 BRAMBILLA,	Gaetano	and	
	 CHIESI,	Paolo

(54)	 ПОСТАПКА	 ЗА	 ДОБИВАЊЕ	 СТЕРИЛЕН	
ТЕРАПЕВТСКИ	 ПРИФАТЛИВ	 БЕКЛОМЕТАЗОН	
ДИПРОПИОНАТ

(57)	 1.	 Постапка	 за	 добивање	 стерилен	 терапевтски	
прифатлив	 беклометазон	 дипропионат	 во	
форма	 на	 микронизиран	 прашок	 чии	 честички	
имаат	 среден	 аеродинамичен	 масен	 дијаметар	
(MMAD)	 од	 помалку	 од	 10	 микрони,	 наведената	
постапка	 опфаќа	 подложување	 на	 наведениот	
микронизиран	 прашок	 на	 гама	 зрачење	 на	 доза	
од	0.2	до	0.9	Mrad	(2-9	KGy).	

	 Има	уште	7	патентни	барања.
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Patenti
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902513

(5�) C 07D 417/12,  (��) 902513
	 A	61K	31/426,		 (��) Т1
	 A	61P	3/10,		 (��) �4/��/�006
	 C	07D	417/14	 (45) �0/04/�008
(��) �006/4�0  
(30)	 10334309		28/07/2003		DE
(96)	 15/07/2004	EP04741034.5
(97) ��/��/�006 EP�65�644
(7�) Sanofi-Aventis	Deutschland	GmbH
 Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main, DE
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(72)	 BARINGHAUS,	Karl-Heinz;	
	 PETRY,	Stefan;	
	 MUELLER,	Guenter	and	
	 TENNAGELS,	Norbert
(54)	 СУПСТИТУИРАНИ	 ДЕРИВАТИ	 НА	 ТИАЗО-

БЕНЗОИЗОТИАЗОЛ	 ДИОКСИД,	 ПОСТАПКА	 ЗА	
НИВНО	ДОБИВАЊЕ	И	НИВНА	УПОТРЕБА

(57)	 1.	Соединенија	од	формулата	I,
 

 
	 каде	што	
	 R1,	R2	независно	еден	од	друг	означуваат	H,	арил,	

COOH,	 (C�-C6)-алкилен-COOH,	 -COO(C�-C6)-алкил,	
(C�-C6)-алкилен-COO(C�-C6)-алкил, (C�-C6)-
алкил,	 (C�-C6)-алкенил,	 (C�-C6)-алкилен-арил,	
хетероциклус,	(C�-C6)-алкилен-хетероциклус,	CF�,	
OCF�,	CN,	(CH�)1-6-OH,	O-(C�-C6)-алкил,	CO-(C�-C6)-
алкил,	-C(O)O-алкил,	COOH,	CON(R9)(R10),	каде	
што	 арилните,	 а	 исто	 така	 и	 хетероцикличните		
радикали	 можат	 да	 бидат	 супституирани	 еднаш	

или	повеќе	пати	со	F,	Cl,	Br,	 (CH�)0-2OH,	 	 (C�-C6)-
алкил,	(C�-C6)-алкенил,	(C�-C6)-алкинил,	CF�,	OCF�,	
N(R9)(R10),	пиперидинон,	пиперазин,	пиперазинон,	
N-(C�-C6-алкилен)-пиперазин,	 N-(C�-C6-алкилен)-
пиперазинон,	 морфолин,	 тиоморфолин,	 NO�,	
CN,	 O-(C�-C6)-алкил,	 S(O)0-2-	 (C�-C6)-алкил,	 SO�-
N(R9)(R10),	 	 CO-(C�-C6)-акил,	 -COOH,	 (C�-C6)-
алкилен-COOH,	COO(C�-C6)-алкил,	(C�-C6)-алкилен	
-COO(C�-C6)-алкил,	 (C�-C�0)-циклоалкил,	 фенил	
и	при	тоа	пеперидинон,	пиперазин,	пиперазинон,	
N-(C�-C6-алкилен)-пиперазин,	 N-(C�-C6-алкилен)-
пиперазинон,	 морфолин,	 тиоморфолин	 и	
фенилните	 прстени	 може	 да	 бидат	 еднаш	 или	
повеќе	пати	супституирани	со	F,	Cl,	Br,	(CH�)0-2OH,		
COOH,	 CN,	 NO�,	 -O-(C�-C6)-алкил,	 -NH-O-(C�-C6)-
алкил,	 -(CO)-NH-O-(C�-C6)-алкилен-N(R9)(R10),	
-(CO)-(C�-C6)-	 алкил,	 	 -(C�-C6)-алкил,	 CF�,	 OCF�,	
N(R9)(R10);

	 R3	 означува	 H,	 (C�-C6)-алкил,	 (C�-C6)-алкилен-
арил,	 -C(O)-арил,	 (C�-C6)-алкилен-хетероциклус,	
CO-(C1-C6)-алкил,	каде	што	арилните,	а	исто	така	
и	 хетероцикличните	 	 радикали	 можат	 да	 бидат	
супституирани	еднаш	или	повеќе	пати	со	F,	Cl,	Br,	
(C�-C6)-	алкил,	COOH,		COO(C�-C6)-алкил,	CF�	или	
OCF�;

	 R4,	R5			независно	еден	од	друг	означуваат	H,	F,	
Cl,	Br,	 (C�-C6)-алкил,	CF�,	OCF�,	NO�,	N(R9)(R10),	
CN,	 O-(C�-C6)-алкил,	 CO-(C�-C6)-	 алкил,	 COOH,	
(C�-C6)-алкилен-COOH,	 CON(R9)(R10),	 (C�-C6)-	
алкилен-CON(R9)(R10),	 COO(C�-C6)-алкил,	 (C�-C6)-
алкилен- COO(C�-C6)-алкил,	 S(O)0-2-(C�-C6)-алкил,	
S(O)�-N(R9)(R10),	CH�OH,	CH�OCH�;

	 R6,	 R7	 независно	 еден	 од	 друг	 означуваат	
H,	 F,	 Cl,	 Br,	 (C�-C6)-алкил,	 цикло–пропил,	
тетрафлуороциклопропил,	 	 дифлуороцикло–
пропил;	или

	 R6	и	R7		заедно	ја	формираат	групата		=CH�;
	 R8	означува	H,	CH�,	CF�,	CH�OH;
	 R9	означува	H,	(C�-C4)-алкил;
	 R10	означува	H,	(C�-C4)-алкил;	или
	 R9	и	R10		заедно	со	N-атомот,	на	којшто	се	врзани,	

формираат	прстен	со	3-9	члена;
	 како	и	нивни	физиолошки	компатибилни	соли.	
	 Има	уште	13	патентни	барања.
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Patenti 902512

(5�) A 61K 47/32, 31/167, 9/00,  (��) 902512
 A 6�P �5/0� (��) Т1
(��) �006/4�� (��) �7/��/�006
  (45) �0/04/�008
(30)	 20010330684P		29/10/2001		US	и	
	 20020278912P		24/10/2002		US
(96)	 28/10/2002	EP02785326.6
(97) �9/��/�006 EP�44�770
(7�) Columbia Laboratories (Bermuda) Limited
 Rosebank Center, 14 Bermudiana Road  
 Pembroke HM08, BM
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ 
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(72)	 BOLOGNA,	William,	J;	
	 LEVINE,	Howard,	L	and	
	 DE	ZIEGLER,	Dominique

(54)	 ВАГИНАЛНА	 ФОРМУЛАЦИЈА	 НА	 ЛИДОКАИН	
ЗА	ТРЕТИРАЊЕ	ДИСРИТМИЈА	НА	МАТКАТА

(57)	 1.	 Употреба	 на	 лидокаин	 и	 фармацевтски	
прифатлив	биоадхезивен	нoсач	кој	го	ослободува	
средството	 за	 третирање	 во	 продолжен	 рок	
на	 време	 по	 давањето,	 во	 производството	 на	
медикамент	за	вагинално	давање	за	редуцирање	
или	 олеснување,	 дисритмија	 на	 матката,		
назначена со тоа што	линдокаинот	е	присутен	
во	концентрација	од	5%	до	12.5%	од	тежината.	

	 Има	уште	5	патентни	барања.
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Patenti
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902466

(5�) A 61K 38/27, 35/14, 35/28,  (��) 902466
	 C	12N	5/06,	5/08	 (13)	 Т1
(��) �006/4�9 (��) 08/��/�006
  (45) �0/04/�008
(�0) 98��48�4  �0/��/�998  EP
(96)	 30/12/1999	EP99965579.8
(97) ��/�0/�006 EP��40�49
(7�) LABORATOIRES SERONO SA
 Centre Industriel, 1267 Coinsins, Vaud, CH
(74)	 ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ	А.Д.	СКОПJЕ		
	 бул.	„Кузман	Јосифовски	Питу„	28	лок.8,	
	 1000,	Скопје
(72)	 GIANNI,	Alessandro,	Massimo
(54)	 УПОТРЕБА	 НА	 ЧОВЕЧКИ	 ХОРМОН	 НА	

РАСТ	 ЗА	 ДА	 ГО	 ЗГОЛЕМИ	 БРОЈОТ	 НА	
ЦИРКУЛАРНИ	 CD34+КЛЕТКИ,	 НАМЕНЕТИ	 ЗА	
РЕКОНСТИТУЦИЈА	 НА	 ХЕМАТОПОЕТСКИОТ	
И	 ИМУНИОТ	 СИСТЕМ,	 СЛЕДЕЈЌИ	 МИЕЛО–
АБЛАТИВНА	ИЛИ	АНТИБЛАСТИЧНА	ТЕРАПИЈА,	
СО	 ТРАНСПЛАНТАЦИЈА,	 РЕИНФУЗИЈА	 ИЛИ	
ВСАДУВАЊЕ

(57)	 1.	 Употреба	 на	 човечки	 хормон	 	 на	 раст	 или	
еден	 од	 неговите	 деривати	 за	 да	 се	 изготви	
медикамент	 кој	 го	 зголемува,	 кај	 пациент,	 бројот	
на	 ЦД34+	 циркуларни	 клетки	 способни	 за	
регенерирачка	 хематопоеза	 ин	 виво,	 каде	 што	
наведените	клетки	треба	да	бидат	употребени	за	
третирање,	 со	ре-инфузија,	 трансплантација	или	
всадување,	на	истиот	пациент	за	реконституција	
на	хематопоетските	и	имуните	системи,	следејќи	
миелоаблативна	или	антибластична	терапија.	

	 Има	уште	19	патентни	барања.
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(5�) C 03B 7/084 (��) 902473
  (��) Т1
(��) �006/45� (��) ��/��/�006
  (45) �0/04/�008
(30)	 20020161231		31/05/2002		US
(96)	 28/05/2003	EP03012028.1
(97) ��/��/�006 EP��69�87
(7�) OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC.
 Three O-I Plaza, One Michael Owens Way  

Perrysburg, OH 43551-2999, US
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(72)	 Gerber,	Stephen	M.
(54)	 МЕТОДА	 И	 АПАРАТ	 ЗА	 ИНДИЦИРАЊЕ	

КОНЦЕНТРИЧНОСТ	НА	КОНТРОЛНА	ЦЕВКА	ЗА	
ПРОТОК	НА	СТАКЛО

(57)	 1.	 Апарат	 за	 индицирање	 концентричност	 на	
ротирачка	 контролна	 цевка	 за	 проток	 на	 стакло	
(14)	 во	 однос	 на	 неговата	 оска	 на	 ротација	 на	
рамка	 за	 поддршка	 на	 цевка	 (20)	 во	 систем	 за	
формирање	 стакларија,	назначен со тоа што 
наведениот	апарат	вклучува:

	 основа	 (34,	 36)	 за	 осигурување	 на	 рамката	 за	
поддршка	на	цевка,

	 лизгалка	(66)	поставена	на	наведената	основа	за	
радијално	движење	кон	и	далеку	од	надворешната	
површина	 на	 контролната	 цевка	 за	 проток	 на	
стакло	поставена	на	рамката,

	 валец	 (68)	 на	 наведената	 лизгалка	 за	 вртлива	
врска	со	надворешната	површина	на	контролната	
цевка	како	што	истата	ротира	на	рамката,	и

	 индикатор	(74,	76)	споен	со	наведената	лизгалка	
кој	 индицира	радијално	движење	на	наведената	
лизгалка,	 кој	 укажува	 на	 радијално	 движење	 на	
надворешната	површина	на	цевката	во	однос	на	
нејзината	 оска	 на	 ротација,	 кога	 цевката	 ротира	
на	рамката	за	поддршка	на	цевката.	

	 Има	уште	14	патентни	барања.
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(5�) C 07C 213/10,  (��) 902516
	 C	07B	57/00,		 (��) Т1
 C 07C ��7/56 (��) �0/0�/�007
(��) �007/8 (45) �0/04/�008
(�0) �004000545�  �9/05/�004  FR
(96)	 21/02/2005	EP05290384.6
(97) �8/�0/�006 EP�598���
(7�) Les Laboratoires Servier
 12, Place de la Defense  
 92415 Courbevoie Cedex, FR
(74)	 Бајалски	Димитар,	адвокат	
	 Ул.	Ѓуро	Ѓаковиќ	бр.	72/1-1	1000	Скопје
(72)	 Lecouve,	Jean-Pierre;		
	 Brigot,	Daniel;	
	 Lerestif,	Jean-Michel	и	
	 Gonzalez-Blanco
(54)	 ПРОЦЕС	 НА	 ПОДГОТОВКА	 НА	 (1Ѕ)-4,5-

ДИМЕТОКСИ-1 - (МЕТИЛАМИНОМЕТИЛ) -
БЕЗНОЦИКЛОБУТАН,	 ДОДАТНИ	 СОЛИ	 НА	
НЕГОВИТЕ	 КИСЕЛИНИ	 И	 НЕГОВА	 УПОТРЕБА	
ПРИ	 СИНТЕЗА	 НА	 ИВАБРАДИН	 И	 КАЈ	
НЕГОВИТЕ	 ФАРМАЦЕВСКИ	 ПРИФАТЛИВИ	
ДОДАТНИ	СОЛИ	НА	КИСЕЛИНИТЕ

(57)	 1.	Процес	эа	раэложување	на	аминот	со	формула	
(IV):		

	 со	реакција	со	N-ацетил-L-глутаминска	киселина,	
	 проследена	 со	 филтрација,	 или	 филтрација	 при	

вшмукување,	на	притоа	добиениот	раствор,	эа	да	
се	соэдаде	соединението	со	формула	(VII):

 

	 кое	 се	 доведува	 во	 реакција	 со	 баэа	 эа	 да	 се	
добие	 соодветниот	 амин	 со	 формула	 (VIII)	 од	
конфигурацијата	(S):	

 Има	уште	12	патентни	барања.

(5�) C 07K 14/475,  (��) 902518
	 A	61K	38/18,		 (��) Т1
	 C	12N	15/11,	15/63,	5/16,		 (��) �5/0�/�007
	 C	12Q	1/68,		 (45) �0/04/�008
	 G	01N	33/53,	33/68
(��) �007/�4  
(30)	 19980015283		14/07/1998		GB;	
	 19990248772		12/12/1999		US	и	
	 19990327668		08/06/1999		US
(96)	 14/07/1999	EP99938261.7
(97) �5/�0/�006 EP�097�67 
(7�) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.
 Turnhoutseweg 30  2340 Beerse, BE
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје

(72)	 GEERTS,	Hugo	Alfonso;	
	 MASURE,	Stefan,	Leo,	Jozef;	
	 MEERT,	Theo	Frans;	
	 CIK,	Miroslav	and	
	 VER	DONCK,	Luc,	August,	Laurentius
(54)	 НЕВРОТРОФИЧЕН	ФАКТОР	НА	РАСТЕЊЕ
(57)	 1.	 Изолиран	 молекул	 на	 нуклеинска	 киселина	

кој	 шифрира	 човечки	 невротрофичен	 фактор	
на	 растење	 назначен	 невротрофичен	 и	 кој	 ја	
има	 аминокиселинската	 секвенца	 илустрирана	
во	SEQ	ID	No.4,	или	шифрира	споена	варијанта	
која	 ги	 содржи	 аминокиселинските	 секвенци	
илустрирани	во	SEQ	ID	No.9	или	SEQ	ID	No.10.	

	 Има	уште	34	патентни	барања.
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(5�) C 07D 213/71,  (��) 902515
	 A	61K	31/18,	31/40,	31/415,		 (��) Т1
	 31/425,	31/435,		 (��) �5/0�/�007
	 C	07C	311/13,		 (45) �0/04/�008
	 C	07D	233/84,	401/12,	
	 403/12,	405/12,	409/12,	417/12
(��) �007/�5  
(30)	 19970061727P		10/10/1997		US
(96)	 05/10/1998	EP98944169.6
(97) �7/��/�006 EP�0��4�0
(7�) Pfizer	Inc.
 235 East 42nd Street, New York, 
 New York 10017, US
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ	 
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(72)	 CAMERON,	K.	O’Keefe;	
	 LEFKER,	Bruce,	A.	and	
	 ROSATI,	Robert,	Louis
(54)	 АГОНИСТИ	 НА	 ПРОСТАГЛАНДИН	 И	 НИВНА	

УПОТРЕБА	 ЗА	 ТРЕТИРАЊЕ	 НА	 БОЛЕСТИ	 НА	
КОСКИТЕ

(57)  1.	Соединение	со	формулата	(I):

 
	 и	фармацевтски	прифатливите	соли	на	наведените	

соединенија,	назначени со тоа што:
	 A	е	SO�	или	CO;
	 G	 е	Ar,	Ar�-V-А�,	Ar-(C�-C6)алкилен,	Ar-CONH-(C�-

C6)алкилен,	 R�R�-амино,	 окси(C�-C6)алкилен,	
амино	супституиран	со	Ar,	или	амино	супституиран	
со	Ar(C�-C4)алкилен	 и	R��,	 каде	што	R��	 е	H	 или	
(C�-C8)алкил,	R�	 и	R�	може	да	се	 земат	одделно	
и	се	независно	одбрани	од	H	и	(C�-C8)алкил,	или	
R�	и	R�	заедно	со	азотниот	атом	на	амино	групата	
формираат	пет-	до	шестчлен	азациклоалкил,	при	
што	наведениот	азациклоалкил	може	да	содржи	
атом	на	кислород	и	може	да	биде	моно-,	ди-	или	
трисупституиран	независно	со	најмногу	два	оксо,	
хидрокси,	(C�-C4)алкил,	флуоро	или	хлоро;

	 B	е	N	или	CH;
	 Q	е:
	 -(C�-C6)алкилен-W-(C�-C�)алкилен-,	 при	 што	

секој	 од	 наведените	 алкилени	 може	 да	 биде	
супституиран	 со	 најмногу	 четири	 супституенти	
кои	 се	 независно	 одбрани	 од	 флуоро	 или	 (C�-
C4)алкил,

	 -(C4-C8)алкилен-,	 при	 што	 наведениот	 алкилен	
може	 да	 биде	 супституиран	 со	 најмногу	 четири	
супституенти	кои	се	независно	одбрани	од	флуоро	
или	(C�-C4)алкил,

	 -X-(C�-C5)алкилен-,	 при	што	наведениот	 алкилен	
може	 да	 биде	 супституиран	 со	 најмногу	 четири	

супституенти	кои	се	независно	одбрани	од	флуоро	
или	(C�-C4)алкил,

	 -(C�-C5)алкилен-X-,	 при	 што	 наведениот	 алкилен	
може	 да	 биде	 супституиран	 со	 најмногу	 четири	
супституенти	кои	се	независно	одбрани	од	флуоро	
или	(C�-C4)алкил,

	 -(C�-C�)алкилен-X-(C�-C�)алкилен-,	при	што	секој	од	
наведените	алкилени	може	да	биде	супституиран	
со	најмногу	четири	супституенти	кои	се	независно	
одбрани	од	флуоро	или	(C�-C4)алкил,

	 -(C�-C4)алкилен-W-X-(C0-C�)алкилен-,	 при	 што	
секој	 од	 наведените	 алкилени	 може	 да	 биде	
супституиран	со	најмногу	четири	супституенти	кои	
се	засебно	независно	одбрани	од	флуоро	или	(C�-
C4)алкил,

	 -(C0-C4)алкилен-X-W-(C�-C�)алкилен-,	 при	 што	
секој	 од	 наведените	 алкилени	 може	 да	 биде	
супституиран	со	најмногу	четири	супституенти	кои	
се	засебно	независно	одбрани	од	флуоро	или	(C�-
C4)алкил,

	 -(C�-C5)алкилен-W-X-W-(C�-C�)алкилен-,	 каде	што	
двете	присуства	на	W	се	меѓусебно	независни,	при	
што	секој	од	наведените	алкилени	може	да	биде	
супституиран	со	најмногу	четири	супституенти	кои	
се	засебно	независно	одбрани	од	флуоро	или	(C�-
C4)алкил,

	 -(C�-C4)алкилен-етенилен-(C�-C4)алкилен-,	 при	
што	секој	 од	наведените	алкилени	и	наведениот	
етенилен	може	да	бидат	супституирани	со	најмногу	
четири	 супституенти	 кои	 се	 засебно	 независно	
одбрани	од	флуоро	или	(C�-C4)алкил,

	 -(C�-C4)алкилен-етенилен-(C0-C�)алкилен-X-
(C0-C5)алкилен-,	 при	 што	 секој	 од	 наведените	
алкилени	и	наведениот	етенилен	може	да	бидат	
супституирани	 со	 најмногу	 четири	 супституенти	
кои	се	засебно	независно	одбрани	од	флуоро	или	
(C�-C4)алкил,

	 -(C�-C4)алкилен-етенилен-(C0-C�)алкилен-X-W-
(C�-C�)алкилен-,	 при	 што	 секој	 од	 наведените	
алкилени	и	наведениот	етенилен	може	да	бидат	
супституирани	 со	 најмногу	 четири	 супституенти	
кои	се	засебно	независно	одбрани	од	флуоро	или	
(C�-C4)алкил,

	 -(C�-C4)алкилен-етинилен-(C�-C4)алкилен-,	 при	
што	секој	 од	наведените	алкилени	и	наведениот	
етинилен	може	да	бидат	супституирани	со	најмногу	
четири	 супституенти	 кои	 се	 засебно	 независно	
одбрани	од	флуоро	или	(C�-C4)алкил,	или

	 -(C�-C4)алкилен-етинилен-X-(C0-C�)алкилен-,	 при	
што	секој	 од	наведените	алкилени	и	наведениот	
етинилен	може	да	бидат	супституирани	со	најмногу	
четири	 супституенти	 кои	 се	 засебно	 независно	
одбрани	од	флуоро	или	(C�-C4)алкил;

	 Z	е	карбоксил,	(C�-C6)алкоксикарбонил,	тетразолил,	
1,2,4-оксадиазолил,	5-оксо-1,2,4-оксадиазолил,	5-
оксо-1,2,4-тиадиазолил,	 (C�-C4)алкилсулфонилка
рбамоил	или	фенилсулфонилкарбамоил;

	 K	 е	 врска,	 (C�-C9)алкилен,	 тио(C�-C4)алкилен,	
(C�-C4)алкилентио(C�-C4)алкилен,	 (C�-
C4)алкиленокси(C�-C4)алкилен	 или	 окси(C�-
C4)алкилен,	 при	 што	 наведениот	 (C�-C9)алкилен	
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може	 да	 биде	 моно-незаситен	 и	 каде	 што,	 кога	
K	 не	 е	 врска,	 K	 може	 да	 биде	 моно-,	 ди-	 или	
трисупституиран	 независно	 со	 хлоро,	 флуоро,	
хидрокси	или	метил;

	 M	 е	 -Ar�,	 -Ar4-V�-Ar5,	 -Ar4-S-Ar5,	 -Ar4-SO-Ar5,	 -Ar4-
SO�-Ar5	или	-Ar4-O-Ar5;

	 Ar	 е	 делумно	 заситен	 или	 целосно	 незаситен	
пет-	до	осумчлен	прстен	кој	може	да	има	еден	до	
четири	 хетероатоми	 кои	 се	 одбрани	 независно	
од	 кислород,	 сулфур	 и	 азот,	 или	 бицикличен	
прстен	 кој	 се	 состои	од	два	 споени	и	независно	
делумно	заситени,	целосно	заситени	или	целосно	
незаситени	 пет-	 или	 шестчлени	 прстени,	 кои	
независно	 еден	од	друг	може	да	 имаат	 еден	до	
четири	 хетероатоми	 кои	 се	 одбрани	 независно	
од	 азот,	 сулфур	 и	 кислород,	 или	 трицикличен	
прстен	 кој	 се	 состои	 од	 три	 споени	и	 независно	
делумно	заситени,	целосно	заситени	или	целосно	
незаситени	 пет-	 или	 шестчлени	 прстени,	 кои	
независно	 еден	од	друг	може	да	 имаат	 еден	до	
четири	 хетероатоми	 кои	 се	 одбрани	 независно	
од	азот,	сулфур	и	кислород,	при	што	наведените	
делумно	или	целосно	заситен	прстен,	бицикличен	
прстен	 или	 трицикличен	 прстен	 може	 да	
имаат	 една	 или	 две	 оксо	 групи	 супституирани	
врз	 јаглерод,	 или	 една	 или	 две	 оксо	 групи	
супституирани	 врз	 сулфур;	 или	 Ar	 е	 целосно	
заситен	пет-	до	седумчлен	прстен	кој	има	еден	или	
два	хетероатоми	одбрани	независно	од	кислород,	
сулфур	и	азот;

	 Ar�	и	Ar�	се	засебно	независно	делумно	заситен,	
целосно	 заситен	 или	 целосно	 незаситен	 пет-	
до	 осумчлен	 прстен	 кој	 може	 да	 има	 еден	 до	
четири	 хетероатоми	 кои	 се	 одбрани	 независно	
од	кислород,	сулфур	и	азот,	при	што	наведениот	
делумно	 или	 целосно	 заситен	 прстен	 може	 да	
има	 една	 или	 две	 оксо	 групи	 супституирани	
врз	 јаглерод,	 или	 една	 или	 две	 оксо	 групи	
супституирани	врз	сулфур;

	 наведените	 средини	Ar,	Ar�	 и	Ar�	 може	 да	 бидат	
супституирани	 врз	 јаглерод	 или	 азот,	 врз	 еден	
прстен	 ако	 средината	 е	 моноциклична,	 врз	
едниот	 или	 и	 врз	 двата	 прстени	 ако	 средината	
е	 бициклична,	 или	 врз	 еден,	 два	 или	 три	
прстени	 ако	 средината	 е	 трициклична,	 при	 што	
најмногу	 три	 супституенти	 на	 средина	 може	
да	 бидат	 независно	 одбрани	 од	 R�,	 R4	 и	 R5,	
каде	 што	 R�,	 R4	 и	 R5	 се	 независно	 хидрокси,	
нитро,	 хало,	 карбокси,	 (C�-C7)алкокси,	 (C�-
C4)алкокси(C�-C4)алкил,	 (C�-C4)алкоксикарбонил,	
(C�-C7)алкил,	 (C�-C7)алкенил,	 (C�-C7)алкинил,	
(C�-C7)циклоалкил,	 (C�-C7)циклоалкил(C�-
C4)алкил,	 (C�-C7)циклоалкил(C�-C4)алканоил,	
формил,	 (C�-C8)алканоил,	 (C�-C6)алканоил(C�-
C6)алкил,	 (C�-C4)алканоиламино,	 (C�-
C4)алкоксикарбониламино,	 хидроксисулфонил,	
аминокарбониламино	 или	 аминокарбониламино	
супституиран	 со	 моно-N-,	 ди-N,N-,	 ди-N,N’-	 или	
три-N,N,N’-(C�-C4)алкил,	 сулфонамидо,	 (C�-
C4)алкилсулфонамидо,	 амино,	 моно-N-	 или	 ди-
N,N-(C�-C4)алкиламино,	 карбамоил,	 моно-N-	 или	
ди-N,N-(C�-C4)алкилкарбамоил,	 цијано,	 тиол,	
(C�-C6)алкилтио,	 (C�-C6)алкилсулфинил,	 (C�-

C4)алкилсулфонил	 или	 моно-N-	 или	 ди-N,N-(C�-
C4)алкиламиносулфинил;

	 Ar�,	 Ar4	 и	 Ar5	 се	 засебно	 независно	 делумно	
заситен,	целосно	заситен	или	целосно	незаситен	
пет-	до	осумчлен	прстен	кој	може	да	има	еден	до	
четири	 хетероатоми	 кои	 се	 одбрани	 независно	
од	 кислород,	 сулфур	 и	 азот,	 или	 бицикличен	
прстен	 кој	 се	 состои	 од	 два	 споени	 и	 независно	
делумно	заситени,	целосно	заситени	или	целосно	
незаситени	 пет-	 или	 шестчлени	 прстени,	 кои	
независно	 еден	 од	 друг	 може	 да	 имаат	 еден	
до	 четири	 хетероатоми	 одбрани	 независно	
од	 азот,	 сулфур	 и	 кислород,	 или	 трицикличен	
прстен	 кој	 се	 состои	 од	 три	 споени	 и	 независно	
делумно	заситени,	целосно	заситени	или	целосно	
незаситени	пет-	или	шестчлени	прстени,	кои	може	
да	 имаат	 еден	 до	 четири	 хетероатоми	 одбрани	
независно	 од	 азот,	 сулфур	 и	 кислород,	 при	 што	
наведениот	делумно	или	целосно	заситен	прстен,	
бицикличен	прстен	или	трицикличен	прстен	може	
да	имаат	една	или	две	оксо	групи	супституирани	
врз	 јаглерод	 или	 една	 или	 две	 оксо	 групи	
супституирани	врз	сулфур;

	 наведените	средини	Ar�,	Ar4	и	Ar5	може	да	бидат	
супституирани	врз	јаглерод	или	азот,	и	тоа	врз	еден	
прстен	ако	средината	е	моноциклична,	врз	едниот	
или	и	двата	прстени	ако	средината	е	бициклична,	
или	врз	еден,	два	или	три	прстени	ако	средината	
е	 трициклична,	 со	 најмногу	 три	 супституенти	 на	
средина	 кои	 се	 независно	 одбрани	 од	R��,	 R4�	 и	
R5�	каде	што	R��,	R4� и	R5�	се	независно	хидрокси,	
нитро,	 хало,	 карбокси,	 (C�-C7)алкокси,	 (C�-
C4)алкокси(C�-C4)алкил,	 (C�-C4)алкоксикарбонил,	
(C�-C7)алкил,	 (C�-C7)алкенил,	 (C�-C7)алкинил,	 (C�-
C7)циклоалкил,	 (C�-C7)циклоалкил(C�-C4)алкил,	
(C�-C7)циклоалкил(C�-C4)алканоил,	 формил,	 (C�-
C8)алканоил,	 (C�-C6)алканоил(C�-C6)алкил,	 (C�-
C4)алканоиламино,	(C�-C4)алкоксикарбониламино,	
хидроксисулфонил,	 аминокарбониламино	 или	
аминокарбониламино	 супституиран	 со	 моно-N-
,	 ди-N,N-,	 ди-N,N’-	 или	 три-N,N,N’-(C�-C4)алкил,	
сулфонамидо,	 (C�-C4)алкилсулфонамидо,	
амино,	 моно-N-	 или	 ди-N,N-(C�-C4)алкиламино,	
карбамоил,	 моно-N-	 или	 ди-N,N-(C�-
C4)алкилкарбамоил,	цијано,	тиол,	(C�-C6)алкилтио,	
(C�-C6)алкилсулфинил,	(C�-C4)алкилсулфонил	или	
моно-N-	или	ди-N,N-(C�-C4)алкиламиносулфинил;

	 W	 е	 окси,	 тио,	 сулфино,	 сулфонил,	
аминосулфонил-,	 -моно-N-(C�-
C4)алкиленаминосулфонил-,	 сулфониламино,	 N-
(C�-C4)алкиленсулфониламино,	карбоксамидо,	N-
(C�-C4)алкиленкарбоксамидо,	 карбоксамидоокси,	
N-(C�-C4)алкиленкарбоксамидоокси,	 карбамоил,	 -
моно-N-(C�-C4)алкиленкарбамоил,	карбамоилокси,	
или	 -моно-N-(C�-C4)алкиленкарбамоилокси,	 каде	
што	наведените	групи	на	W	алкил	може	да	бидат	
супституирани	со	еден	до	три	атоми	на	флуор;

	 X	е	пет-	или	шестчлен	ароматски	прстен	кој	може	да	
има	еден	или	два	хетероатоми	независно	одбрани	
од	 кислород,	 азот	 и	 сулфур;	 наведениот	 прстен	
може	 да	 биде	 моно-,	 ди-	 или	 трисупституиран	
независно	со	хало,	(C�-C�)алкил,	трифлуорометил,	
трифлуорометилокси,	 дифлуорометилокси,	
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хидроксил,	(C�-C4)алкокси,	или	карбамоил;
 R�,	R�,	R�,	R4,	R5,	R��,	R��,	R4�	и	R5�,	кога	содржат	

алкилна,	 алкиленска,	 алкениленска	 или	
алкиниленска	средина,	може	да	бидат	моно-,	ди-	
или	трисупституирани	врз	 јаглерод	независно	со	
хало	или	хидрокси;	и

	 V	 и	 V’	 се	 (секој	 од	 нив)	 независно	 врска,	
тио(C�-C4)алкилен,	 (C�-C4)алкилентио,	 (C�-
C4)алкиленокси,	 окси(C�-C4)алкилен	 или	
(C�-C�)алкилен	 кој	 може	 да	 биде	 моно-	 или	
дисупституиран	 независно	 со	 хидрокси	 или	
флуоро;

	 под	следните	услови:
	 а)	кога	 K	 е	 (C�-C4)алкилен	 и	 M	 е	 Ar�,	 а	 Ar�	 е	

циклопент-1-ил,	 циклохекс-1-ил,	 циклохепт-1-
ил	 или	 циклоокт-1-ил,	 тогаш	 наведените	 (C5-
C8)циклоалкилни	супституенти	не	се	супституираат	
во	една	положба	со	хидрокси;	и

	 б)	кога	 K	 е	 врска;	 G	 е	 фенил,	 фенилметил,	
супституиран	 фенил	 или	 супституиран	
фенилметил;	 Q	 е	 (C�-C8)алкилен;	 и	 M	 е	Ar�	 или	
Ar4-Ar5,	тогаш	A	е	сулфонил.
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(57)	 1.	Соединение	со	формулата
 

 

 назначенo со тоа што	m	претставува	1,	2	или	
3;

	 секој	 R�	 независно	 претставува	 водороден	 или	
халоген	атом;

	 А	претставува	C(O)NH	или	NHC(O);
	 Ar	претставува	група

 

	 едниот	 од	 R�	 и	 R�	 претставува	 халоген,	 нитро,	
амино,	хидроксил,	или	група	одбрана	од	

	 (i)	C�-C6 алкил	евентуално	супституиран	со	барем	
еден	халоген	атом,	

	 (ii)	C�-C8	циклоалкил,	
	 (iii)	 C�-C6	 алкoкси	 евентуално	 супституиран	

со	 барем	 еден	 халоген	 атом,	 и	 (iv)	 C�-C8 
циклоалкилокси,	и	другиот	од	R�	и	R�	претставува	
водороден	или	халоген	атом;

 R4	претставува	група
 

	 X	претставува	кислороден	или	сулфурен	атом	или	
група	>N-R8;

	 n	е	0	или	1;
 R5	 претставува	 C�-C5	 алкил	 група	 која	 може	 да	

е	 евентуално	 супституирана	 со	 барем	 еден	
супституент	одбран	од	хидроксил,	халоген	и	C�-C6 
алкокси;

 R6	 и	 R7	 секој	 независно	 претставува	 водороден	
атом,	 C�-C6	 алкил	 (евентуално	 супституиран	 со	
барем	 еден	 супституент	 одбран	 од	 хидроксил,	
халоген,	 C�-C6	 алкокси,	 и	 (ди)-C�-C4	 алкиламино	
(самиот	 е	 евентуално	 супституиран	 со	 барем	
една	 хидроксил	 група)),	 или	 C�-C8	 циклоалкил	
(евентуално	 супституиран	 со	 барем	еден	 супституент	
одбран	од	хидроксил,	халоген	и	C�-C6	алкокси);	и

 R8	 претставува	 водороден	 атом	или	C�-C5	 алкил	
група	 која	 може	 да	 е	 евентуално	 супституирана	
со	барем	еден	супституент	одбран	од	хидроксил,	
халоген	и	C�-C6	алкокси;

	 под	услов	да:
	 (а)	кога	n	е	0,	тогаш	А	е	NHC(O),	и
	 (б)	кога	n	е	1,	X	претставува	кислород	и	A	е	C(O)NH,	

тогаш	R6	и	R7	двата	истовремено	не	претставуваат	
водороден	атом	или	двата	истовремено	не	прет-
ставуваат	 несупституиран	 C�-C6	 алкил,	 или	 кога	
еден	од	R6	и	R7	претставува	водороден	атом,	тогаш	
другиот	од	R6	и	R7	не	претставува	несупституиран	
C�-C6	алкил;	и

	 (в)	 кога	 n	 е	 1,	 X	 е	 кислород,	 сулфур	 или	 >NH	и	
А	 е	 NHC(O),	 тогаш	 R6	 и	 R7	 двата	 истовремено	
не	 претставуваат	 водороден	 атом	 или	 двата	
истовремено	 не	 претставуваат	 несупституиран	
C�-C6	алкил,	или	кога	еден	од	R6	и	R7	претставува	
водороден	 атом,	 тогаш	 другиот	 од	 R6	 и	 R7	 не	
претставува	 несупституиран	 C�-C6	 алкил	 или	 -
CH�CH�OH;

	 или	 негова	 фармацевтски	 прифатлива	 сол	 или	
солват.	

	 Има	уште	20	патентни	барања.
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(57)	 1.	Соединенија	од	формулата	I,	

 

	 каде	што	
	 R7,	R8,	R9,	R10	независно	еден	од	друг	означуваат	

H,	F,	Cl,	Br,	OH,	NO�,	CN,	O-(C�-C6)-алкил,	O-(C�-C6)-
алкенил,	O-(C�-C6)-алкинил,	O-SO�-(C�-C4)-алкил,	
(C�-C6)-алкил,	 (C�-C6)-алкенил,	 (C�-C6)-алкинил,	
каде	што	алкилот,	алкенилот	и	алкинилот	можат	
да	бидат	повеќе	пати	супституирани		со		F,	Cl	или	
Br;

	 R1,	 R2	 независно	 еден	 од	 друг	 означуваат	 H,	
(C�-C6)-алкил,	 каде	 што	 алкилот	 може	 да	 биде	
супституиран	 со	 OH,	 O-(C�-C4)-алкил,	 NH�,	
NH(C�-C4)-алкил	и	N[(C�-C6)-алкил]�,	понатаму	
R1,	 R2	 означуваат	 O-(C�-C6)-алкил,	 CO-(C�-C6)-
алкил,	COO-(C�-C6)-алкил,	(C�-C6)-алкилен-COOH,	
(C�-C6)-алкилен-COO-(C�-C6)-алкил;

	 R3,	R4,	R5,R6	независно	еден	од	друг	означуваат	
H,	 F,	 Cl,	 Br,	 NO�,	 CN,	 O-R12,	 S-R12,	 COOR12,	
N(R13)(R14),	 N(R13)COR15,	 (C�-C6)-алкил, (C�-C6)-
алкенил,	(C�-C6)-алкинил,	(C�-C7)-циклоалкил	или	
(C�-C7)-циклоалкил	 -(C�-C4)-алкилен,	 каде	 што	
алкилот,	 циклоалкилот,	 алкиленот,	 алкенилот	
и	 алкинилот	 можат	 да	 бидат	 повеќе	 пати	
супституирани	 со	 F,	 Cl,	 Br,	 OR12,	 COOR12или	
N(R16)(R17);	

	 R11	OR12	или	N(R18)(R19);
	 R12	 H,	 (C�-C8)-алкил,	 (C�-C8)-алкенил,	 (C�-C8)-

алкинил,	каде	што	алкилот,	алкенилот	и	алкинилот	
можат	да	бидат	повеќе	пати	супституирани	со	F,	
Cl,	Br,	OH	или	O-(C�-C4)-алкил;	

	 R13,	 R14	 независно	 еден	 од	 друг	 означуваат	 H,	
(C�-C8)-алкил,	 (C�-C8)-алкенил,	 (C�-C8)-алкинил,	
(C�-C7)-циклоалкил,	 (C�-C7)-циклоалкил-(C�-C4)-
алкилен,	COO-(C�-C4)-алкил,	COO-(C�-C4)-алкенил,	
фенил	 или	 SO�-фенил,	 	 каде	 што	 фенилниот	
прстен		може	да	биде	до	два	пати	супституиран	со	
F,	Cl,	CN,	OH,	(C�-C6)-алкил,	O-(C�-C6)-алкил,	CF�,	
OCF�,		COOH,	COO-(C�-C6)-алкил	или	CONH�;

	 или	 радикалите	 R13,	 R14	 	 	 заедно	 со	 атомот	
на	 азот	 на	 коишто	 се	 тие	 	 врзани	 образуваат	
заситен	 хетероцикличен	 прстен	 што	 има	 од	 3	
до	 7	 члена,	 којшто	 прстен	може	да	 содржи	до	2	
други	 хетерогени	 атоми	 од	 групата	 N,	 O	 или	 S,	
при	што	хетероцикличниот	прстен	може	да	биде	
субституиран	 до	 три	 пати	 со	 F,	 Cl,	 Br,	 OH,	 Oxo,	
N(R20)(R21)		или	(C�-C4)-алкил;

	 R16,	 R17	 независно	 еден	 од	 друг	 означуваат	 H,	
(C�-C8)-алкил,	 (C�-C8)-алкенил,	 (C�-C8)-алкинил,	
(C�-C7)-циклоалкил,	 (C�-C7)-циклоалкил-(C�-C4)-
алкилен,	COO-(C�-C4)-алкил,	COO-(C�-C4)-алкенил,	
фенил	 или	 SO�-фенил,	 	 каде	 што	 фенилниот	
прстен		може	да	биде	до	два	пати	супституиран	со	
F,	Cl,	CN,		OH,	(C�-C6)-алкил,	O-(C�-C6)-алкил,	CF�,	
OCF�,	COOH,	COO-(C�-C6)-алкил	или	CONH�;

	 или	 радикалите	 R16,	 R17	 заедно	 со	 атомот	
на	 азот	 на	 коишто	 се	 тие	 врзани	 образуваат	
заситен	 хетероцикличен	 прстен	 што	 има	 од	 3	
до	 7	 члена,	 којшто	 прстен	може	да	 содржи	до	2	
други	 хетерогени	 атоми	 од	 групата	 N,	 O	 или	 S,	
при	 што	 хетероцикличниот	 прстен	 може	 дабиде	
субституиран	 до	 три	 пати	 со	 F,	 Cl,	 Br,	 OH,	
Oxo,N(R20)(R21)		или	(C�-C4)-алкил;

	 R18,R19	 независно	 еден	 од	 друг	 означуваат	 H,	
(C�-C8)-алкил,	 (C�-C8)-алкенил,	 (C�-C8)-алкинил,	
(C�-C7)-циклоалкил,	 (C�-C7)-циклоалкил-(C�-C4)-
алкилен,	COO-(C�-C4)-алкил,	COO-(C�-C4)-алкенил,	
фенил	 или	 SO�-фенил,	 	 каде	 што	 фенилниот	
прстен		може	да	биде	до	два	пати	супституиран	со	
F,	Cl,	CN,	OH,	(C�-C6)-алкил,	O-(C�-C6)-алкил,	CF�,	
OCF�,	COOH,	COO-(C�-C6)-алкил	или	CONH�;

	 или	 радикалите	 R18,	 R19	 заедно	 со	 атомот	
на	 азот	 на	 коишто	 се	 тие	 врзани	 образуваат	
заситен	 хетероцикличен	 прстен	 што	 има	 од	 3	
до	 7	 члена,	 којшто	 прстен	може	да	 содржи	до	2	
други	 хетерогени	 атоми	 од	 групата	 N,	 O	 или	 S,	
при	што	хетероцикличниот	прстен	може	да	биде	
субституиран	 до	 три	 пати	 со	 F,	 Cl,	 Br,	 OH,	 Oxo,	
N(R20)(R21)		или	(C�-C4)-алкил;

	 R22,R23	независно	еден	од	друг	означуваат	H,	(C�-
C8)-алкил,	(C�-C8)-алкенил,	(C�-C8)-алкинил,	(C�-C7)-
циклоалкил,	 (C�-C7)-циклоалкил-(C�-C4)-	 алкилен,	
COO-(C�-C4)-алкил,	 COO-(C�-C4)-алкенил,	 фенил	
или	 SO�-фенил,	 	 каде	 што	 фенилниот	 прстен		
може	да	биде	до	два	пати	супституиран	со	F,	Cl,	
CN,	OH,	(C�-C6)-алкил,	O-(C�-C6)-алкил,	CF�,	OCF�,	
COOH,	COO-(C�-C6)-алкил	или	CONH�;
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	 или	 радикалите	 R22,	 R23	 заедно	 со	 атомот	
на	 азот	 на	 коишто	 се	 тие	 врзани	 образуваат	
заситен	 хетероцикличен	 прстен	 што	 има	 од	 3	
до	7	члена,	 којшто	прстен	може	да	содржи	до	2	
други	 хетерогени	 атоми	 од	 групата	 N,	 O	 или	 S,	
при	што	хетероцикличниот	прстен	може	да	биде	
субституиран	 до	 три	 пати	 со	 F,	 Cl,	 Br,	 OH,	Oxo,	
N(R20)(R21)		или	(C�-C4)-алкил;

	 R15	 независно	 еден	 од	 друг	 означуваат	 H,	 (C�-
C8)-алкил,	 (C�-C8)-алкенил,	 (C�-C8)-алкинил,	
(C�-C7)-циклоалкил,	 (C�-C7)-циклоалкил-(C�-
C4)-алкилен,	 каде	 што	 алкилот,	 	 циклоалкилот,	
алкиленот,	 алкенилот	 и	 алкинилот	 можат	 да	
бидат	 супституирани	 повеќе	 пати	 со	 F,	 NH�,	
NH(C�-C4)-алкил,	N[(C�-C4)-алкил]�,	OH,	O-(C�-C4)-
алкил,	 O-(C�-C4)-алкенил),	 O-CO-	 (C�-C4)-алкил,	
понатаму	R15	означува	COOR12,	CON(R13)(R14)	
хетероарил,	 (C6-C�0)-арил,	 (C6-C�0)-арил-(C�-C4) 
алкилен,	каде	што	хетероарилот	и	арилот	можат	
да	бидат	супституирани	 	со	O-(C�-C4)-алкил,	при	
што	и	алкилот	може	повеќе	пати	да	се	супституира	
со	F;	понатаму		хетероарилот	и	арилот	можат	да	
се		супституираат		со	F	или	Cl;

	 R20,	R21	 независно	 еден	 од	 друг	 означуваат	H,	
(C�-C8)-алкил,	 (C�-C8)-алкенил,	 (C�-C8)-алкинил,	
(C�-C7)-циклоалкил,	 (C�-C7)-циклоалкил-(C�-
C4)-алкилен,	 COO-(C�-C4)-алкил,	 COO-(C�-C4)-
алкенил,	 фенил	 или	 SO�-фенил,	 	 каде	 што	
фенилниот	 прстен	 	 може	 да	 биде	 до	 два	 пати	
супституиран	 со	F,	Cl,	CN,	OH,	 (C�-C6)-алкил,	O-
(C�-C6)-алкил,	 CF�,	 OCF�,	 COOH,	 COO-(C�-C6)-
алкил	или	CONH�;

	 како	и	нивни	физиолошки	компатибилни	соли.	
	 Има	уште	9	патентни	барања.
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(5�) A 61K 31/18, 31/38, 31/4035,  (��) 902517
 A 6�P �5/00 (��) Т1
(��) �007/�� (��) ��/0�/�007
  (45) �0/04/�008
(30)	 04007177.1		25/03/2004		EP
(96)	 25/03/2004	EP04007177.1
(97) ��/��/�006 EP�579859
(7�) DOMPE’  pha.r.ma S.p.A.
 Via Campo di Pile   67100 L’Aquila, IT
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(72)	 Bertini,	Riccardo	and	
	 Colotta,	Francesco
(54)	 УПОТРЕБА	 НА	 N-(2-АРИЛ-ПРОПИОНИЛ)-

СУЛФОНАМИДИ	 ПРИ	 ТРЕТМАН	 НА	 ПОВРЕДА	
НА	’РБЕТНИОТ	МОЗОК

(57)	 1.	 Употреба	 на	 N-(2-арил-пропионил)-
сулфонамиди	со	општата	формула	(I):

 

 

	 во	која
 R�	е	арил	група,

	 R	 е	 праволиниски	 или	 разгранет	 C�-C6-алкил,	
трифлуорометил,	 циклохексил,	 о-толил,	 3-
пиридил,	 2-пиридил-етил,	 p-цианофенилметил,	
p-аминофенилметил,	 3-циано-1-пропил,	 4-
аминобутил	 група,	 алкоксиетилен	 CH�-(CH�)ni-
(OCH�CH�)mi-група	 во	 која	 ni	 е	 нула	 или	 1	 и	 mi	
е	 цел	 број	 од	 1	 до	 3,	 или	 P�P�N-CH�-CH�-група	
во	 која	 P�	 и	 P�	 се	 независно	 H,	 C�-C�-алкил,	
бензилокси-карбонил,	α-,	или	β-	пиридокарбонил,	
карбоксикарбонил	или	карбалкоксикарбонил,	или	
P�	 и	P�,	 кога	се	соединети	со	N	атомот	со	 кој	 се	
поврзани,	 формираат	 фталимидо,	 пиперидино,	
морфолино	остаток;

	 R’	е	H	или	праволиниски	или	разгранет	C�-C�-алкил,	
подобро	водород,	за	добивање	на	медикамент	за	
третирање	повреда	на	’рбетен	мозок.	

	 Има	уште	3	патентни	барања.
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(96)	 17/09/2002	EP	02798730.4
(97) �7/��/�006 EP�4�984� 
(7�) Nycomed GmbH
 Byk-Gulden-Strasse 2  78467 Konstanz, DE
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(72)	 BEUME,	Rolf;	
	 WOLLIN,	Stefan-Lutz;	
	 WEIMAR,	Christian	and	
	 BUNDSCHUH,	Daniela
(54)	 КОМБИНАЦИЈА	 НА	 PDE	 ИНХИБИТОР	 И	

АНТАГОНИСТ	НА	ЛЕУКОТРИЕН	РЕЦЕПТОР

(57)	 1.	Фармацевтски	состав	кој	содржи,	во	мешавина,	
прва	активна	состојка	која	е	PDE4	инхибитор	одбан	
од	 3-циклопропилметокси-4-дифлуорометокси-
N-(3,5-дихлоропирид-4-ил)-бензамид	 [INN:	
Roflumilast]	 и	 фармацевтски	 прифатлива	 сол,	
солват,	N-оксид	или	солват	на	негова	сол	или	N-
оксид,	и	втора	активна	состојка	која	е	антагонист	
на	рецептор	на	леукотриен	одбран	од	2-[1-[1(R)-
[3-[2(E)-(7-хлорохинолин-2-ил)винил]фенил]-3-
[2-(1-хидрокси-1-метилетил)фенил]пропилсулф
анилметил]-циклопропил]оцетна	 киселина	 [INN:	
МОНТЕЛУКАСТ]	 и	 фармацевтски	 прифатлива	
сол,	солват,	N-оксид	или	солват	на	негова	сол	или	
N-оксид.	

	 Има	уште	13	патентни	барања.
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(30)	 20020412847P		24/09/2002		US
(96)	 24/09/2003	EP	03754883.1
(97) �4/0�/�007 EP �56�9�6
(7�) EURO-CELTIQUE S.A.
 122, Boulevard de la Petrusse /  
 2330 Luxembourg, LU
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(72)	 SUN,	Qun	and	
	 ZHOU,	Xiaoming
(54)	 ТЕРАПЕВТСКИ	 СОЕДИНЕНИЈА	 НА	 ПИПЕ–

РАЗИН
(57)	 1.	Соединение	со	формулата	(I):
 

 

	 или	 негова	 фармацевтски	 прифатлива	 сол,	
назначено	со	тоа,	што:

 R�	 е	 -хало,	 -CH�,	 -NO�,	 -CN,	 -OH,	 -OCH�,	 -NH�,	 -
C(halo)�,	-CH(halo)�,	или	-CH�(halo);

	 секоја	R�	е	независно:
	 (a)	 -хало,	 -CN,	 -OH,	 -NO�,	 -O(C�-C6)алкил,	 или	

NH�;
	 (б)	 -(C�-C�0)алкил,	 -(C�-C�0)алкенил,	 -(C�-

C�0)алкинил,	 -(C�-C�0)циклоалкил,	 -(C8-
C�4)бициклоалкил,	 -(C8-C�4)трициклоалкил,	 -(C5-
C�0)циклоалкенил,	 -(C8-C�4)бициклоалкенил,	 -(C8-
C�4)трициклоалкенил,	 -(3-	 до	 7-член)хетероцикл,	
или	-(7-	до	10-член)бициклохетероцикл,	секоја	од	
истите	 е	 несупституирана	 или	 супституирана	 со	
една	или	повеќе	R7	групи;	или

	 (в)-фенил,	 -нафтил,	 -(C�4)арил	 или	 -(5-	 до	
10-член)хетероарил,	 секоја	 од	 истите	 е	
несупституирана	или	супституирана	со	една	или	
повеќе	R8	групи;

	 секоја	R�	е	независно:
	 (а)	-хало,	-CN,	-OH,	-NO�,	-O(C�-C6)алкил,	
	 или	-NH�;
	 (б)	 -(C�-C�0)алкил,	 -(C�-C�0)алкенил,	 -(C�-

C�0)алкинил,	 -(C�-C�0)циклоалкил,	 -(C8-

C�4)бициклоалкил,	 -(C8-C�4)трициклоалкил,	 -(C5-
C�0)циклоалкенил,	 -(C8-C�4)бициклоалкенил,	 -(C8-
C�4)трициклоалкенил,	 -(3-	 до	 7-член)хетероцикл,	
или-(7-	до	10-член)бициклохетероцикл,	 секоја	 од	
истите	 е	 несупституирана	 или	 супституирана	 со	
една	или	повеќе	R7	групи;	или

	 (в)-фенил,	 -нафтил,	 -(C�4)арил	 или	 -(5-	 до	
10-член)хетероарил,	 секоја	 од	 истите	 е	
несупституирана	или	супституирана	со	една	или	
повеќе	R8	групи;

 R4	е	H,	-(C�-C�0)алкил,	-C(O)R9,	или	-C(O)NHR9;
 R5	е	H	или	-(C�-C�0)алкил;
 R6	е:
	 (а)	 -(C�-C�0)алкил,	 -(C�-C�0)алкенил,	 -(C�-

C�0)алкинил,	 -(C�-C�0)циклоалкил,	 -(C8-
C�4)бициклоалкил,	 -(C8-C�4)трициклоалкил,	 -(C5-
C�0)циклоалкенил,	 -(C8-C�4)бициклоалкенил,	 -(C8-
C�4)трициклоалкенил,	 -(3-	 до	 7-член)хетероцикл,	
или-(7-	до	10-член)бициклохетероцикл,	 секоја	 од	
истите	 е	 несупституирана	 или	 супституирана	 со	
една	или	повеќе	R7	групи;	или

	 (б)-фенил,	 -нафтил,	 -(C�4)арил	 или	 -(5-	 до	
10-член)хетероарил,	 секоја	 од	 истите	 е	
несупституирана	или	супституирана	со	една	или	
повеќе	R8	групи;

	 секоја	R7	и	R8	 е	независно	-(C�-C6)алкил,	-(C�-
C6)алкенил,	 -(C�-C6)алкинил,	 -(C�-C8)циклоалкил,	
-(C5-C8)циклоалкенил,	 -фенил,	 -(3-	 до	 5-
член)хетероцикл,	 -C(halo)�,	 -CH(halo)�,	 -CH�(halo),	
CN,	-OH,	-хало,	N�,	NO�,	N(R�0)�,	-CH=NR�0,	NR�0OH,	
OR�0,	 COR�0,	 C(O)OR�0,	 -OC(O)R�0,	 -OC(O)OR�0,	 -
SR�0,	-S(O)R�0	или	-S(O)�R�0;

	 секоја	 R9	 е	 -H,	 -(C�-C6)алкил,	 -(C�-C6)алкенил,	
-(C�-C6)алкинил,	 -(C�-C8)циклоалкил,	 -
(C5-C8)циклоалкенил,	 -фенил,	 -(3-	 до	 5-
член)хетероцикл,	 -C(halo)�,	 -CH(halo)�,	 -CH�(halo),	
-OH,	N(R�0)�,	-CH=NR�0,	NR�0OH,	OR�0	или	-SR�0;

	 секоја	 R�0	 е	 независно	 -H,	 -(C�-C6)алкил,	 -(C�-
C6)алкенил,	 -(C�-C6)алкинил,	 -(C�-C8)циклоалкил,	
-(C5-C8)циклоалкенил,	 -фенил,	 -(3-	 до	 5-
член)хетероцикл,	 -C(halo)�,	 -CH(halo)�	 или	 -
CH�(halo);

	 секоја	halo	е	независно	-F,	-Cl,	-Br,	или	-I;
	 n	е	цел	број	во	опсег	од	0	до	2;	и
	 m	е	цел	број	во	опсег	од	0	до	2.	
	 Има	уште	62	патентни	барања.

902476
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(7�) Advanced Inhalation Research, Inc.
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(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(72)	 EDWARDS,	David,	A.;	
	 BATYCKY,	Richard,	P.	and	
	 JOHNSTON,	Lloyd
(54)	 ВИСОКО	 ЕФИКАСНА	 ИСПОРАКА	 НА	 ГОЛЕМА	

КОЛИЧИНА	ТЕРАПЕВТСКА	АЕРОСОЛ

(57)	 1.	 Употреба	 на	 средство	 за	 производство	 на	
честички	кои	го	содржат	наведеното	средство	во	
кутија	 за	 испорака	 за	 употреба	 во	 испорака	 на	
наведеното	 средство	 на	 пулмонарниот	 систем,	
во	поединечен	чекор	кој	се	активира	со	дишење,	
назначена со тоа што		во	слојот	во	поединечен	
чекор	кој	се	активира	со	дишење:

	 i)	 најмалку	 50%	 од	 количината	 на	 наведените	
честички	 складирани	 во	 кутијата	 се	 испорачува	
на	пулмонарниот	систем	на	субјектот;

	 ii)	 најмалку	 5	 милиграми	 од	 честичките	 се	
испорачува	на	пулмонарниот	систем	на	субјектот;

	 iii)	наведените	честички	имаат	густина	од	помалку	
од	 0.4	 g/cm3	 и	 среден	 аеродинамичен	 масен	
дијаметар	помеѓу	1-5	μm.	

	 Има	уште	5	патентни	барања.
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(�0) �00�MI0�058  �7/05/�00�  IT
(96)	 12/05/2003	EP03727469.3
(97) �4/0�/�007 EP�506��4 
(7�) CHIESI FARMACEUTICI S.p.A
 I-43100 Parma, IT
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(72)	 CURSTEDT,	Tore;	
	 JOHANSSON,	Jan	and	
	 ROBERTSON,	Bengt
(54)	 ПОДОБРЕНИ	СИНТЕТИЧКИ	ЛИПИДНИ	МЕША–

ВИНИ	 ЗА	 ДОБИВАЊЕ	 РЕКОНСТРУИРАНО	
ПОВРШИНСКИ	АКТИВНО	СРЕДСТВО

(57)	 1.	Реконструирано	површински	активно	средство	
што	 се	 состои	 од	 вештачки	 пептид	 и	 мешавина	
од	 фосфолипиди,	 назначено со тоа што 
вештачкиот	пептид	е	SP-C	аналог	со	формулата	
(I)

 FeGfIPZZPVHLKR(XaB)n(XbB)n(XcB)mXdGALLΩGL		(I)  

	 каде	што	
	 X	 е	 амино	 киселина	 одрбана	 од	 групата	 која	 се	

состои	од	I,	L,	и	nL	(норлеуцин);
	 B	 е	 амино	 киселина	 одрбана	 од	 групата	 која	 се	

состои	од	K,	W,	F,	Y,	и	орнитин;

	 Z	 е	 S	 евентуално	 супституиран	 со	 ацил	 групи	
кои	содржат	12-22	 јаглеродни	атоми	поврзани	со	
страничниот	ланец	преку	естер	врска;

	 Ω	 е	 амино	 киселина	 одбрана	 од	 групата	 која	 се	
состои	од	M,	I,	L,	nL;

	 a	е	цел	број	од	1	до	19;
	 b	е	цел	број	од	1	до	19;
	 c	е	цел	број	од	1	до	21;
	 d	е	цел	број	од	0	до	20;
	 e	е	0	или	1;
	 f	е	0	или	1;
	 n	е	0	или	1;
	 m	е	0	или	1;
	 n+m	 >	 0;	 f	 ≥	 e;	 и	 (XaB)n(XbB)n(XcB)mXd	 е	 секвенца	

која	има	максимум	од	22	амино	киселини,	подобро	
од	10	до	22;	и

	 при	што	мешавината	од	фосфолипиди	се	состои	
од	 дипалмитоил	 фосфатидилхолин	 (DPPC)	
и	 палмитоил	 олеил	 фосфолипид	 одбран	 од	
палмитоил	 олеил	 фосфатидил-глицерол	 (POPG)	
или	 негова	 мешавина	 со	 палмитоил	 олеил	
фосфатидилхолин	(POpC),	во	тежински	соодноси	
кои	се	во	опсег	од	80:20	до	60:40.	

	 Има	уште	9	патентни	барања.
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(5�) C 07K 14/59,  (��) 902491
 A 6�K �8/�4 (��) Т1
(��) �007/��9 (��) �6/04/�007
  (45) �0/04/�008
(30)	 129540P		16/04/1999		US
(96)	 14/04/2000	EP	00926922.6
(97) �8/0�/�007 EP ��69�49 
(7�) Instituto Massone S.A.
 Arias 4431, 1430 Buenos Aires, AR
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(72)	 WOLFENSON	BAND,	Claudio,	Fernando;	
	 BALANIAN,	Liliana;	
	 GROISMAN,	Jose,	Felipe	and	
	 FASANELLA,	Erundina,	Mrta
(54)	 ПОСТАПКА	 ЗА	 ДОБИВАЊЕ	 СОСТАВИ	 НА	

ГОНАДОТРОПИН
(57)	 1.	 Постапка	 за	 прочистување	 човечки	 уринарни	

гонадотропини	 со	 високо	 биолошко	 дејство	
и	 хемиска	 чистота,	 апсолутно	 без	 присуство	
на	 страни	 контаминирачки	 материјали	 кои	
произлегуваат	 од	 употребата	 на	 биолошки	
реагенси	 или	 хроматографски	 бои,	 од	 сурови	
гонадотропини,	 назначена со тоа што	 ги	
опфаќа	следните	етапи:

	 1)	Прочистување	 на	 наведените	 сурови	
гонадотропини	разредени	во	0,05-0,15	M	амониум	
ацетат,	 pH	5,0-6,0	во	 јоноизменувачка	 колона	со	
силна	катјонска	смола	од	типот	на	сулфопропил,	
со	употреба	на	елуент	FSH	и	LH	со	раствори	на	
0,05-0,5	M	амониум	ацетат,	pH	5,0-7,0;	и

	 2)	Прочистување	 на	 оваа	 фракција	 разредена	
во	 0,01-0,05	 M	 амониум	 ацетат,	 pH	 5,0-7,0	 во	
јоноизменувачка	колона	со	силна	анјонска	смола	
од	 типот	 кватернарен	 амониум,	 со	 употреба	
на	 елуент	 FSH	 и	 LH	 со	 раствори	 на	 0,05-0,2	 M	
амониум	ацетат,	pH	5,0-7,0;	и

	 3)	Прочистување	на	гонадотропини	во	колона	со	
хидрофобна	смола	за	интеракција,	со	последовно	
додавање	 на	 најмалку	 два	 од	 наведените	
раствори:

	 а)	пуфер	на	50-200	mM	натриум	фосфат	и	0,8-1,2	
M	амониум	сулфат,	pH	5,0-6,0;

	 б)	пуфер	на	50-200	mM	натриум	фосфат	и	0,4-0,6	
M	амониум	сулфат,	pH	5,0-7,0;

	 в)	пуфер	 на	 50-200	 mM	 натриум	 фосфат	 (50-
70%	 вол./вол.)	 и	 етанол	 96%	 (50-30%	 вол./вол.),	
или	 вметнување	 на	 хидрофобната	 смола	 за	
интеракција	помеѓу	двете	етапи	на	јоноизменувачка	
хроматографија.	

	 Има	уште	8	патентни	барања.
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Patenti

(5�) C 07D 401/12,  (��) 902474
	 A	61K	31/445,		 (��) Т1
	 A	61P	9/00,		 (��) �6/04/�007
	 C	07D	401/06,	403/12,		 (45) �0/04/�008
	 405/14,	491/06
(��) �007/���  
(�0) �99900�670�  �0/��/�999  FR
(96)	 26/12/2000	EP	02078578.8
(97) �7/0�/�007 EP��66896
(7�) LES LABORATOIRES SERVIER
 12, Place de la Defense 
 92415 Courbevoie Cedex, FR
(74)	 Бајалски	Димитар,	адвокат	
	 Ул.	Ѓуро	Ѓаковиќ	бр.	72/1-1	1000	Скопје
(72)	 Poitevin,	Christophe;	
	 Peglion,	Jean-Louis;	
	 Vilaine,	Jean-Paul;	
	 Villeneuve,	Nicole;	
	 Thollon,	Catherine	and	
	 Bourguignon,	Marie-Pierre
(54)	 ЛИНЕАРНИ	 ИЛИ	 ЦИКЛИЧНИ	 УРЕИ,	

ПРОЦЕСОТ	 ЗА	 НИВНОТО	 ПОДГОТВУВАЊЕ	 И	
ФАРМАЦЕВТСКИТЕ	СМЕШИ	ШТО	ГИ	СОДРЖАТ

(57)	 1.	Соединенијата	со	формулата	(I)

	 каде	што	
	 V		претставува	единечна	врска	или	пак	линеарен	

или	раэгранет	(С�-С6)	алкиленски	синџир,
	 М	претставува	единечна	врска	или	пак	линеарен	

или	раэгранет	(С�-С4)	алкиленски	синџир,
	 А	и	Е,	секое	одделно,	претставуваат	атом	на	аэот	

или	СН	група,	но	најмалку	една	од	двете	групи	А	
или	Е	претставува	атом	на	аэот.

	 W	претставува	група	со	формулата	(ii):	

 

	 каде	што:	
	 Х	претставува	карбонилна	група	
 G�	 претставува	 единечна	 врска	 или	 метиленска	

група	
 G�	претставува:
	 *линеарна	 (С�-С�)	 алкиленски	 синџир	 кога	 G� 

претставува	врска,
	 *или	линеарен	(С�-С�)	алкиленски	синџир,	кога	G� 

претставува	метиленска	група,	
	 споменатиот	 алкиленски	 синџир	 во	 секој	 од	 тие	

случаи,	како	опција	содржи	двојна	врска,	

	 Т	 претставува	 фенилна	 група,	 фуэирана	 со	
прстенот	со	кој	е	споена,	

 R�	 претставува	 атом	 на	 водород	 или	 метилна	
група,	

 R�a	 и	 R2b	 што	 се	 исто	 или	 раэлични,	 а	 секој,	
неэависно	 од	 другиот,	 претставува	 група	
селектирана	 од	 водороден	 атом,	 од	 атом	 на	
халоген,	линеарна	или	раэгранета	(С�-С6)алкилна	
група,	 хидрокси	 група,	 линеарна	 или	 раэгранета	
(С�-С6)алкокси	 група,	 меркапто	 група,	 линеарна	
или	 раэгранета	 (С�-С6)алкилтио	 група,	 линеарна	
или	 раэгранета	 (С�-С6)	 трихалоалкилна	 група,	
цијано	група,	нитро	група,	амино	група,	линеарна	
или	раэгранета	(С�-С6)алкиламино	група,		во	која	
секоја	алкилна	половина	може	да	биде	линеарна	
или	 пак	 раэгранета,	 линеарна	 или	 раэгранета	
(С�-С6)	 трихалоалокси	 група,	 арилокси	 група,	
арил-(С�-С6)алкокси	 група,	 во	 која	 алкокси	
половината	е	линеарна	или	раэгранета,	линеарна	
или	 раэгранета	 (С�-С6)-алкилсилфонилна	 група,	
или	R2а+R2б,	земени	заедно	во	соседни	положби,	
претставува	 група	 избрана	 од	 	 метиленедиокси,	
1,2-етилендиокси,	1,3-	пропилендиокси,	и	етилен	
кој,	како	опција,	е	эаменет	со	група	иэбрана	меѓу	
цијано,	хидрометил,	линеарен	или	раэгранет	(С�-
С6)алкоксикарболин,	 арилоксикарбонил,	 и	 арил-
(С�-С6)алкоксикарбонил	во	кој	алкокси	половината	
е	линеарна	или	раэгранета.

	 Y	 претставува	 арилокси,	 хетероарилокси	 и	
хетероарил-В	група,	а	секоја	од	овие	групи	може	
како	опција,	да	биде	эаменета	со	една	или	повеќе	
групи,	што	може	да	биде	иста	или	пак	раэлична,	
селектирана	од	дефинициите	на	R�a,

	 нивните	 хидрати,	 нивните	 солвати	 и	 нивните	
дополнителни	соли	со	фармацевтски	прифатлива	
киселина,	при	што	се	подраэбира	дека:

	 -	арил		група	значи	група	избрана	од	фенил,	бифенил,	
нафтил,	 дихидронафтил,	 тетрахидронафтил,	
исанил,	инденил	и	бенэоциклобутил,

	 -	 хетероарилокси	 група	 эначи	 моноциклични	
аромат	или	бицикличен	систем	од	5	до	12	члена,	
споен	со	атом	на	кислород,	што	содржи	еден	или	
два	хетеро	атоми,	кои	може	да	бидат	истите	или	
раэлични,	 селектирани	 меѓу	 кислородот,	 аэотот	
и	 сулфурот,	 и	 во	 кои,	 во	 случај	 на	 бицикличен	
систем,	 едниот	 од	 прстените	 има	 својство	 на	
аромат,	 а	 другиот	 прстен	може	 да	 биде	 атомски	
или	делумно	хидрогениэиран,

	 -	 хетероарил-В	 група	 означува	 моноцикличен	
аромат	или	бицикличен	аромат,	систем	од	5	или	12	
члена,	кој	содржи	од	еден	до	три	хетеро	атоми,	што	
може	да	бидат	исти	или	пак	раэлични,	селектирани	
меѓу	кислородот,	аэотот	или	сулфурот,	

	 -	 арилокси	 група	 эначи	 арилна	 група,	 како	 што	
е	 дефинирана	 предходно,	 е	 споена	 со	 атом	 на	
кислородот,	 со	 претпоставка	 дека	 соединенијата	
со	 формулата	 (I)	 се	 раэлични	 од	 1-[2-[1-[(1,4-
бенэодиоксан-2-ил)метил-4-пиперидил]етиламин
окарбонил]-1,2,3,4-тетрахидроквинолин.	

	 Има	уште	9	патентни	барања.
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(5�) A 61K 9/16, 31/55, 9/20 (��) 902486
  (��) Т1
(��) �007/��� (��) �7/04/�007
  (45) �0/04/�008
(�0) �00000�70�5  �6/��/�000  FR
(96)	 21/12/2001	EP	01989654.7
(97) �4/0�/�007 EP ��45594 
(7�) LES LABORATOIRES SERVIER 
 1, rue Carle Hebert 
 F-92415 Courbevoie Cedex, FR
(74)	 Бајалски	Димитар,	адвокат	
	 Ул.	Ѓуро	Ѓаковиќ	бр.	72/1-1	1000	Скопје
(72)	 WUTHRICH,	Patrick;	
	 ROLLAND,	Herve;	
	 BRIAULT,	Gilles;	
	 PICHON,	Gerald	and	
	 THARRAULT,	Francois

(54)	 ЦВРСТА	ФАРМАЦЕВТСКА	СМЕША	ШТО	МОЖЕ	
ДА	 СЕ	 ТЕРМОФОРМИРА	 ЗА	 КОНТРОЛИРАНО	
ОСЛОБОДУВАЊЕ	НА	ИВАБРАДИН

(57)	 1.	Цврста	фармацевтска	смеша	эа	контролирано	
ослободување	 (испуштање)	 на	 ивабрадин,	
или	 на	 фармацевтски	 прифатлива	 сол	 на	
ивабрадинот,	 што	 се	 карактеризира со 
тоа	 дека	 содржи	 смеса	 на	 ивабрадинот	 што	
може	 да	 се	 термоформира	 или	 фармацевтски	
прифатлива	сол	на	ивабрадинот,	 како	и	на	еден	
или	 повеќе	 полимери	 селектирани	 од	 групата	
полиметакрилати.	 При	 тоа,	 ослободувањето	 на	
ивабрадинот	 се	 контролира	 исклучително	 со	
природата	на	полимекрилатот	(полимекрилатите)	
што	се	користат,	од	нивното	количество	во	однос	
на	 ивабрадинот	 и	 од	 техниката	 употребена	 во	
проиэводството	на	споменатата	смеша.	

	 Има	уште	14	патентни	барања.
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(5�) C 07D 451/10, 209/00,  (��) 902478
	 221/00,	451/02,	471/08	 (13)	 Т1
(��) �007/��8 (��) �9/04/�007
  (45) �0/04/�008
(30)	 10131200		28/06/2001		DE
(96)	 08/06/2002	EP	04018550.6
(97) ��/04/�007 EP �475�79 
(7�) Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG
 Binger Strasse 173, 
 55216 Ingelheim am Rhein, DE
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(72)	 Rapp,	Armin	and	
	 SOBOTTA,	Rainer,DR.,
(54)	 УПОТРЕБА	НА	ЕСТЕРНИ	ДЕРИВАТИ	НА	СКО–

ПИН	ЗА	ДОБИВАЊЕ	ЛЕКОВИ

(57)	 1.	Употреба	на	соединенија	со	формулата	(II):
 

 назначена со тоа што:
	 R	означува	група	одбрана	од	C�-C4-алкил	и	C�-C4-

алкилен-фенил	која	може	да	биде	супституирана	
во	секој	случај,	со	хидрокси	или	C�-C4-алкокси,

	 кои	 може	 да	 бидат	 во	 вид	 на	 нивни	 киселински	
адитивни	 соли,	 како	 и	 во	 вид	 на	 нивни	 хидрати,	
како	 почетен	 материјал	 за	 подготвување	 на	
тиотропиум	бромид.	

	 Нема	други	патентни	барања.
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(5�) C 12N 15/53, 9/02,  (��) 902465
 C ��P 7/64 (��) Т1
(��) �007/��9 (��) �9/04/�007
  (45) �0/04/�008
(30)	 20000219833P		21/07/2000		US
(96)	 19/07/2001	EP	01955872.5
(97) �8/04/�007 EP ��09698 
(7�) E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY
 1007 Market Street, Wilmington, 
 Delaware, 19898, US
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(72)	 CAHOON,	Edgar,	B.,
(54)	 ЕНЗИМ	ЦИТОХРОМ	Р450	ПОВРЗАН	СО	СИНТЕЗА	

НА	ГРУПИТЕ	ДЕЛТА-12-ЕПОКСИ	ВО	МАСНИТЕ	
КИСЕЛИНИ	ОД	РАСТИТЕЛНО	ПОТЕКЛО

(57)	 1.	 Изолиран	 полинуклеотид,	 назначен со тоа 
што	 содржи	 нуклеотидна	 секвенца	 одбрана	 од	
групата	која	се	состои	од:

	 а)	 прва	 нуклеотидна	 секвенца	 која	 шифрира	
полипептид	којшто	е	ензим	цитохром	P450	поврзан	
со	синтеза	на	масните	киселини	делта	12-епокси,	
каде	што	наведениот	полипептид	е	најмалку	50%	
идентичен	со	полипептид	на	SEQ	ID	NO:2,	според	
методата	за	поврзување	Clustal;	и

	 б)	 втора	 нуклеотидна	 секвенца	 која	 содржи	
додаток	на	првата	нуклеотидна	секвенца.	

	 Има	уште	17	патентни	барања.
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(5�) A 61K 31/496, (��) 902463 
 A 6�P �5/00 (��) Т1
(��) �007/��� (��) �0/04/�007
  (45) �0/04/�008
(30)	 358806P		20/02/2002		US;	
	 359038P		21/02/2002		US	and	
	 360459P		27/02/2002		US
(96)	 17/04/2003	EP	03702918.8
(97) �8/04/�007 EP�476�6� 
(7�) Pfizer	Products	Incorporated
 Eastern Point Road, Groton, 
 Connecticut 06340, US
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(72)	 BUSCH,	Frank,Robert;	
	 HOWARD,	Harry	Ralph,	Jr;	
	 GROBIN,	Adam,	Worth	и	
	 LEEMAN,	Kyle,	Robert

(54)	 КОНТРОЛИРАНА	СИНТЕЗА	НА	ЗИПРАЗИДОН
(57)	 1.	Метода	за	синтетизирање	состав	на	зипразидон	

кој	 содржи	 количество	 на	 des-хлоро	 зипразидон	
одбран	од	не	поголемо	од	околу:

	 A)	1000	ppm,
	 B)	не	поголемо	од	околу	500	ppm	и
	 C)	не	поголемо	од	околу	100	ppm,
	 назначена	со	тоа,	што	опфаќа:
	 a)	земање	на	еден	или	повеќе	примероци	од	една	

или	повеќе	количини	на	6-хлоро-1,3-дихидро-2H-
индол-2-он;

	 б)	мерење	на	нивото	на	нечистотија	од	оксиндол	
во	секој	примерок	од	(a);

	 в)	избор	на	количина	на	6-хлоро-1,3-дихидро-2H-
индол-2-он	која	содржи	ниво	на	оксиндол	од:

	 за	(A),		не	поголемо	од	околу	0,3%	според	мерењата	
извршени	под	(б);

	 за	 (B),	 не	 поголемо	 од	 околу	 0,15%	 според	
мерењата	извршени	под	(б);	и

	 за	 (C),	 не	 поголемо	 од	 околу	 0,03%	 според	
мерењата	извршени	под	(б);	и

	 г)	 употреба	 на	 количина	 одбрана	 под	 (в)	 за	
синтетизирање	 на	 наведениот	 состав	 на	
зипразидон.	

	 Има	уште	6	патентни	барања.
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(5�) C 07D 401/14 (��) 902489
  (��) Т1
(��) �007/��� (��) ��/04/�007
  (45) �0/04/�008
(30)	 261339P		12/01/2001		US;	
	 323764P		19/09/2001		US	and	
	 46681P		10/01/2002		US
(96)	 11/01/2002	EP	02717325.1
(97) 0�/05/�007 EP ��58�84 
(7�) AMGEN INC. 
 One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, 
 CA 91320-1799, US
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(72)	 BEMIS,	Jean;	
	 KIM,	Tae-Seong;	
	 SMITH,	Leon,	M.;	
	 TASKER,	Andrew;	
	 CAI,	Guolin;	
	 DOMINGUEZ,	Celia;	
	 CHEN,	Guoqing;	
	 ADAMS,	Jeffrey;	
	 BOOKER,	Shon;	
	 CROGHAN,	Michael;	
	 DIPIETRO,	Lucian;	
	 ELBAUM,	Daniel;	
	 GERMAIN,	Julie;	

	 GEUNS-MEYER,	Stephanie;	
	 HANDLEY,Michael;	
	 HUANG,	Qi;	
	 KIM,	Joseph,	L.;	
	 KISELYOV,	Alexander;	
	 OUYANG,	Xiaohu;	
	 PATEL,	Vinod,	F.;	
	 STEC,	Markian;	
	 XI,	Ning;	
	 XU,	Shimin	and	
	 YUAN,	Chester	Chenguang
(54) N - ( 3 , 3 - Д ИМЕ ТИЛИНДОЛИН - 6 - И Л ) { 2 -

[ ( 4 - П И Р И Д И Л М Е Т И Л ) А М И Н О ] ( 3 -
ПИРИДИЛ)}КАРБОКСАМИД	 И	 НЕГОВИ	
ФАРМАЦЕВТСКИ	СОСТАВИ

(57)	 1.	Соединението	со	назив	N-(3,3-Диметилиндолин-
6-ил){2-[(4-пиридилметил)амино](3-пиридил)}	
карбоксамид,	претставено	со	следната	формула:	

 

 

	 Има	уште	10	патентни	барања.
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(5�) C 07K 14/705,  (��) 902487
	 C	12P	21/08,		 (��) Т1
	 A	01K	67/027,		 (��) �4/04/�007
	 A	61K	38/17,	39/395,		 (45) �0/04/�008
	 C	07K	16/28,	9/00,	
	 C	12N	15/12,	5/10
(��) �007/��4  
(30)	 19970062290		27/02/1997		JP	and	
	 19980062217		26/02/1998		JP
(96)	 27/02/1998	EP	98905708.8
(97) �5/04/�007 EP09840�� 
(7�) Japan Tobacco, Inc.
 2-1, Toranomon 2-chome, 
 Minato-ku / Tokyo 105-8422, JP
(74)	 ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ	 А.Д.	 СКОПJЕ		 

бул.	„Кузман	Јосифовски	Питу„	28	лок.8,	
	 1000,	Скопје
(72)	 TAMATANI,	Takuya	and	
	 TEZUKA,	Katsunari
(54)	 МОЛЕКУЛА	 ОД	 КЛЕТОЧНА	 ПОВРШИНА	 ШТО	

ПОСРЕДУВА	 ВО	 КЛЕТОЧНА	 АДХЕЗИЈА	 И	
ТРАНСМИСИЈА	НА	СИГНАЛ

(57)	 1.	Молекула	на	нуклеинска	 киселина	селектиран	
од	групата	составена	од:

	 (а)	молекула	на	нуклеинска	киселина	што	кодира	
полипептид	 составен	 од	 амино	 киселинска	
секвенца	како	што	е	прикажано	во	SEQ	ID	NO:	2;

	 (б)	молекула	на	нуклеинска	киселина	составен	од	
нуклеотидната	секвенца	како	што	е	прикажано	во	
SEQ	ID	NO:	1;

	 (в)	молекула	на	нуклеинска	киселина	составен	од	
нуклеотидната	секвенца	од	26	до	625	од	SEQ	ID	
NO:	3;	и

	 (г)	молекула	на	нуклеинска	киселина	што	кодира	
полипептид	 составен	 од	 амино	 киселинската	
секвенца	од	1	до	140	од	SEQ	ID	NO:	2;	

	 Има	уште	11	патентни	барања.
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(5�) A 61K 31/337,  (��) 902499
 A 6�P �5/00 (��) Т1
(��) �007/��6 (��) �4/04/�007
  (45) �0/04/�008
(30)	 813018		21/03/2001		US
(96)	 21/03/2002	EP	02713093.9
(97) 07/0�/�007 EP�478�55 
(7�) Aventis Pharma S.A
 20, avenue Raymond Aron, 
 92165 Antony Cedex, FR
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(72)	 BISSERY,	Marie-Christine
(54)	 АНТИТУМОРНИ	 СОСТАВИ	 КОИ	 СОДРЖАТ	

ДЕРИВАТИ	НА	ТАКСАН
(57)	 1.	Употреба	на	соединение	со	формулата	(1):

 назначена со тоа што	 се	 произведува	 лек	 за	
третирање	неопластични	заболувања,	предвиден	
да	се	користи:

	 *	во	комбинација	со	најмалку	еден	отров	со	долга	
и	 тенка	 структура,	 одбран	 од	 vinca	 алкалоиди	 и	
нивни	 синтетички	 или	 полусинтетички	 аналози,	
estramustine	или	navelbine;

	 *	 или	 во	 комбинација	 со	 антибиотик	 одбран	 од	
daunorubicin,	doxorubicin,	bleomycin	и	mitomycin;

	 *	или	со	инхибитор	на	топоизомераза	одбран	од	
camptothecin,	CPT-11	и	topotecan;

	 *	 или	 со	 комплекс	 за	 координација	 на	 платина,	
одбран	од	cisplatin	и	carboplatin.	

	 Има	уште	4	патентни	барања.
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(5�) A 61K 31/485,  (��) 902508
	 A	61F	13/00,		 (��) Т1
	 A	61K	31/445,	9/70,	 (��) �4/04/�007
 B 09B �/00 (45) �0/04/�008
(��) �007/��7
(30)	 20020387800P		10/06/2002		US
(96)	 10/06/2003	EP03757468.8
(97) �8/0�/�007 EP�5��5�� 
(7�) EURO-CELTIQUE S.A.
 122, Boulevard de la Petrusse /  
 2330 Luxembourg, LU
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(72)	 BAKER,	CARL,	J.	and	
	 SHEVCHUK,	Ihor
(54)	 СИСТЕМИ	 ЗА	 РАСПОРЕДУВАЊЕ	 ОД	 УРЕДИ	

ЗА	 ТРАНСДЕРМАЛНА	 ИСПОРАКА	 ЗА	 ДА	 СЕ	
СПРЕЧИ	 ЗЛОУПОТРЕБА	 НА	 АКТИВНИТЕ	
СРЕДСТВА	СОДРЖАНИ	ВО	ИСТИТЕ

(57)	 1.	 Систем	 за	 распоредување	 од	 уред	 за	
трансдермална	испорака	кој	содржи:

	 барем	прв	супстрат	кој	има	адхезиона	обвивка	на	
една	од	неговите	страни;	и

	 една	или	повеќе	од	следниве	компоненти	присутна	
барем	во	или	на	адхезионата	обвивка	или	во	или	на	
првиот	супстрат,	или	некоја	нивна	комбинација:

	 (а)	 мономер,	 и	 евентуално	 барем	 еден	
комономер;

	 (б)	 иницијатор,	 и	 евентуално	 барем	 еден	 ко-
иницијатор;

	 (в)	барем	едно	средство	за	вкрстено	поврзување;	
и	

	 (г)	 барем	 едно	 средство	 за	 деактивирање	 на	
активно	средство.	

	 Има	уште	49	патентни	барања.
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(5�) A 61K 31/55,  (��) 902481
	 A	61P	25/22,		 (��) Т1
	 C	07D	495/04	 (��) �4/04/�007
(��) �007/��8 (45) �0/04/�008
(30)	 19980163768		30/09/1998		US	and	
	 19980163769		30/09/1998		US
(96)	 24/03/1999	EP04005832.3
(97) �8/04/�007 EP�468689 
(7�) ELI LILLY AND COMPANY
 Lilly Corporate Center  Indianapolis, 
 Indiana 46285, US
(74)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(72)	 BUNNELL,	Charles,	Arthur;		
	 FERGUSON,	Thomas,	Harry;		
	 HENDRIKSEN,	Barry	Arnold;		
	 Sanchez-	Felix,	Manuel,	Vicente	and		
	 TUPPER,	David,	Edward

(54)	 2-МЕТИЛ-ТИЕНО-БЕНЗОДИАЗЕПИН	 ФОРМУ–
ЛАЦИЈА

(57)	 1.	 Соедининие	 коешто	 претставува	 сол	 на	
оланзапин	памоат	или	негов	раствор	за	употреба	
во	 постапка	 за	 лекување	 човечко	 и	 животинско	
тело	со	терапија.	

	 Има	уште	6	патентни	барања.

(5�) A 61K 31/00,  (��) 902480
	 A	61P	25/02,	25/04	 (13)	 Т1
(��) �007/�4� (��) �6/04/�007
  (45) �0/04/�008
(�0) �00�00��494  ��/05/�00�  GB
(96)	 21/05/2002	EP02771681.0
(97) �8/04/�007 EP��900��
(7�) ARACHNOVA THERAPEUTICS LTD
 95 Halkett Place, St. Helier, Jersey JE1 1BX, UK
(74) БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(72)	 BARDSLEY,	Hazel	Judith;	
	 GRISTWOOD,	Robert	William	and	
	 CAVALLA,	David

(54) УПОТРЕБА	НА	4-(2-ФЛУОРОФЕНИЛ)-6-МЕТИЛ-
2-(1-ПИПЕРАЗИНИЛ)ТИЕНО	2,3-D]	ПИРИМИДИН	
ЗА	ТРЕТИРАЊЕ	БОЛКА

(57)	 1.	 Употреба	 на	 2-флуорофенил)-6-метил-2-(1-
пиперазинил)тиено[2,3-D]пиримидин	 или	 негова	
сол,	за	производство	на	лек	за	третирање	болка.	

	 Има	уште	7	патентни	барања.
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(5�) C 07D 471/08,  (��) 902472
	 A	61K	31/439,		 (��) Т1
 A 6�P �5/00 (��) �7/04/�007
(��) �007/�4� (45) �0/04/�008
(�0) �00�0000�09  07/0�/�00�  FR
(96)	 03/01/2003	EP03712202.5
(97) �8/0�/�007 EP�46589� 
(7�) Sanofi-Aventis
 174, Avenue de France, 75013 Paris, FR
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(72)	 NEDELEC,	Alain;		
	 GALLI,	Frederic;	
	 LOCHEAD,	Alistair	and	
	 LECLERC,	Odile
(54)	 ДЕРИВАТИ	 НА	 5-(ПИРИДИН-3-ИЛ)-1-АЗА–

БИЦИКЛО	(3,2,1)	ОКТАН,	НИВНО	ДОБИВАЊЕ	И	
НИВНА	ПРИМЕНА	ВО	ТЕРАПИЈАТА

(57)	 1.	 Соединение,	 во	 вид	 на	 чист	 енантиомер	 или	
во	 вид	 на	 мешавина	 на	 енантиомери,	 кое	 е	 во	
согласност	со	општата	формула:

 

	 каде	 што	 R	 претставува	 атом	 на	 халоген	 или	
(C�-C6)циклоалкилна	 група	 или	 фенилна	 група	
супституирана	со	една	или	повеќе	групи	одбрани	
од	 атом	 на	 халоген,	 или	 (C�-C6)алкил,	 (C�-
C6)алкокси,	 нитро,	 амино,	 (C�-C�)-диалкиламино,	
трифлуорометилна,	 трифлуорометокси,	 цијано,	
хидрокси,	 ацетилна	 или	 метилендиокси	 група,	
или	 пиперидинилна,	 или	 морфолин-4-илна,	
или	 пиролидин-1-илна,	 или	 азетидин-1-илна,	
или	 азепин-1-илна,	 или	 пиридинилна,	 или	
хинолинилна,	или	тиенилна,	или	пиразинилна,	или	
фурилна,	или	бензофурилна,	или	бензотиенилна,	
или	 индолилна,	 или	 пиримидинилна,	 или	
изоксазолилна,	 или	 феноксазинилна,	 или	
феноксатиинилна,	 или	 дибензотиенилна,	 или	
дибензофурилна,	 или	 пиролилна,	 или	 нафтилна	

група,	каде	што	секоја	од	овие	групи	може	да	биде	
супституирана	со	една	или	повеќе	групи	одбрани	
од	атоми	на	халоген,	(C�-C6)алкил,	(C�-C6)алкокси,	
трифлуорометокси,	 трифлуорометил,	 нитро,	
цијано,	 хидрокси,	 амино,	 (C�-C�)диалкиламино	
или	 (C�-C8)циклоалкиламино	 групи,	 каде	што,	 од	
двете	врски	јаглерод-јаглерод,	кои	се	претставени	
со		 	едната	е	единечна,	а	другата	може	да	
биде	двојна	врска,	во	вид	на	база	или	сол	изведена	
од	додавањето	во	киселина;

	 со	исклучок	на	следните	соединенија:
	 -	 5 - ( 2 - б р о м о п и р и д и н - 5 - и л ) - 1 -

азабицикло[3.2.1]окт-3-ан;
	 -	 5 - ( 2 - х л о р о п и р и д и н - 5 - и л ) - 1 -

азабицикло[3.2.1]окт-3-ан;
	 -	 5 - ( 2 - ф л у о р о п и р и д и н - 5 - и л ) - 1 -

азабицикло[3.2.1]окт-3-ан.	
	 Има	уште	5	патентни	барања.

902472



Glasnik 15/2,  str.2-67 april 2008 Skopje

Patenti

40

(5�) C 07D 211/28 (��) 902495
  (��) Т1
(��) �007/�44 (��) �7/04/�007
  (45) �0/04/�008
(�0) �00�00���4�  �7/�0/�00�  FR
(96)	 15/10/2004	EP04791553.3
(97) ��/04/�007 EP�68�50� 
(7�) Sanofi-Aventis
 174, Avenue de France,  75013 Paris, FR
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(72)	 DARGAZANLI,	Gihad;	
	 ESTENNE-BOUHTOU,	Genevieve	and	
	 VERONIQUE,	Corinne
(54)	 ДЕРИВАТИ	НА	N-[ФЕНИЛ	(АЛКИЛПИПЕРИДИН-

2-ИЛ)	 МЕТИЛ]	 БЕНЗАМИД,	 МЕТОДА	 ЗА	
НИВНО	 ДОБИВАЊЕ	 И	 НИВНА	 ПРИМЕНА	 ВО	
ТЕРАПИЈАТА

(57)	 1.	 Соединение	 кое	 е	 претставено	 со	 општата	
формула	(I):

 

	 каде	што:
 R�	 претставува	 или	 атом	 на	 водород,	 или	

праволиниска	 или	 разгранета	 (C�-C7)алкилна	
група	која	може	да	биде	супституирана	со	еден	или	
повеќе	атоми	на	флуор,	или	(C�-C7)циклоалкилна	
група,	или	(C�-C7)циклоалкил(C�-C�)алкилна	група,	
или	фенил(C�-C�)алкилна	група	која	може	да	биде	
супституирана	 со	 една	 или	 две	 метокси	 групи,	
или	(C�-C4)алкенилна	група,	или	(C�-C4)алкинилна	
група;

 R�	претставува	или	праволиниска	или	разгранета	
(C�-C7)алкилна	 или	 (C�-C7)циклоалкилна	 група,	
или	(C�-C7)циклоалкилна(C�-C�)алкилна	група;

	 X	претставува	или	атом	на	водород	или	еден	или	
повеќе	супституенти	одбрани	од	атом	на	халоген	и	
трифлуорометилна,	праволиниска	или	разгранета	
(C�-C6)алкилна	и	(C�-C6)алкокси	група;

 R�	претставува	или	атом	на	водород	или	еден	или	
повеќе	супституенти	одбрани	од	атом	на	халоген	и	
трифлуорометилна,	праволиниска	или	разгранета	
(C�-C6)алкилна,	 (C�-C7)циклоалкилна,	 (C�-
C6)алкокси,	фенилна,	цијано,	ацетилна,	бензоилна,	
(C�-C6)тиоалкилна,	 (C�-C6)алкилсулфонилна,	
карбоксилна	 и	 (C�-C6)алкоксикарбонилна	 група,	
или	група	со	општата	формула	NR4R5	или	SO�NR4R5 
или	CONR4R5,	 каде	што	R4	 и	R5	 независно	еден	
од	 друг	 претставуваат	 атом	 на	 водород	 или	
праволиниска	или	разгранета	(C�-C6)алкилна	или	
(C�-C7)циклоалкилна	 група,	 или	 R4	 и	 R5,	 заедно	
со	азотниот	атом	за	кој	се	прикачени,	формираат	
прстен	на	пиролидин,	пиперидин	или	морфолин;	
во	вид	на	слободна	база	или	киселинска	адитивна	
сол,	хидрат	или	солват.	

	 Има	уште	8	патентни	барања.

902495



Glasnik 15/2 str.2-67 april 2008 Skopje   4�

Patenti

(5�) C 07D 295/033,  (��) 902501
	 A	61K	31/40,		 (��) Т1
 A 6�P �5/08 (��) 0�/05/�007
(��)  �007/�49 (45) �0/04/�008
(30)	 99974146.5		01/11/1999		EP
(96)	 01/11/1999	EP99974146.5
(97) 0�/05/�007 EP���805� 
(7�) Merz Pharma GmbH & Co. KGaA
 Eckenheimer Landstrasse 100-104  
 60318 Frankfurt, DE
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(72)	 GOLD,	Markus;	
	 DANYSZ,	Wojciech;	
	 PARSONS,	Christopher,	Graham,	Raphael;
	 KALVINSH,	Ivars;	
	 KAUSS,	Valerjans	и	
	 JIRGENSONS,	Aigars
(54)	 1-ЦИКЛИЧНИ	 АМИНО-АЛКИЛЦИКЛОХЕКСАН	

СОЕДИНЕНИЈА,	 НИВНИ	 ФАРМАЦЕВТСКИ	
СОСТАВИ,	 И	 НИВНИ	 УПОТРЕБА	 КАКО	
СРЕДСТВА	ПРОТИВ	ГРЧЕВИ

(57)	 1.	 1-цикличнo	 амино-алкилциклохексан	
соединениe	одбрано	од	групата	која	се	состои	од	
тие	со	формулата

 

 назначено со тоа што	 R*	 е	 -(CH�)n-(CR6R7)m-
NR8R9

	 каде	што	n+m	=	0,	1,	или	2
	 каде	 што	 R�	 до	 R7	 се	 независно	 одбрани	 од	

групата	која	се	состои	од	водород	и	понизок-алкил	
(1-6C),	 барем	 R�,	 R4,	 и	 R5	 се	 понизок-алкил,	 и	
каде	што	R8	 и	R9	 заедно	 претставуваат	 понизок-
алкилен-(CH�)x-	каде	што	x	e	2	до	5,	вклучително,	
и	негови	енантиомери,	оптички	изомери,	хидрати,	
и	фармацевтски-прифатливи	соли.	

	 Има	уште	16	патентни	барања.
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(5�) A 61K 39/12, 39/295,  (��) 902503
	 C	12N	7/00,		 (��) Т1
 C ��P ��/06 (��) 0�/05/�007
(��)  �007/�50 (45) �0/04/�008
(30)	 20010346845P		19/10/2001		US
(96)	 21/10/2002	EP02806687.6
(97) �8/04/�007 EP�44�76� 
(7�) Acambis, Inc.
 38 Sidney Street / Cambridge, MA 02139, US
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(72)	 MONATH,	THomas,	P.	and	
	 ARROYO,	Juan

(54)	 МЕТОДИ	 ЗА	 СПРЕЧУВАЊЕ	 И	 ТРЕТИРАЊЕ		
ИНФЕКЦИЈА	ОД	ФЛАВИВИРУС	КАЈ	ЖИВОТНИ

(57)	 1.	 Употреба	 на	 химеричен	 флавивирус	 при	
добивањето	 медикамент	 за	 спречување	 или	
третирање	 инфекција	 од	 флавивирус	 кај	 коњ	
назначена со тоа што	химеричниот	флавивирус	
е	 вирус	 од	 жолта	 треска	 во	 кој	 барем	 еден	
структурен	протеин	на	вирусот	од	жолта	треска	е	
заменет	со	соодветен	структурен	протеин	од	втор,	
различен	флавивирус	од	кој	се	бара	имунитет.	

	 Има	уште	5	патентни	барања.

(5�) C 12N 15/31,		 (��) 902477
	 A	61K	39/09,	48/00,		 (��) Т1
	 C	07K	16/12,		 (��) 0�/05/�007
	 C	12N	1/21,	15/53,	15/56,		 (45) �0/04/�008
	 15/57,	15/61,	
	 C	12Q	1/32,	1/34,	1/37,	1/533,	
 G 0�N ��/68
(��) �007/�5�  
(30)	 19980028345		22/12/1998		GB;	
	 19980028349		22/12/1998		GB;	
	 19980028350		22/12/1998		GB;	
	 19980028352		22/12/1998		GB;	
	 19980028353		22/12/1998		GB;	
	 19980028354		22/12/1998		GB;	
	 19980028355		22/12/1998		GB;	
	 19980028356		22/12/1998		GB;	
	 19980028357		22/12/1998		GB;	
	 19980028359		22/12/1998		GB;	
	 19990000082		04/01/1999		GB;	
	 19990000083		04/01/1999		GB;	
	 19990000084		04/01/1999		GB;	
	 19990000085		04/01/1999		GB;	
	 19990000086		04/01/1999		GB;	
	 19990001916		28/01/1999		GB	и	
 �999000�9��  �8/0�/�999  GB
(96)	 22/12/1999	EP99962422.4
(97) 07/0�/�007 EP��4��08

(7�) MICROSCIENCE LIMITED
 545 Eskdale Road, Winnersh Triangle, 
 Wokingham, Berkshire, RG41 5TU, GB
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(72)	 FELDMAN,	Robert		Microscience	Limited;	
	 MOORE,	Joanne	Christine	Microscience	Limited;
	 EVEREST,	Paul;	
	 DOBSON,	Richard	James	Microscience	Limited;
	 DOUGAN,	Gordon;	
	 WILSON,	Rebecca	Kerry;	
	 HUGHES,	 Martin	 John	 Glenton	 Microscience	

Limited;
	 SANTANGELO,	J.D.		c/o	Microscience	Limited	and
	 LANE,	Jonathan	Douglas	Microscience	Limited
(54) ПРОТЕИНИ	НА	СTРЕПТОКОКУС	ОД	ГРУПАТА	Б,	

И	НИВНА	УПОТРЕБА
(57)	 1.	 Пептид	 кој	 ја	 содржи	 аминокиселинската	

секвенца	која	во	текстот	е	идентификувана	како	
SEQ	ID	NO:	23,	или	негов	хомолог	или	фрагмент,	
назначен со тоа што	наведениот	хомолог	или	
фрагмент	има	способност	да	генерира	антитела	со	
афинитет	кон	наведениот	пептид,	за	терапевтска	
употреба.	

	 Има	уште	8	патентни	барања.
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(5�) C 07K 14/715 (��) 902497
  (��) Т1
(��)  �007/�54 (��) 0�/05/�007
  (45) �0/04/�008
(�0) �00�0�0409�  05/��/�00�  EP and 
	 20030517447P		05/11/2003		US
(96)	 04/11/2004	EP04798163.4
(97) �5/04/�007 EP�689777 
(7�) ARES TRADING S.A.
 Zone Industrielle de l’Ouriettaz  
 1170 Aubonne, CH
(74)	 ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ	А.Д.	СКОПJЕ		
	 бул.	„Кузман	Јосифовски	Питу„	28	лок.8,	
	 1000,	Скопје
(72)	 ROSSI,	Mara;	
	 ZIEGLER,	Thierry	and	
	 VALOGNES,	Laure

(54)	 ПОСТАПКА	 ЗА	 ПУРИФИКАЦИЈА	 НА	 IL-18	
ВРЗУВАЧКИ	ПРОТЕИН

(57)	 1.	 Употреба	 на	 хидрофобна	 хроматографија	 на	
индукција	 на	 електрицитет	 за	 производство	 на	
пурифициран	IL-18	сврзувачки	протеин	(IL	-18BP).	

	 Има	уште	20	патентни	барања.
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(5�) C 07D 311/60,  (��) 902510
 A 6�P �5/00 (��) Т1
(��) �007/�56 (��) 04/05/�007
  (45) �0/04/�008
(30)	 20010332766P		19/11/2001		US	and	
	 20020363622P		11/03/2002		US
(96)	 07/11/2002	EP02793806.7
(97) �6/05/�007 EP�448544 
(7�) ELI LILLY AND COMPANY
 Lilly Corporate Center  Indianapolis, 
 Indiana 46285, US
(74)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(72)	 DODGE,	Jeffrey,	Alan;	
	 KRISHNAN,	Venkatesh,	Gary;	
	 LUGAR,	Charles,	Willis,	III;	
	 NEUBAUER,	Blake,	Lee;	
	 NORMAN,	Bryan,	Hurst;	
	 PFEIFER,	Lance,	Allen	and	
	 RICHARDSON,	Timothy,	Ivo

(54)	 СУПСТИТУИРАНИ	 БЕНЗОПИРАНИ	 КАКО	
СЕЛЕКТИВНИ	 АГОНИСТИ	 НА	 ЕСТРОГЕН	
РЕЦЕПТОР-БЕТА

(57)	 1.	Соединение	со	формулата	I	

 

	 каде	што	
 R�,	R�	и	R�	се	секој	независно	-H,	C�-C6	алкил,	-OH,	

C�-C6	алкокси,	хало,	или	-CF�;	
 R5	е	водород	или	C�-C6	алкил;
 Y�,	Y�	и	Y�	се	секој	независно	-H	или	C�-C6	алкил;	и	

G	е	-CH�-,	-CH�-CH�,	или	-CH�-CH�-CH�-;
	 или	негова	фармацевтски	прифатлива	сол.	
	 Има	уште	19	патентни	барања.
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(5�) C 07C 237/30,  (��) 902509
	 A	61K	31/165,		 (��) Т1
	 A	61P	19/02,		 (��) 04/05/�007
	 C	07C	323/25,		 (45) �0/04/�008
	 C	07D	233/64	 	
(��) �007/�57  
(30)	 20000015744		27/06/2000		GB;	
 �00000�794�  ��/07/�000  GB and 
	 19990004651		17/12/1999		SE
(96)	 12/12/2000	EP03013989.3
(97) �8/0�/�007 EP��5�895 
(7�) AstraZeneca AB
 151 85 Sodertalje, SE
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(72)	 Alcaraz,	Lilian;	
	 Caffrey,	Moya;	
	 Furbe,	Mark;	
	 Luker,	Timothy;	
	 Mortimore,	Michael;	
	 Pimm,	Austen;	
	 Thorne,	Philip	and	
	 Willis,	Paul
(54)	 ДЕРИВАТИ	 НА	 АДАМАНТАН	 ЗА	 ТРЕТИРАЊЕ	

ИНФЛАМАТОРНИ,	 ИМУНОЛОШКИ	 И	
КАРДИОВАСКУЛАРНИ	ЗАБОЛУВАЊА

(57)	 1.	Соединение	со	општата	формула:	
 

 назначено со тоа што	D	претставува	CH�,	или	
CH�CH�;

	 E	претставува	NHC(O);
 R�	 и	 R�	 секој	 од	 нив	 независно	 претставува	

водород,	халоген,	амино,	нитро,	C�-C6	алкил	или	
трифлуорометил,	 но	 R�	 и	 R�	 не	 можат	 и	 двата	
истовремено	да	претставуваат	водород;

 R�	претставува	група	со	формулата
 

 R4	претставува	C�-C6	алкил	група;	
	 X	претставува	NR��	група;
 R5	претставува	водород;	и
 R��	претставува	водород;
	 или	 неговa	 фармацевтски	 прифатлива	 сол	 или	

солват.	
	 Има	уште	14	патентни	барања.
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(5�) C 07C 229/46,  (��) 902502
	 A	61K	31/196,		 (��) Т1
	 A	61P	3/04,		 (��) 09/05/�007
	 C	07C	255/58,		 (45) �0/04/�008
	 C	07D	213/74,	231/38,	
	 239/42,	249/14,	257/06,	
	 261/14,	263/48,	271/06,	
	 271/10,	275/02
(��)  �007/�59  
(30)	 20020255604		30/08/2002		JP	and	
	 20030107161		10/04/2003		JP
(96)	 29/08/2003	EP03791414.0
(97) �4/0�/�007 EP�5���9� 
(7�) Japan Tobacco, Inc.
 2-1, Toranomon 2-chome, 
 Minato-ku / Tokyo 105-8422, JP
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(72)	 MAEDA,	Kimiya	c/o	Central	Pharm.	
	 Research	Inst.	of	Japan	Tobacco	Inc.,;	
	 NAGAMORI,	Hironobu	Central	Pharm.	
	 Research	Inst.	of	Japan	Tobacco	Inc.,;	
	 NAKAMURA,	Hiroshi	Central	Pharm.	
	 Research	Inst.	of	Japan	Tobacco	Inc.,;	
	 SHINKAI,	Hisashi	c	/	o	Central	Pharm.	
	 Research	Inst.	of	Japan	Tobacco	Inc.,;	
	 SUZUKI,	Yasunori;	
	 TAKAHASHI,	Daisuke	Central	Pharm.	
	 Research	Inst.	of	Japan	Tobacco	Inc.,	and	
	 TANIGUCHI,	Toshio	Central	Pharm.	
	 Research	Inst.	of	Japan	Tobacco	Inc.,
(54)	 ДИБЕНЗИЛАМИН	 СОЕДИНЕНИЕ	 И	 НЕГОВА	

МЕДИЦИНСКА	УПОТРЕБА
(57)	 1.	 Дибензиламин	 соединение	 претставено	 со	

формулата	(1)	

 

 назначено со тоа што
 R�	 и	 R�	 се	 исти	 или	 различни	 и	 секој	 е	 халоген	

атом,	нитро	група,	циано	група	или	C�-6алкил	група	
евентуално	супституирана	со	халогени	атоми;

 R�,	 R4	 и	 R5	 се	 исти	 или	 различни	 и	 секој	 е	
водороден	 атом,	 халоген	 атом,	 C1-6алкил	 група	
евентуално	супституирана	со	халогени	атоми	или	
C1-6алкилтио	 група	евентуално	супституирана	со	

халогени	атоми	или	C1-6алкокси	група	евентуално	
супституирана	 со	 халогени	 атоми,	 или	 R�	 и	
R4	 или	 R4	 и	 R5	 може	 да	 формираат,	 заедно	 со	
јаглеродниот	атом	врзан	на	него,	карбоцикличен	
прстен	 кој	 евентуално	 има	 супституент(и)	 или	
хетероцикличен	 прстен	 кој	 евентуално	 има	
супституент(и);

	 A	 е	-N(R7)(R8)	(при	што	R7	и	R8	се	исти	или	различни	
и	секој	е	водороден	атом,	C1-6алкил	група	(при	што	
C1-6алкил	групата	е	евентуално	супституирана	со	
фенил	 група	 или	 -(CH�)m-COOR9	 (при	 што	 R9	 е	
водороден	атом	или	C1-6алкил	група	и	m	е	0	или	
цел	 број	 од	 1	 до	 5))	 или	 C4-10циклоалкилалкил	
група	 (при	 што	 C4-10циклоалкилалкил	 групата	 е	
евентуално	супституирана	со	1	до	3	супституенти	
од	 халоген	 атом,	 нитро	 група,	 амино	 група,	
хидроксил	 група,	 циано	 група,	 ацил	 група,	 C1-

6алкокси	 група,	 C1-6алкил	 група	 (при	 што	 C1-

6алкил	 групата	 е	 евентуално	 супституирана	 со	
хидроксил	група,	C1-6алкокси	група	или	фосфоно	
група),	 -(CH�)q-CON(R�0)(R��)	 (при	 што	 R�0	 и	 R�� 
се	 исти	 или	 различни	 и	 секој	 e	 водороден	 атом	
или	C1-6алкил	група	и	q	е	0	или	цел	број	од	1	до	
5)	 или	 -(CH�)r-COOR�0	 (при	што	R�0	 е	 водороден	
атом	 или	 C1-6алкил	 група	 и	 r	 е	 0	 или	 цел	 број	
од	 1	 до	 5))),	 -C(R��)(R��)(R��)	 (при	 што	 R��,	 R�� 
и	R��	 се	 исти	 или	 различни	 и	 секој	 е	 водороден	
атом,	C1-6алкил	 група	 (при	што	C1-6алкил	 групата	
е	 евентуално	 супституирана	 со	 фенил	 група	
или	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -COOR9	 (при	што	R9	 е	 како	што	 е	
дефинирано	 горе))	 или	 C4-10циклоалкилалкил	
група	 (при	 што	 C4-10циклоалкилалкил	 групата	 е	
евентуално	супституирана	со	1	до	3	супституенти	
од	 халоген	 атом,	 нитро	 група,	 амино	 група,	
хидроксил	 група,	 циано	 група,	 ацил	 група,	 C1-

6алкокси	група,	C1-6алкил	група	(при	што	C1-6алкил	
групата	е	евентуално	супституирана	со	хидроксил	
група,	 C1-6алкокси	 група	 или	 фосфоно	 група),	 -
(CH�)q-CON(R�0)(R��)	(при	што	R�0,	R��	и	q	се	како	
што	е	дефинирано	горе)	или	-(CH�)r-COOR�0	(при	
што	R�0	и	r	се	како	што	е	дефинирано	горе)))	или	
-C(R��)(R��)(R��)	(при	што	R��,	R��	и	R��	се	како	што	
е	дефинирано	горе);

	 прстен	 B	 е	 арил	 група	 или	 хетероцикличен	
остаток;

 R6	е	водороден	атом,	халоген	атом,	нитро	група,	
амино	група,	хидроксил	група,	циано	група,	ацил	
група,	 C1-6алкокси	 група,	 C2-6алкенил	 група	 или	
C1-6алкил	 група	 (при	 што	 C1-6алкил	 групата	 е	
евентуално	 супституирана	 со	 хидроксил	 група	
или	-COOR�4	 (при	што	R�4	е	водороден	атом	или	
C�-6алкил	група));	и	

	 n	 е	цел	број	од	1	до	3
	 или	негова	фармацевтски	прифатлива	сол.
	 Има	уште	57	патентни	барања.
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(5�) C 07K 5/06 (��) 902500
  (��) Т1
(��) �007/�65 (��) ��/05/�007
  (45) �0/04/�008
(96)	 19/11/2003	EP	03292865.7
(97) �4/0�/�007 EP �4����6 B�
(7�) Les Laboratoires Servier
 12, Place de la Defense, 
 92415 Courbevoie Cedex, FR
(74)	 Бајалски	Димитар,	адвокат	
 Ул.	Ѓуро	Ѓаковиќ	бр.	72/1-1	1000	Скопје
(72)	 Dubuffet,	Thiery	and	
	 LANGLOIS,	Pascal
(54)	 МЕТОДА	 ЗА	 СИНТЕЗА	 НА	 ПЕРИНДОПРИЛ	 И	

НЕГОВИТЕ	 ФАРМАКОЛОШКИ	 ПРИФАТЛИВИ	
СОЛИ

(57)	 1.	 Постапка	 эа	 синтеэа	 на	 периндоприл	 од	
формула	(I):

 

 

	 и	негови	фармаколошки	прифатливи	соли,	
	 Карактеристичен	 по	 соединението	 од	 формула	

(II),	од	конфигурација	(S):
 

	 каде	R	претставува	атом	на	хидроген	или	эаштитна	
група	эа	функцијата	на	 киселината,	реагира	или	
со	соединението	од	формула	(III):

 

 
	 под	услови	на	пептидно	спојување
	 или	со	соединението	од	формула	(IV):
 

 

	 За	да	се	добие	соединението	од	формула	(V):
 

 

	 каде	R	е	како	што	е	дефинирано	погоре,
	 што	 е	 положено	 на	 интрамолекуларна	 спојна	

реакција	эа	да	се	добие	соединението	од	формула	
(VI):

 

 

	 каде	R	е	како	што	е	дефинирано	погоре,
	 што	 е	 подложено	 на	 реакција	 на	 каталитичка	

хидрогенација	эа	да	се	добие,	после	депротекција	
каде	што	е	соодветно,	соединението	од	формула	
(I).	

	 Има	уште	7	патентни	барања.
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(5�) A 61K 31/662, 31/343,  (��) 902484
 A 6�P �5/00 (��) Т1
(��)  �007/�66 (��) �4/05/�007
  (45) �0/04/�008
(30)	 20020000943		20/06/2002		DK	и	
	 20020390851P		20/06/2002		US
(96)	 19/06/2003	EP	03729907.0
(97) �8/0�/�007 EP �54555� B�
(7�) H. LUNDBECK A/S
 Ottiliavej 9, DK-2500 Valby-Copenhagen, DK
(74)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ	
	 бул.	„Кочо	Рацин”	бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
(72)	 CREMERS,	Thomas,	Ivo,	Franciscus,	Hubert;	
	 MORK	Arne	and	
	 WILLIGERS,	Sandra
(54)	 КОМБИНИРАНА	 ТЕРАПИЈА	 (КОМБИНИРАНО	

ЛЕКУВАЊЕ)	 ПРИ	 ШТО	 СЕ	 УПОТРЕБУВА	
ДОПОЛНИТЕЛНО-ПОВТОРНО	 КОРИСТЕЊЕ	
СЕРТОНИН	ИНХИБИТОР

(57)	 1.	 Соединение,	 кое	 е	 кој	 било	 антидепресант	
кој	 ја	 спречува	 неактивноста	 на	 серотонинот	 со	
блокирање	на	неговото	реапсорбирање	со	нервни	
завршетоци,	т.н.	SSRI,	и	друго	соединение,	кое	е	
антагонист	на	ГАБАБ	(гама-аминобутична	киселина)	
рецепторот,	 обратен	 агонист	 или	 парцијален	
агонист	за	подготовка	на	фармацевтски	состав	за	
третман	на	депресија,	анксиозни	пореметувања	и	
други	афективни	пореметувања,	како	што	се	општо	
анксиозно	 пореметување,	 панична	 анксиозност,	
опсесивно	 компулсивни	 пореметувања,	 акутни	
стресни	 пореметувања,	 пост	 трауматски	
стресни	 пореметувања	 и	 социјално	 анксиозно	
пореметување,	 пореметувања	 во	 исхраната	
како	 што	 се	 булимија,	 анорексија	 и	 дебелина,	
фобии,	 дистимија,	 предменструален	 синдром,	
когнитивни	 пореметувања,	 пореметувања	 на	
контролата	на	импулсите,	недостаток	на	внимание	
(концентрација)	 и	 хиперактивни	 пореметувања,	
користење	 на	 дрога	 или	 кое	 било	 друго	
пореметување	 кое	 е	 реагира	 на	 инхибиторот	 за	
реапсорбирање	на	серотонин	(ИРС).	

	 Има	уште	23	патентни	барања.

902484
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(5�) A 61K 45/06, 31/40, 31/44,  (��) 902493
 A 6�P �9/00 (��) Т1
(��)  �007/�67 (��) �4/05/�007
  (45) �0/04/�008
(�0) �00�000047�  �9/09/�00�  EP
(96)	 17/09/2002	EP	02772313.9
(97) �8/0�/�007 EP �4�9807 B�
(7�) Nycomed GmbH
 Byk-Gulden-Strasse 2  78467 Konstanz, DE
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(72)	 KLEY,	Hans-Peter;		
	 ELTZE,	Manfrid;	
	 KLEIN,	Thomas	и	
	 HATLZELMANN,Armin

(54)	 КОМБИНАЦИЈА	 НА	 	 NSAID	 И	 PDE-4	
ИНХИБИТОР

(57)	 1.	 Фармацевтски	 состав	 кој	 содржи,	 во	
мешавина,	 прва	 активна	 состојка	 која	 е	 PDE4	
инхибитор	 одбран	 од	 3-Циклопропилметокси-4-
дифлуорометокси-N-(3,5-дихлоро-пирид-4-ил)-
бензамид	[INN:	РОФЛУМИЛАСТ]	или	фармацевтски	
прифатлива	 сол,	 солват,	 N-оксид	 или	 солват	
на	 негова	 сол	 или	 N-оксид,	 и	 втора	 активна	
состојка	 која	 е	 конвенционален	 NSAID	 	 одбран	
од	 2-[(2,6-дихлорофенил)-амино]бензеноцетна	
киселина	[INN:	ДИКЛОФЕНАК]	или	фармацевтски	
прифатлива	 сол,	 естер,	 солват	 или	 солват	 на	
негова	сол	или	естер.	

	 Има	уште	24	патентни	барања.

(5�) C 07C 255/56,  (��) 902471
	 C	07D	307/87	 (13)	 Т1
(��) �007/�7� (��) �6/05/�007
  (45) �0/04/�008
(96)	 25/10/1999	EP	02028326.3
(97) EP ��98��4 B�
(7�) H. LUNDBECK A/S
 Ottiliavej 9, DK-2500 Valby-Copenhagen, DK
(74)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ	
	 бул.	„Кочо	Рацин”	бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
(72)	 Rock	Michael	Harold;	
	 PETERSEN	HANS		и	
	 ELLEGAARD,	Peter
(54)	 ПОСТАПКА	 ЗА	 ПОДГОТВУВАЊЕ	 НА	

ЦИТАЛОПРАМ

(57)	 1.	Соединение	според	формулата	IV:

 

	 каде	што	R	е	C1-6алкил,	ацил,	C1-6алкилсулфонил	
или	 арилсулфонил,	 преферирајки	 пивалоил,	
ацетил	или	по	избор	заменет	со	бензоил.	

	 Има	уште	5	патентни	барања.

902471
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(5�) C 07K 5/06,  (��) 902479
	 C	07C	229/36,	309/73	 (13)	 Т1
(��)  �007/�76 (��) ��/05/�007
  (45) �0/04/�008
(96)	 19/11/2003	EP	03292864.0
(97) ��/0�/�007 EP �4�00�8 B�
(7�) Les Laboratoires Servier
 12, Place de la Defense, 
 92415 Courbevoie Cedex, FR
(74)	 Бајалски	Димитар,	адвокат	
	 Ул.	Ѓуро	Ѓаковиќ	бр.	72/1-1	1000	Скопје
(72)	 Dubuffet,	Thiery	and	
	 Langlois,	Pascal
(54)	 МЕТОД	 ЗА	 СИНТЕЗА	 НА	 ПЕРИНДОПРИЛ	 И	

НЕГОВИТЕ	 ФАРМАКОЛОШКИ	 ПРИФАТЛИВИ	
СОЛИ

(57)	 1.	Процес	эа	синтеза	на	периндоприл	од	формула	
(I):

 

 

	 и	негови	фармаколошки	прифатливи	соли,
	 карактеристичен	по	соединението	од	формула	(I),	

од	конфигурација	(S):	
 

	 каде	R	претставува	атом	на	хидроген	или	заштитна	
група	 эа	 функцијата	 на	 киселините,	 реагира	 со	
соединение	 од	 формула	 (III),	 со	 конфигурација	
(R):	

 

	 каде	 G	 претставува	 атом	 на	 хлор	 или	 бромин	
или	 хидроксилна,	 p-толуенсулфонилоксилна,	
метасулфонилоксилна	или	трифлуорометасулфо
нилоксилна	група,	

	 во	присуство	на	база
	 за	да	се	добие	соединението	од	формула	(IV):	
 

	 каде	R	и	G	се	како	што	се	дефинирани	погоре,	

	 кое	 е	 подложено	 на	 интрамолекуларна	 спојна	
реакција	за	да	се	добие	соединението	со	формула	
(V):	

 

 
	 каде	R	и	G	се	како	што	се	дефинирани	погоре,	
	 кое	реагира	со	соединението	од	формула	(VI):
 

	 за	да	се	добие	соединението	од	формула	(VII):
 

	 каде	што	Rе	како	што	е	дефинирано	погоре,
	 кое	 е	 подложено	 на	 каталитичка	 реакција	 на	

хидрогенизација	за	да	се	добие,	после	депротекција	
онаму	 каде	 е	 соодветно,	 соединението	 од	
формула	(I).	

	 Има	уште	11	патентни	барања.

902479
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(5�) A 61K 47/48 (��) 902488
  (��) Т1
(��) �007/��4 (��) �0/06/�007
  (45) �0/04/�008
(30)	 19980083339P		28/04/1998		US
(96)	 28/04/1999	EP04003053.8
(97) �7/06/�007 EP�4��956
(7�) LABORATOIRES SERONO SA
 Centre Industriel, 1267 Coinsins, Vaud, CH
(74)	 ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ	А.Д.	СКОПJЕ		
 бул.	„Кузман	Јосифовски	Питу„	28	лок.8,	
	 1000,	Скопје
(72)	 EL	TAYAR,	Nabil;	
	 ROBERTS,	Michael,	J;	
	 HARRIS,	Milton	and	
	 SAWLIVICH,	Wayne
(54)	 ПРОЦЕС	 ЗА	 ПОСТАПНО	 ЗАКАЧУВАЊЕ	 НА	

ПОЛИЕТИЛЕН	ГЛИКОЛ	(PEG)	ЗА	ПОЛИПЕПТИД
(57)	 1.	 Постапка	 за	 постапно	 закачување	 на	

полиетиленгликол	 (PEG)	 делови	 во	 серии	 на	
полипептид,	којашто	се	состои	од	чекорите:

	 реагирање	 на	 полипептид	 со	 хетеробифункцио–
нален	или	хомобифункционален	PEG		дел	кој	што	
има	 молекуларна	 тежина	 во	 опсегот	 од	 100	 до	
5,000	далтони	и	којшто	ја	има	следната	формула:

 
	 W-CH�CH�O(CH�CH�O)nCH�CH�-X,
 
	 каде	што	W	и	Х	се	групи	кои	независно	регираат	

со	 амин,	 сулфхидрил,	 карбоксил	 или	 хидроксил	
функционална	 група	за	да	 го	закачи	PEG	 	делот	
со	мала	молекуларна	тежина	за	полипептидот;	и

	 реагирање	на	PEG	 	делот	 со	мала	молекуларна	
тежина	 закачен	 за	 полипептидот	 со	 моно–
функционален	 или	 бифункционален	 PEG	 	 дел	
кој	 што	 има	 молекуларна	 тежина	 во	 опсег	 од	
100	далтони	до	200	килодалтони	за	да	го	закачи	
монофункционалниот	 или	 бифункционалниот	
PEG		дел	за	слободниот	терминал	од	PEG		делот	
со	 мала	 молекуларна	 тежина	 и	 формира	 PEG-
полипептид	конјугат.	

	 Има	уште	8	патентни	барања.

902488
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(5�) C 07D 207/09 (��) 902505
  (��) Т1
(��)  �007/�59 (��) �6/06/�007
  (45) �0/04/�008
(�0) 0����4�  �7/�0/�00�  FR
(96)	 15/10/2004	EP	04791555.8
(97) 06/06/�007 EP �680400 
(7�) Sanofi-Aventis
 174, Avenue de France,  75013 Paris, FR
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(72)	 DARGAZANLI,	Gihad;	
	 ESTENNE-BOUHTOU,	Genevieve;	
	 MEDAISKO,	Florence	and	
	 RAKOTOARISOA,	Nathalie
(54)	 ДЕРИВАТИ	 НА	 N-[ФЕНИЛ(ПИРОЛИДИН-2-

ИЛ)МЕТИЛ]БЕНЗАМИД	 И	 N-[(АЗЕПАН-2-
ИЛ)ФЕНИЛМЕТИЛ]БЕНЗАМИД,	 МЕТОДА	 ЗА	
НИВНО	 ДОБИВАЊЕ	 И	 НИВНА	 ПРИМЕНА	 ВО	
ТЕРАПИЈАТА

(57)	 1.	Соединение	кое	одговара	на	општата	формула	
(I):

 

 

 

	 каде	што:
	 n	го	претставува	бројот	1	или	3;
 R�	претставува	или	атом	на	водород,	праволиниска	

или	разгранета	(C�-C7)алкилна	група	која	може	да	
биде	 супституирана	 со	 еден	 или	 повеќе	 атоми	
на	 флуор,	 (C�-C7)циклоалкилна	 група,	 (C�-C7) 
циклоалкил(C�-C�)	алкилна	група,	фенил(C�-C�)алкилна	
група	 која	 може	 да	 биде	 супституирана	 со	 една	
или	 две	 метокси	 групи,	 (C�-C4)алкенилна	 група,	
или	(C�-C4)алкинилна	група;

	 X	претставува	или	атом	на	водород	или	еден	или	
повеќе	супституенти	одбрани	од	атоми	на	халоген	
и	 трифлуорометилна	 или	 праволиниска	 или	
разгранета	(C�-C6)алкилна	и	(C�-C6)алкокси	групи;

 R�	 претставува	 или	 атом	 на	 водород	 или	 еден	
или	 повеќе	 супституенти	 одбрани	 од	 атоми	 на	
халоген	 и	 трифлуорометилна,	 праволиниска	
или	 разгранета	 (C�-C6)алкилна	 и	 (C�-C6)алкокси,	
(C�-C7)циклоалкилна,	 фенилна,	 цијано,	 ацетилна,	
бензоилна,	S-(C�-C6)алкилна,	(C�-C6)	алкилсулфонилна,	
карбоксилна	 и	 (C�-C6)	 алкоксикарбонилна	 група,	
или	група	со	општата	формула	NR�R4,	SO�NR�R4 
или	 CONR�R4,	 каде	 што	 R�	 и	 R4	 претставуваат,	
независно	 еден	 од	 друг,	 атом	 на	 водород	 или	
праволиниска	или	разгранета	(C�-C6)	алкилна	
или	 (C�-C7)циклоалкилна	 група,	 или	 пак	 заедно	
со	азотниот	атом	за	кој	се	прикачени,	формираат	
прстен	на	пиролидин,	пиперидин	или	морфолин,	
во	вид	на	база	или	киселинска	адитивна	сол.	

	 Има	уште	10	патентни	барања.

902505



Glasnik 15/2 str.2-67 april 2008 Skopje   5�

Patenti

(5�) A 61K 31/4166, 31/549, 45/06,  (��) 902506
 A 6�P 9/00 (��) Т1
(��) �007/�6� (��) �7/06/�007
  (45) �0/04/�008
(�0) 0���9�6  �6/�0/�00�  FR
(96)	 09/10/2002	EP	02785535.2
(97) 0�/05/�007 EP �44�7��
(7�) Sanofi-Aventis
 174, Avenue de France,  75013 Paris, FR
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(72)	 NISATO,	Dino;	
	 COSNIER-PUCHEU,	Sylvie	and	
	 ROCCON,	Alain

(54)	 УПОТРЕБА	 НА	 ИРБЕСАРТАН	 ЗА	 ДОБИВАЊЕ	
ЛЕКОВИ	 ЗА	 СПРЕЧУВАЊЕ	 ИЛИ	 ТРЕТИРАЊЕ	
НА	ПУЛМОНАРНА	ХИПЕРТЕНЗИЈА

(57)	 1.	Употреба	 на	 ирбесартан	 за	 добивање	 на	
медицински	 производи	 кои	 се	 наменети	 за	
спречување	 или	 третирање	 на	 пулмонарна	
артериска	хипертензија,	назначена со тоа што 
наведената	 пулмонарна	 артериска	 хипертензија	
одговара	на	притисок	во	пулмонарната	артериска	
мрежа	од	над	35	mmHg.	

	 Има	уште	2	патентни	барања.

(5�) A 61H 39/00,  (��) 902494
 A 6�F 7/00 (��) Т1
(��) �007/��0 (��) ��/08/�007
  (45) �0/04/�008
(�0) �00�000�4�7  ��/0�/�00�  NO
(96)	 19/03/2002	EP	02705636.5
(97) �7/06/�007 EP ��77�49 B�
(7�) Acufriend AS
 Gamlevegen 6  3550 Gol , NO
(74)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(72)	 Bergersen,	Turid

(54)	 УРЕД	ЗА	АКУПУНКТУРЕН	ТРЕТМАН
(57)	 1.	 Уред	 за	 акупресурен	 третман,	 особено	 за	

стимулирање	 на	 акуточките	BL1	 и	BL2	 на	 двете	
страни	на	основата	на	носот	и	преку	очите	блиску	
до	основата	на	носот,	се карактеризира со тоа 
што	еластичниот	полукружно	обликуван	клип	(1)	
има	дршки	 (2,	3)	уредени	во	парови	симетрично	
околу	 рамнината	 на	 симетрија	 на	 овој	 клип,	
чии	 што	 рачки	 се	 дизајнирани	 да	 извршуваат	
притисок	 кон	 споменатите	 акуточки	 кога	 лакот	 е	
наместен	преку	основата	на	носот	на	лицето	што	
го	употребува.	

	 Има	уште	3	патентни	барања.

902494
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(5�) C 12N 15/63 (��) 902469
  (��) Т1
(��)  �007/��7 (��) �7/08/�007
  (45) �0/04/�008
(30)	 20021056381		02/12/2002		DE
(96)	 27/11/2003	EP	03780076.0
(97) 0�/08/�007 EP �570060 B� 
(7�) BASF	Aktiengеsellschaft
 67056 Ludwigshafen, DE
(74)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(72)	 KESSELER,	Maria;	
	 ZELINSKI,	Thomas	and	
	 HAUER,	Bernhard
(54)	 ИЗРАЗНИ	 СИСТЕМИ	 КОИ	 ПРЕДИЗВИКУВААТ		

„Л”	-	РАМНОЗА

(57)	 1.	 Метода	 за	 изразување	 низи	 на	 нуклеинска	
киселина	во	прокариотски	клетки	домаќини,	каде

	 а)	 барем	 еден	 ДНК	 конструкт	 кој	 е	 способен	 за	
епизомална	 репликација	 во	 споменатите	 клетки	
домаќини	 и	 кој	 вклучува	 низа	 на	 нуклеинска	
киселина	 која	 ќе	 се	 изрази	 под	 транскрипциска	
контрола	на	промотор	кој	предизвикува	Л-рамноза,	
каде	 споменатиот	 промотор	 е	 хетерологен	 во	
поглед	 на	 споменатата	 низа	 на	 нуклеинска	
киселина,	 е	 воведен	 во	 споменатите	 клетки	
домаќини	и:	

	 (б)	 прокариотичните	 клетки	 домаќини	 кои	 го	
вклучуваат	 споменатиот	 ДНК	 конструкт	 во		
епизомална	форма	се	селектирани	и

	 (в)	 изразот	 на	 споменатата	 низа	 на	 нуклеинска	
киселина	е	индуцирана	со	додавање	на	Л-рамноза	
на	 една	 култура	 од	 споменатите	 селектирани	
клетки	домаќини	при	што	прокариотичната	клетка	
домаќин	е	во	најмала	рака	оскудна	во	поглед	на	
Л-рамноза	изомераза.	

	 Има	уште	14	патентни	барања.

Слика	1

902469
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Patenti

(5�) C 07D 207/08,  (��) 902483
	 A	61K	31/27,	31/40,		 (��) Т1
	 31/445,	31/4709,		 (��) �7/08/�007
	 A	61P	1/00,	1/08,	11/00,		 (45) �0/04/�008
	 13/00,	25/00,	3/04,	
	 35/00,	9/00,	
	 C	07C	271/16,	
	 C	07D	211/22,	211/46,	
	 213/65,	215/20,	215/28,	
	 217/24,	401/12
(��)  �007/��9  
(�0) �0040000�89  �6/0�/�004  FR
(96)	 07/01/2005	EP	05717376.7
(97) 08/08/�007 EP �708994 B�
(7�) Sanofi-Aventis
 174, Avenue de France,  75013 Paris, FR
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(72)	 ABOUABDELLAH,	Ahmed;	
	 ALMARIO	GARCIA,	Antonio;	
	 FROISSANT,	Jacques	и	
	 HOORNAERT,	Christian
(54)	 ДЕРИВАТИ	 ОД	 ВИДОТ	 НА	 АРИЛОКСИ–

АЛКИЛКАРБАМАТИ,	 МЕТОДА	 ЗА	 ДОБИВАЊЕ	
И	НИВНА	ТЕРАПЕВТСКА	УПОТРЕБА

(57)	 1.	Соединение	кое	одговара	на	формулата	(I):

	 каде	што:
	 m	претставува	0,	1,	2	или	3;
	 n	претставува	0,	1,	2	или	3;
	 X	претставува	атом	на	кислород	или	сулфур	или	

SO	или	SO�	група;
 R�	 и	 R�	 претставуваат,	 независно	 еден	 од	 друг,	

атом	 на	 водород	 или	C1-3	 алкилна	 група,	 или	R� 
и	R�	заедно	формираат	група	-(CH�)p-,	каде	што	p	
претставува	цел	број	од	1	до	5,	така	што	n+p	е	цел	
број	од	2	до	5;

 R�	претставува	атом	на	водород	или	флуор,	или	
хидроксилна	или	метилна	група;

 R4	 претставува	 група	 со	 општата	 формула	
CHR5CONHR6,	каде	што:

 R5	претставува	атом	на	водород	или	C1-6	алкилна	
група,	а

 R6	претставува	атом	на	водород	или	C1-6	алкилна,	
C3-7	 циклоалкилна	 или	 C3-7циклоалкилна-C1-6	
алкиленска	група;

	 Y	претставува:
	 група	Y�	одбрана,	конкретно,	од	фенил,	пиридинил,	

пиридазинил,	 пиримидинил,	 пиразинил,	
триазинил,	 тиазолил,	 нафтил,	 хинолинил,	
изохинолинил,	 фталазинил,	 хиназолинил,	
хиноксалинил,	 нафтиридинил,	 цинолинил,	
бензофуранил,	 дихидробензофуранил,	
бензотиенил,	 дихидробензотиенил,	 индолил,	
изоиндолил,	 индолинил,	 бензимидазолил,	
бензоксазолил,	бензизоксазолил,	бензотиазолил,	
бензизотиазолил,	 бензотриазолил,	
бензоксадиазолил	 и	 бензотиадиазолил;	 групата	
Y�	 може	 да	 биде	 супституирана	 со	 еден	 или	
повеќе	супституенти	Y�,	 кои	може	да	бидат	исти	
или	различни,	или	со	група	Y�;

 Y�	 претставува	 атом	 на	 халоген	 или	 цијано,	
нитро,	C1-8	алкилна,	C1-8	алкокси,	C1-8	тиоалкилна,	
C1-8	 флуороалкилна,	 C1-8	 флуороалкокси,	 C1-

8	 флуоротиоалкилна,	 C3-7	 циклоалкилна,	 C3-7 
циклоалкилокси,	C3-7	циклоалкил-C1-8	алкиленска,	
C3-7	 циклоалкил-C1-8	 алкилокси,	 хидроксилна,	
NR7R8,	NHCOR7,	NHSO�R7,	COR7,	CO�R7,	CONR7R8,	
SO�R7,	SO�NR7R8,	-O-(C1-3	алкилен)-O-,	фенилокси,	
фенилтио,	 фенил-C�-C8	 алкилен,	 фенил-C�-C8 
алкилокси	или	фенил-C�-C8	алкилтио	група;

 Y�	 претставува	 група	 одбрана,	 конкретно,	 од	
фенил,	 пиридинил,	 пиримидинил,	 пиразинил	
или	пиридазинил;	при	што	е	можно	групите	Y�	да	
бидат	супституирани	со	една	или	повеќе	групи	Y�,	
кои	може	да	бидат	исти	или	различни;

 R7	 и	 R8	 претставуваат,	 независно	 еден	 од	 друг,	
атом	 на	 водород	 или	C1-6	 алкилна	 група,	 или	 со	
азотниот	атом	којшто	ги	носи,	формираат	прстен	
на	 азетидин,	 пиролидин,	 пиперидин,	 морфолин,	
тиоморфолин,	азепин	или	пиперазин,	кој	може	да	
биде	супституиран	со	C1-3	алкилна	или	бензилна	
група;

	 во	вид	на	база,	киселинска	адитивна	сол,	хидрат	
или	солват.	

	 Има	уште	12	патентни	барања.

902483
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(5�) B 27L 5/06 (��) 902492
  (��) Т1
(��) �007/��0 (��) �0/08/�007
  (45) �0/04/�008
(30)	 20031019208		29/04/2003		DE
(96)	 06/03/2004	EP	04718193.8
(97) 06/06/�007 EP �6�0��7 B�
(7�) Grenzebach BSH GmbH
 August-Gottlieb- Strasse 5,  
 36251 Bad Hersfeld, DE
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(72)	 WEPPLER,	Heinrich;	
	 HEINER,	Armin	and	
	 MAYER,	Jean

(54)	 МАШИНА	ЗА	СЕЧЕЊЕ	ФУРНИР

(57)	 1.	Уред	за	сечење	фурнир	од	блок	дрво,	кој	има	
носач	за	алати	опремен	со	нож	и	потисна	плоча/
шипка	 и	 кој	 подвижно	 се	 води	 напред-назад	
во	 хоризонтална	 рамнина,	 потоа	 има	 уред	 за	
прицврстување	на	блокот	дрво,	при	што	наведениот	
уред	се	придвижува	така	што	прицврстениот	блок	
дрво	може	 да	 се	 води	 покрај	 ножот,	 каде	што	 е	
поставено	 средство	 за	 подесување	 на	 аголот	
помеѓу	рабовите	на	ножот	за	сечење	и	подолжната	
оска	 на	 уредот	 за	 прицврстување,	назначен со 
тоа што	е	предвиден	уред	за	позиционирање	на	
носачот	на	алати	 (2)	во	однос	на	прицврстениот	
блок	дрво	 (19),	 кој	има	најмалку	една	светлосна	
координатна	мрежа	 (12)	 која	може	 да	 се	 вклучи	
така	што	нејзините	светлосни	снопови	(13)	да	се	
протегаат	паралелно	или	попречно.	

	 Има	уште	4	патентни	барања.

Слика	1

902492
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Patenti

(5�) A 23C 9/152,  (��) 902498
	 A	23G	3/00,	3/32,	3/34,		 (13)	 Т1
	 A	23L	3/3526,	3/3544,		 (��) ��/08/�007
	 C	12C	5/02,	5/04	 (45) �0/04/�008
(��)  �007/��8  
(30)	 2003NL00664		29/09/2003		WO
(96)	 29/09/2004	EP	04774976.7
(97) 06/06/�007 EP �6759�8 B�
(7�) Heineken Suplly Chain B.V
 Burgemeester Smeetsweg 1  
 2382 PH Zoeterwoude, NL
(74)	 ТОНИ	МЛАДЕНОВСКИ	
 Ул.	‘’Илинденска’’		2/	13,	1400,	Велес
(72)	 VAN	DER	ARK,	Richard;	
	 BLOKKER,	Peter;	
	 BOLSHAW,	Louise;	
	 BROUWER,	Eric;	
	 HUGHES,	Paul	Shane;	
	 KESSELS,	Henk;	
	 OLIEROOK,	Fred	and	
	 VAN	VEEN,	Marcel
(54)	 ПИЈАЛАЦИ	И	ХРАНА	ОТПОРНИ	НА	ПРОМЕНИ	

НА	 ВКУСОТ	 ПРЕДИЗВИКАНИ	 ОД	 СВЕТЛИНА,	
ПРОЦЕСИ	ЗА	НИВНО	ДОБИВАЊЕ	И	СОСТОЈКИ	
КОИ	ИМ	ЈА	ДАВААТ	ОТПОРНОСТА

(57)	 1.	 Соединението	 кое	 соодветно	 може	 да	 биде	
искористено	како	адитив	во	пијалоци	и	храна,	со	
состав	кој:

	 I.	 содржи	 најмалку	 0.5%,	 во	 најдобар	 случај	
1.0%,	 сува	 состојка,	 пиразин	 деривати	 според	
формулата	(I):

 

	 каде	 R�-R4	 независно	 претставуваат	 водород,	
остаток	 од	 хидроксихидрокарбил,	 естер	 на	
хидроксихидрокарбилниот	 остаток;	 етер	 на	
хидроксихидрокарбилниот	 остаток,	 или	 каде	
што	барем	еден	R�-R4	e	хидроксихидрокарбилен	
остаток	или	пак	негов	етер	или	естер;	и	

	 II.		при	апсорпционен	однос	А�80/560	покажува	80,	во	
најдобар	случај	250.	

	 Има	уште	53	патентни	барања.

902498
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(5�) A 47J 43/07, 19/02, 43/06 (��) 902496
  (��) Т1
(��) �007/��� (��) �0/08/�007
  (45) �0/04/�008
(30)	 20040824531		13/04/2004		US
(96)	 08/09/2004	EP	04104317.5
(97) 04/07/�007 EP �586�59 B�
(7�) Homeland Housewares LLC
 Los Angeles, CA 90025, US
(74)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(72)	 Sands,	Lenny

(54)	 МЕШАЛКА	И	САДОВИ
(57)	 1.	 Систем	 за	 мешање	 (блендер	 систем)	 кој	

вклучува:

	 основа	 (100)	 која	 има	 средство	 за	 ротирање	
на	 оска,	 вдлабнат	 простор	 (300)	 позициониран	
на	 врвот	 на	 основата	 (100),	 прекинувач	 кој	 се	
активира	 со	 притискање	 (302)	 позициониран	
околу	 периферијата	 на	 вдлабнатиот	 простор	
(300)	и	еден	или	повеќе	жлебови	за	закочување	
(304);	контејнер	(1100)	кој	вклучува	тело	кое	има	
отвор	 на	 едниот	 крај	 и	 основа	 на	 вториот	 крај,	
телото	е	зашилено	на	вториот	крај;	рачка	 (1102)	
која	 е	 поврзана	 со	 надворешноста	 на	 телото;	
еден	 или	 повеќе	 делови	 за	 закочување	 (1104)	
просторно	 околу	 периферијата	 на	 отворот	 на	
телото,	каде	што	деловите	за	закочување	(1104)	
може	да	учествуваат	со	жлебовите	за	закочување	
(304);	 прстен	 (1103)	 кој	 селективно	 може	 да	 се	
закачи	 и	 откачи	 од	 периферијата	 на	 отворот:	 и	
средство	 (108)	 за	 разбранување	 на	 содржината	
на	контејнерот	(1100),	со	тоа	што	средството	(108)	
за	разбранување	селективно	може	да	се	закачи	и	
откачи	од	отворот	на	телото.	

	 Има	уште	17	патентни	барања.

Слика	1

902496
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Patenti

(5�) B 44D 3/12,  (��) 902482
	 B	05D	3/10,	7/24,		 (��) Т1
	 B	65D	25/14,		 (��) ��/08/�007
	 C	08G	18/30,		 (45) �0/04/�008
	 C	08J	7/04,	
	 C	09D	175/02
(��)  �007/���  
(30)	 20010000846		25/05/2001		DK	и	
	 20010001857		25/05/2001		SE
(96)	 22/05/2002	EP	02745165.7
(97) 04/07/�007 EP �4045�� B�
(7�) Superfos Packaging  A/S
 Stubbeled 2, 2950 Vedbaek, DK
(74)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје

(72)	 BOYSEN,	Poul	and	
	 KILERICH,	Ole
(54)	 КОНТЕЈНЕР	ИЛИ	КАПАК	ОД	ТЕРМОПЛАСТИЧЕН	

МАТЕРИЈАЛ	 И	 МЕТОДА	 ЗА	 ТРЕТИРАЊЕ	 НА	
ИСТИТЕ

(57)	 1.	Контејнер	за	боја	или	капак	од	термопластичен	
материјал,	при	што	наведениот	контејнер	и	капак	
имаат	 надворешна	 и	 внатрешна	 површина,	
назначени со тоа што	 најмалку	 еден	 дел	 од	
внатрешната	 површина	 на	 наведениот	 контејнер	
или	 капак	 е	 обложен	 со	 премаз	 кој	 го	 содржи	
реактивниот	 производ	 изоцијанат	 стврднат	 со	
вода.	

	 Има	уште	21	патентни	барања.

902482
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 (51)  (51) osnoven (11,13)  (51)  (51) osnoven (11,13)

Pregledi

pregledi

PREGLED NA objavENI PATENTI SPORED ME\UNARODNATA KLASIFIKACIJA NA PATENTITE 

(51)  kod po Me|unarodnata klasifikacija na patentite (MKP) 
(51)  kod po Me|unarodnata klasifikacija na patentite (MKP) - osnoven
(11,13)  registarski broj na dokumentot, vid na dokumentot

A6�K9/48 A6�K9/48 90�485 T�
A6�K9/66 A6�K9/48 90�485 T�
F04B5�/�4 F04B5�/�6 90�507 T�
F04B5�/�6 F04B5�/�6 90�507 T�
F�6F7/09 F04B5�/�6 90�507 T�
F16J10/02	 F04B53/16	 902507	T1
A0�K67/0�7 C07K�4/705 90�487 T�
A��C9/�5� A��C9/�5� 90�498 T�
A��G�/00 A��C9/�5� 90�498 T�
A��G�/�� A��C9/�5� 90�498 T�
A��G�/�4 A��C9/�5� 90�498 T�
A23L3/3526	 A23C9/152	 902498	T1
A23L3/3544	 A23C9/152	 902498	T1
A47J19/02	 A47J43/07	 902496	T1
A47J43/06	 A47J43/07	 902496	T1
A47J43/07	 A47J43/07	 902496	T1
A6�F��/00 A6�K��/485 90�508 T�
A6�F7/00 A6�H�9/00 90�494 T�
A6�H�9/00 A6�H�9/00 90�494 T�
A6�K��/00 A6�K��/00 90�480 T�
A6�K��/�65 C07C��7/�0 90�509 T�
A6�K��/�67 A6�K47/�� 90�5�� T�
A6�K��/�7 C07C�75/54 90�5�� T�
A61K31/18	 C07D213/71	 902515	T1
A6�K��/�8 A6�K��/�8 90�5�7 T�
A6�K��/�9 C07C�75/54 90�5�� T�
A6�K��/�96 C07C��9/46 90�50� T�
A61K31/27	 C07D207/08	 902483	T1
A6�K��/��7 A6�K��/��7 90�499 T�
A6�K��/�4� A6�K��/66� 90�484 T�
A6�K��/�8 A6�K��/�8 90�5�7 T�
A61K31/40	 C07D213/71	 902515	T1
A61K31/40	 C07D295/033	 902501	T1
A6�K��/40 A6�K45/06 90�49� T�
A61K31/40	 C07D207/08	 902483	T1
A6�K��/40�5 A6�K��/�8 90�5�7 T�
A61K31/415	 C07D213/71	 902515	T1

A6�K��/4�66 A6�K��/4�66 90�506 T�
A61K31/425	 C07D213/71	 902515	T1
A61K31/426	 C07D417/12	 902513	T1
A61K31/435	 C07D213/71	 902515	T1
A61K31/439	 C07D471/08	 902472	T1
A6�K��/44 A6�K��/765 90�470 T�
A6�K��/44 A6�K��/44 90�475 T�
A6�K��/44 A6�P��/06 90�464 T�
A6�K��/44 A6�K45/06 90�49� T�
A61K31/445	 C07D401/12	 902474	T1
A6�K��/445 A6�K��/485 90�508 T�
A61K31/445	 C07D207/08	 902483	T1
A6�K��/47 A6�P��/06 90�464 T�
A61K31/4709	 C07D207/08	 902483	T1
A6�K��/485 A6�K��/485 90�508 T�
A61K31/496	 C07D403/04	 902476	T1
A6�K��/496 A6�K��/496 90�46� T�
A6�K��/549 A6�K��/4�66 90�506 T�
A6�K��/55 A6�K9/�6 90�486 T�
A6�K��/55 A6�K��/55 90�48� T�
A6�K��/57� A6�K9/�� 90�5�4 T�
A6�K��/66� A6�K��/66� 90�484 T�
A6�K��/765 A6�K��/765 90�470 T�
A6�K�5/�4 A6�K�8/�7 90�466 T�
A6�K�5/�8 A6�K�8/�7 90�466 T�
A6�K�8/�7 C07K�4/785 90�504 T�
A6�K�8/�7 C07K�4/705 90�487 T�
A6�K�8/�8 C07K�4/475 90�5�8 T�
A6�K�8/�4 C07K�4/59 90�49� T�
A6�K�8/�7 A6�K�8/�7 90�466 T�
A6�K�9/09 C��N�5/�� 90�477 T�
A6�K�9/�� A6�K�9/�� 90�50� T�
A6�K�9/�95 A6�K�9/�� 90�50� T�
A6�K�9/�95 C07K�4/705 90�487 T�
A6�K45/06 A6�K45/06 90�49� T�
A6�K45/06 A6�K��/4�66 90�506 T�
A6�K47/�� A6�K47/�� 90�5�� T�
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 (51)  (51) osnoven (11,13)  (51)  (51) osnoven (11,13)

Pregledi

A6�K47/48 A6�K47/48 90�488 T�
A6�K48/00 C��N�5/�� 90�477 T�
A6�K9/00 A6�K47/�� 90�5�� T�
A6�K9/�� A6�K9/�� 90�5�4 T�
A6�K9/�6 A6�K9/�6 90�486 T�
A6�K9/�0 A6�K9/�6 90�486 T�
A6�K9/70 A6�K��/485 90�508 T�
A6�K9/7� A6�K9/7� 90�468 T�
A61P1/00	 C07D207/08	 902483	T1
A61P1/08	 C07D207/08	 902483	T1
A6�P��/00 A6�K9/�� 90�5�4 T�
A6�P��/00 A6�K��/44 90�475 T�
A6�P��/00 C07K�4/785 90�504 T�
A61P11/00	 C07D207/08	 902483	T1
A6�P��/06 A6�P��/06 90�464 T�
A61P13/00	 C07D207/08	 902483	T1
A6�P�5/0� A6�K47/�� 90�5�� T�
A6�P�9/0� A6�K��/44 90�475 T�
A6�P�9/0� C07C��7/�0 90�509 T�
A6�P�5/00 A6�K��/�8 90�5�7 T�
A6�P�5/00 A6�K��/496 90�46� T�
A61P25/00	 C07D471/08	 902472	T1
A6�P�5/00 A6�K��/66� 90�484 T�
A61P25/00	 C07D207/08	 902483	T1
A6�P�5/0� A6�K��/00 90�480 T�
A6�P�5/04 A6�K��/00 90�480 T�
A61P25/08	 C07D295/033	 902501	T1
A6�P�5/�� A6�K��/55 90�48� T�
A6�P�9/00 A6�K��/765 90�470 T�
A61P29/00	 C07D403/04	 902476	T1
A6�P�9/00 A6�K45/06 90�49� T�
A6�P�/04 C07C��9/46 90�50� T�
A61P3/04	 C07D207/08	 902483	T1
A61P3/10	 C07D417/12	 902513	T1
A6�P�/�0 C07C�75/54 90�5�� T�
A6�P��/04 A6�K��/765 90�470 T�
A6�P�5/00 A6�K��/��7 90�499 T�
A61P35/00	 C07D311/60	 902510	T1
A61P35/00	 C07D207/08	 902483	T1
A61P9/00	 C07D401/12	 902474	T1
A6�P9/00 A6�K��/4�66 90�506 T�
A61P9/00	 C07D207/08	 902483	T1
B05D3/10	 B44D3/12	 902482	T1
B05D7/24	 B44D3/12	 902482	T1
B09B�/00 A6�K��/485 90�508 T�
B27L5/06	 B27L5/06	 902492	T1

B44D3/12	 B44D3/12	 902482	T1
B65D25/14	 B44D3/12	 902482	T1
C0�B7/084 C0�B7/084 90�47� T�
C07B57/00 C07C���/�0 90�5�6 T�
C07C���/�0 C07C���/�0 90�5�6 T�
C07C��7/56 C07C���/�0 90�5�6 T�
C07C��9/�6 C07K5/06 90�479 T�
C07C��9/46 C07C��9/46 90�50� T�
C07C��7/�0 C07C��7/�0 90�509 T�
C07C�55/56 C07C�55/56 90�47� T�
C07C�55/58 C07C��9/46 90�50� T�
C07C271/16	 C07D207/08	 902483	T1
C07C�75/54 C07C�75/54 90�5�� T�
C07C�09/7� C07K5/06 90�479 T�
C07C311/13	 C07D213/71	 902515	T1
C07C���/�5 C07C��7/�0 90�509 T�
C07D207/08	 C07D207/08	 902483	T1
C07D207/09	 C07D207/09	 902505	T1
C07D209/00	 C07D451/10	 902478	T1
C07D211/22	 C07D207/08	 902483	T1
C07D211/28	 C07D211/28	 902495	T1
C07D211/46	 C07D207/08	 902483	T1
C07D213/65	 C07D207/08	 902483	T1
C07D213/71	 C07D213/71	 902515	T1
C07D213/74	 C07D403/04	 902476	T1
C07D213/74	 C07C229/46	 902502	T1
C07D213/75	 A61K31/44	 902475	T1
C07D213/81	 A61K31/44	 902475	T1
C07D213/82	 A61K31/44	 902475	T1
C07D215/20	 C07D207/08	 902483	T1
C07D215/28	 C07D207/08	 902483	T1
C07D217/24	 C07D207/08	 902483	T1
C07D221/00	 C07D451/10	 902478	T1
C07D231/38	 C07C229/46	 902502	T1
C07D233/64	 C07C237/30	 902509	T1
C07D233/84	 C07D213/71	 902515	T1
C07D237/20	 C07D403/04	 902476	T1
C07D239/42	 C07D403/04	 902476	T1
C07D239/42	 C07C229/46	 902502	T1
C07D241/20	 C07D403/04	 902476	T1
C07D249/14	 C07C229/46	 902502	T1
C07D257/06	 C07C229/46	 902502	T1
C07D261/14	 C07C229/46	 902502	T1
C07D263/48	 C07C229/46	 902502	T1
C07D271/06	 C07C229/46	 902502	T1
C07D271/10	 C07C229/46	 902502	T1
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C07D275/02	 C07C229/46	 902502	T1
C07D285/10	 C07D403/04	 902476	T1
C07D295/033	 C07D295/033	 902501	T1
C07D307/87	 C07C255/56	 902471	T1
C07D311/60	 C07D311/60	 902510	T1
C07D401/04	 C07D403/04	 902476	T1
C07D401/06	 C07D401/12	 902474	T1
C07D401/12	 C07D213/71	 902515	T1
C07D401/12	 C07D401/12	 902474	T1
C07D401/12	 C07D207/08	 902483	T1
C07D401/14	 C07D401/14	 902489	T1
C07D403/04	 C07D403/04	 902476	T1
C07D403/12	 C07D213/71	 902515	T1
C07D403/12	 C07D401/12	 902474	T1
C07D405/12	 C07D213/71	 902515	T1
C07D405/14	 C07D401/12	 902474	T1
C07D409/12	 C07D213/71	 902515	T1
C07D417/12	 C07D417/12	 902513	T1
C07D417/12	 C07D213/71	 902515	T1
C07D417/14	 C07D417/12	 902513	T1
C07D451/02	 C07D451/10	 902478	T1
C07D451/10	 C07D451/10	 902478	T1
C07D471/08	 C07D451/10	 902478	T1
C07D471/08	 C07D471/08	 902472	T1
C07D491/06	 C07D401/12	 902474	T1
C07D495/04	 A61K31/55	 902481	T1
C07K�4/475 C07K�4/475 90�5�8 T�
C07K�4/59 C07K�4/59 90�49� T�
C07K�4/705 C07K�4/705 90�487 T�
C07K�4/7�5 C07K�4/7�5 90�497 T�
C07K�4/785 C07K�4/785 90�504 T�
C07K�6/�� C��N�5/�� 90�477 T�
C07K�6/�8 C07K�4/705 90�487 T�
C07K5/06 C07K5/06 90�500 T�
C07K5/06 C07K5/06 90�479 T�
C07K9/00 C07K�4/705 90�487 T�
C08G18/30	 B44D3/12	 902482	T1
C08J7/04	 B44D3/12	 902482	T1
C09D175/02	 B44D3/12	 902482	T1
C��C5/0� A��C9/�5� 90�498 T�
C��C5/04 A��C9/�5� 90�498 T�
C��N�/�� C��N�5/�� 90�477 T�
C��N�5/�� C07K�4/475 90�5�8 T�
C��N�5/�� C07K�4/705 90�487 T�
C��N�5/�� C��N�5/�� 90�477 T�
C��N�5/5� C��N�5/5� 90�465 T�

C��N�5/5� C��N�5/�� 90�477 T�
C��N�5/56 C��N�5/�� 90�477 T�
C��N�5/57 C��N�5/�� 90�477 T�
C��N�5/6� C��N�5/�� 90�477 T�
C��N�5/6� C07K�4/475 90�5�8 T�
C��N�5/6� C��N�5/6� 90�469 T�
C��N5/06 A6�K�8/�7 90�466 T�
C��N5/08 A6�K�8/�7 90�466 T�
C��N5/�0 C07K�4/705 90�487 T�
C��N5/�6 C07K�4/475 90�5�8 T�
C��N7/00 A6�K�9/�� 90�50� T�
C��N9/0� C��N�5/5� 90�465 T�
C��P��/06 A6�K�9/�� 90�50� T�
C��P��/08 C07K�4/705 90�487 T�
C��P7/64 C��N�5/5� 90�465 T�
C��Q�/�� C��N�5/�� 90�477 T�
C��Q�/�4 C��N�5/�� 90�477 T�
C��Q�/�7 C��N�5/�� 90�477 T�
C��Q�/5�� C��N�5/�� 90�477 T�
C��Q�/68 C07K�4/475 90�5�8 T�
G0�N��/5� C07K�4/475 90�5�8 T�
G0�N��/68 G0�N��/68 90�467 T�
G0�N��/68 C07K�4/475 90�5�8 T�
G0�N��/68 C��N�5/�� 90�477 T�
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PREGLED PO NOSITELI NA objavENI PATENTI

(73)  nositel na pravoto na patent
(51)  kod po Me|unarodnata klasifikacija na patentite (MKP) 
(11,13)  registarski broj na dokumentot vid na dokumentot

(7�) Acambis, Inc. 
(51)	 A	61K	39/12,	39/295,	
	 C	12N	7/00,	
	 C	12P	21/06	 (11,13)	902503	T1
   
 Acufriend AS 
	 A	61H	39/00,	
 A 6�F 7/00  90�494 T�
   
 Advanced Inhalation Research, Inc. 
 A 6�K 9/7�  90�468 T�
   
 AMGEN INC.  
	 C	07D	401/14	 	 902489	T1
   
 ARACHNOVA THERAPEUTICS LTD 
	 A	61K	31/00,	
	 A	61P	25/02,	25/04	 	 902480	T1
   
 ARES TRADING S.A. 
 C 07K �4/7�5  90�497 T�
   
 Astion Dermatology A/S 
	 A	61K	31/765,	31/44,	
	 A	61P	29/00,	31/04	 	 902470	T1
   
 AstraZeneca AB 
	 A	61K	31/44,	
	 A	61P	11/00,	19/02,	
	 C	07D	213/75,	213/81,	213/82		 902475	T1
 
	 C	07C	237/30,	
	 A	61K	31/165,	
	 A	61P	19/02,	
	 C	07C	323/25,	
	 C	07D	233/64	 	 902509	T1

 Aventis Pharma S.A 
	 A	61K	31/337,		
 A 6�P �5/00  90�499 T�

(7�) BASF	Aktiengеsellschaft 
(51)	 C	12N	15/63	 (11,13)	902469	T1
   
 Boehringer Ingelheim Pharma 
 GmbH & Co. KG  
	 C	07D	451/10,	209/00,	
	 221/00,	451/02,	471/08	 	 902478	T1
   
 CHIESI FARMACEUTICI S.p.A 
	 A	61K	9/12,	31/573,	
 A 6�P ��/00  90�5�4 T�
   
	 C	07K	14/785,	
	 A	61K	38/17,	
 A 6�P ��/00  90�504 T�
   
 Columbia Laboratories (Bermuda) Limited 
	 A	61K	47/32,	31/167,	9/00,	
 A 6�P �5/0�  90�5�� T�
   
 DOMPE’  pha.r.ma S.p.A. 
	 A	61K	31/18,	31/38,	31/4035,	
 A 6�P �5/00  90�5�7 T�
   
 E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY 
	 C	12N	15/53,	9/02,	
 C ��P 7/64  90�465 T�
   
 ELI LILLY AND COMPANY 
	 A	61K	31/55,	
	 A	61P	25/22,	
	 C	07D	495/04	 	 902481	T1
   
	 C	07D	311/60,	
 A 6�P �5/00  90�5�0 T�
   
 EURO-CELTIQUE S.A. 
	 C	07D	403/04,	
	 A	61K	31/496,	
	 A	61P	29/00,	
	 C	07D	213/74,	237/20,	
	 239/42,	241/20,	285/10,	401/04	 902476	T1
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(51)	 A	61K	31/485,	
	 A	61F	13/00,	
	 A	61K	31/445,	9/70,	
	 B	09B	3/00	 (11,13)	902508	T1
   
 Grenzebach BSH GmbH 
	 B	27L	5/06	 	 902492	T1
   
 H. LUNDBECK A/S 
	 A	61K	31/662,	31/343,	
 A 6�P �5/00  90�484 T�
   
	 C	07C	255/56,	
	 C	07D	307/87	 	 902471	T1
   
 Heineken Suplly Chain B.V 
	 A	23C	9/152,	
	 A	23G	3/00,	3/32,	3/34,	
	 A	23L	3/3526,	3/3544,	
	 C	12C	5/02,	5/04	 	 902498	T1
   
 Homeland Housewares LLC 
	 A	47J	43/07,	19/02,	43/06	 	 902496	T1
   
 Instituto Massone S.A. 
	 C	07K	14/59,	
 A 6�K �8/�4  90�49� T�
   
 JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. 
	 C	07K	14/475,	
	 A	61K	38/18,	
	 C	12N	15/11,	15/63,	5/16,	
	 C	12Q	1/68,	
	 G	01N	33/53,	33/68	 	 902518	T1
   
 Japan Tobacco, Inc. 
	 C	07K	14/705,	
	 C	12P	21/08,	
	 A	01K	67/027,	
	 A	61K	38/17,	39/395,	
	 C	07K	16/28,	9/00,	
	 C	12N	15/12,	5/10	 	 902487	T1
   
	 C	07C	229/46,	
	 A	61K	31/196,	
	 A	61P	3/04,	
	 C	07C	255/58,	

(51)	 C	07D	213/74,	231/38,	
	 239/42,	249/14,	257/06,	
	 261/14,	263/48,	271/06,	
	 271/10,	275/02	 (11,13)	902502	T1
   
 Laboratoires Serono SA 
 G 0�N ��/68  90�467 T�
   
	 A	61K	38/27,	35/14,	35/28,	
	 C	12N	5/06,	5/08	 	 902466	T1
   
 A 6�K 47/48  90�488 T�
   
 Les Laboratoires Servier 
	 C	07C	213/10,	
	 C	07B	57/00,	
 C 07C ��7/56  90�5�6 T�
   
 C 07K 5/06  90�500 T�
   
	 C	07K	5/06,	
	 C	07C	229/36,	309/73	 	 902479	T1
   
 LES LABORATOIRES SERVIER 
	 C	07D	401/12,	
	 A	61K	31/445,	
	 A	61P	9/00,	
	 C	07D	401/06,	403/12,	
	 405/14,	491/06	 	 902474	T1
   
	 A	61K	9/16,	31/55,	9/20	 	 902486	T1
   
 Merz Pharma GmbH & Co. KGaA 
	 C	07D	295/033,	
	 A	61K	31/40,	
 A 6�P �5/08  90�50� T�
   
 MICROSCIENCE LIMITED 
	 C	12N	15/31,	
	 A	61K	39/09,	48/00,	
	 C	07K	16/12,	
	 C	12N	1/21,	15/53,	15/56,	
	 15/57,	15/61,	
	 C	12Q	1/32,	1/34,	1/37,	1/533,	
 G 0�N ��/68  90�477 T�
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(7�) NVB INTERNATIONAL A/S 
(51)	 F	04B	53/16,	53/14,	
	 F	16F	7/09,	
	 F	16J	10/02	 (11,13)	902507	T1
   
 Nycomed GmbH 
	 A	61P	11/06,	
	 A	61K	31/44,	31/47	 	 902464	T1
   
	 A	61K	45/06,	31/40,	31/44,	
 A 6�P �9/00  90�49� T�
   
 OWENS-BROCKWAY GLASS 
 CONTAINER INC.  
 C 0�B 7/084  90�47� T�
   
 Pfizer	Inc.	
	 C	07D	213/71,	
	 A	61K	31/18,	31/40,	
	 31/415,	31/425,	31/435,	
	 C	07C	311/13,	
	 C	07D	233/84,	401/12,	
	 403/12,	405/12,	409/12,	417/12	 902515	T1
   
 Pfizer	Products	Incorporated 
	 A	61K	31/496,	
 A 6�P �5/00  90�46� T�
   
 R.P.SCHERER CORPORATION 
	 A	61K	9/48,	9/66	 	 902485	T1
   
 Sanofi-Aventis 
	 C	07D	471/08,	
	 A	61K	31/439,	
 A 6�P �5/00  90�47� T�
   
	 C	07D	211/28	 	 902495	T1
   
	 C	07D	207/09	 	 902505	T1
   
	 A	61K	31/4166,	31/549,	45/06,	
 A 6�P 9/00  90�506 T�
   
	 C	07D	207/08,	
	 A	61K	31/27,	31/40,	31/445,	31/4709,	
	 A	61P	1/00,	1/08,	11/00,	13/00,	25/00,	3/04,		
	 35/00,	9/00,	
	 C	07C	271/16,	

(51)	 C	07D	211/22,	211/46,	213/65,	
	 215/20,	215/28,	217/24,	401/12	 902483	T1
   
 Sanofi-Aventis	Deutschland	GmbH
	 C	07D	417/12,	
	 A	61K	31/426,	
	 A	61P	3/10,	
	 C	07D	417/14	 	 902513	T1
   
	 C	07C	275/54,	
	 A	61K	31/17,	31/19,	
 A 6�P �/�0  90�5�� T�
   
 Superfos Packaging  A/S 
	 B	44D	3/12,	
	 B	05D	3/10,	7/24,	
	 B	65D	25/14,	
	 C	08G	18/30,	
	 C	08J	7/04,	
	 C	09D	175/02	 	 902482	T1
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proMena

prenos

(��) 901094
(73)	 	 Almirall		AG
	 	 Dorfstrasse	38		6340	Baar,	CH

(��) 901563
(73)	 	 NPS	Allelix	Corp.
	 	 c/o	Blake,	Cassels	&	Graydon	LLP,
	 	 199	Bay	Street,	Suite	2800,		Commerce	Court	west,	

	 Toronto,	ON	M5L		1A9,	CA

(��) 900998
(73)	 	 NOVEXEL
	 	 102,	Route	de	Noisy,	93230	Romainville,	FR

(��) 901052
(73)	 	 NOVEXEL
	 	 102,	Route	de	Noisy,	93230	Romainville,	FR

(��) 901062
(73)	 	 LABORATOIRES	SERONO	SA
	 	 Centre	Industriel,	1267	Coinsins,	Vaud,	CH

(��) 901166
(73)	 	 NOVEXEL
	 	 102,	Route	de	Noisy,	93230	Romainville,	FR

(��) 901181
(73)	 	 LABORATOIRES	SERONO	SA
	 	 Centre	Industriel,	1267	Coinsins,	Vaud,	CH

(��) 901297
(73)	 	 LABORATOIRES	SERONO	SA
	 Centre	Industriel,	1267	Coinsins,	Vaud,	CH

(��) 901280
(73)	 	 Air	Products	and	Chemicals	Inc.
	 	 7201	Hamilton	Blvd.		Allentown,	PA	18195-1501,	US

(��) 901383
(73)	 	 NOVEXEL
	 	 102,	Route	de	Noisy,	93230	Romainville,	FR

(��) 901548
(73)	 	 LABORATOIRES	SERONO	SA
	 	 Centre	Industriel,	1267	Coinsins,	Vaud,	CH

(��) 901564
(73)	 	 LABORATOIRES	SERONO	SA
	 	 Centre	Industriel,	1267	Coinsins,	Vaud,	CH

(��) 901627
(73)	 	 LABORATOIRES	SERONO	SA
	 	 Centre	Industriel,	1267	Coinsins,	Vaud,	CH

(��) 902099
(73)	 	 LABORATOIRES	SERONO	SA
	 	 Centre	Industriel,	1267	Coinsins,	Vaud,	CH

(��) 901751
(7�)  YISSUM RESEARCH DEVELOPMENT COMPANY  

 OF THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM
	 	 46	Jabotinsky	Street		Jerusalem	91042,	IL

(��) 901947
(73)	 	 LABORATOIRES	SERONO	SA
	 	 Centre	Industriel,	1267	Coinsins,	Vaud,	CH

(��) 902147
(73)	 	 AstraZeneca	AB
	 	 151	85	Sodertalje,	SE

(��) 901952
(73)	 	 LABORATOIRES	SERONO	SA
	 	 Centre	Industriel,	1267	Coinsins,	Vaud,	CH

(��) 901959
(73)	 	 LABORATOIRES	SERONO	SA
	 	 Centre	Industriel,	1267	Coinsins,	Vaud,	CH

(��) 902235
(73)	 	 LABORATOIRES	SERONO	SA
	 	 Centre	Industriel,	1267	Coinsins,	Vaud,	CH
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(��) 902277
(73)	 	 LABORATOIRES	SERONO	SA
	 	 Centre	Industriel,	1267	Coinsins,	Vaud,	CH

(��) 902377
(73)	 	 LABORATOIRES	SERONO	SA
	 	 Centre	Industriel,	1267	Coinsins,	Vaud,	CH

(��) 900461
(73)	 	 ЈНУ	ИНСТИТУТ	ЗА	ТУТУН-ПРИЛЕП
	 	 Кичевски	пат	бб,	97500	Прилеп,	MK

(��) 900462
(73)	 	 ЈНУ	ИНСТИТУТ	ЗА	ТУТУН-ПРИЛЕП
	 	 Кичевски	пат	бб,	97500	Прилеп,	MK

(��) 902242
(73)	 	 LABORATOIRES	SERONO	SA
  Centre Industriel, 1267 Coinsins, Vaud, CH

(��) 900464
(73)	 	 ЈНУ	ИНСТИТУТ	ЗА	ТУТУН-ПРИЛЕП
	 	 Кичевски	пат	б.б.,	97500	Прилеп,	MK

(��) 900645
(73)	 	 ТАЛЕВ,	Климент,	
	 	 Кеј	„Маршал	Тито”	бр.	6,	6000	Охрид,	MK

Promeni, prenos, prestanok na va`ewe



Glasnik, 15/2,  str.68-75, april 2008 Skopje

Industriski dizajn

68

PRIJAVi  na Industri ski  di zajn

Vo soglasnost so ~lenot 107 od Zakonot za industriskata sopstvenost (“Slu`ben 
vesnik na RM”, br. 47/02, 42/03 i 09/04), Dr`avniot zavod za industriska sopstvenost gi 
objavuva podatocite od prijavite za industriskiot dizajn.

Podatocite se ozna~eni so INID* kodovi za industriski dizajn (WIPO standard ST 80):

(21) Broj na prijavata    

(22)  Datum na podnesuvawe

(23)  Datum na izlo`ba, saem

(45)  Datum na objavuvawe

(28)  Vkupen broj na dizajni i nazna~uvawe na vidot na dizajnot 

   (dvodimenzionalen/trodimenzionalen)

(30)  Pravo na prvenstvo: datum, dr`ava, broj

(51)  Me|unarodna klasifikacija na industriski dizajn (od Lokarno)

(54)  Naziv na dizajnot

(55)  Prikazi na industriskiot dizajn

(57) Nazna~uvawe na boite ili kombinacii na boi

(72)  Podatoci za avtorot: prezime, ime i adresa

(73)  Podatoci za podnositelot na prijavata

(74)  Podatoci za zastapnik

__________________________________

* Internationally agreed Numbers for the Indentification of Data



Glasnik, 15/2,  str.68-75, april2008 Skopje

Industriski dizajn

69

20070049

(21)	 20070049	 (45)	 30.04.2008
	 	 (22)	 11.12.2007
(28)	 3(три)	дизајни
(72)	 Дејан	Зотовиќ
(73)	 Дејан	Зотовиќ
	 ул.Иво	Лола	Рибар	бр.124-5	1000	Скопје,	MK
(51)	 06-01
(54)	 КЛУПИ
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20070049

(21)	 20080002	 (45)	 30.04.2008
	 	 (22)	 23.01.2008
(28)	 1(еден)	дизајн	
(30)	 000773619-001		09/08/2008		EM
(72)	 Patrice	GALIMAND
(73)	 The	Coca-Cola	Company		
	 One	Coca-Cola	Plaza,	NW,	Atlanta,	Georgia	30313,	

US
(74)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

Скопје		ул.	Даме	Груев	бр.3/2-11	1000	Скопје
(51)	 09-01
(54)	 ШИШЕ
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20080004

(21)	 20080004	 (45)	 30.04.2008
	 	 (22)	 13.03.2008
(28)	 24(дваесет	и	четири)	дизајни
(72)	 Стојне	Станков
(73)	 АД	ФРОТИРКА	КОМПАНИ-Делчево
	 ул.Индустриска	бб	-	2320	Делчево,	MK
(51)	 05-05
(54)	 ДЕЗЕНИ НА  КРПИ И ПРЕКРИВКИ

1.1

2.1

3.1

4.1

5.1

6.1

7.1
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20080004
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PREGLED NA PRIJAVI NA DIZAJN SPORED ME\UNARODNATA KLASIFIKACIJA NA INDUSTRISKI 
DIZAJN

(51)  kod po Me|unarodnata klasifikacija na industriski dizajn 
(21)  broj na prijavata

(73)  nositel na pravoto na id
(21)  broj na prijavata

PREGLED PO NOSITELI NA PRIJAVI NA DIZAJN

PREGLEDI

Pregledi

(51)	 05-05	 (21) 2008/4

(51)	 06-01	 (21) 2007/49

(51) 09-01	 	 (21) 2008/2

(73)	The	Coca-Cola	Company			
(21)	MK/I/	2008/2

(73) АД ФРОТИРКА КОМПАНИ-Делчево	
(21)	MK/I/	2008/4

(73) Дејан Зотовиќ	
(21)	MK/I/	2007/49
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 Industri ski  di zajn

Vo soglasnost so ~lenot 107 od Zakonot za industriskata sopstvenost (“Slu`ben 
vesnik na RM”, br. 47/02, 42/03 i 09/04), Dr`avniot zavod za industriska sopstvenost gi 
objavuva podatocite od prijavite za industriskiot dizajn.

Podatocite se ozna~eni so INID* kodovi za industriski dizajn (WIPO standard ST  80) 

(11)             Registarski broj na dokumentot

(18) Datum na va`ewe na industriski dizajn

(21) Broj na prijavata     

(22)  Data na podnesuvawe

(18)  Data na izlo`beno, ili saemsko prvenstvo 

(28)  Predmet na prijavata, se naveduva vkupniot broj industriski dizajni 

(30) Pravo na prvenstvo: datum, dr`ava, broj

(45)  Data na objavuvawe

(51)  Me|unarodna klasifikacija na industriski dizajn (Lokarnska)

(54)  Naziv na teloto, odnosno slikata ili crte`ot 

(55)  Fotografija ili grafi~ki prikaz (skica) na telo odnosno slikata ili  
   crte`ot

(57) Nazna~uvawe na boite ili kombinacii na boi

(60) Podatoci za prijavata podnesena do SZP na porane{na SFRJ (data na  
   prvenstvo, isprava / re{enie)

(72)  Avtor

(73)  Nositel na pravoto

(74)  Zastapnik

__________________________________

* Internationally agreed Numbers for the Indentification of Data
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00532

(11)	 00532	 (45)	 30.04.2008
(21)	 20070037	 (22)	 16.08.2007
	 	 (18)	 16.08.2012
(28)	 3(три)	дизајни
(72)	 авторот	не	сака	да	биде	наведен	во	пријавата	
(73)	 Раковец	Еуро-Компани
	 с.	Боговиње,	Тетово,	MK
(51)	 23-01
(54)	 ЕДНОРАЧНИ БАТЕРИИ
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00533

(11)	 00533	 (45)	 30.04.2008
(21)	 20070038	 (22)	 20.08.2007
	 	 (18)	 20.08.2012
(28)	 3(три)	дизајни
(72)	 авторот	не	сака	да	биде	наведен	во	пријавата
(73)	 Раковец	Еуро-Компани
	 с.	Боговиње,	Тетово,	MK
(51)	 23-01
(54)	 ЕДНОРАЧНИ БАТЕРИИ
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00534

(11)	 00534	 (45)	 30.04.2008
(21)	 20070005	 (22)	 16.02.2007
	 	 (18)	 16.02.2012
(28)	 1(еден)	дизајн
(72)	 ГРАМАТИКОВСКИ	 Андреја	 (Бул.”Партизански	

Одреди”	бр.59/4-16,	1000	Скопје)
(73)	 Друштво	 за	 производство,	 трговија	 и	 услуги,	

АКВАТЕРМ
	 „Ловќенска”	бр.4-5,		1000	Скопје,	MK
(51)	 09-01
(54)	 ШИШЕ
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00535

(11)	 00535	 (45)	 30.04.2008
(21)	 20070029	 (22)	 21.06.2007
	 	 (18)	 21.06.2012
(28)	 2(два)	дизајна
(72)	 КЕСКИНОВ	 	 Михајло	 (ул.”Браќа	 Бешироски”	

бр.40А,	7500	Прилеп)
(73)	 ХЕМА-МК	ДООЕЛ
	 ул.”Браќа	Бешироски”	40А,	7500	Прилеп,	MK
(51)	 23-03
(54)	 ЦЕВКАСТ РАДИЈАТОР
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00537

(11)	 00537	 (45)	 30.04.2008
(21)	 20070019	 (22)	 08.05.2007
	 	 (18)	 08.05.2012
(28)	 25(дваесет	и	пет)	дизајни
(72)	 ЗУЛИ	 Орхан	 (ул.”Димитар	 Влахов”	 бр.	 25,	

Гостивар)
(73)	 Друштво	 ПЕСПА	 &	 АЛБАНИЈА	 АЛУМИН	 ДОО	

Драч,	Албанија,	Подружница	ПЕСПА		&	АЛБАНИЈА	
АЛУМИН	Гостивар	

	 ул.”Браќа	Ѓиноски”	бр.197,	Гостивар,	MK
(74)	 ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ	 АД	 Скопје		

бул.	 Кузман	 Јосифовски	 Питу	 28	 лок.8	 1000	
Скопје

(51)	 25-02
(54)	 ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОГРАДА
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00535

(11)	 00538	 (45)	 30.04.2008
(21)	 20070021	 (22)	 11.05.2007
	 	 (18)	 11.05.2012
(28)	 3(три)	дизајни
(72)	 НИКОВА	 ТАТЈАНА	 (ул.”Народен	 Фронт”	 бр.5-

Струмица)
(73)	 Мебел	„НИКОВ”	ДООЕЛ
	 ул.”Балканска”	бр.2-Струмица,	MK
(51)	 06-01
(54)	 ГАРНИТУРА
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00540

(11)	 00539	 (45)	 30.04.2008
(21)	 20070022	 (22)	 29.05.2007
	 	 (18)	 29.05.2012
(28)	 1(еден)	дизајн
(72)	 СТОЈАНОВСКИ,	 Тодор	 (Бул.”Јане	 Сандански”	

бр.3/4-6,	1000	Скопје)
(73)	 СТОЈАНОВСКИ,	Тодор
	 Бул.”Јане	Сандански”	бр.3/4-6,	1000	Скопје,	MK
(74)	 Сердјук	Василие,	адвокат	
	 ул.	Стив	Наумов	22	1000	Скопје
(51)	 06-04
(54)	 САНДАЧЕ ЗА ПУРИ

(11)	 00540	 (45)	 30.04.2008
(21)	 20070023	 (22)	 29.05.2007
	 	 (18)	 29.05.2012
(28)	 1(еден)	дизајн	
(72)	 СТОЈАНОВСКИ,	 Тодор	 (Бул.”Јане	 Сандански”	

бр.3/4-6,	1000	Скопје)
(73)	 СТОЈАНОВСКИ,	Тодор
	 Бул.”Јане	Сандански”	бр.3/4-6,	1000	Скопје,	MK
(74)	 Сердјук	Василие,	адвокат	
	 ул.	Стив	Наумов	22	1000	Скопје
(51)	 06-04
(54)	 САНДАЧЕ ЗА ПУРИ
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00541

(11)	 00541	 (45)	 30.04.2008
(21)	 20070012	 (22)	 04.04.2007
	 	 (18)	 13.12.2011
(28)	 1(еден)	дизајн
(30)	 4000842		13/12/2006		GB
(72)	 Blue	Marlin	Brand	Design	(Unit	7c	Imperial	Studios/3-

11	Imperial	Road/London	SW6	2AG)
(73)	 SHELL	BRANDS	INTERNATIONAL	AG
	 Baarermatte,	6340	Baar,	CH
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	Скопје
	 ул.	„Ленинова”	бр.15a-13	1000	Скопје
(51)	 09-01
(54)	 КАНИСТЕР СО ЕДНА РАЧКА
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(11)	 00542	 (45)	 30.04.2008
(21)	 20070013	 (22)	 04.04.2007
	 	 (18)	 13.12.2011
(28)	 1(еден)	дизајн
(30)	 4000841	13/12/2006		GB
(72)	 Blue	Marlin	Brand	Design	(Unit	7c	Imperial	Studios/3-

11	Imperial	Road/London	SW6	2AG)
(73)	 SHELL	BRANDS	INTERNATIONAL	AG
	 Baarermatte,	6340	Baar,	CH
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	Скопје	
	 ул.	„Ленинова”	бр.15a-13	1000	Скопје
(51)	 09-01
(54)	 КАНИСТЕР  СО ДВЕ РАЧКИ

00542
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(11)	 00543	 (45)	 30.04.2008
(21)	 20070027	 (22)	 13.06.2007
	 	 (18)	 12.01.2012
(28)	 1(еден)	дизајн	
(30)	 UK	12.01.2007	бр.4001108
(72)	 Blue	Marlin	Brand	Design	(Unit	7c	Imperial	Studios/3-

11	Imperial	Road/London	SW6	2AG)
(73)	 SHELL	BRANDS	INTERNATIONAL	AG
	 Baarermatte,	6340	Baar,	CH
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	Скопје		
	 ул.	„Ленинова”	бр.15a-13	1000	Скопје
(51)	 09-01
(54)	 КАНИСТЕР СО ДВЕ РАЧКИ

00543
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(11)	 00544	 (45)	 30.04.2008
(21)	 20070028	 (22)	 13.06.2007
	 	 (18)	 12.01.2012
(28)	 1(еден)	дизајн
(30)	 4001109		12/01/2007		UK
(72)	 Blue	Marlin	Brand	Design	(Unit	7c	Imperial	Studios/3-

11	Imperial	Road/London	SW6	2AG)
(73)	 SHELL	BRANDS	INTERNATIONAL	AG
	 Baarermatte,	6340	Baar,	CH
(74)	 БИНПРО	ДООЕЛ	Скопје	
	 ул.	„Ленинова”	бр.15a-13	1000	Скопје
(51)	 09-01
(54)	 КАНИСТЕР СО ЕДНА РАЧКА

00544
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(11)	 00545	 (45)	 30.04.2008
(21)	 20070017	 (22)	 27.04.2007
	 	 (18)	 27.04.2012
(28)	 1(еден)	дизајн
(72)	 авторот	не	сака	да	биде	наведен	во	пријавата	
(73)	 Трговско	друштво	за	вработување	на	инвалидни	

лица	 за	 производство	 и	 трговија	СЛОВИН	ТЕМ-
ХЕМ	ПРОДУКТ	ДООЕЛ

	 ул.”Јордан	Пиперката”	бр.9,	6000	Охрид,	MK
(51)	 09-01
(54)	 ШИШЕ

00545
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(11)	 00549	 (45)	 30.04.2008
(21)	 20070026	 (22)	 01.06.2007
	 	 (18)	 01.06.2012
(28)	 9(девет)	дизајни
(72)	 Јелица	Живковска	Гацевска	(ул.”Сава	Ковачевиќ”			

бр.68/3-1,	1000	Скопје)
(73)	 Јелица	Живковска	Гацевска
	 ул.”Сава	Ковачевиќ”			бр.68/3-1,	1000	Скопје,	MK
(51)	 07-01
(54)	 ЧИНИЈА

00549
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(11)	 00548	 (45)	 30.04.2008
(21)	 20070025	 (22)	 29.05.2007
	 	 (18)	 29.05.2012
(28)	 4(четири)	дизајни	
(72)	 Atilla	 Dogan	 (Kirac	 Mevkii	 Muhacir	 Mah.	 Fevzi	

Cakmak	CD.	No:	51,	Buyukcekmece,	Istanbul)
(73)	 MAKEL	 ELEKTRIK	 MALZEMELERI	 SANAYI	 VE	

TICARET	LIMITED	SIRKETI
	 Fevzi	Cakmak	CD.	Muhacir	MH.No:51,Kirac	Mevkii	

Buyukcekmece,	Istanbul,	TR
(74)	 Пепељугоски	Валентин,	адвокат	
	 ул.	„Вељко	Влаховиќ”	4/1-1,	1000	Скопје
(51)	 13-03
(54)	 ЕЛЕКТРИЧНИ ПРЕКИНУВАЧИ И ПРИКЛУЧОЦИ

00548
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(11)	 00547	 (45)	 30.04.2008
(21)	 20070024	 (22)	 29.05.2007
	 	 (18)	 29.05.2012
(28)	 4(четири)	дизајни
(72)	 Atilla	 Dogan	 (Kirac	 Mevkii	 Muhacir	 Mah.	 Fevzi	

Cakmak	CD.	No:	51,	Buyukcekmece,	Istanbul)
(73)	 MAKEL	 ELEKTRIK	 MALZEMELERI	 SANAYI	 VE	

TICARET	LIMITED	SIRKETI
	 Fevzi	Cakmak	CD.	Muhacir	MH.No:51,Kirac	Mevkii	

Buyukcekmece,	Istanbul,	TR
(74)	 Пепељугоски	Валентин,	адвокат	
	 ул.	„Вељко	Влаховиќ”	4/1-1,	1000	Скопје
(51)	 13-03
(54)	 ЕЛЕКТРИЧНИ ПРЕКИНУВАЧИ И ПРИКЛУЧОЦИ

00547



Glasnik, 15/2,  str.76-93, april 2008 Skopje

Industriski dizajn

92

(11)	 00546	 (45)	 30.04.2008
(21)	 20070020	 (22)	 11.05.2007
	 	 (18)	 17.11.2011
(28)	 1(еден)	дизајн	
(30)	 CN	17.11.2006	200630097964.9
(72)	 XING,	Rufei,	CN;
	 LIANG,	Dongming,	CN;	
	 LIU,	Qiang,	CN;	
	 ZHANG,	Ruifa,	CN;
	 CHEN,	Dong,	CN;
	 MOU,	Yang,	CN;	
	 CHEN,	Na,	CN;
	 YIN,Te,	CN;
	 LI,		Ruisheng,	CN;
	 LI,	Yajuan,	CN;

00546

	 ZNANG,	Ying,	CN;
	 ZNANG,	Lei,	CN;
	 JIA,	Zhengyu,	CN;
	 LAI,	Zhenghai,	CH;
	 ZNANG,	Hong,	CN;
	 YANG,	Dacheng,	CN;
	 LUI,	Jin,	CN;
(73)	 Shenyang	Brilliance	Jinbei	Automobile	Co.Ltd.,
	 14	Sanzuizi	Road,	Dadong	district,	110044	Shenyang	

city,	Liaoning	Province,	CN
(74)	 Пепељугоски	Валентин,	адвокат	
	 ул.	„Вељко	Влаховиќ”	4/1-1,	1000	Скопје
(51)	 12-08
(54)	 АВТОМОБИЛ
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Industri ski  di zajn

PREGLED NA OBJAVENI DIZAJNI SPORED ME\UNARODNATA KLASIFIKACIJA NA INDUSTRISKI 
DIZAJN

(51)  kod po Me|unarodnata klasifikacija na industriski dizajn 
(11)  registarski broj na dokumentot

Pregledi

PREGLEDI

(51)	 	 	 			(11) (51)	 	 						(11)

(73)  nositel na pravoto na id
(11)  registarski broj na dokumentot
(21)  broj na prijavata

PREGLED PO NOSITELI NA OBJAVENI DIZAJNI

	 06-01	 	 	 00538

	 06-04	 	 	 00539

	 06-04	 	 	 00540

	 07-01	 	 	 00549

	 09-01	 	 	 00534

	 09-01	 	 	 00541

	 09-01	 	 	 00542

	 09-01	 	 	 00543

	 09-01	 	 	 00544

	 09-01	 	 	 00545

	 12-08	 	 	 00546

	 13-03	 	 	 00547

	 13-03	 	 	 00548

	 23-01	 	 	 00532

	 23-01	 	 	 00533

	 23-03	 	 	 00535

	 25-02	 	 	 00537

(73)	MAKEL	ELEKTRIK	MALZEMELERI	SANAYI		 VE	
TICARET	LIMITED	SIRKETI	

(21)	MK/I/	2007/24	 (11)	00547
	
(73)	 MAKEL	ELEKTRIK	MALZEMELERI	SANAYI	VE	

TICARETLIMITED	SIRKETI	
(21)	 MK/I/	2007/25	 (11)	00548

(73)	 SHELL	BRANDS	INTERNATIONAL	AG	
(21)	 MK/I/	2007/12	 (11)	00541

(73)	 SHELL	BRANDS	INTERNATIONAL	AG	
(21)	 MK/I/	2007/13	 (11)	00542
(73)	 SHELL	BRANDS	INTERNATIONAL	AG	
(21)	 MK/I/	2007/27	 (11)	00543
(73)	 SHELL	BRANDS	INTERNATIONAL	AG	
(21)	 MK/I/	2007/28	 (11)	00544

(73)	 Shenyang	Brilliance	Jinbei	Automobile	Co.Ltd.,
(21)		 MK/I/	2007/20	 (11)	00546

(73)	 Друштво за производство, трговија и услуги, 
АКВАТЕРМ	

(21)	 MK/I/	2007/5	 (11)	00534

(73)	 Друштво ПЕСПА & АЛБАНИЈА АЛУМИН 
ДОО Драч, Албанија, Подружница ПЕСПА  & 
АЛБАНИЈА АЛУМИН Гостивар 	

(21)	 MK/I/	2007/19	 (11)	00537

(73)	 Јелица Живковска Гацевска 
(21)	 MK/I/	2007/26	 (11)	00549

(73)	 Мебел „НИКОВ” ДООЕЛ 
(21)	 MK/I/	2007/21	 (11)	00538

(73) Раковец Еуро-Компани 
(21)	 MK/I/	2007/37	 (11)	00532

(73)	 Раковец Еуро-Компани 
(21)	 MK/I/	2007/38	 (11)	00533

(73)	 СТОЈАНОВСКИ, Тодор	
(21)	 MK/I/	2007/22	 (11)	00539

(73) СТОЈАНОВСКИ, Тодор	
(21)	 MK/I/	2007/23	 (11)	00540
	
(73)	 Трговско друштво за вработување на инвалидни 

лица за производство и трговија СЛОВИН ТЕМ-
ХЕМ ПРОДУКТ ДООЕЛ	

(21)	 MK/I/	2007/17	 (11)	00545
	
(73)		 ХЕМА-МК ДООЕЛ	
(21)	 MK/I/	2007/29	 (11)	00535
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TRGOVSKI MARKIPRIJAVi  na trgovski  marki

Vo soglasnost so ~lenot 141 od Zakonot za industriskata sopstvenost (“Slu`ben 
vesnik na Republika Makedonija”, br.47/02, 42/03 i 09/04), Dr`avniot zavod za  industriska 
sopstvenost gi objavuva podatocite od prijavite na trgovskite marki.

Podatocite se ozna~eni so INID* kodovi za trgovski marki (WIPO standard ST.60): 

(210) Broj na prijavata    

(220) Datum na podnesuvawe

(230) Datum na izlo`beno ili saemsko prvenstvo

(442) Datum na na objavuvawe na prijavata    

(300) Pravo na prvenstvo: datum, dr`ava, broj

(731) Podnositel: ime i adresa

(740) Zastapnik

(540)  Izgled na trgovskata marka, transkripcija i prevod

(591)  Nazna~uvawe na bojata, odnosno kombinaciite na boi

(551)  Individualena/kolektivena trgovska marka

(510, 511) Broevite na klasite po me|unarodnata klasifikacija na proizvodi i uslugi

 (Ni~anska) i spisok na proizvodite i uslugite

____________________

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data
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(210)	 TM  2002/144	 (220)	 28/02/2002
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 д-р Ѓорѓи Филипов  and  д-р Панде Лазаревски
 ул. Јани Лукровски 5/1/32,1000 Скопје , MK and  

ул. Дрезденска 19/2/108,1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	

1000,	Скопје
(540)	

AJVAR FEST

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 35	 	 	 aгенции	 за	 трговски	 информации,	
дејности	(консултации	за	водење	на	дејностите),	
демонстрација	 на	 производи,	 економски	
прогнози,	изложби	(организирање	на	изложби)	во	
комерцијални	 или	 рекламни	 цели,	 изнајмување	
рекламен	 простор,	 јавно	 мислење	 (испитување	
на	 јавното	 мислење),	 помош	 во	 управување	
со	 индустриски	 или	 трговски	 претпријатија,	
пропагандни	 дејности,	 проучување	 на	 пазарот,	
рекламирање	
кл.	 41   aкадемии	 (обука),	 допишување	 (обучу–
вање	 по	 пат	 на	 допишување),	 игри	 за	 пари,	
организирање	изложби	во	културни	или	воспитни	
цели,	кампови	за	летување,	клубови,	конференции	
(организирање	 и	 водење	 на	 конференции),	
конгреси,	 студио	 за	 снимање	 (услуги	 на	 студио	
за	 снимање),	 театарски	 претстави,	 филмови	
(производство	на	филмови),	циркуси	
кл.	42	 	 	 aвторски	права,	 агенции	 за	 сместување	
/хотели,	пансиони/,	брачни	агенции,	видео	ленти	
(снимање	на	видео	ленти),	гостилници,	граѓанска	
заштита,	 графичка	 уметност,	 индустриски	
дизајн,	 инженеринг,	 индустриско	 обликување,	
истражување	 и	 развиток	 на	 нови	 производи,	
изработка	 на	 софтвери,	 клубови	 за	 средби,	
кафеани,	 кампови,	 консултации,	 контрола	 на	
квалитет,	лиценци	за	интелектуална	сопственост,	
одморалишта,	 оверување	 изворни	 уметнички	
дела,	 пансиони,	 патенти,	 печатарство,	 персонап	
(одбирање	 на	 персоналот	 со	 психотехничка	
постапка),	 преведувачки	 услуги,	 професионална	
ориентација,	 репортерски	 услуги,	 сметачи	
(програмирање	 на	 сметачите),	 совети	 за	
интелектуална	 сопственост,	 старски	 домови,	
стручни	консултации,	фотографија,	фотографски	
репортажи,	 хотелски	 услуги,	 централна	 база	 на	
податоци	

(210)	 TM  2002/1028	 (220)	 27/12/2002
	 	 (442)	 31/06/2004
(731)	 ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, 

trgovinu i usluge
 ul.Marijana Cavica br.1,Zagreb, HR
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје

(540)	

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

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 29		француска	салата	

(210)	 TM  2003/32	 (220)	 28/01/2003
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 „ЈАКА - 80” АД Радовиш ОЕ Развој
 ул.Маршал Тито бр.2, Радовиш, MK
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

ImunoJAK

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 5  фармацевски,	 ветеринарни	 и	 санитарни	
препарати;	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,	
хирбициди

(210)	 TM  2003/793	 (220)	 06/11/2003
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Acer Inc. Representative: Stan Shin
 7 FL.,No.137,Sec. 2,Chien Kuo N.Rd.,Taipei 

Taiwan R.O.C, TW
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	35		рекламирање,	застапник	за	рекламирање;	
деловен	 менаџмент	 и	 управување;	 услуги	 за	
канцелариско	управување;	малопродажни	услуги	
за	 стоковни	 куќи;	 продажни	 промоции	 за	 други;	
купување	 со	 помош	 на	 компјутерски	 системи	
достапни	 во	 секој	 момент;	 мало	 -	 продажни	
услуги	 и	 дистрибутерство	 кои	 се	 однесуваат	
на	 (наведете	 го	 предметот)	 преку	 глобална	
компјутерска	информативна	мрежа;	усогласување	
и	 обезбедување	 на	 деловни,	 комерцијални	 и	
трговски	 информации	 за	 домашни	 и	 странски	
производители	 и	 трговци;	 набавка	 на	 деловни	

TM 2003/793
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информации	 преку	 компјутерски	 системи;	
складирање	 и	 повикување	 на	 компјутеризирани	
деловни	 информации;	 распространување	 на	
индустриски	и	деловни	реклами;	истражување	на	
пазарот	 кое	 се	 однесува	 на	 компјутери	 и	 нивни	
делови;	 анализа,	 проектирање,	 истражување	 и	
консултација	 во	 областа	 на	 компјутерите,	 а	 кое	
се	 однесува	 на	 воспоставување	 на	 внатрешни	
мрежни	 конструкции;	 планирање	 на	 автоматска	
обработка	 во	 канцелариски	 услови;	 одржување	
на	компјутерски	системи;	консултативни	услуги	во	
областа	 на	 застапување	 за	 деловни	 активности	
насочени	кон	купување	и	прифаќање	и	работи	кои	
се	однесуваат	на	бизнис;	консултативни	услуги	во	
областа	на	деловниот	менаџмент;	консултативни	
услуги	 во	 областа	 на	 кадровото	 раководење;	
дизајнирање	 на	 каталози,	 жигови,	 запознавање	
со	 производот	 и	 СIЅ;	 придобивање	 на	 кадри;	
истражување	 на	 пазарот;	 услуги	 за	 одржување	
добри	 односи	 со	 јавноста;	 организирање	 и	
подготвување	на	саеми	и	изложби	за	индустриски	
и	трговски	бизнис;	сите	спаѓаат	во	класата	35	
кл.	38 	обезбедување	повеќекориснички	пристап	
до	 глобална	 компјутерска	 информативна	 мрежа	
за	пренос	и	распространување	на	широк	спектар	
на	 информации;	 услуги	 за	 безжичен	 пристап	 до	
интернет	или	безжичен	ISP	(провајдер	на	пристап	
до	интернет)	
кл.	 	 42 	 	 обезбедување	 информации	 преку	
централен	 компјутер	 и	 достапни	 во	 секое	
време,	 вклучително	 и	 услуги	 за	 пребарување	
и	 апликативни	 програми	 во	 областа	 на	
компјутерите,	 услуги	 кои	 се	 однесуваат	 на	
компјутерски	 софтвер,	 имено	 дизајнирање	 на	
компјутерски	софтвер,	истражување	и	создавање	
за	други,	создавање	на	компјутерски	софтвер	кој	
се	однесува	на	образование,	обука	и	едукативни	
истражувања;	услуги	за	едукативниистражувања;	
услуги	 за	 анализа,	 истражување,	 консултација	
и	 совети,	 при	 што	 сите	 се	 однесуваат	 на	
компјутерски	хардвер	и	софтвер;	дизајнирање	на	
компјутерски	 хардвер	и	 софтвер;	 изнајмување	и	
закупување	на	компјутери;	услуги	за	компјутерско	
работење	со	повеќе	терминали	преку	централна	
единица;	 услуги	 за	 компјутерско	 програмирање;	
компјутерско	 програмирање	 и	 обработка	
на	 податоци;	 производство,	 дизајнирање,	
одржување,	испитување,	анализа	и	 консултации	
во	 врска	 со	 компјутерски	 софтверски	 системи	 и	
програми;	услуги	за	компјутерско	пресметување,	
компјутерска	 обработка	 на	 податоци;	 услуги	 за	
пребарување	на	податоци	по	азбучен	редослед	и	
услуги	за	обезбедување	на	подароци	и	сувенири	
преку	 глобална	 компјутерска	 информативна	
мрежа;	услуги	за	дизајнирање	и	консултација	во	
областа	на	глобалните	компјутерски	информативни	
мрежи;	 услуги	 за	 обезбедување	 на	 сите	 видови	
информации	и	пристап	до	датотеки	преку	глобална	
компјутерска	информативна	мрежа;	консултација	
и	услуги	за	интеграција	на	хардвер;	консултација	
и	услуги	за	интеграција	на	хардвер	и	софтвер	од	
LAN	(локална	мрежа)	систем;	услуги	за	дигитални	
линии	 на	 претплатници	 во	 дигитална	 мрежа	 на	
интегрирани	 услуги	 (ISDL);	 услуги	 за	 безжични	

информации	 /	 интернет,	 вклучително	 и	 услуги	
за	 безжично	 емитување	 на	 информации;	 услуги	
за	 АЅР	 (провајдер	 на	 компјутерски	 апликативни	
програми);	 IСР	 (провајдер	 на	 содржини	 од	
интернет)	/	портал	на	интернет;	услуги	кои	спаѓаат	
во	класата	42	

(210)	 TM  2003/888	 (220)	 01/12/2003
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Друштво за консалтинг, финансии и медија, Р 

3 дооел
 ул. „Рузвелтова” 3 бр.2, 1000 Скопје, MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

ЗЛАТНИ СТРАНИЦИ

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 16 	 	 известување	 /хартиени	 производи/,	
каталози,	печатници	/печатени	работи/,	публика–
ции,	регистри	/книги/	
кл. 35  водење	 на	 информатички	 картотеки,	
изнајмување	 рекламен	 простор,	 изнајмување	
рекламен	 материјал,	 објавување	 рекламни	
текстови,	 обработка	 на	 текстови,	 огласување	
/рекламирање/,	 плакатирање	 /огласување	 /,	
пропагандни	 дејности,	 проучување	 на	 пазарот	
/маркетинг/,	 распределба	 /дистрибуција/	 на	
примероци,	 рекламна	 хроника,	 рекламни	
агенции,	рекламни	огласи	(ширење	на	рекламни	
огласи),	ширење	 	рекламен	материјал	 /трактати,	
проспекти,	 печатени	 примероци/,	 класификација	
на	 податоци	 во	 компјутерски	 бази	 на	 податоци,	
систематизација	 на	 податоци	 во	 компјутерски	
бази	 на	 податоци,	 компилација	 на	 податоци	 во	
компјутерски	бази	на	податоци	
кл.	41		книги	(издавање	на	книги),	коресподенција,	
објавување	 на	 весници,	 централна	 база	 на	
податоци	

(210)	 TM  2003/889	 (220)	 01/12/2003
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Друштво за консалтинг, финансии и медија, Р 

3 дооел
 ул. „Рузвелтова” 3 бр.2, 1000 Скопје, MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

GOLDEN PAGES

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	16			известување	/хартиени	производи/,	ката–
лози,	 печатници	 /печатени	 работи/,	 публикации,	
регистри	/книги/	
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кл.	 35 	 водење	 на	 информатички	 картотеки,	
изнајмување	 рекламен	 простор,	 изнајмување	
рекламен	 материјал,	 објавување	 рекламни	
текстови,	 обработка	 на	 текстови,	 огласување	
/рекламирање/,	 плакатирање	 /огласување/,	
пропагандни	 дејности,	 проучување	 на	 пазарот	
/маркетинг/,	 распределба	 /дистрибуција/	 на	
примероци,	 рекламна	 хроника,	 рекламни	 аген–
ции,	 рекламни	 огласи	 (ширење	 на	 рекламни	
огласи),	ширење	 	рекламен	материјал	 /трактати,	
проспекти,	 печатени	 примероци/,	 класификација	
на	 податоци	 во	 компјутерски	 бази	 на	 податоци,	
систематизација	 на	 податоци	 во	 компјутерски	
бази	 на	 податоци,	 компилација	 на	 податоци	 во	
компјутерски	бази	на	податоци	
кл.	41		книги	(издавање	на	книги),	коресподенција,	
објавување	 на	 весници,	 централна	 база	 на	
податоци	

(210)	 TM  2003/984	 (220)	 30/12/2003	
	 (442)	 30/04/2008

(731)	 Приватна здравствена организација-аптека 
ГАЛАФАРМ Елеонора д. о. о. Скопје 

 Карпош 3, секција 2, локал 1-б, MK
(540)	

ГРИПОГАЛ

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	5		фармацевтски	препарати	

(210)	 TM  2003/986	 (220)	 30/12/2003
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Приватна здравствена организација-аптека 

ГАЛАФАРМ Елеонора д. о. о. Скопје 
 Карпош 3, секција 2, локал 1-б, MK
(540)	

УВИНГАЛ

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	5 	фармацевтски	препарати	

(210)	 TM  2003/987	 (220)	 30/12/2003
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Приватна здравствена организација-аптека 

ГАЛАФАРМ Елеонора д. о. о. Скопје 
 Карпош 3, секција 2, локал 1-б, MK
(540)	

БРОНХОГАЛ

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	5		фармацевтски	препарати	

(210)	 TM  2004/41	 (220)	 27/01/2004
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Wm Wrigley Jr. Company
 410 North Michigan Avenue,  Chicago IL 60611, 

US
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

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

LIFE SAVERS

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	30		слатки,	имено	цврсто	-	обвиткани	бонбони	
и	ментол	бонбони	

(210)	 TM  2004/97	 (220)	 18/02/2004
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 КЛИРИНШКА КУЌА - Клириншки Интербанкарски 

Системи АД Скопје
 ул. Кузман Јосифовски Питу бр.1, 1000 Скопје, 

MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

VERBA

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 35  анализа	на	производната	цена,	вештачење	
на	дејности	(експертиза),	водење	дејност	(служби	
за	давање	совети	за	водење	на	одделни	дејности,	
дејности	(консултации	за	водење	на	дејностите),	
дејности	 (помош	 во	 водењето	 на	 дејностите),	
дејности	(професионални	консултации),	дејности	
(советување	 за	 организирање	 и	 водење	 на	
дејностите),	 економски	 прогнози,	 информатички	
картотеки	(водење	на	информатичките	картотеки),	
истражувања	 за	 дејностите,	 изводи	 од	 сметка	
(изработка	 на	 изводи	 од	 сметка),	 книговодство,	
пазар	(побарувачка	на	пазарот),	пазар	(проучување	
на	пазарот),	платни	листови	(изработка	на	платни	
листови),	 помош	 во	 управување	 со	 индустриски	
или	 трговски	 претпријатија,	 проверка	 на	 сметки,	
производни	цени	 (анализа	на	 производни	цени),	
сметководство	
кл.	36	 	 агенции	за	внесување	на	побарувачката,	
администрирање	 на	 побарувачката	 на	 една	
организација	со	посредство	на	надворешен	орган,	
банкарство,	 вложување	 средства,	 внесување	 на	
долгови	 (агенции	 за	 внесување	 на	 долговите),	
гаранции,	 дебитни	 картчки	 (служби	 за	 дебитни	
картички),	ефективна	берза	(службено	нотирање	
на	текот	на	договорените	вредности	на	пазарот),	
заем	врз	основа	на	залог,	заеми,	консултации	по	
повод	 финансиски	 прашања,	 кредитни	 агенции,	
кредитни	картички	(служби	за	кредитни	картички),	
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монетарни	дејности,	отплата	на	рати,	поднирување	
на	 вредности,	 посредување,	 посредување	 на	
берзата,	 сметководствени	 установи	 (финансиски	
установи),	 сретства	 (електронски	 преносни	
сретства),	 сретства	 (основање	 кружни	сретства),	
сретства	 (вложување	 сретства),	 финансирање	
(служби	 за	 финансии),	 финансиска	 анализа,	
финансиски	 дејности,	 финансиски	 информации,	
финансиски	 проценки	 (осигурувања,	 банкарски	
промет,	 имот),	 финансиски	 трансакции,	
финансиско	 управување,	 фискални	 проценки,	
хипотекарно	банкарство,	штедилници	
кл. 38  електронска	пошта,	изнајмување	апарати	
за	 пренос	 на	 пораки,	 комуникации	 по	 пат	 на	
сметачки	терминали,	пораки	 (пренос	на	пораки),	
сметач	(пренос	на	пораки	и	слики	со	сметач)	
кл.	 42 	 изнајмување	 софтвери,	 изработка	
(концепирање)	 на	 софтвери,	 печатење	
сертификати	 за	 електронски	 потписи,	 бази	 за	
електронски	потписи	

(210)	 TM  2004/98	 (220)	 18/02/2004
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 КЛИРИНШКА КУЌА - Клириншки Интербанкарски 

Системи АД Скопје
 ул. Кузман Јосифовски Питу бр.1, 1000 Скопје, 

MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

VERBA SERVER

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 35  анализа	на	производната	цена,	вештачење	
на	дејности	(експертиза),	водење	дејност	(служби	
за	давање	совети	за	водење	на	одделни	дејности,	
дејности	(консултации	за	водење	на	дејностите),	
дејности	 (помош	 во	 водењето	 на	 дејностите),	
дејности	(професионални	консултации),	дејности	
(советување	 за	 организирање	 и	 водење	 на	
дејностите),	 економски	 прогнози,	 информатички	
картотеки	(водење	на	информатичките	картотеки),	
истражувања	 за	 дејностите,	 изводи	 од	 сметка	
(изработка	 на	 изводи	 од	 сметка),	 книговодство,	
пазар	(побарувачка	на	пазарот),	пазар	(проучување	
на	пазарот),	платни	листови	(изработка	на	платни	
листови),	 помош	 во	 управување	 со	 индустриски	
или	 трговски	 претпријатија,	 проверка	 на	 сметки,	
производни	цени	 (анализа	на	 производни	цени),	
сметководство	
кл.	36	 	 агенции	за	внесување	на	побарувачката,	
администрирање	 на	 побарувачката	 на	 една	
организација	со	посредство	на	надворешен	орган,	
банкарство,	 вложување	 средства,	 внесување	 на	
долгови	 (агенции	 за	 внесување	 на	 долговите),	
гаранции,	 дебитни	 картчки	 (служби	 за	 дебитни	
картички),	ефективна	берза	(службено	нотирање	
на	текот	на	договорените	вредности	на	пазарот),	
заем	врз	основа	на	залог,	заеми,	консултации	по	

повод	 финансиски	 прашања,	 кредитни	 агенции,	
кредитни	картички	(служби	за	кредитни	картички),	
монетарни	дејности,	отплата	на	рати,	поднирување	
на	 вредности,	 посредување,	 посредување	 на	
берзата,	 сметководствени	 установи	 (финансиски	
установи),	 сретства	 (електронски	 преносни	
сретства),	 сретства	 (основање	 кружни	сретства),	
сретства	 (вложување	 сретства),	 финансирање	
(служби	 за	 финансии),	 финансиска	 анализа,	
финансиски	 дејности,	 финансиски	 информации,	
финансиски	 проценки	 (осигурувања,	 банкарски	
промет,	 имот),	 финансиски	 трансакции,	
финансиско	 управување,	 фискални	 проценки,	
хипотекарно	банкарство,	штедилници	
кл.	38		електронска	пошта,	изнајмување	апарати	
за	 пренос	 на	 пораки,	 комуникации	 по	 пат	 на	
сметачки	терминали,	пораки	 (пренос	на	пораки),	
сметач	(пренос	на	пораки	и	слики	со	сметач)	
кл.	 42 	 изнајмување	 софтвери,	 изработка	
(концепирање)	 на	 софтвери,	 печатење	
сертификати	 за	 електронски	 потписи,	 бази	 за	
електронски	потписи	

(210)	 TM  2004/99	 (220)	 18/02/2004
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 КЛИРИНШКА КУЌА - Клириншки Интербанкарски 

Системи АД Скопје
 ул. Кузман Јосифовски Питу бр.1, 1000 Скопје, 

MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

VERBA PRO

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	35 	анализа	на	производната	цена,	вештачење	
на	дејности	(експертиза),	водење	дејност	(служби	
за	давање	совети	за	водење	на	одделни	дејности,	
дејности	(консултации	за	водење	на	дејностите),	
дејности	 (помош	 во	 водењето	 на	 дејностите),	
дејности	(професионални	консултации),	дејности	
(советување	 за	 организирање	 и	 водење	 на	
дејностите),	 економски	 прогнози,	 информатички	
картотеки	(водење	на	информатичките	картотеки),	
истражувања	 за	 дејностите,	 изводи	 од	 сметка	
(изработка	 на	 изводи	 од	 сметка),	 книговодство,	
пазар	(побарувачка	на	пазарот),	пазар	(проучување	
на	пазарот),	платни	листови	(изработка	на	платни	
листови),	 помош	 во	 управување	 со	 индустриски	
или	 трговски	 претпријатија,	 проверка	 на	 сметки,	
производни	цени	 (анализа	на	 производни	цени),	
сметководство	
кл.	36 	 агенции	за	внесување	на	побарувачката,	
администрирање	 на	 побарувачката	 на	 една	
организација	со	посредство	на	надворешен	орган,	
банкарство,	 вложување	 средства,	 внесување	 на	
долгови	 (агенции	 за	 внесување	 на	 долговите),	
гаранции,	 дебитни	 картчки	 (служби	 за	 дебитни	
картички),	ефективна	берза	(службено	нотирање	
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на	текот	на	договорените	вредности	на	пазарот),	
заем	врз	основа	на	залог,	заеми,	консултации	по	
повод	 финансиски	 прашања,	 кредитни	 агенции,	
кредитни	картички	(служби	за	кредитни	картички),	
монетарни	дејности,	отплата	на	рати,	поднирување	
на	 вредности,	 посредување,	 посредување	 на	
берзата,	 сметководствени	 установи	 (финансиски	
установи),	 сретства	 (електронски	 преносни	
сретства),	 сретства	 (основање	 кружни	сретства),	
сретства	 (вложување	 сретства),	 финансирање	
(служби	 за	 финансии),	 финансиска	 анализа,	
финансиски	 дејности,	 финансиски	 информации,	
финансиски	 проценки	 (осигурувања,	 банкарски	
промет,	 имот),	 финансиски	 трансакции,	
финансиско	 управување,	 фискални	 проценки,	
хипотекарно	банкарство,	штедилници	
кл.	38		електронска	пошта,	изнајмување	апарати	
за	 пренос	 на	 пораки,	 комуникации	 по	 пат	 на	
сметачки	терминали,	пораки	 (пренос	на	пораки),	
сметач	(пренос	на	пораки	и	слики	со	сметач)	
кл. 42 	изнајмување	софтвери,	изработка	(конце–
пирање)	 на	 софтвери,	 печатење	 сертификати	
за	 електронски	 потписи,	 бази	 за	 електронски	
потписи	

(210)	 TM  2004/236	 (220)	 19/03/2004
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 ДПТУ „ГУДАЛАТ” Фетаји Миради ДОО
 ул. „Борис Кидрич”  бр.165, Гостивар, MK
(540)	

(591)	 жолта,	 портокалова,	 црвена,	 виолетова,	 сина,	
зелена,	бела,	црна,	темо	сина,	кафена

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 32 	пијалаци	од	овошје	и	овошни	сокови,	сирупи	
и	други	препарати	за	производство	на	пијалаци	

	

	

(210)	 TM  2004/298	 (220)	 20/04/2004
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 MMI Corporation
 Bank of Nova Scotia Building, P.O. Box 30088, 

S.M.B. George Town, Grand Cayman, British West 
Indies, KY

(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	
П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје

(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	3  супстанции	кои	се	употребуваат	со	намени	
за	 перење	 и	 чистење,	 вклучително	 сапуни,	
антиперспиранти	 сапуни,	 парчиња	 (блок)	 од	
сапун,	миризливи	сапуни,	дезинфекциски	сапуни,	
сапуни	за	перспирација	на	стопалата;	козметика,	
вклучително	 и	 козметички	 препарати	 со	 намена	
за	слабеење,	лосиони	за	сончање	за	козметички	
намени,	креми	за	козметички	намени;	колоранти	
за	коса,	бои	за	коса,	спрејови	за	коса,	препарати	
за	виткање	на	косата;	санитарни	препарати	што	
се	 дрогериска	 роба,	 основни	 масла,	 масло	 со	
намена	за	чистење,	масло	за	парфеми	и	мириси,	
масло	за	тоалетна	намена;	шампони;	и	препарати	
за	бричење	вклучени	во	класата	3	
кл. 5 	 фармацевтски	 и	 ветеринарни	 препарати;	
санитарни	 препарати	 за	 медицински	 намени	 и	
за	лична	хигиена,	поинакви	од	дрогериска	роба;	
диететски	 супстанции	 за	 медицинска	 употреба,	
храна	 за	 бебиња;	 дезинфектанси,	 фунгициди	 и	
хербициди	вклучени	во	класта	5	
кл.	30	 	 кафе,	вештачко	кафе;	кафе	 (пијалаци	со	
млеко),	кафе	(мирудии);	растителни	препарати	за	
употреба	 како	 замена	 за	 кафе,	 непржено	 кафе,	
пијалаци	на	база	на	кафе;	чај,	леден	чај	и	пијалаци	
на	база	на	чај;	мед;	сите	вклучени	во	класата	30	

(210)	 TM  2004/299	 (220)	 20/04/2004
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 MMI Corporation
 Bank of Nova Scotia Building, P.O. Box 30088, 

S.M.B. George Town, Grand Cayman, British West 
Indies, KY

(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	
П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје

(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 3  супстанции	кои	се	употребуваат	со	намени	
за	 перење	 и	 чистење,	 вклучително	 сапуни,	
антиперспиранти	 сапуни,	 парчиња	 (блок)	 од	
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сапун,	миризливи	сапуни,	дезинфекциски	сапуни,	
сапуни	за	перспирација	на	стопалата;	козметика,	
вклучително	 и	 козметички	 препарати	 со	 намена	
за	слабеење,	лосиони	за	сончање	за	козметички	
намени,	креми	за	козметички	намени;	колоранти	
за	коса,	бои	за	коса,	спрејови	за	коса,	препарати	
за	виткање	на	косата;	санитарни	препарати	што	
се	 дрогериска	 роба,	 основни	 масла,	 масло	 со	
намена	за	чистење,	масло	за	парфеми	и	мириси,	
масло	за	тоалетна	намена;	шампони;	и	препарати	
за	бричење	вклучени	во	класата	3	
кл.	 5 	 фармацевтски	 и	 ветеринарни	 препарати;	
санитарни	 препарати	 за	 медицински	 намени	 и	
за	лична	хигиена,	поинакви	од	дрогериска	роба;	
диететски	 супстанции	 за	 медицинска	 употреба,	
храна	 за	 бебиња;	 дезинфектанси,	 фунгициди	 и	
хербициди	вклучени	во	класта	5	
кл. 30	 	 кафе,	вештачко	кафе;	кафе	 (пијалаци	со	
млеко),	кафе	(мирудии);	растителни	препарати	за	
употреба	 како	 замена	 за	 кафе,	 непржено	 кафе,	
пијалаци	на	база	на	кафе;	чај,	леден	чај	и	пијалаци	
на	база	на	чај;	мед;	сите	вклучени	во	класата	30	

(210)	 TM  2004/404	 (220)	 03/06/2004
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Omnicom International Holdings, Inc., Delaware 

corporation
 720 California Street, San Francisco, California 

94108, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

DDB

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 16	 	 печатен	 материјал;	 книги;	 канцелариски	
материјали;	 списанија;	 хартија	 и	 хартиени	
артикли;	картони	и	картонски	артикли;	извештаи;	
финансиски	 извештаи	 и	 проспекти;	 рекламни	
материјали	
кл. 35 	 рекламирање	 и	 пропаганда;	 услуги	 на	
агенции	 за	 рекламирање;	 растурање	 рекламен	
материјал;	 директно	 рекламирање	 преку	 пошта;	
односи	 со	 јавноста;	 објавување	 рекламни	
текстови;	 радио	 огласување	 и	 реклами;	
телевизиско	 огласување	 и	 реклами;	 промотивни	
услуги;	маркетиншки	услуги;	пропагандни	услуги;	
консултантски	услуги	за	брендови;	интерактивни	
маркетинг	 и	 рекламирачки	 консултативни	 услуги	
засновани	 врз	 глобална	 компјутерска	 мрежа,	
вклучително	 и	 сите	 услуги	 за	 маркетинг,	 дизајн,	
консалтинг,	 медиумски	 планирања	 и	 купување,	
рекламирање	и	промоција	засновани	врз	глобална	
компјутерска	мрежа,	сите	вклучени	во	класата	35	
кл. 41		фотографија	
кл. 42		проектирачки	услуги;	печатараски	услуги	

	

(210)	 TM  2004/563	 (220)	 04/08/2004
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Chevron Intellectual Property LLC, a State of 

Delaware, U.S.A. Limited Liability Company
 6001 Bollinger Canyon Road,  San Ramon,  CA 

94583, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

DURA-LITH

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	4		индустриски	масла	и	масти	(со	исклучок	на	
маслата	и	мастите	за	јадење	и	етерични	масла);	
средства	за	подмачкување;	смеши	што	ја	врзуваат	
прашината	 и	 апсорпциони	 состави;	 горива	
(вклучително	 и	 горива	 за	 мотори)	 и	 материи	 за	
осветлување;	 свеќи,	 светилки;	 ноќни	 светилки	 и	
фитили	

(210)	 TM  2004/564	 (220)	 04/08/2004
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Chevron Intellectual Property LLC, a State of 

Delaware, U.S.A. Limited Liability Company
6001 Bollinger Canyon Road,  San Ramon,  CA 94583, 

US
(740)	 БИНПРО	 ДООЕЛ	 СКОПЈЕ		

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

RPM

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	4		индустриски	масла	и	масти	(со	исклучок	на	
маслата	и	мастите	за	јадење	и	етерични	масла);	
средства	за	подмачкување;	смеши	што	ја	врзуваат	
прашината	 и	 апсорпциони	 состави;	 горива	
(вклучително	 и	 горива	 за	 мотори)	 и	 материи	 за	
осветлување;	 свеќи,	 светилки;	 ноќни	 светилки	 и	
фитили	

(210)	 TM  2004/565	 (220)	 04/08/2004
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Chevron Intellectual Property LLC, a State of 

Delaware, U.S.A. Limited Liability Company
 6001 Bollinger Canyon Road,  San Ramon,  CA 

94583, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

RYKON
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(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 4		индустриски	масла	и	масти	(со	исклучок	на	
маслата	и	мастите	за	јадење	и	етерични	масла);	
средства	за	подмачкување;	смеши	што	ја	врзуваат	
прашината	 и	 апсорпциони	 состави;	 горива	
(вклучително	 и	 горива	 за	 мотори)	 и	 материи	 за	
осветлување;	 свеќи,	 светилки;	 ноќни	 светилки	 и	
фитили	

(210)	 TM  2004/566	 (220)	 04/08/2004
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Chevron Intellectual Property LLC, a State of 

Delaware, U.S.A. Limited Liability Company
 6001 Bollinger Canyon Road,  San Ramon,  CA 

94583, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

SUPERLA

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 4		индустриски	масла	и	масти	(со	исклучок	на	
маслата	и	мастите	за	јадење	и	етерични	масла);	
средства	за	подмачкување;	смеши	што	ја	врзуваат	
прашината	 и	 апсорпциони	 состави;	 горива	
(вклучително	 и	 горива	 за	 мотори)	 и	 материи	 за	
осветлување;	 свеќи,	 светилки;	 ноќни	 светилки	 и	
фитили	

(210)	 TM  2004/659	 (220)	 15/09/2004
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Блерим Деволли
 ул.”М.Поповиќа” бр.28, Пеќ, YU
(740)	 НОШПАЛ		БОРИС,	адвокат	Ул.	„Љубљанска’’	бб,	

1000	Скопје,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црвена,	бела,	црна	и	златна	
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	30		кафе	

(210)	 TM  2004/849	 (220)	 05/11/2004
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

на големо и мало МУЛТИПРОМ ДООЕЛ
 ул.ИНДУСТРИСКА  бб, Источна индустриска 

зона - 1040 Маџари, MK
(540)	

(591)	 сина,	бела,	зелена	и	црна
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 30		бонбони	

(210)	 TM  2005/8	 (220)	 10/01/2005
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 PIRAEUS BANK S.A.
 Amalias Avenue 20 and Souri 5 105 57 Athens, 

GR
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 темно	сина	и	окер
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	9		флопи	дискети	за	компјутери	
кл.	16 	хартија,	производи	од	хартија,	производи	
од	картон,	печатени	работи,	периодичници	
кл.	35 	рекламирање;	деловна	администрација	
кл.	36 	осигурување;	финансиско	работење;	моне–
тарно	работење,	работење	со	недвижнини	
кл.	37 	градежни	конструкции,	поправање,	инста–
лациски	услуги	
кл. 42		научни	и	технолошки	услуги,	истражување	и	
дизајнирање,	дизајнирање	и	развој	на	компјутери	
и	софтвер,	правни	услуги	
кл.	 43  снабдување	 со	 храна	 и	 пијалаци,	 прив–
ремено	сместување	
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(210)	 TM  2005/162	 (220)	 15/03/2005
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 PODRAVKA prehrambena industrija d.d.
 Ante Starcevica 32, HR-48000 Koprivnica, HR
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

BIONATURA

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	5		диететски	производи;	детска	храна	
кл. 29 	месо,	риба,	живина	и	дивеч;	месни	екст–
ракти;	 конзервирано,	 сушено	 и	 варено	 овошје	 и	
зеленчук;	 желе,	 џемови,	 компоти;	 јајца,	 млеко	 и	
млечни	производи;	масло	и	масти	за	јадење	
кл.	 30	 	 кафе;	 чај,	 какао,	 шеќер,	 ориз,	 тапиока,	
саго,	 замена	 за	 кафе;	 брашно	 и	 производи	 од	
жито,	леб,	колач,	слатки;	бонбони;	сладолед;	мед,	
сируп	од	меласа;	квасец,	прашок	за	печење;	сол,	
сенф;	оцет,	сосови	(како	мирудии);	мраз	
кл. 32		безалкохолни	пијалаци,	пиво	светло	и	црно,	
минерална	и	сода	вода,	сирупи	и	други	препарати	
за	производство	на	пијалаци	

(210)	 TM  2005/188	 (220)	 28/03/2005
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG
 Lutterstrasse 14, 33617 Bielefild, DE
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт“	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 1 	 средства	 за	 конзервирање	 прехранбени	
животни	производи;	емулгатори;	сода	бикарбона	
(домашна	сода);	лимонска	киселина	
кл.	5		диететски	прехранбени	производи	или	дие–
тално	 погодни	 прехранбени	 производи	 или	 со	
намалена	содржина	на	калории	и	јагленихидрати	
во	ладна	или	длабоко	смрзната	состојба	
кл.	16 	книги,	списанија,	весници	
кл.	 29 	 производи	 подготвени	 од	 овошје	 главно	
составени	 од	 изварен	 овошен	 сок,	 овошја	 и	
пектин	 или	 други	 средства	 за	 згуснување	 за	
произведување	 шлаг-кремови,	 павлака-кремови,	
пудинг-кремови,	јогурт-кремови,	млечни	кремови;	
готови	 десертни	 јадења	 имено	 пудинг-кремови,	

јогурт-кремови,	 овошни	 кремови,	 павлака-
кремови,	 шлаг-кремови;	 гореспоменатата	 стока	
во	комбинирани	пакувања	и	тоа	во	прашковидна	
или	течна	состојба;	шлаг	кремови	за	јадење,	желе	
за	 јадење,	 десертни	 пенести	 кремови	 и	 други	
слатки	 производи	 за	 јадење	 во	 вид	 на	 пудинг;	
свежи,	 печени	 и	 дражирани	 ореви,	 кикиритки,	
кокосов	 орев,	 ф’стаци,	 cashew-зрна,	 дражирано	
ситно	 суво	 грозје,	 дражирано	 суво	 грозје,	 чипс	
од	 компири,	 како	 и	 белтачини	 од	 животинско	
потекло,	 имено	 печени	 производи	 за	 грицкање;	
паста	 со	 ореви	 како	 премаз	 за	 леб,	 мачкала	 за	
леб	главно	составени	од	растителна	маст,	шеќер	
и/или	 мед	 и/или	 млечни	 компоненти	 и/или	 густ	
сируп	 и/или	 нугат	 и/или	 овошје	 и/или	 екстракти	
од	овошје	со	додаток	на	мелени	и/или	цели	ореви	
и/или	кикиритки	и/или	соја	зрна	и/или	какао	и/или	
какао	-екстракти	и/или	витамини	и/или	лецитин	и/
или	пченка	и	други	додатоци	што	го	подобруваат	
вкусот;	кремови	за	торти	во	вид	на	паста	и	течна	
форма,	подготвени	од	овошје	и	зеленчук	во	сува,	
конзервирана	 или	 замрзната	 состојба;	 супи	 и	
подготовки	 за	 супи	 во	 сува,	 конзервирана	 или	
замрзната	состојба;	овошни	супи,	прилози	за	супи;	
пржени	компири,	шницли	од	компири	за	користење	
во	 исхраната,	 прашок	 за	 добивање	 кнедли	 од	
компири;	 замрзнати	 јадења,	 замрзната	 храна	 и	
готови	јадења	битно	составени	од	месни	и	рибини	
производи,	 подготвени	 смеши	 од	 риба	 и	 морски	
плодови,	 дивеч,	 живина,	 производи	 од	 житни	
брашна,	зеленчук,	овoшје	со	додаток	на	зеленчук	
и/или	овошје	и/или	компири	во	подготвена	форма,	
претходно	наведените	производи	во	конзервирана	
или	замрзната	форма;	желе-пудинг	прашок,	слатки	
и	 солени	 прашоци	 за	 супа,	 помошни	 производи	
за	колач	со	сирење,	имено	подготвени	смеши	од	
растителни	сегменти	за	згуснување	и	за	желирање	
со	додавање	ароматични	материи	и/или	материи	
за	обојување;	масла	за	печење,	ароми	за	печење,	
без	 етеричните	 масла;	 желирани	 производи	 од	
животни	намирници,	желатин	за	јадење,	спреј	за	
слатки	 и	 торти	 од	 течни	 масти	 што	 се	 користат	
во	 исхраната	 и	 емулгатори,	 замрзнато	 овошје	
и	 зеленчук,	 замрзната	 риба,	 замрзнати	 кнедли	
од	 компири,	 замрзнат	 помфрит;	 јадења	 од	
сирења,	 готова	 павлака,	 свежо	 сирење	 и	 урда	
во	 подготвување	 форма,	 мармалади,	 павлака,	
крем	 fraiche	 (свеж	 крем)	и	 сето	 тоа	со	 зеленчук,	
јогурт	 и	 со	 овошје,	 желиран	 шеќер,	 желиран	
прашок;	 пектини,	 свежо	 сирење;	 прехранбени	
производи	 од	 суви	 плодови,	 посебно	 лушпа	 од	
портокали	 и	 лимони;	 средства	 за	 желирање	
(згуснување)	 и	 конзервирање	 за	 прехранбени	
производи;	материи	за	желирање	 (стврднување)	
на	 овошјето,	 имено	 прашоци	 за	 желирање	 со	
вкус	на	овошје,	пектин	во	течна,	прашкаста	и	во	
форма	на	паста,	алгинати,	агар-агар,	прашок	од	
јадрото	на	рогач	и	растителен	желатин;	конзерви	
од	 овошје	 и	 зеленчук,	 концентрирани	 овошни	
сокови,	желе	 од	 риба,	месо	 и	 овошје,	 екстракти	
од	 овошје,	 желиран	 шеќер,	 ферментирани	 и	
неферментирани	 кремови	 за	 подготвување	 во	
домаќинството	 главно	 составени	 од	 растителни	
масти	и	млечни	компоненти	
кл. 30 	 готови	 десертни	 јадења,	 имено	 пудинг	
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кремови;	 прашок	 кој	 што	 содржи	 ароматични	
материи,	 средства	 за	 згуснување	 и	 средства	 за	
засладување,	 за	 подготвување	 десертни	 јадења	
со	 употреба	 на	 шлаг,	 помошни	 средства	 во	
приготвување	 слатки	 и	 торти,	 посебно	 преливи	
за	 торти,	 помошни	 средства	 за	 торти,	 средства	
за	нараснување	на	филовите	за	торти,	смеши	за	
печење	и	филување,	подлоги	за	торти;	смеши	за	
печење;	 пудинг-прашоци	 сродни	на	производите	
за	 произведување	 пудинг-кремови,	 кремови	 за	
јадење,	шлаг	кремови	за	јадење,	десертни	пенести	
кремови	и	други	слатки	производи	за	јадење	во	вид	
на	пудинг;	полуготови	теста	имено	смеши	што	мора	
да	се	мешаат	со	јајца	и/или	млеко,	сирупи	други	
производи	како	што	се	оние	содржани	во	класата	
32	 за	 подготвување	безалкохолни	 пијалаци	 како	
во	форма	на	прашок	така	и	во	форма	на	кристали;	
материи	како	замена	на	шеќер;	мирудии,	лековити	
мирудии,	 смеши	од	мирудии,	 	 со	 сол	и	мирудии	
во	цврста	и	течна	состојба;	производи	за	печење	
како	и	кондиторски	стоки,	чоколада,	чоколадни	и	
производи	 од	 шеќер,	 печени	 соја-зрна,	 пуканки,	
пченкарни	снегулки	и	други	житни	снегулки,	ѕnаск-
производи	од	житни	производи	за	нараснување	и	
од	брашно,	од	житни	растенија	како	и	белточини	
од	животинско	потекло,	имено	печени	производи	
за	грицкање;	паста	со	ореви	за	мачкање	на	леб,	
мачкала	 на	 леб	 битно	 составени	 од	 растителна	
маст,	шеќер	и/или	мед	и/или	млечни	компоненти	
и/или	 густ	 сируп	 и/или	 нугат	 и/или	 овошје	 и/или	
екстракти	од	овошје	со	додаток	на	мелени	и/или	
цели	ореви	и/или	кикиритки	и/или	соја-зрна	и/или	
какао	и/или	какао-екстракти	и/или	витамини	и/или	
лецитин	 и/или	 пченка	 и	 други	 додатоци	 што	 го	
подобруваат	вкусот;	печени	про-изводи,	посебно	
крекери	 и	 лупени	 печени	 производи,	житни	 про-
изводи	како	средства	за	храна	добиени	од	житни	
растенија	 првенствено	 со	 нараснување,	 или	
пржење	 или	 	 печење	 како	 производи	 за	 живот,	
посебно	житната	храна	како	производите	што	се	
добиваат	 со	 додавање	 шеќер	 и/или	 мед	 и/или	
какао	и/или	овошје	и/или	чоколада,	и/или	ореви;	
мусли,	 имено	 смеши	 за	 храна,	 што	 содржат	
главно	житни	снегулки	и	сушено	овошје;	кремови	
за	торти	во	вид	на	паста	и	течна	форма;	сосови	и	
подготвена	смеша	за	сос,	вклучително	и	сосовите	
за	 салати	 во	 сува,	 конзервиран	 или	 замрзната	
состојба;	 кнедли,	 крокети	 од	 компири,	 снегулки	
од	 компири	 за	 користење	 во	 исхраната,	 пржени	
и	 непржени	 шницли	 од	 компири	 за	 користење	
во	 исхраната,	 прашок	 за	 добивање	 кнедли	 од	
компири;	равиоли,	тестени	производи,	производи	
од	житни	брашна,	зеленчук,	овошје	со	додаток	на	
зеленчук	и/или	 тестени	производи,	 во	форма	на	
фил,	и/или	зачини	и/или	сосови,	и/или	овошје	и/
или	компири	и/или	ориз,	и/или	лушпести	плодови,	
во	 подготвен	 облик,	 претходно	 наведените	
производи	во	конзервирана	или	замрзната	форма;	
пудинг-прашок,	 пудинг-крем	 прашок,	 прашок	
за	 кремови	 за	 јадење:	 желе-пудинг	 прашок,	
прелив	 за	 торти,	 прашок	 за	 сосови	 вклучително	
и	прашокот	за	сосови	за	салати,	слатки	и	солени	
прашоци	за	супи,	крем-прашоци,	печива,	квасец,	
ванила,	помошни	производи	за	колач	со	сирење,	
имено	 подготвување	 смеши	 за	 згуснување	 и	 за	

желирање	 со	 додаваае	 ароматичнм	 материи	
и/или	 материи	 за	 обојување;	 ароми	 за	 печење	
без	етеричните	масла,	средства	за	стврднување,	
биена	павлака,	крем	прашоци	за	торти,	средства	
за	 надигнување	 што	 се	 користат	 во	 исхраната,	
прашок	 за	 замрзцати	 јадења;	 замрзнати	 кнедли	
од	компири;	мед,	инверт	шеќер	креми,	слаткарски	
производи,	 желиран	 шеќер,	 чајни	 прашоци,	
инстант-чајни	прашоци,	прашоци	од	сушен	чај	за	
припремање	на	леден	чај;	пица;	желиран	шеќер;	
кремови	 (ферментирани	 и	 неферментирани)	 за	
употреба	 во	 домаќинството;	 крем	 за	 добивање	
десерти	
кл.	 32  овошни	 сокови;	 сирупи	 и	 други	 такви	
производи	 што	 се	 содржат	 во	 таа	 класа;	
концентрати	 и	 екстракти	 за	 подготвување	
пијалаци;	 сирупи	 за	 подготвување	 пијалаци;	
состојки	за	подготвување	пијалаци	

(210)	 TM  2005/262	 (220)	 20/04/2005
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Aktsionerno Droujestvo BULGARTABAC 

HOLDING
 62, Graf Ignatiev Str. 1000 Sofia , BG
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ		бул.	„Кочо	Рацин”	

бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 34	 	 суров	 тутун,	 обработени	 и	 преработени	
тутунски	производи,	цигари,	цигарилоси,	филтер	
цигари,	 хартија	 за	 цигари,	 лулиња	 и	 чибуци	 за	
цигари,	 пушачки	 артикли,	 кибрити,	 запалки	 и	
пепелници	

(210)	 TM  2005/464	 (220)	 24/06/2005
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Друштво за трговија на големо и мало и услуги 

ТИНЕКС-МТ ДОО експорт-импорт Скопје
 ул. Првомајска бб, 1000 Скопје, MK
(540)	
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(591)	 бела,	црвена	и	зелена
(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.	 21 	 куќни	 или	 кујнски	 апарати	 и	 садови	 за	
домаќинство	 (не	 се	 од	 благородни	 метали	 или	
преслечени	со	нив),	чешли	и	сунѓери,	четки	(освен	
сликарски	 четки),	 материјали	 за	 правење	 четки,	
производи	што	се	 користат	за	чистење,	челична	
волна,	 сурово	 и	 полуобработено	 стакло	 (освен	
градежно	стакло),	стакларија,	порцелан,	фајанс	и	
грнчарија,	што	не	се	опфатени	со	другите	класи	
кл.	 29	 	 месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч,	 месни	
преработки,	 конзервирано,	 сушено	 и	 варено	
овошје	и	зеленчук,	желеа,	џемови,	компоти;	јајца,	
млеко	 и	 млечни	 производи;	 масла	 за	 јадење	 и	
масти	
кл. 30  кафе,	чај,	какао,	шеќер,	ориз,	тапиока,	саго,	
замена	 за	 кафе;	 брашно	 и	 производи	 од	 жито,	
леб,	 сладолед;	мед,	 	меласа;	 квасец,	 прашок	 за	
печење;	 сол,	 сенф;	оцет,	 сосеви	 (како	мирудии);	
мирудии;	мраз	
кл. 31 	 земјоделски,	 градинарски	 и	 шумски	
производи	и	зрнести	производи	што	не	се	опфатени	
со	другите	класи,	животни	(живи),	свежо	овошје	и	
зеленчук,	семиња	билки	и	природно	цвеќе,	храна	
за	животни,	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	
кл. 33 	алкохолни	пијалаци	(освен	пиво)	

(210)	 TM  2005/634	 (220)	 16/08/2005
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Thai Union Manufacturing Company Limited
 979/13-16, M. Floor, S.M. Tower, Phaholyothin 

Road, Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400, 
TH

(740)	 Адвокатско	 друштво	 	 ПОЛЕНАК	 	 ул.	 ‘’Орце	
Николов’		98,	1000,	Скопје

(540)	

(591)	 во	сите	бои	и	комбинации
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	29		риба	

	

(210)	 TM  2005/791	 (220)	 21/10/2005
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 ГРИГОРИС МИКРОГЕВМАТА АКЦИОНЕРСКО 

ИНДУСТРИСКО И ТРГОВСКО ДРУШТВО со 
прехрамбени производи АБЕЕ (А.Д)

 Арх. Театру 8, Алимос 174 56, GR
(740)	 ПАНДОРКА	 	 КИМОВА,	 адвокат	 ул.	 ‘’Васил	

Главинов”	бр	.3/1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црвена	и	црна
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	30		кафе	и	замена	за	кафе	
кл. 43		услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци;	
привремено	сместување	

(210)	 TM  2005/834	 (220)	 04/11/2005
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 ГАЛА КАФФЕ ДООЕЛ експорт-импорт
 1200 ТЕТОВО ул. Илинденска 160, MK
(740)	 МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ,	Д.О.О.	Скопје		Ул.	Апостол	

Гусларот	3,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 бела,	црвена	и	црна
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	30 	кафе	

(210)	 TM  2005/879	 (220)	 17/11/2005	
	 (442)	 30/04/2008

(731)	 Interseek d.o.o.
 Stegne 31, Ljubljana, SI
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
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(540)	

ПОПАМЕТНО БАРАЈ

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 9 	 опрема	 за	 обработка	 на	 информации,	
сметачи;	 сметачки	 машини	 и/или	 програмска	
опрема	и	додатоци	што	не	се	опфатени	со	другите	
класи;	 сметачки	 периферни	 единици;	 снимени	
сметачки	 операциски	 програми	 и/или	 системи;	
сметачка	 програмска	 опрема	 наполнета	 преку	
сметачката	 мрежа;	 снимени	 сметачки	 програми	
за	 пристап	 во	 базите	 со	 податоци	 на	 сметачка	
мрежа;	 сметачки	 програми	 на	 магнетни	 или	
оптички	 медиуми;	 телекомуникациски	 направи;	
магнетни	 носачи	 на	 записи,	 магнетни	 дискови,	
дискети,	 CD-а;	 CD-ROM-ови;	 чипови	 (делови	 на	
интегрирани	 врски);	 читачи	 (сметачка	 опрема);	
печатачи	 за	 сметачи;	 електронски	 бележници;	
монитори	 (терминали)	 /сметачка	 опрема/;	
монитори	(екрани)	/сметачки	програми/;	сметачка	
меморија;	 преснимени	 електронски	 публикации;	
печатени	обвивки;	снимена	сметачка	програмска	
опрема	 за	 управување	 на	 односи	 со	 клиентите,	
достапна	 преку	 интернет	 пребарување;	 снимени	
сметачки	програми	за	обработка	на	електронска	
пошта	 и	 односи	 со	 странки;	 снимена	 сметачка	
програмска	 опрема	 за	 пребарување,	 имено	
програмска	 опрема	 што	 му	 овозможува	 на	
корисникот	 пребарување	 по	 сметачките	 мрежни	
системи	и	глобалните	телекомуникациски	мрежи	
(интернет)	како	и	на	системи	со	приватен	пристап	
(интранет);	снимена	сметачка	програмска	опрема	
за	зголемување	на	капацитетот	на	пребарувачот	
и	 за	 подобрен	 пристап	 на	 сметачката	 мрежа	
и	 интернет;	 сметачка	 програмска	 опрема	 за	
пренос	на	информации	преку	интернет,	сметачка	
програмска	 опрема	 за	 собирање,	 индексирање,	
анализа,	 чување,	 организирање	 и	 правење	
достапни	на	сите	видови	информации	добиени	од	
сметачки	мрежни	системи,	особено	од	интернет	
кл. 35	 	 огласна	 дејност;	 водење	 комерцијални	
работи,	 деловна	 администрација,	 писарнички	
работи;	 услуги	 на	 агенции	 за	 огласување;	
огласување	 по	 пошта;	 ажурирање	 рекламни	
материјали,	проширување	на	огласните	градива;	
давање	 огласен	 простор	 во	 наем;	 ценовни	
анализи;	 професионално	 деловно	 советување;	
деловно	 информирање;	 деловни	 сознанија;	
деловнио	 пребарување;	 пребарувачки	 услуги	
за	 деловни	 потреби;	 услуги	 на	 агенции	 за	
посредување	 на	 комерцијални	 информации;	
компилација	на	информации	во	сметачката	база	
на	податоци;	систематизација	на	информации	во	
сметачките	 бази	 на	 податоци;	 барање	 податоци	
во	 сметачките	 датотеки	 (за	 други);	 непосредно	
огласување	по	пошта;	раширување	на	примероци;	
репродуцирање	 на	 документи;	 административно	
управување	 со	 сметачките	 датотеки;	 давање	
машини	 за	 пишување	и	 опрема	 во	 наем;	 on-line	
огласување	 на	 сметачките	 мрежи;	 објавување	
рекламни	 текстови;	 рекламни	 услуги;	 услуги	 на	

рекламни	 агенции,	 огласување	 и	 промоција	 на	
продажба	 на	 стоки	 и	 услуги	 што	 се	 нарачуваат	
преку	 електронски	 средства	 (е-трговија);	
издавање	огласувачки	простор	во	електронските	
комуникациски	 медиуми;	 помош	 и	 советување	
на	 трети	 лица	 при	 набавките	 преку	 е-тргување;	
услуги	 на	 посредување	 при	 купување	 преку	
е-трговија;	 продожба	 на	 системи	 за	 примање	
нарачки	 и	 продажба	 на	 производи	 и	 услуги;	
продажба	на	системи	за	посредување	на	понуди	
за	понудувања	(понуда	и	побарувачка)	и	дејности;	
маркетински	 услуги,	 економска	 пропаганда,	
деловни	 информациски	 услуги	 преку	 сметачки	
мрежни	системи	
кл.	 38	 	 телекомуникациски	 услуги,	 особено	
електронски	 пренос	 на	 податоци,	 слики	 и	
документи	 преку	 сметачките	 мрежи,	 сметачи	 и	
нивни	 периферии	 и/или	 оператори	 на	 кабелски	
системи;	 електронски	 пренос	 на	 податоци	 за	
понуди	 и	 дејности;	 телекомуникациски	 услуги	
преку	 сметачки	 терминали;	 телекомуникациски	
услуги	 за	 пристап	 до	 електронско	 чувани	
податоци,	 документи	 како	 податочни	 (пишани)	 и	
звучни	 телекомуникации;	 услуги	 на	 електронска	
пошта;	 сметачки	 нарачки	 преку	 телефон	 и	
сметачкиот	 терминал	 како	 телекомуникациски	
услуги;	комуницирање	преку	сметачки	терминали;	
сметачко	 поткрепен	 пренос	 на	 известувања	 и	
слики;	услуги	на	огласни	табли	(телекомуникациски	
услуги);	 испраќање	 пораки;	 пагинг	 услуги	
(преку	 радија,	 телефони	 или	 други	 средства	
на	 електронско	 комуницирање);	 собирање	
и	 дистрибуција	 на	 новости	 и	 информации;	
телекомуникациски	услуги	преку	ISDN	терминали,	
дигиталнa	 телекомуникациска	 опрема,	 GSM	
и	 други	 мобилни	 телекомуникациски	 направи,	
сметачки	 терминали,	 радио	 и/или	 телевизиски	
апарати;	 телекомуникациски	 услуги	 достапни	 до	
електронско	 чувани	 податоци;	 документи	 како	 и	
нивно	прегледување;	нудење	телекомуникациски	
поврзувања	на	глобални	сметачки	мрежи;	нудење	
пристап	 на	 корисникот	 на	 глобалната	 сметачка	
мрежа;	информации	за	телекомуникации;	услуги	на	
насочување	и	поврзување	при	телекомуникации;	
пренос	на	информации,	содржани	во	сметачката	
програмска	 опрема,	 преснимени	 од	 глобалната	
сметачка	 мрежа	 (интернет	 услуги	 на	 пренос,	
имено	 поставување	 и	 нудење	 информациски	
портал	на	интернет)	
кл. 42	 	 развој,	 советување	 и	 проектирање	
телекомуникациска	 опрема,	 сметачка	 и/или	
програмска	опрема	како	и	информациски	системи;	
сметачко	програмирање;	учинок	на	составување,	
одржување,	 сервисирање	 сметачки	 програмски	
опреми;	 сметачки	 инженеринг;	 проектирање	
сметачки	 и/или	 телекомуникациски	 системи;	
советување	 на	 подрачјето	 на	 употребата	 на	
сметачките	 машини	 и/или	 програмски	 опреми;	
услуга	 во	 врска	 со	 воспоставување,	 одржување	
и	 сервисирање	 на	 информациска	 структура	 и/
или	мрежа,	што	не	се	во	другите	класи;	сметачки	
услуги	 пред	 се	 давање	 во	 наем	 пристапен	 час	
кон	сметачките	бази	на	податоци;	нудење	повеќе	
кориснички	 пристап	 на	 глобалната	 сметачка	
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мрежа	за	пренос	и	дистрибуција	на	широк	спектар	
информации;	 обликување	 веб	 страници	 за	
информациски	мрежи	и	 системи	на	 електронско	
тргување;	 електронско	 чување	 на	 податоци	 и	
документи	како	и	електронско	барање	на	податоци	
и	 документи;	 индексирање	 и	 проверување	 на	
информации	 на	 информациски	мрежи;	 сметачка	
обработка	 на	 податоци	 (истражувачка	 дејност);	
техничко	 истражување	 за	 други	 во	 врска	 со	
сметачите,	 сметачка	 опрема	 и	 додатоци	 како	 и	
телекомуникациски	направи;	техничко	управување	
со	 базите	 на	 податоци;	 осовременување	 на	
сметачки	програмски	опреми;	собирање	и	нудење	
информации	во	врска	со	сметачко	програмската	
опрема	 и	 сметачкото	 програмирање;	 собирање	
и	 нудење	 информации	 за	 пребарување	 од	
подрачјето	 на	 информациската	 технологија;	
обликување	 на	 сметачките	 системи;	 сметачки	
системски	анализи;	претворање	на	податоци	или	
документи	 од	физички	 на	 електронски	медиуми;	
инженерски	 и	 стручен	 учинок	 на	 подрачјето	 на	
сметачката	 наука;	 нудење	 портал	 за	 текстови,	
графика	 и	 други	 аудиовизуелни	 облици	 на	
преставување	во	електронските	медиуми,	посебно	
на	интернет	

(210)	 TM  2005/972	 (220)	 08/12/2005
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Друштво за внатрешна и надворешна трговија 

МАКОХЕМИЈА АД Скопје
 ул.Никола Парапунов бб, 1000 Скопје, MK
(740)	 АНДОНОСКИ		МИТКО,	адвокат		ул.”Питу	Гули”	70,	

1000,	Скопје
(540)	

(591)	 светло	и	темно	сина,	црвена,	зелена	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	1 	вода	(дестилирана	вода)	и	вода	(закиселена	
вода)	за	полнење	акумулатори	

	

(210)	 TM  2005/973	 (220)	 08/12/2005
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Друштво за внатрешна и надворешна трговија 

МАКОХЕМИЈА АД Скопје
 ул.Никола Парапунов бб, 1000 Скопје, MK
(740)	 АНДОНОСКИ		МИТКО,	адвокат		ул.”Питу	Гули”	70,	

1000,	Скопје
(540)	

(591)	 светло	и	темно	сина,	црвена,	зелена	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	3 	течности	за	чистење	шофершајбна	

(210)	 TM  2006/206	 (220)	 22/02/2006
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Burlington Industries LLC
 804 Green Valley Road, Suite 300 Greensboro, 

North Carolina 27408, US
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ		бул.	„Кочо	Рацин”	

бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
(540)	

BURLINGTON

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 25  чорапарски	 производи;	 машки,	 женски	 и	
детски	 чорапи	 од	 сите	 видови;	 стокинет	 (облека	
од	 свилени	 или	 волнени	 ткаенини	 значително	
растеглива);	машки,	женски	и	детски	чорапарски	
производи	 од	 сите	 видови,	 вклучително,	 без	
ограничување,	 хула-хопки,	 полу-ногавици	
(чорапи),	 доколена,	 тенки,	 фини,	 проѕирни	
чорапарски	производи;	панталони	од	трико,	како	
оние	за	акробати;	машка,	женска	и	детска	облека;	
светери;	 кошули,	 маици;	 плетени	 маици;	 поло-
кошули;	 голф-кошули;	пуловери	со	долги	ракави	
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од	 памучен	 жерсеј;	 кошули	 од	 ткаен	 (плетен)	
материјал	 од	 кое	 било	 влакно;	 капути;	 сакоа;	
џакети	 од	 твид;	 чакшири;	 работни	 панталони;	
гаќи;	здолништа;	панталони;	долна	облека;	чевли;	
влечки;	 колани;	 ремени;	 синџири	 за	 клучеви	 и	
држачи	за	клучеви	

(210)	 TM  2006/243	 (220)	 01/03/2006
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 American Express Marketing & Development 

Corp.
 200 Vesey Street New York, NY 10285, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	35		промовирање	на	продажба	на	стока	и	услуги	
на	други	со	доделување	пунктови	за	продажба	со	
користење	кредитни	картички	
кл. 36		услуги	со	кредитни	и	дебитни	картички	
кл.	 39	 	 услуги	 што	 ги	 даваат	 патнички	 агенции;	
имено,	 карти	 и	 туристички	 аранжмани,	 услуги	
за	 резервирање	 туристички	 патувања	 и	
разгледување	 знаменитости,	 управување	 и	
организирање	патувања,	организирање	превоз	за	
патници	по	пат	на	сувоземен,	воздушен	и	воден	
сообраќај,	 услуги	 на	 лични	 туристички	 водичи	 и	
информации	 за	 патувања,	 пренос	 на	 багаж	 на	
патници	и	организација	на	 трансфер	на	багажот	
и	 организирање	 изнајмување/рентирање	 на	
автомобили	и	кочии	
кл. 43	 	 вршење	 хотелски	 резервации	 за	 други;	
резервации	на	хотелски	соби	за	патници	

(210)	 TM  2006/244	 (220)	 01/03/2006
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 American Express Marketing & Development 

Corp.
 200 Vesey Street New York, NY 10285, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 35		промовирање	на	продажба	на	стока	и	услуги	
на	други	со	доделување	пунктови	за	продажба	со	
користење	кредитни	картички	
кл. 36		услуги	со	кредитни	и	дебитни	картички	
кл.	39	 	 	 услуги	што	 ги	даваат	 патнички	агенции;	
имено,	 карти	 и	 туристички	 аранжмани,	 услуги	
за	 резервирање	 туристички	 патувања	 и	
разгледување	 знаменитости,	 управување	 и	
организирање	патувања,	организирање	превоз	за	
патници	по	пат	на	сувоземен,	воздушен	и	воден	
сообраќај,	 услуги	 на	 лични	 туристички	 водичи	 и	
информации	 за	 патувања,	 пренос	 на	 багаж	 на	
патници	и	организација	на	 трансфер	на	багажот	
и	 организирање	 изнајмување/рентирање	 на	
автомобили	и	кочии	
кл.	 43	 	 вршење	 хотелски	 резервации	 за	 други;	
резервации	на	хотелски	соби	за	патници	

(210)	 TM  2006/245	 (220)	 01/03/2006
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 American Express Marketing & Development 

Corp.
 200 Vesey Street New York, NY 10285, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	35		промовирање	на	продажба	на	стока	и	услуги	
на	други	со	доделување	пунктови	за	продажба	со	
користење	кредитни	картички	
кл.	36		услуги	со	кредитни	и	дебитни	картички	
кл.	 39	 	 услуги	 што	 ги	 даваат	 патнички	 агенции;	
имено,	 карти	 и	 туристички	 аранжмани,	 услуги	
за	 резервирање	 туристички	 патувања	 и	
разгледување	 знаменитости,	 управување	 и	
организирање	 патаувања,	 организирање	 превоз	
за	патници	по	пат	на	сувоземен,	воздушен	и	воден	
сообраќај,	 услуги	 на	 лични	 туристички	 водичи	 и	
информации	 за	 патувања,	 пренос	 на	 багаж	 на	
патници	и	организација	на	 трансфер	на	багажот	
и	 организирање	 изнајмување/рентирање	 на	
автомобили	и	кочии	
кл.	 43	 	 вршење	 хотелски	 резервации	 за	 други;	
резервации	на	хотелски	соби	за	патници	
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(210)	 TM  2006/246	 (220)	 01/03/2006
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 American Express Marketing & Development 

Corp.
 200 Vesey Street New York, NY 10285, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	35		промовирање	на	продажба	на	стока	и	услуги	
на	други	со	доделување	пунктови	за	продажба	со	
користење	кредитни	картички	
кл.	36		услуги	со	кредитни	и	дебитни	картички	
кл.B	 	 услуги	 што	 ги	 даваат	 патнички	 агенции;	
имено,	 карти	 и	 туристички	 аранжмани,	 услуги	
за	 резервирање	 туристички	 патувања	 и	
разгледување	 знаменитости,	 управување	 и	
организирање	патувања,	организирање	превоз	за	
патници	по	пат	на	сувоземен,	воздушен	и	воден	
сообраќај,	 услуги	 на	 лични	 туристички	 водичи	 и	
информации	 за	 патувања,	 пренос	 на	 багаж	 на	
патници	и	организација	на	 трансфер	на	багажот	
и	 организирање	 изнајмување/рентирање	 на	
автомобили	и	кочии	
кл.	 43	 	 вршење	 хотелски	 резервации	 за	 други;	
резервации	на	хотелски	соби	за	патници	

(210)	 TM  2006/247	 (220)	 01/03/2006
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 American Express Marketing & Development 

Corp.
 200 Vesey Street New York, NY 10285, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 35		промовирање	на	продажба	на	стока	и	услуги	
на	други	со	доделување	пунктови	за	продажба	со	
користење	кредитни	картички	
кл. 36		услуги	со	кредитни	и	дебитни	картички	

кл. 39 	 услуги	 што	 ги	 даваат	 патнички	 агенции;	
имено,	 карти	 и	 туристички	 аранжмани,	 услуги	
за	 резервирање	 туристички	 патувања	 и	
разгледување	 знаменитости,	 управување	 и	
организирање	патувања,	организирање	превоз	за	
патници	по	пат	на	сувоземен,	воздушен	и	воден	
сообраќај,	 услуги	 на	 лични	 туристички	 водичи	 и	
информации	 за	 патувања,	 пренос	 на	 багаж	 на	
патници	и	организација	на	 трансфер	на	багажот	
и	 организирање	 изнајмување/рентирање	 на	
автомобили	и	кочии	
кл.	 43  вршење	 хотелски	 резервации	 за	 други;	
резервации	на	хотелски	соби	за	патници	

(210)	 TM  2006/248	 (220)	 01/03/2006
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 American Express Marketing & Development 

Corp.
 200 Vesey Street New York, NY 10285, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 35 	промовирање	на	продажба	на	стока	и	услуги	
на	други	со	доделување	пунктови	за	продажба	со	
користење	кредитни	картички	
кл. 36		услуги	со	кредитни	и	дебитни	картички	
кл.	 39 	 услуги	 што	 ги	 даваат	 патнички	 агенции;	
имено,	 карти	 и	 туристички	 аранжмани,	 услуги	
за	 резервирање	 туристички	 патувања	 и	
разгледување	 знаменитости,	 управување	 и	
организирање	патувања,	организирање	превоз	за	
патници	по	пат	на	сувоземен,	воздушен	и	воден	
сообраќај,	 услуги	 на	 лични	 туристички	 водичи	 и	
информации	 за	 патувања,	 пренос	 на	 багаж	 на	
патници	и	организација	на	 трансфер	на	багажот	
и	 организирање	 изнајмување/рентирање	 на	
автомобили	и	кочии	
кл.	 43 	 вршење	 хотелски	 резервации	 за	 други;	
резервации	на	хотелски	соби	за	патници	

(210)	 TM  2006/265	 (220)	 02/03/2006
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Caterpillar Inc. (a corporation of Delaware)
 100 N.E. Adams Street Peoria, Ilinois 61629, US
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ	

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
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(540)	

POWER EDGE

(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,	
инкубатори	за	јајца;	додатоци,	особено,	асфалтни	
секачи,	големо	сврдло,	валци,	острила,	алатки	за	
носење	 блокови,	 хидраулични	 дупчалки,	 ведра,	
компактори,	 вибраторни	 компактори,	 двојници,	
кршачи,	 двојни	 секачи,	 делимбери,	 виљушкари,	
палети	 виљушки,	 заграбувачи,	 чекани,	 скокачи,	
групи	лифтови,	куки,	алатки	за	чување	материјал,	
мулти	процесори,	плугови,	дробилки,	виљушки	за	
дробење,	 гребла,	 распорувачи,	 пили,	 гребалки,	
вдлабнати	лопати,	ножици,	отстранувачи	на	снег,	
плугови	за	снег,	крилја	за	снег,	секачи	на	трупци,	
алат	 за	 отпечаток,	 алат	 за	 обработка	 на	 земја,	
тренажери,	 потпирачи,	 сите	 горни	 за	 употреба	
со	 машини	 за	 откоп	 на	 земјата,	 отстранување	
и	 држење	 материјал;	 мотори	 за	 пристаништа,	
индустриски	мотори,	дизел	мотори,	мотори	на	гас,	
мотори	 на	 природен	 гас,	 мотори	 за	 електрични,	
индустриски,	 дизел,	 гасни	 и	 на	 природен	 гас	
генератори	и	генераторски	сетови	и	структурални,	
заменски	и	поправачки	делови	за	горното;	машини	
за	 откоп	 на	 земја,	 за	 собирање	 земја	 и	 држење	
материјал,	 особено,	 носачи	 на	 задна	 мотика,	
носачи	 за	 управувачи	 со	 скелиња,	 носачи	 за	
секаков	вид	терени,	интегрирани	носачи	на	алатки,	
екскаватори	 за	 камиони,	 екскаватори	на	 тркала,	
предни	лопати,	носачи	на	телескопски	материјал,	
носачи	 на	 материјал	 за	 патишта,	 носачи	 на	
материјал	за	тркала,	трактори	во	вид	на	патеки,	
носачи	на	цевки,	 носачи	на	 патеки,	 набивачи	 за	
пополнување	 земја,	 компактори	 за	 земјиште,	
дозери	 за	 тркала,	 степенувачи	 за	 мотори,	
индустриски	 трактори,	 индустриски	 трактори	 со	
навалување,	 машини	 за	 шуми,	 скели,	 скели	 на	
тркала,	собирачи	на	исечена	 граѓа,	 собирачи	на	
исечена	граѓа	на	тркала,	пренесувачи,	машини	за	
жнеење,	носачи	на	зглобови,	набивачи	на	земја	со	
вибратор,	набивачи	на	земја,	набивачи	на	асфалт	
со	 вибратор,	 пнеуматски	 набивачи,	 асфалтен	
павер,	ленти	од	асфалтен	павер,	валјаци,	студени	
планери,	 поправачи	 на	 патишта,	 воздушни	
елеватори,	стабилизатори	на	земјиште,	носачи	на	
подземни	минери,	носачи	и	структурни,	заменски	и	
поправачки	делови	за	сите	горенаведени	машини,	
структурни,	заменски	и	поправачки	делови	за	сите	
машини	за	сите	горни	алатки	што	се	употребуваат	
за	 земјиште,	 генератори	 и	 генераторски	 сетови	
за	 струја,	 индустрија,	 гас	 и	 природен	 гас	 и	
структурни,	заменски	и	поправачки	делови	за	сите	
горни	алатки	што	се	употребуваат	за	нафта,	гас	и	
воздушни	филтери	за	мотори	и	машини	
кл.	 12 	 возила,	 апарати	 за	 движење	 по	 земја,	
воздух	 или	 вода;	 мотори	 за	 возила,	 особено	
артикулирани	 камиони,	 камиони	 што	 не	 се	 за	

автопатишта,	 камиони	 за	 подземно	 минирање,	
трактори	што	не	се	за	автопатишта,	локомотиви,	
земјоделски	 трактори,	 комбајни,	 камиони	 за	
пренос	на	виљушкари	и	структурални,	заменски	и		
поправачки	делови	за	нив,	возила	за	пренесување	
земја,	 чување	 земја	 и	 материјали,	 особено,	
артикулирани	 ленти,	 ленти	 што	 не	 се	 автопат,	
ленти	 за	 подземно	 минирање,	 трактори	 што	 не	
се	за	автопатишта,	ленти	со	внатрешна	виљушка	
за	гмечење	земја,	ленти	со	електрична	виљушка	
за	 гмечење	 земја,	 електрични	 пренесувачи,	
рачни	 пренесувачи,	 локомотиви,	 трактори	 за	
земјоделие,	 комбајни,	 воздушни	 насочувачи,	
пакувачи,	подвижни	дискови,	српови,	акумулатори	
за	балирање	и	структурни,	заменски	и	поправачки	
делови	 за	 сите	 горенаведени,	 структурни,	
заменски	 и	 поправачки	 делови	 за	 машини	 за	
горните	возила,	пренесувачи	за	копнени	возила	и	
структурни,	заменски	и	поправачки	делови	за	нив	

(210)	 TM  2006/378	 (220)	 29/03/2006
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION, 

a Delaware corporation
 10201 West Pico Boulevard Los Angeles, 

California 90035, US
(740)	 МАРГАРИТА		ПЕКЕВСКА,		адвокат		ул.	„Народен	

Фронт”	21/4-5	1000	Скопје,	1000,	Скопје
(540)	

FOX

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	16 	списанија	и	периодични	изданија	
кл.	38 	услуги	на	телевизиски	пренос	
кл. 41	 	 услуги	 на	 забава	 во	 вид	 на	 телевизиско	
програмирање;	 давање	 на	 on-line	 информации	
од	областа	на	телевизиската,	филмската	и	видео	
забава	по	пат	на	интернет	

(210)	 TM  2006/498	 (220)	 05/05/2006
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 ANURAJ AGENCIES
 228, Grandpass Road, Colombo 14, LK
(740)	 Александра	Трајчовска,	адвокат		Ул.	Бојмија	бр.	4	

лок.1	1000	Скопје
(540)	
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(591)	 темно	зелена,	црна	и	црвена
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 30 		цејлонски	чај	
кл.	43 	услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци;	
привремено	сместување	

(210)	 TM  2006/577	 (220)	 26/05/2006
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Лупчо Каров; Бранко Огњановски  and Васко 

Тодоров
 ул. Мраморец 48-а 1000 Скопје, MK; ул. 11-ти 

Октомври 14/3-4 1000 Скопје, MK and ул. Миле 
Поп Јорданов 72/37 1000 Скопје, MK

(740)	 ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ	 А.Д.	 СКОПJЕ			
бул.	 „Кузман	 Јосифовски	 Питу„	 28	 лок.8,	 1000,	
Скопје

(540)	

ВТОРА РАКА

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 35  oгласување,	 маркетиншко	 истражување,	
маркетиншки	студии,	односни	со	јавноста	
кл. 41  продукција	 на	 радио	 и	 телевизиски	
програми,	 радио	 забава,	 телевизиска	 забава,	
продукција	на	шоу	програми	

(210)	 TM  2006/579	 (220)	 29/05/2006
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Natural ASA
 Strandveiеn 15, N-1325 Lysaker, NO
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

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

(591)	 зелена,	жолта	и	црна
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 1  хемиски	 производи	 за	 индустријата,	
науката,	фотографиите,	како	и		за	земјоделието,	
градинарството	и	шумарството,	сурови	вештачки	
смоли,	 сурови	 пластични	 материи,	 вештачки	
ѓубриња,	смеши	за	гаснење	пожар,	препарати	за	
калење	и	заварување	метали,	хемиски	производи	
за	 конзервирање	 прехранбени	 производи,	
материи	за	штавење,	адхезиви	(лепливи	материи)	
наменети	за	индустријата	
кл.	 29	 	 диететски	 додатоци	 или	 додатоци	 на	
храната	 за	 немедицинска	 употреба,	 пожелно	
диететски	 додатоци	 или	 додатоци	 на	 храната	
за	 немедицинска	 употреба,	 што	 содржат	 масни	
киселини	или	деривати	на	масни	киселини	особено	
што	содржат	конјугирана	линоленска	киселина	

(210)	 TM  2006/593	 (220)	 01/06/2006
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија АД 

Скопје
 ул. Кузман Јосифовски Питу 15, 1000 Скопје, 

MK
(740)	 БИЛЈАНА	 	 ПАНОВА,	 адвокат	 Ул.”Васил	 Ѓоргов”	

бр.	34/	1-	6,	1000,	Скопје
(540)	

SPEAK UP

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 9 	 апарати	 и	 инструменти:	 научни,	 помор–
ски,	 геодетски,	 електрични,	 фотографски,	 кине–
матографски,	оптички	за	мерење,	сигнализација,	
контрола	 (инспекција),	 спасување	 и	 настава,	
апарати	 за	 снимање,	 пренос	 и	 репродукција	 на	
звук	 или	 слика;	 магнетsки	 носачи	 на	 податоци,	
дискови	 за	 снимање;	 автоматски	 машини	 и	
механизми	 за	 апаратите	 што	 се	 активираат	 со	
монети	 или	 житони,	 регистар	 каси,	 машини	 за	
сметање	 и	 опрема	 за	 обработка	 на	 податоци	 и	
компјутери,	апарати	за	гаснење	пожар	
кл.	38		телекомуникации	

(210)	 TM  2006/806	 (220)	 09/08/2006
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Meggle AG, 
 Megglestr. 6-12, 83512 Wasserburg, DE
(740)	 Бајалски	Димитар,	адвокат		Ул.	Ѓуро	Ѓаковиќ	бр.	

72/1-1	1000	Скопје
(540)	

(591)	 сина,	бела,	зелена,	сребрена
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	29  млечни	производи;	путер	и	преработки	од	
путер;	 сирење	 и	 преработки	 од	 сирење;	 макала	
или	пасти	на	база	на	млечни	производи	замачкање	
на	 леб;	 производи	 од	 млеко	 и	 јогурт;	 масла	 и	
масти	 за	 јадење;	 подготовки	 од	 соја;	 готови	
десерти	 и	 слични	 млечни	 оброци;	 супи;	 	 шеќер	
за	 млеко,	 овошни	 или	 протеински	 концентрати	
за	 прехранбена	 индустрија;	 овошни	 сосови,	
мармалади,	џемови,	компоти;	желеа	
кл.	30 	мајонези;	сосови,	вклучително	преливи	за	
салати	 додатоци;	 растителни	 сосови,	 мирудии;	
подготовки	 од	 соја;	 имено	 соја	 сос,	 мирудии	 на	
основа	на	соја;	мајонези	на	основа	на	соја,	замени	
за	 кафе	 на	 основа	 на	 соја;	 какао,	 чоколада,	
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чоколадни	 производи,	 пијалаци	 на	 чоколадна	
основа,	 леб	 и	 производи	 од	 леб,	 	 макала	 или	
мачкала	со	путер;	тестенини	и	преработки;	мраз;	
природни	засладувачи;	слаткарски	производи

(210)	 TM  2006/807	 (220)	 09/08/2006
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Meggle AG, 
 Megglestr. 6-12, 83512 Wasserburg, DE
(740)	 Бајалски	Димитар,	 адвокат	 Ул.	 Ѓуро	 Ѓаковиќ	 бр.	

72/1-1	1000	Скопје
(540)	

(591)	 сина,	бела,	зелена,	жолта,	сребрена
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 29 	 	 млечни	 производи;	 путер	 и	 преработки	
од	 путер;	 сирење	 и	 преработки	 од	 сирење;	
макала	или	пасти	на	база	на	млечни	производи	
за	 мачкање	 на	 леб;	 производи	 од	 млеко	 и	
јогурт;	 масла	 и	 масти	 за	 јадење;	 подготовки	 од	
соја;	 готови	 десерти	 и	 слични	 млечни	 оброци;	
супи;	 	 шеќер	 за	 млеко,	 овошни	 или	 протеински	
концентрати	за	прехранбена	индустрија;	овошни	
сосови,	мармалади,	џемови,	компоти;	желеа	
кл.	30		мајонези;	сосови,	вклучително	преливи	за	
салати	 додатоци;	 растителни	 сосови,	 мирудии;	
подготовки	 од	 соја;	 имено	 соја	 сос,	 мирудии	 на	
основа	на	соја;	мајонези	на	основа	на	соја,	замени	
за	 кафе	 на	 основа	 на	 соја;	 какао,	 чоколада,	
чоколадни	 производи,	 пијалаци	 на	 чоколадна	
основа,	 леб	 и	 производи	 од	 леб,	 	 макала	 или	
мачкала	со	путер;	тестенини	и	преработки;	мраз;	
природни	засладувачи;	слаткарски	производи	

(210)	 TM  2006/809	 (220)	 09/08/2006
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Meggle AG, 
 Megglestr. 6-12, 83512 Wasserburg, DE
(740)	 Бајалски	Димитар,	 адвокат	 Ул.	 Ѓуро	 Ѓаковиќ	 бр.	

72/1-1	1000	Скопје
(540)	

(591)	 сина,	бела,	розова,	сребрена
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 29	 	 	 млечни	 производи;	 путер	 и	 преработки	
од	 путер;	 сирење	 и	 преработки	 од	 сирење;	
макала	или	пасти	на	база	на	млечни	производи	
за	 мачкање	 на	 леб;	 производи	 од	 млеко	 и	

јогурт;	 масла	 и	 масти	 за	 јадење;	 подготовки	 од	
соја;	 готови	 десерти	 и	 слични	 млечни	 оброци;	
супи;	 	 шеќер	 за	 млеко,	 овошни	 или	 протеински	
концентрати	за	прехранбена	индустрија;	овошни	
сосови,	мармалади,	џемови,	компоти;	желеа	
кл.	30 	мајонези;	сосови,	вклучително	преливи	за	
салати	 (додатоци),	 растителни	 сосови,	 мирудии;	
подготовки	 од	 соја;	 имено	 соја	 сос,	 мирудии	 на	
основа	на	соја;	мајонези	на	основа	на	соја,	замени	
за	 кафе	 на	 основа	 на	 соја;	 какао,	 чоколада,	
чоколадни	 производи,	 пијалаци	 на	 чоколадна	
основа,	 леб	 и	 производи	 од	 леб,	 макала	 или	
мачкала	со	путер;	тестенини	и	преработки;	мраз;	
природни	засладувачи;	слаткарски	производи	

(210)	 TM  2006/825	 (220)	 15/08/2006
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 MMI CORPORATION-Corporation under the laws 

of Cayman Islands, 
 P. O. BOX 1162 GT, Grand Cayman, Cayman 

Islands, British West Indies, KY
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ	

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

ORGANIQUE BY HIMALAYA

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 3 	 	 козметика,	 вклучително	 козметички	 пре–
парати	 за	 слабеење,	 лосиони	 за	 сончање	 за	
козметичка	употреба,	креми	за	козметичка	упот–
реба,	етерични	масла,	сапуни,	шампони,	лосиони	
за	коса,	пасти	за	заби	
кл. 5  фармацевтски	и	ветеринарни	препарати	и	
диететски	супстанции	за	медицинска	употреба	

(210)	 TM  2006/874	 (220)	 30/08/2006
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER
 1710 Ivar Avenue, Suite 1100, Los Angeles, 

California, 90028, US
(740)	 Бајалски	Димитар,	 адвокат	 Ул.	 Ѓуро	 Ѓаковиќ	 бр.	

72/1-1	1000	Скопје
(540)	

ХАБАРД

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 16 	 печатени	 работи,	 периодични	 списанија,	
книги,	 инструкциски	 и	 наставни	 материјали,	
брошури	и	памфлети	
кл.	 41	 	 oбразовни,	 наставни,	 културни	 и	 фило–
зофски	услуги	
кл.	 45	 	 советодавни	 услуги	 за	 зголемување	 на	
личните	способности	и	духовната	свест	



Glasnik, 15/2, str. 94-212, april 2008 Skopje

Trgovski marki

112

TM 2006/875

(210)	 TM  2006/875	 (220)	 30/08/2006
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER
 1710 Ivar Avenue, Suite 1100, Los Angeles, 

California, 90028, US
(740)	 Бајалски	Димитар,	 адвокат	 Ул.	 Ѓуро	 Ѓаковиќ	 бр.	

72/1-1	1000	Скопје
(540)	

Л. РОН ХАБАРД

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 16  печатени	 работи,	 периодични	 списанија,	
книги,	 инструкциски	 и	 наставни	 материјали,	
брошури	и	памфлети	
кл.	 41	 	 oбразовни,	 наставни,	 културни	 и	
филозофски	услуги	
кл.	 45 	 советодавни	 услуги	 за	 зголемување	 на	
личните	способности	и	духовната	свест	

(210)	 TM  2006/882	 (220)	 01/09/2006
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Sports World International Limited
 Grenville Court, Britwell Road, Burnham, 

Buckinghamshire, SL1 8DF, GB
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

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

(591)	 темно	сина,	црвена,	сива	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	35 		малопродажба,	големопродажба	и	нарачу–
вање	преку	пошта;	рекламни	услуги,	промотивни	
услуги;	 организација,	 водење	 и	 надзор	 на	
продажба	и	промотивни	стимулативни	активности	
и	програми;	информативни	и	советодавни	услуги	
што	се	однесуваат	на	гореспоменатите	услуги	

(210)	 TM  2006/886	 (220)	 05/09/2006
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Sports World International Limited
 Grenville Court, Britwell Road, Burnham, 

Buckinghamshire, SL1 8DF, GB
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

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

(591)	 	темно	сина,	црвена	и	бела
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	 35 	 	 малопродажба,	 големопродажба	 и	
нарачување	 преку	 пошта;	 рекламни	 услуги,	
промотивни	 услуги;	 организација,	 водење	 и	
надзор	на	продажба	и	промотивни	стимулативни	
активности	 и	 програми;	 информативни	 и	
советодавни	 услуги	 што	 се	 однесуваат	 нагоре	
спомнатите	услуги	
кл.	36			финансиски	услуги,	услуги	на	осигурување;	
стимулативни	 услуги	 и	 програми	 и	 услуги	 во	
врска	со	давање	попуст;	обезбедување	кредит	и	
фининсиски	средства;	услуги	на	буџетски	сметки;	
издавање	 бонови	 и	 вредносни	 картички	 и	 други	
стимулативни	 средства	врзани	 со	лојалноста	на	
потрошувачот	
кл.	39  	превоз,	дистрибуција,	испорака,	чување	и	
складирање,	пакување	и	обвиткување	на	стоката,	
курирски	услуги	
кл.	 41 	 	 спортски	 и	 културни	 активности;	 услуги	
на	 забава,	 забавни	 информативни	 услуги,	
организирање	 спортски	 приредби	 и	 натпревари,	
изнајмување	 спортска	 опрема,	 презентација	
на	 програми	 во	 живо,	 овозможување	 спортски	
објекти,	давање	он-лајн	електронски	публикации	
и	дигитална	музика	(не	може	да	се	даунлоадира/	
симне)	од	интернет	

(210)	 TM  2006/888	 (220)	 06/09/2006
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 БИФАРМ ДООЕЛ Скопје
 ул. 29 Ноември бр. 50 1000 Скопје, MK
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 светло	и	темно	сина	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	3		средства	за	белење	и	други	супстанции	за	
перење;	препарати	за	чистење,	полирање,	триење	
(рибање)	 и	 нагризување;	 сапуни,	 парфимерија,	
етерични	масла,	 козметички	производи,	лосиони	
за	коса;	препарати	за	нега	на	забите	
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.	 35	 	 огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	 со	 работи;	 канцелариски	 работи;	
услуги	 при	 продажба	 на	 големо	 и	 мало	 на:	
лекови,	помошни	лековити	средства,	медицински	
помагала,	диететика	и	козметички	препарати	
кл. 39 	 транспортни	 услуги;	 земање	 под	 наем	
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транспортни	 возила,	 услуги	 на	 амбалажирање,	
пакување	и	складирање	на	стока	пред	испраќање,	
услуги	на	надгледување	(контрола)	на	возила	или	
стока	пред	транспортирање	

(210)	 TM  2006/914	 (220)	 19/09/2006
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

КРИСТАЛ КОМПАНИ-сејит ДООЕЛ експорт-
импорт

 ул. ЈНА бр. 162 Гостивар, MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 29		белка	од	јајце,	белтачини	за	прехранбена	
употреба,	 грозје	 /суво/,	 ѓумбир	 /џем/,	 желатин	
за	 исхрана,	 жолчки	 од	 јајце,	 замрзнато	 овошје,	
зашеќерено	овошје,	изматен	шлаг,	 јајца,	 јајца	во	
прав,	јогурт,	казеин	за	исхрана,	какао-путер,	кокос	
(сушен	 кокосов	 орев),	 кокосов	 путер,	 кокосова	
маст,	 кокосово	 масло,	 конзервирано,	 сушено	 и	
варено	 овошје	 и	 зеленчук;	 желатин	 за	 исхрана	
(желиња),	џемови,	компоти;	јајца,	млеко	и	млечни	
производи,	овошје	(конзервирано	овошје),	овошна	
каша,	 овошни	 желиња,	 овошни	 кришки,	 овошни	
салати,	 ореви	 (подготвувани	 ореви),	 путер,,	
растителни	сокови	за	кујна	
кл.	 30	 	 ароматични	 препарати	 за	 употреба	
во	 исхраната,	 ароми	 за	 слатки	 (различни	 од	
етеричните	 масла),	 ароми	 /мирудии/	 (различни	
од	 етеричните	 масла),	 бадеми	 (слатки	 врз	 база	
на	бадеми),	бадеми	пржени	во	шеќер,	бадемово	
тесто,	бело	кафе,	бисквити,	бобинки	(брашно	од	
бобинки),	 бонбони,	 брашно	 (јадења	 врз	 база	 на	
брашно),	 брашно	 (најфино	 пченкарно	 брашно),	
брашно	 од	 синап,	 бриоши	 /печиво/,	 ванилија	
/арома/,	 ванилин	 /надоместок	 за	 ванилија/,	
вафли,	 врзивни	 средства	 за	 колбаси,	 гликоза	 за	
употреба	 во	 исхраната,	 гриз,	 гуми	 за	 џвакање,	
двопек	/препечен	леб/,	диви	ореви	за	употреба	во	
исхраната,	ѓумбир	/мирудија/,	екстракти	за	исхрана	
згуснувачи	за	готвење	на	прехранбени	продукти,	
јачмен	 /лупен/,	 јачмен	 /толчен/,	 какао,	 какао	
(пијалаци	 врз	 база	 на	 какао),	 какао	 (производи	
од	какао),	какао	со	млеко,	карамел	бонбони,	кари	
/мирудија/,	кафе,	кафе	(ароми),	кафе	надоместок	
за	кафе),	кафе	(пијалаци	врз	база	на	кафе),	кафе	
(растителни	производи	кои	го	заменуваат	кафето),	
кафе	 /зелено/,	 ладни	 пијалаци	 /шербет/,	 леб,	
мајонез,	 мацарони,	 малтоза,	 марципан	 /слатки	
од	 шеќер	 и	 бадем/,	 матена	 павлака	 (производи	

за	 зацврстување	 на	 матена	 павлака),	 матична	
млеч	 за	 исхрана	 на	 луѓето	 /не	 е	 за	 медицинска	
употреба/,	 мед,	 медени	 слатки,	 меласа,	 мента	
за	слатки,	мирудии,	ароматични,	морска	вода	за	
кујна,	 морски	 оревчиња,	 	 мраз	 за	 ладење,	 мраз	
/прехранбен/,	овошни	слатки,	палачинки,	пастили	
/бонбони/,	пијалаци	(ароми	за	пијалаци)	различни	
од	етеричните	масла,	пијалаци	врз	база	на	какао,	
пијалаци	врз	база	на	кафе,	природни	засладувачи,	
прополис	 /производ	 на	 пчела/	 за	 употреба	 на	
луѓето,	 пудинзи,	 пченкарно	 брашно	 за	 луѓето,	
саќести	 слатки,	 сендвичи,	 скроб	 за	 употреба	 во	
исхраната,	 скробни	 производи	 за	 употреба	 во	
исхраната,	 слад	 (колачи	 од	 слад)	 за	 исхрана,	
слад	за	исхрана,	сладолед,	сладолед	(прашок	за	
сладолед),	сладолед	 (средства	за	зацврстување	
на	 сладоледот),	 слаткарски	 производи,	 слатки,	
слатки,	 слатки	 (прашок	 за	слатки),	 слатки	 (тесто	
за	 слатки),	 слатки	 од	 бадем,	 стапчиња	 -	 слатки,	
торти,	 украси	 за	 слатки	 /за	 јадење/	 за	 слатки,	
фино	 ситно	 печиво,	 фондани	 /врста	 бонбони/,	
цикорија	/сурогат	на	кафе/,	цимет	/мирудија/,	црн	
шеќер,	чаеви	/не	се	за	медицинска	употреба/,	чај,	
чајни	 колачиња	 /мињони/,	 чоколадни	 пијалаци,	
чоколадно	 млеко	 /напивка/,	 чоколадо,	 шеќер,	
шеќер	/жолт/	за	употреба	во	исхраната,	шеќерни	
производи,	 шеќерни	 производи	 за	 украсување	
божиќни	дрва	
кл.	35 	услуги	при	продажба	на	големо	и	мало	со	
препарати	 за	 употреба	 во	 исхраната,	 ароми	 за	
слатки	 (различни	 од	 етеричните	 масла),	 ароми	
/мирудии/	 (различни	 од	 етеричните	 масла),	
бадеми	 (слатки	 врз	 база	 на	 бадеми),	 бадеми	
пржени	 во	 шеќер,	 бадемово	 тесто,	 бело	 кафе,	
бисквити,	бобинки	(брашно	од	бобинки),	божиќни	
дрва	(слатки	за	украсување	на	божиќните	дрва),	
бонбони,	 брашно	 (јадења	 врз	 база	 на	 брашно),	
брашно	 (најфино	 пченкарно	 брашно),	 бриоши	
/печиво/,	 ванилија	 /арома/,	 ванилин	 /надоместок	
за	ванилија/,	вафли,	врзивни	средства	за	колбаси,	
гликоза	 за	 употреба	 во	 исхраната,	 гриз,	 гуми	 за	
џвакање,	 двопек	 /препечен	 леб/,	 диви	 ореви	 за	
употреба	 во	 исхраната,	 ѓумбир	 /мирудија/,	 жита	
(приправки	 од	 жита),	 жита	 (снегулки	 од	 сушени	
жита),	жито	(брашно	од	жито),	замрзната	павлака,	
згуснувачи	за	готвење	на	прехранбени	продукти,	
зобени	 снегулки,	 какао,	 какао	 (производи	 од	
какао),	 какао	 со	млеко,	 карамел	бонбони,	 кафе,	
кафе	 (ароми),	 кафе	 (надоместок	 за	 кафе),	 кафе	
(пијалаци	 врз	 база	 на	 кафе),	 кафе	 (растителни	
производи	 кои	 	 го	 	 заменуваат	 	 кафето),	 	 кафе	
/зелено/,	 ладни	 пијалаци	 /шербет/,	 леб,	мајонез,	
макарони,	 малтоза,	 марципан	 /слатки	 од	 шеќер	
и	 бадем/,	 матената	 павлака	 (производи	 за	
зацврстување	 на	 матена	 павлака),	 матична	
млеч	 за	 исхрана	 на	 луѓето	 /не	 е	 за	 медицинска	
употреба/,	 мед,	 медени	 слатки,	 меласа,	 меласа	
(сируп	 од	 меласа),	 мелена	 пченка,	 мента	
(бонбони	 од	 мента),	 мента	 за	 слатки,	 мирудии/,	
мирудии,	 ароматични,	 морска	 вода	 за	 кујна,	
морски	 оревчиња,	 мраз	 за	 ладење,	 мраз	 /пре–
хранбен/,	 овошни	 слатки,	 палачинки,	 пастили	
/бонбони/,	пијалаци	(ароми	за	пијалаци)	различни	
од	етеричните	масла,	пијалаци	врз	база	на	какао,	
пијалаци	врз	база	на	кафе,	природни	засладувачи,	
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прополис	 /производ	 на	 пчела/	 за	 употреба	 на	
луѓето,	 пудинзи,	 пченкарни	 пуканки	 /поп	 -	 корн/,	
пченкарни	снегулки,	пченкарно	брашно,	скроб	за	
употреба	 во	 исхранатаслад	 (екстракт	 на	 слад)	
за	 исхрана,	 слад	 (колачи	 од	 слад)	 за	 исхрана,	
слад	за	исхрана,	сладолед,	сладолед	(прашок	за	
сладолед),	сладолед	 (средства	за	зацврстување	
на	 сладоледот),	 слаткарски	 производи,	 слатки,	
слатки,	 слатки	 (прашок	 за	слатки),	 слатки	 (тесто	
за	 слатки),	 слатки	 од	 бадем,	 стапчиња	 -	 слатки,	
суров	мраз,	природен	или	вештачки,	торти,	украси	
за	слатки	/за	јадење/	за	слатки,	ферменти	за	тесто,	
фино	 ситно	 печиво,	 фондани	 /врста	 бонбони/,	
цикорија	/сурогат	на	кафе/,	цимет	/мирудија/,	црн	
шеќер,	чаеви	/не	се	за	медицинска	употреба/,	чај,	
чајни	 колачиња	 /мињони/,	 чоколадни	 пијалаци,	
чоколадно	 млеко	 /напивка/,	 чоколадо,	 шафран	
мирудија/,	 шеќер,	 шеќер	 /жолт/	 за	 употреба	
во	 исхраната,	 шеќерни	 производи,	 шеќерни	
производи	за	украсување	божиќни	дрва	

(210)	 TM  2006/923	 (220)	 22/09/2006
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

АКРОН ДОО увоз-извоз
 бул. Партизански Одреди бр. 189 блок 6 локал 

1а Скопје, MK
(740)	 СТОПАНСКА	 КОМОРА	 НА	 МАКЕДОНИЈА		

ул.	„Димитрие	Чуповски”	13,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црвена,	црна	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.		20		мебел,	огледала,	рамки	за	слики,	произ–
води	 од	 дрво,	 плута	 трска,	 рогозина,	 врбови,	
прачки,	рогови,	коски,	слонова	коска,	китови	коски,	
школки,	калибар	седеф,	морска	пена,	и	замена	на	
сите	тие	материјали	или	пластика	

(210)	 TM  2006/924	 (220)	 22/09/2006
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Societatea comerciala SINDAN S.R.L. 
 Bd. Michalache nr.11, sector 1, Bukuresti, RO
(740)	 НОШПАЛ		БОРИС,	адвокат	Ул.	„Љубљанска’’	бб,	

1000	Скопје,	1000,	Скопје

(540)	

SINDROXOCIN

(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.	 10 	 медицински,	 хируршки,	 забарски	 и	
ветеринарни	 апарати	 и	 инструменти	 вештачки	
екстремитети,	очи	и	заби,	ортопедски	производи,	
хируршки	материјали	за	шиење	

(210)	 TM  2006/1044	 (220)	 30/10/2006
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 ОХИС ПРОИЗВОДСТВО ДООЕЛ, СКОПЈЕ
 Првомајска б.б., MK
(540)	

(591)	 бела,	жолта,	сина,	црвена,	црна	и	зелена
(554)	 тродимензионална
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	3		средства	за	белење	и	други	супстанции	за	
перење,	препарати	за	чистење,	полирање	,	сапуни,	
производи	за	одмастување,	дезинфекција.	

(210)	 TM  2006/1074	 (220)	 03/11/2006
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Cloetta Fazer Chocolates Ltd.
 Fazerintie 6, FI-01230 Vantaa, FI
(740)	 Бајалски	Димитар,	 адвокат	 Ул.	 Ѓуро	 Ѓаковиќ	 бр.	

72/1-1	1000	Скопје
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(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	30  кафе,	чај,	какао,		шеќер,	ориз,	тапиока,	саго,	
замена	 за	 кафе;	 брашно	 и	 производи	 од	 жита,	
леб,	 сладолед,	 мед,	 меласа;	 квасец,	 прашок	 за	
печење,		сол,	сенф;	оцет,	сосoви	(како	мирудии),	
мирудии;	мраз	

(210)	 TM  2006/1080	 (220)	 07/11/2006
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Hemofarm кoncern A.D. farmaceutsko-hemijska 

industrija
 Beogradski put bb, 26 300 Vrsac, YU
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

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

RESPEKT

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	16  	хартија	,	картон	и	производите	од	нив	што	не	
се	опфатени	со	другите	класи	(освен	самолеплива	
хартија,	 хартија	 или	 филм	 со	 самолеплива	
позадина),	 печатени	 работи,	 книговезнички	
материјали,	 фотографии,	 канцелариски	 мате–
ријали,	лепила	за		канцелариска	и	куќна	употреба,	
машини	 за	 пишување	 и	 	 	 канцелариски	 прибор	
(освен	 мебел),	 материјали	 за	 пакување,	 што	 не	
се	опфатени	во	другите	класи,	печатарски	букви,	
клишиња	
кл. 25			облека,	чевли	и	капи
кл.	35		огласување,	водење	на	работење,	управу–
вање	со	работи,	канцелариски	работи	

(210)	 TM  2006/1124	 (220)	 23/11/2006
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 СКОВИН АД СКОПЈЕ
 ул.15 Корпус бр.3,1000 Скопје, MK
(540)	

(591)	 црвена,	црна,	златна,	кафена	и	светло	кафена
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	33  вино	

(210)	 TM  2006/1151	 (220)	 01/12/2006
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 THE COCA - COLA COMPANY
 One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia, GA 30313, 

US
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

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

FANTA WORLD

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 32 	 пиво,	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалaци,	 пијалaци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалaци	

(210)	 TM  2006/1153	 (220)	 01/12/2006
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 АВТО МОТО СОЈУЗ НА МАКЕДОНИЈА 
 ул. Иво Рибар Лола бр. 51 Скопје, MK
(540)	

(591)	 жолта	и	црна
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	39		транспортни	услуги,	пакување	и	складирање	
стоки,	организирање	патувања	
кл.	40		обработка	на	материјали	

(210)	 TM  2006/1154	 (220)	 01/12/2006
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 АВТО МОТО СОЈУЗ НА МАКЕДОНИЈА 
 ул. Иво Рибар Лола бр. 51 Скопје, MK
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(540)	

(591)	 жолта	и	црна
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	39		транспортни	услуги,	пакување	и	складирање	
стока,	организирање	патувања	
кл. 40  обработка	на	материјали	

(210)	 TM  2006/1156	 (220)	 01/12/2006
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 АВТО МОТО СОЈУЗ НА МАКЕДОНИЈА 
 ул. Иво Рибар Лола бр. 51 Скопје, MK
(540)	

(591)	 жолта	и	црна
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	39		транспортни	услуги,	пакување	и	складирање	
стока,	организирање	патувања	
кл.	40		обработка	на	материјали	

(210)	 TM  2006/1157	 (220)	 01/12/2006
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 АВТО МОТО СОЈУЗ НА МАКЕДОНИЈА 
 ул. Иво Рибар Лола бр. 51 Скопје, MK
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	39		транспортни	услуги,	пакување	и	складирање	
стока,	организирање	патувања	
кл. 40		обработка	на	материјали	

	

(210)	 TM  2006/1158	 (220)	 01/12/2006
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 АВТО МОТО СОЈУЗ НА МАКЕДОНИЈА 
 ул. Иво Рибар Лола бр. 51 Скопје, MK
(540)	

(591)	 црна
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	39		транспортни	услуги,	пакување	и	складирање	
стока,	организирање	патувања	
кл. 40		обработка	на	материјали	

(210)	 TM  2006/1159	 (220)	 01/12/2006
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 АВТО МОТО СОЈУЗ НА МАКЕДОНИЈА 
 ул. Иво Рибар Лола бр. 51 Скопје, MK
(540)	

(591)	 жолта,	црна	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	39  транспортни	услуги,	пакување	и	складирање	
стока,	организирање	патувања	
кл. 40 	обработка	на	материјали	

(210)	 TM  2006/1160	 (220)	 01/12/2006
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 АВТО МОТО СОЈУЗ НА МАКЕДОНИЈА 
 ул. Иво Рибар Лола бр. 51 Скопје, MK
(540)	

(591)	 жолта,	црна	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 39		транспортни	услуги,	пакување	и	складирање	
стока,	организирање	патувања	
кл.	40		обработка	на	материјали	

(210)	 TM  2006/1219	 (220)	 19/12/2006
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Друштво за производство и промет БМГ 

ИМПЕКС ДОО увоз-извоз Скопје
 ул. Вергино бр. 89 Скопје, MK
(740)	 Александра	Трајчовска,	адвокат	Ул.	Бојмија	бр.	4	

лок.1	1000	Скопје
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(540)	

(591)	 црвена,	црна	и	темно	портокалова
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	30		цејлонски	чај	
кл. 43		услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци;	
привремено	сместување	

(210)	 TM  2006/1223	 (220)	 19/12/2006
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Telefonaktiebolaget  LM Ericsson
 SE-164 83 Stockholm, SE
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ	бул.	„Кочо	Рацин“	

бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
(540)	

ERICSSON

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	37		услуги	на	одржување	
кл.	41		обезбедување	база	на	податоци	и	книги	за	
упатства	во	областа	на	музиката,	видеото	радиото,	
телевизијата,	 вестите,	 спортовите,	 игрите,	
културните	 настани,	 забавите	 и	 уметностите	 и	
слободното	 време	 преку	 коминикациски	 мрежи;	
обезбедување	 информации,	 аудио,	 видео,	
графичка,	 текстуална	 и	 друга	 мултимедијална	
содржина	 во	 областа	 на	 музиката,	 видеото,	
радиото,	 телевизијата,	 вестите,	 спортовите,	
игрите,	културните	настани,	забави	и	уметноста	и	
слободното	време	преку	комуникациски	мрежи;	
кл. 42		лиценцирање	интелектуална	сопственост;	
лиценцирање	 компјутерски	 софтвер,	 како	 и	
производи	и	услуги	за	забава	

(210)	 TM  2007/38	 (220)	 16/01/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 ЛИОН ДОО 
 ул. Ленинова бр. 1 2200 Св. Николе, MK
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 30	 	 	 бадеми	 (слатки	 врз	 база	 на	 бадеми),	
медени	слатки,	мента	за	слатки,	овошни	слатки,	
чајни	колачиња	

(210)	 TM  2007/40	 (220)	 16/01/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 ЛИОН ДОО 
 ул. Ленинова бр. 1 2200 Св. Николе, MK
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 29  	 сушено	 и	 варено	 овошје,	 желатин	 за	
исхрана,	желиња	за	исхрана,	зашеќерено	овошје,	
изматен	 шлаг,	 какао-путер,	 кокосов	 путер,	
мармалад,	млеко,	овошни	желиња,	ореви,	путер	
кл. 30 	 	 ароматични	 препарати	 за	 употреба	
во	 исхраната,	 ароми	 за	 слатки	 (различни	 од	
етеричните	 масла),	 бадеми	 (слатки	 врз	 база	 на	
бадеми),	 бадемово	 тесто,	 бисквити,	 бонбони,	
ванилија	 /арома/,	 вафли,	 гуми	 за	 џвакање,	
екстракти	на	слад	за	употреба	во	исхраната,	жита	
(приправки	од	жита),	 какао,	 какао	 (производи	од	
какао),	 какао	 со	 млеко,	 карамел	 бонбони,	 кафе	
(ароми),	 марципан	 /слатки	 од	 шеќер	 и	 бадем/,	
мед,	 медени	 слатки,	 мента	 за	 слатки,	 мирудии,	
ароматични,	 овошни	 слатки,	 пудинзи,	 скробни	
производи	 за	 употреба	 во	 исхраната,	 слад	 за	
исхрана,	 слаткарски	 производи,	 слатки,	 слатки	
(тесто	 за	 слатки),	 фино	 ситно	 печиво,	 чајни	
колачиња,	чоколадни	пијалаци,	чоколадно	млеко	
/напивка/	чоколадо,	шеќерни	производи	
кл. 31   градинарски	и	шумски	производи	и	зрнести	
производи	што	не	се	опфатени	со	другите	класи,	
агруми	 (јужно	 овошје),	 бадеми	 /овошје/,	 жита	
во	 зрна	 /не	 обработени/,	 зрна	 /жита/,	 лешници,	
ореви,	портокали,	пченица,	пченка,	сезам	

(210)	 TM  2007/41	 (220)	 16/01/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 ЛИОН ДОО 
 ул. Ленинова бр. 1 2200 Св. Николе, MK
(540)	

BISFINO

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 29 	 	 сушено	 и	 варено	 овошје,	 желатин	 за	
исхрана,	желиња	за	исхрана,	зашеќерено	овошје,	
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изматен	 шлаг,	 какао-путер,	 кокосов	 путер,	
мармалад,	млеко,	овошни	желиња,	ореви,	путер	
кл.	 30  	 ароматични	 препарати	 за	 употреба	
во	 исхраната,	 ароми	 за	 слатки	 (различни	 од	
етеричните	 масла),	 бадеми	 (слатки	 врз	 база	 на	
бадеми),	 бадемово	 тесто,	 бисквити,	 бонбони,	
ванилија	 /арома/,	 вафли,	 гуми	 за	 џвакање,	
екстракти	на	слад	за	употреба	во	исхраната,	жита	
(приправки	од	жита),	 какао,	 какао	 (производи	од	
какао),	 какао	 со	 млеко,	 карамел	 бонбони,	 кафе	
(ароми),	 марципан	 /слатки	 од	 шеќер	 и	 бадем/,	
мед,	 медени	 слатки,	 мента	 за	 слатки,	 мирудии,	
ароматични,	 овошни	 слатки,	 пудинзи,	 скробни	
производи	 за	 употреба	 во	 исхраната,	 слад	 за	
исхрана,	 слаткарски	 производи,	 слатки,	 слатки	
(тесто	 за	 слатки),	 фино	 ситно	 печиво,	 чајни	
колачиња,	чоколадни	пијалаци,	чоколадно	млеко	
/напивка/	чоколадо,	шеќерни	производи	
кл.	31			градинарски	и	шумски	производи	и	зрнести	
производи	што	не	се	опфатени	со	другите	класи,	
агруми	 (јужно	 овошје),	 бадеми	 /овошје/,	 жита	
во	 зрна	 /не	 обработени/,	 зрна	 /жита/,	 лешници,	
ореви,	портокали,	пченица,	пченка,	сезам	

(210)	 TM  2007/42	 (220)	 16/01/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 ЛИОН ДОО 
 ул. Ленинова бр. 1 2200 Св. Николе, MK
(540)	

(591)	 бела,	жолта,	светло	и	темно	сина,	црвена,	светло	
и	темно	кафена,	сива	и	црна

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	29  какао-путер,	кокосов	путер	
кл.	30 		бадеми	(слатки	врз	база	на	бадеми),	баде–
мово	тесто,	какао	(производи	од	какао)	

(210)	 TM  2007/68	 (220)	 25/01/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 ID BIOMEDICAL CORPORATION OF QUEBEC
 525 Cartier Blvd. West LAVAL QC H7V 3S8 , CA
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

FLULAVAL

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 5		вакцини	за	употреба	кај	човекот	

(210)	 TM  2007/69	 (220)	 25/01/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 ID BIOMEDICAL CORPORATION OF QUEBEC
 525 Cartier Blvd. West LAVAL QC H7V 3S8 , CA
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

FLUZACTAL

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	5 	вакцини	за	употреба	кај	човекот	

(210)	 TM  2007/112	 (220)	 05/02/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 LEADTEK RESEARCH, INC. (a corporation 

incorporated under the laws of Taiwan, R.O.C.)
 18F, No. 166, Chien-YI Road, Chung-Ho, Taipei 

Hsien, Taiwan (235) R.O.C., TW
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	9		компјутерски	интерфејс	картички;	интегрални	
кола;	 компјутерски	 матични	 плочи;	 компјутерски	
графички	 картрчки	 со	 контрола	 	 	 	 на	 брзината;	
компјутерски	 видео	 графички	 картички	 (VGA);	
звучни	 картички;	 видео	 телефони;	 компјутери;	
модеми;	 компјутерски	 софтвер	 што	 служи	 за	
контрола	 на	 мрежните	 интерфејс	 картички;	
компјутерски	софтвер	што	служи	за	подобрување	
на	аудио-визуелните	можности	на	мултимедиските	
апликации,	имено	за	интеграција	на	текст,	аудио,	
графички	 содржини,	 неподвижни	 и	 подвижни	
слики;	телефони;	рутери	за	компјутерски	мрежи;	
системи	 за	 глобално	 одредување	 на	 локацијата	
(GPS)	што	се	состојат	од	компјутери,	компјутерски	
софтвер,	 предаватели,	 приемници	 и	 мрежни	
интерфејс	 уреди;	 сигурносни	 уреди,	 имено,	
камери	 за	 набљудување,	 видео	 рекордери		
за	 	 	 набљудување	 	 и	 	 видео	 	 предаватели	 	 	 за			
набљудување	 	 кои	 служат	 за	 набљудување	 од	
оддалечено	место;	сигнал	конвертори;	антени	за	
системи	 за	 глобално	 одредување	 на	 локацијата	
(GPS);	 приемници	 за	 системи	 за	 глобално	
одредување	на	локацијата	(GPS);	предаватели	за	
системи	 за	 глобално	 одредување	 на	 локацијата	
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(GPS);	видео	конференциски	апарати;	био-сигнал	
детектори;	 био-сигнал	 ресивери;	 био-сигнал	
процесори;	 био-сигнал	 рекордери;	 био	 чипови;	
интернет	протокол	(IP)	камери	

(210)	 TM  2007/139	 (220)	 12/02/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 МАКПРОМЕТ-Штип
 Брегалничка бб. 2000 Штип, MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	30 	бонбони,	карамел	бонбони	
кл. 35 	трговски	дејности	
кл. 43 	услужни	дејности	за	снабдување	со	храна	
и	пијалаци	

(210)	 TM  2007/140	 (220)	 12/02/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 МАКПРОМЕТ-Штип
 Брегалничка бб. 2000 Штип, MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 30 	 ароматични	 препарати	 за	 употреба	
во	 исхраната,	 ароми	 за	 слатки	 (различни	 од	

етеричните	 масла),	 бадеми	 (слатки	 врз	 база	 на	
бадеми),	 бадемово	 тесто,	 бисквити,	 божиќните	
дрва	 (слатки	 за	 украсување	 на	 божиќни	 дрва),	
бонбони,	 ванилија	 /арома/,	 вафли,	 гуми	 за	
џвакање,	 екстракти	 на	 слад	 за	 употреба	 во	
исхраната,	 жита	 (снегулки	 од	 сушени	 жита),	
зобени	 снегулки,	 какао,	 какао	 (производи	 од	
какао),	 какао	 со	 млеко,	 карамел	 бонбони,	 кафе	
(ароми),	 марципан	 /слатки	 од	 шеќер	 и	 бадем/,	
мед,	 медени	 слатки,	 мента	 за	 слатки,	 мирудии,	
ароматични,	 овошни	 слатки,	 пастили	 (бонбони),	
пудинзи,	пченкарни	пуканки,	пченкарни	снегулки,	
скробни	 производи	 за	 употреба	 во	 исхраната,	
слад	за	исхрана,	сладолед	(прашок	за	сладолед)	
слаткарски	 производи,	 слатки,	 слатки	 (тесто	 за	
слатки),	 фондани	 (врста	 бонбони),	 фино	 ситно	
печиво,	 чаеви,	 чајни	 колачиња,	 чоколадни	
пијалаци,	 чоколадно	 млеко	 /напивка/,	 чоколада,	
шеќерни	 производи,	 шеќерни	 производи	 за	
украсување	божиќни	дрва	
кл. 31 	 бадеми,	 жита	 во	 зрно	 /необработени/,	
кокосов	 орев,	 леќа,	 лешници,	 маслинки,	 ореви,	
печурки	/свежи/,	сезам	
кл.	35  услуги	при	продажба	на	големо	и	мало	со:	
ароматични	препарати	за	употреба	во	исхраната,	
ароми	за	слатки	(различни	од	етеричните	масла),	
бадеми	 (слатки	 врз	 база	 на	 бадеми),	 бадемово	
тесто,	 бисквити,	 божиќни	 дрва	 (слатки	 за	
украсување	на	божиќните	дрва),	бонбони,	ванилија	
/арома/,	 вафли,	 гуми	 за	 џвакање,	 екстракти	 на	
слад	 за	 употреба	 во	 исхраната,	 жита	 (снегулки	
од	 сушени	 жита),	 зобени	 снегулки,	 какао,	 какао	
(производи	 од	 какао),	 какао	 со	 млеко,	 карамел	
бонбони,	кафе	(ароми),	марципан	/слатки	од	шеќер	
и	 бадем/,	 мед,	 медени	 слатки,	 мента	 за	 слатки,	
мирудии,	 ароматични,	 овошни	 слатки,	 пастили	
(бонбони),	пудинзи,	пченкарни	пуканки,	пченкарни	
снегулки,	 скробни	 производи	 за	 употреба	 во	
исхраната,	слад	за	исхрана,	сладолед	(прашок	за	
сладолед)	 слаткарски	 производи,	 слатки,	 слатки	
(тесто	за	слатки),	фондани	(врста	бонбони),	фино	
ситно	печиво,	чаеви,	чајни	 колачиња,	чоколадни	
пијалаци,	 чоколадно	 млеко	 /напивка/,	 чоколада,	
шеќерни	 производи,	 шеќерни	 производи	 за	
украсување	божиќни	дрва,	бадеми,	жита	во	зрно	
/необработени/,	 кокосов	 орев,	 леќа,	 лешници,	
маслинки,	ореви,	печурки	/свежи/,	сезам	

(210)	 TM  2007/164	 (220)	 19/02/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

МИРАНА Мирсинова Ана експорт-импорт 
ДООЕЛ

 ул.” Благој Нечев” бр. 49, 1400 Велес, MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
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(540)	

(591)	 црвена,	 сина,	 жолта,	 зелена,	 бела,	 сребрена	 и	
кафена

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 29 		маргарин	

(210)	 TM  2007/169	 (220)	 21/02/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Д.П. ПЕЛА ПРОЕКТ ДООЕЛ увоз-извоз - Скопје
 ул. Мито Хаџи-Василев Јасмин бр. 50/III - 

Скопје, MK
(540)	

(591)	 црно	и	црвено
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 42	 	 архитектонски	 и	 инженерско	 технички	
услуги	

(210)	 TM  2007/190	 (220)	 01/03/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Тодорче Коцев
 ул. Сирма Војвода бр. 12 1000 Скопје, MK
(740)	 Адвокатско	 друштво	 ДЕ	 ЛЕГЕ	 Калеска	 и	

Цветановска	 ДТЦ	 Мавровка	 лам.	 Ц	 3/2	 1000	
Скопје

(540)

JAДИ БУРЕК

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	35 	огласување,	водење	на	работење,	управу–
вање	со	работи	канцелариски	работи	
кл.	41	 	образовни	услуги,	подготвување	настава,	
забава,	спортски	и	културни	активности	

(210)	 TM  2007/196	 (220)	 02/03/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Друштво за производство, трговија и 

услуги БЕНТОН-НИ ДООЕЛ Експорт-Импорт 
Куманово

 ул. „1- ви Мај” бр.4 Куманово, MK
(540)	

(591)	 бела,	жолта,	зелена,	црна,	светло	и	темно	сина,	
сива	и	нијанси	на	кафено

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	3		средства	за	чистење	садови	

(210)	 TM  2007/202	 (220)	 05/03/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Скопски пазар ад Скопје
 бул. Јане Сандански бр. 109 б, MK
(540)	

(591)	 црвена	и	зелена
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	35			услуги	за	продажба	на	големо	и	мало	со	
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,	месо,	риби,	живина	и	
дивеч;	месни	преработки;	конзервирано,	сушено	и	
варено	овошје	и	зеленчук,	желе,	џемови,	компоти,	
јајца,	млеко	и	млечни	производи;	масло		и	масти	
за	 јадење,	кафе,	чај,	шеќер,	ориз,	тапиока,	саго,	
замена	 за	 кафе,	 брашно	 и	 производи	 од	 жито,	
леб,	 сладолед,	 мед,	 меласа,	 квасец,	 прашок	 за	
печење;	 сол,	 сенф,	оцет,	 сосови	 (како	мирудии),	
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мирудии,	 мраз,	 пиво,	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	
други	безалкохолни	пијалаци,	пијалаци	од	овошје	
и	 овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	 на	 пијалаци,	 алкохолни	 пијалаци	
(освен	 пиво),	 тутун,	 производи	 за	 пушачите;	
кибрит	

(210)	 TM  2007/211	 (220)	 06/03/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Друштво за трговија и услуги МА-КРО МЕД 

увоз-извоз Скопје
 ул. Иво Рибар Лола бр. 26 а, MK
(740)	 ТРЧКОВА	 СЛАВИЦА,	 адвокат	 Ул.	 Мито	

Хаџивасилев	Јасмин	бр.28/16	1000	Скопје
(540)	

PAMITOR

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 5  фармацевтски	 и	 медицински	 препарати	 и	
лекови	

(210)	 TM  2007/214	 (220)	 06/03/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Farmasvis dooel
 ul. Londonska 19/3/6 1000, Skopje , MK
(540)	

DICLOJET

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	5 	фармацевтски	производи	

(210)	 TM  2007/215	 (220)	 07/03/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Deutsche Telekom AG
 Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

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

FAVEOTRON

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	9	 	апарати	и	инструменти,	научни,	поморски,	
геодетски,	 фотографски,	 кинематографски,	
оптички,	 за	 вагање,	 мерење,	 сигнализација,	
контрола	(инспекција),	спасување	и	настава;	апа–
рати	 и	 инструменти	 за	 спроведување,	 прекин,	
трансформација,	 акумулација,	 регулирање	 или	
контрола	на	 електрицитет;	 апарати	 за	 снимање,	
пренос,	обработка	и	репродукција	на	звук,	слика	

или	 податоци;	 магнетски	 носачи	 на	 податоци,	
автоматски	машини	и	механизми	за	апарати	што	
се	 задвижуваат	 со	 монета	 или	 жетон;	 сметачки	
машини,	 опрема	 за	 обработка	 на	 податоци	 и	
компјутери;	 снимени	 или	 неснимени	 носачи	 на	
податоци	 (вклучени	 во	 класата	 9);	 компјутерски	
програми	 (сочувани);	 електронски	 снимени	
податоци	(кои	можат	да	се	преземаат)	;	електронски	
публикации	(кои	можат	да	се	преземаат)
кл.	16		печатени		работи;			фотографии;			канцела–
риски	 	 	 реквизити	 	 	 (освен	мебел);	материјал	 за	
настава	и	обука	(освен	апарати)
кл.	 35	 	 огласување;	 водење	 	 работи;	 	 деловно			
управување;	 собирање,	 систематизација,	
составување	и	економска	анализа	на	податоци	и	
информации	 во	 компјутерски	 бази	 на	 податоци;	
услуги	 на	 продажба	 на	 мало	 (исто	 така	 преко	
интернет	и	други	комуникациски	мрежи),	во	врска	
со	стоки	од	класите	9	и	16
кл.	36 	осигурување;	финансиски	работи;	парич–
ни	 (монетарни)	 работи;	 работи	 поврзани	 со	
недвижности	
кл.	38		телекомуникации;					новински					агенции;					
изнајмување	 	 	 	 	 на	 телекомуиикациска	 опрема;	
информации	за		телекомуникации

	 кл.	42  научни			и		технолошки		услуги		и			истражување		
и	 	 проектирање	 	 во	 врска	 со	 наведени	 услуги;	
услуги	 на	 индустриска	 анализа	 и	 истражување;	
проектирање	 и	 развој	 на	 компјутерски	 хардвер,	
софтвер	 и	 база	 на	 податоци;	 одржување	 на	
софтвер;	 техничко	 советување;	 услуги	 на	
меморирање	 (чување)	 на	 елекгронски	 податоци;	
изнајмување	 опрема	 за	 обработка	 на	 податоци;	
проектирање	на	веб	(web)			страници	за	други

(210)	 TM  2007/216	 (220)	 07/03/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 L’OREAL
 14 , rue Royale, 75008 Paris, FR
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	ул.	‘‘Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

AMOR AMOR

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 3 	 	парфеми;	тоалетна	вода;	 геловн,	соли	за	
бањање	и	за	туширање	кои	не	се	за	медицинска	
употреба;	 тоалетни	 сапуни,	деодоранси	 за	 тело;	
козметика,	имено,	креми,	млека,	лосиони,	гелови	
и	 пудри	 за	 лицето,	 телото	 и	 рацете;	 препаратн	
за	 заштита	 од	 сонце	 (козметички	 производи);	
мејк	 ап	 препарати;	 шампони;	 гелови,	 спрееви,	
пенастн	креми	и	мелеми	за	стилизирање	на	коса	
и	lieni	нл	коса;	лак	за	коса;	препарати	за	боење	и	
отстранување	на	бојата	на	 косата;	препарати	за	
трајна	ондулација	и	виткање	на	косата;	етерични	
масла	за	лична	употреба

	



Glasnik, 15/2, str. 94-212, april 2008 Skopje

Trgovski marki

122

TM 2007/217

(210)	 TM  2007/217	 (220)	 07/03/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, 

trgovinu i usluge
 ul. Marijana Cavica br.1, HR
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 бела,	жолта,	жолтозелена,	светло	и	темно	зелена,	
црвена	и	темно	сина

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	30		мајонез	

(210)	 TM  2007/220	 (220)	 07/03/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Styria Medien AG
 Schonaugasse 64 A-8010 Graz, AT
(740)	 ГАВРИЛОВСКА	 АЛЕКСАНДРА,	 адвокат	 	 бул.	

Партизански	одреди	бр.103/26	1000	Скопје
(540)	

(591)	 темно	црвена,	портокалова	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 9	 	 електронски	 публикации	 што	 се	 префр–
луваат	
кл.	16		книги,	магазини,	весници,	печатени	мате–
ријали
кл.	35 		огласување,			бизнис			менаџмент/		орга–
низација			и			водење	настани,	пазарни	и	трговски	
саеми	за	економски	и	пропагандни	цели.	
кл.	38 	 	собирање	и	пренос	на	вести,	телекому–
никации
кл.	41			електронски				публикации	што	се	префр–
луваат,		објавување					на	текствови	(освен	текстови	
за	огласување)

кл.	42 		употреба	и	водење	права,	особено	права	
од	интелектуална	сопственост,	концесии	и	права	
на	емитување
кл. 43		услуги				на				обезбедување				храна				и				
пијалаци,				привремено	сместување	

(210)	 TM  2007/222	 (220)	 09/03/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Друштво за производство, промет и услуги 

СТАР ГРУП ДОО експорт-импорт 
 ул.2 бр.1 село Визбегово- Скопје, MK
(740)	 ГАВРИЛОВСКА	 АЛЕКСАНДРА,	 адвокат	 бул.	

Партизански	одреди	бр.103/26	1000	Скопје
(540)	

(591)	 светло	и	темно	сина,	жолта	и	зелена
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	3 	шамичиња	натопени	во	козметички	лосиони,	
памук	за	козметичка	употреба	
кл.	 16 	 бришачи	 за	 раце/хартиени/,	 пелени	 од	
хартија	 или	 целулоза	 за	 еднократна	 употреба,	
пелени-гакиќички	 од	 харитја	 или	 целулоза	 за	
еднократна	 употреба,	 хартиени	 крпчиња	 за	
симнување	 шминка,	 хигиенска	 хартија,	 џебни	
шамичиња	/хартиени/	

(210)	 TM  2007/223	 (220)	 09/03/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Друштво за производство, промет и услуги 

СТАР ГРУП ДОО експорт-импорт 
 ул.2 бр.1 село Визбегово- Скопје, MK
(740)	 ГАВРИЛОВСКА	 АЛЕКСАНДРА,	 адвокат	 бул.	

Партизански	одреди	бр.103/26	1000	Скопје
(540)	

(591)	 жолта,	црна,	розова,	циклама	и	виолетова
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 3		шамичиња	натопени	во	козметички	лосиони,	
памук	за	козметичка	употреба	
кл.	 16	 	 бришачи	 за	 раце/хартиени/,	 пелени	 од	
хартија	 или	 целулоза	 за	 еднократна	 употреба,	
пелени-гакиќички	 од	 харитја	 или	 целулоза	 за	
еднократна	 употреба,	 хартиени	 крпчиња	 за	
симнување	 шминка,	 хигиенска	 хартија,	 џебни	
шамичиња		/хартиени/	
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(210)	 TM  2007/226	 (220)	 09/03/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 ДСПТ „ВЕЗЕ ШАРИ” ДОО експорт-импорт
 с. Требош, Желино , MK
(540)	

(591)	 бела,	зелена,	сина	и	црвена
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	29  		месо,	риба,	живина	и	дивеч,	месни	прера–
ботки,	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	произ–
води	и	зрнести	производи	кои	не	се	опфатени	со	
другите	 класи,	 животни	 (живи),	 свежо	 овошје	 и	
зеленчук,	семиња,	билки	и	природно	цвеќе,	храна	
за	животни,	пивски	слад

(210)	 TM  2007/227	 (220)	 12/03/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Приватна здраствена установа - 

специјалистичка ординација по офталмологија 
„ВИЗИЈА” Скопје 

 ул. Никола Парапунов б.б. Скопје, MK
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ		бул.	„Кочо	Рацин”	

бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
(540)	

(591)	 	розова,	црна	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	35	 	услуги	на	огласување	и	реклама,	водење		
комерцијална	 дејност,комерцијална	 адми–
нистрација,	уредувачка	дејност;	
кл.	41		подучување	(едукација),	развој	на	ментални	
способности,	 стручно	 оспособување,	 разонода,	
забава,	рекреација,	спортски	и	културни	дејности;	
кл. 44	 	 закрепнување	 (хранење),	 лекарска	
хигиенска	нега	и	нега	на	убавина,научни	и	индус–
триски	истражувања,	 услуги	 кои	не	можат	да	 се	
најдат	во		другите	класи;	
	

	

(210)	 TM  2007/228	 (220)	 12/03/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Приватна здраствена установа - 

специјалистичка ординација по офталмологија 
„ВИЗИЈА” Скопје

 ул. Никола Парапунов б.б. Скопје, MK
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ		бул.	„Кочо	Рацин”	

бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
(540)	

(591)	 	розова,	црна	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	35	 	услуги	на	огласување	и	реклама,	водење		
комерцијална	 дејност,комерцијална	 админис–
трација,	уредувачка	дејност;	
кл. 41 	подучување	(едукација),	развој	на	ментални	
способности,	 стручно	 оспособување,	 разонода,	
забава,	рекреација,	спортски	и	културни	дејности;	
кл.	 44 	 закрепнување	 (хранење),	 лекарска	
хигиенска	 нега	 и	 нега	 на	 убавината,научни	 и	
индустриски	 истражувања,	 услуги	што	 не	можат	
да	се	најдат	во		другите	класи;	

(210)	 TM  2007/229	 (220)	 12/03/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 United States Polo Association (c/o USPA 

Properties, Inc.)
 771 Corporation Drive, Suite 530, Lexington, 

Kentucky 40503, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	
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(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 25			одела	и	јакни,	кошули,	панталони,	кожна	
облека,	 облека	 од	 тексас	 ллатно,	 плетенн	
предмети	за	облекување,	долна	облека,	чорапи,	
кравати,	 обувки,	 облека	 за	 спиење,	 спортска	
облека	(маици	со	куси	ракави,	поло	маици,	гаќички	
за	 капење	 и	 костуми	 за	 капење,	 дуксери,јакни),	
производи	 за	 облекување	 за	 студено	 време	
(шапки,	 ракавици,	 шалови,	 капи),	 надворешна	
облека	(од	кожа,	од	ткаенина	и	облека	за	дожд),	
колани	(кожни	и	плетени)	за	момчиња	и	возрасни	
мажи;	капути,	јакни,	панталони,	кошули,	облека	од	
тексас	 платно,	 кожна	 облека,	 плетени	 предмети	
за	 облекување,	 долна	 облека,	 чорапи,	 обувки,	
облека	 за	 спиење,	 спортска	 облека	 (маици	 со	
куси	 	 ракави,	 поло	 маици,	 гаќички	 за	 капење	 и	
костуми	за	капење,	дуксери,	јакни),	производи	за	
облекување	за	студено	време	(шапки,	ракавици,	
шалови,	 капи),	 надворешна	 облека	 (од	 кожа,	
од	ткаенина	н	облека	за	дожд),	 колани	 (кожни	и	
плетени)	за	девојчиња	и	жени

(210)	 TM  2007/230	 (220)	 12/03/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 United States Polo Association (c/o USPA 

Properties, Inc.)
 771 Corporation Drive, Suite 530, Lexington, 

Kentucky 40503, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

U.S. POLO ASSOCIATION

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	18 	цилиндрични	торби,	раннци,	актен-чанти,	
рачни	чанти,	чадори,	патни	торби,	багаж,	парич–
ници	и	чанти.	

(210)	 TM  2007/234	 (220)	 13/03/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	  ACE Limited
 ACE Global Headquarters, 17 Woodbourne 

Avenue, Hamilton 08, Bermuda, KY
(740)	 Бајалски	Димитар,	адвокат		Ул.	Ѓуро	Ѓаковиќ	бр.	

72/1-1	1000	Скопје
(540)	

ESIS

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	36		осигурителни	услуги	
	
	

(210)	 TM  2007/236	 (220)	 14/03/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија АД 

Скопје
 ул. Кузман Јосифовски Питу 15, 1000 Скопје, 

MK
(740)	 Леонид	Трпеноски,	адвокат	ул.”Максим	Горки”	бр.	

18	локал	8,	1000	Скопје
(540)	

(591)	 бела	и	зелена
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	9	 	апарати	и	инструменти:	научни,	поморски,	
геодетски,	 фотографски,	 кинематографски,	
оптички	 за	 мерење,	 сигнализација,	 контрола	
(инспекција),	 спасување	 и	 нартава;	 апарати	 за	
снимање,	 пренос	 и	 репродукција	 на	 звук	 или	
слика,	 магнетски	 носачи	 на	 податоци,	 дискови	
за	 снимање,	 автомат1ски	 машини	 и	 механизми	
за	 апаратите	што	 се	 активираат	 со	 монетИ	 или	
жетони,	 регистар	 каси,	 машини	 за	 сметање	 и	
опрема	 за	 обработка	 на	 податоци	 и	 компјутери,	
апарати	за	гаснење	пожар
кл.	38 		телекомуникации

(210)	 TM  2007/237	 (220)	 14/03/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија АД 

Скопје
 ул. Кузман Јосифовски Питу 15, 1000 Скопје, 

MK
(740)	 Леонид	Трпеноски,	адвокат		ул.”Максим	Горки”	бр.	

18	локал	8,	1000	Скопје
(540)	

(591)	 бела,	зелена	и	темно	зелена
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	9	 	aпарати	и	инструменти:	научни,	поморски,	
геодетски,	 фотографски,	 кинематографски,	
оптички	 за	 мерење,	 сигнализација,	 контрола	
(инспекција),	 спасување	 и	 нартава;	 апарати	 за	
снимање,	 пренос	 и	 репродукција	 на	 звук	 или	
слика,	 магнетски	 носачи	 на	 податоци,	 дискови	
за	снимање,	автоматски	машини	и	механизми	за	
апаратите	што	се	активираат	со	монет	или	жетони,	

TM 2007/230
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TM 2007/258

регистар	 каси,	машини	 за	 сметање	и	 опрема	 за	
обработка	на	податоци	и	компјутери,	апарати	за	
гаснење	пожар
кл.	38			телекомуникации

(210)	 TM  2007/238	 (220)	 14/03/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија АД 

Скопје
 ул. Кузман Јосифовски Питу 15, 1000 Скопје, 

MK
(740)	 Леонид	Трпеноски,	адвокат		ул.”Максим	Горки”	бр.	

18	локал	8,	1000	Скопје
(540)	
			

(591)	 бела	и	зелена
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	9 	апарати	и	инструменти:	научни,	поморски,	
геодетски,	 фотографски,	 кинематографски,	
оптички	 за	 мерење,	 сигнализација,	 контрола	
(инспекција),	 спасување	 и	 нартава;	 апарати	 за	
снимање,	 пренос	 и	 репродукција	 на	 звук	 или	
слика,	 магнетски	 носачи	 на	 податоци,	 дискови	
за	снимање,	автоматски	машини	и	механизми	за	
апаратите	што	се	активираат	со	монет	или	жетони,	
регистар	 каси,	машини	 за	 сметање	и	 опрема	 за	
обработка	на	податоци	и	компјутери,	апарати	за	
гаснење	пожар
кл.	38			телекомуникации

(210)	 TM  2007/239	 (220)	 14/03/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија АД 

Скопје
 ул. Кузман Јосифовски Питу 15, 1000 Скопје, 

MK
(740)	 Леонид	Трпеноски,	адвокат		ул.”Максим	Горки”	бр.	

18	локал	8,	1000	Скопје
(540)	

(591)	 бела,	зелена	и	светло	зелена
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	9	 	апарати	и	инструменти:	научни,	поморски,	
геодетски,	 фотографски,	 кинематографски,	
оптички	 за	 мерење,	 сигнализација,	 контрола	
(инспекција),	 спасување	 и	 нартава;	 апарати	 за	
снимање,	 пренос	 и	 репродукција	 на	 звук	 или	
слика,	 магнетски	 носачи	 на	 податоци,	 дискови	
за	 снимање,	 автомат1ски	 машини	 и	 механизми	
за	 апаратите	што	 се	 активираат	 со	 монетИ	 или	
жетони,	 регистар	 каси,	 машини	 за	 сметање	 и	
опрема	 за	 обработка	 на	 податоци	 и	 компјутери,	
апарати	за	гаснење	пожар

	 кл. 38			телекомуникации

(210)	 TM  2007/257	 (220)	 22/03/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

ИНДО МИНЕРАЛС & МЕТАЛС ДООЕЛ Скопје
 ул. Дебарца бр. 10, 1000 Скопје, MK
(740)	 БИЛЈАНА	 	 ПАНОВА,	 адвокат	 Ул.”Васил	 Ѓоргов”	

бр.	34/	1-	6,	1000,	Скопје
(540)	

ИММ

(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,	браварски	
производи,	 мали	 метални	 производи,	 метални	
цевки,	 каси,	 производи	 од	 метал,	 што	 не	 се	
опфатени	со	другите	класи,	руди	

(210)	 TM  2007/258	 (220)	 22/03/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

ИНДО МИНЕРАЛС & МЕТАЛС ДООЕЛ Скопје
 ул. Дебарца бр. 10, 1000 Скопје, MK
(740)	 БИЛЈАНА	 	 ПАНОВА,	 адвокат	 Ул.”Васил	 Ѓоргов”	

бр.	34/	1-	6,	1000,	Скопје
(540)	

ИНДО

(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,	браварски	
производи,	 мали	 метални	 производи,	 метални	
цевки,	 каси,	 производи	 од	 метал,	 што	 не	 се	
опфатени	со	другите	класи,	руди	
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(210)	 TM  2007/259	 (220)	 22/03/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

ИНДО МИНЕРАЛС & МЕТАЛС ДООЕЛ Скопје
 ул. Дебарца бр. 10, 1000 Скопје, MK
(740)	 БИЛЈАНА	 	 ПАНОВА,	 адвокат	 Ул.”Васил	 Ѓоргов”	

бр.	34/	1-	6,	1000,	Скопје
(540)	

ИНДО МИНЕРАЛС&МЕТАЛС

(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,	браварски	
производи,	 мали	 метални	 производи,	 метални	
цевки,	 каси,	 производи	 од	 метал,	 што	 не	 се	
опфатени	со	другите	класи,	руди	

(210)	 TM  2007/276	 (220)	 29/03/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 The Coca-Cola Company,
 One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, US
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

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

(554)	 тродимензионална
(551)	 индивидуална
(510,	511)

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	
	

	

(210)	 TM  2007/303	 (220)	 02/04/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 TDR d.o.o.
 Obala V.Nazora 1, 52210 Rovinj, HR
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ	бул.	„Кочо	Рацин”	

бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
(540)	

(591)	 зелена,	сребрено-сива,	бела	и	црна
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 34  	 преработен	 или	 непреработен	 тутун;	
производи	 од	 тутун;	 тутун	 	 за	 пушење,	 тутун	 за	
лулиња,	 тутун	 за	 рачно	 завиткување,	 тутун	 за	
џвакање;	снус	тутун	(шведски	тутун	што	не	чади	
додека	 согорува);	 цигари,	 пури,	 цигарилоси;	
супстанции	за	пушење	што	се	продаваат	заедно	
или	 одделно	 од	 тутун	 а	 не	 се	 за	 медицински	
намени	 и	 не	 се	 наменети	 за	 лекување;	 бурмут;	
пушачки	артикли	вклучени	во	класата	34;	хартија	
за	цигари,	цевчиња	и	чибуци	за	цигари,	кибрити	
кл.	35  	 огласување	и	 рекламирање;	 водење	 на	
работење	 и	 водење	 на	 комерџијална	 дејност;	
управување	 со	 работење;	 комерцијална	
администрација;	 	 комерцијални	 работи;	 уреду–
вачка	дејност;	канцелариски	работи	

(210)	 TM  2007/305	 (220)	 02/04/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 ЕММА С-БАЧИЛО дооел Скопје
 ул. Маџари 14 бр. 31 с. Инџиково, Скопје 1000, 

MK
(540)	

TM 2007/259
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TM 2007/312

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

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	29		сирење	
кл. 35 	услуги	при	продажба	на	големо	и	мало,	со	
сирење	

(210)	 TM  2007/306	 (220)	 03/04/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 GANT AB 
 131 92 Nacka Strand, SE
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

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

GANT

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	9   оптички	помагала;	очила,	очила	за	сонце,	
рамки,	држачи	за	очила,	врвки	за	очила,	кутии	и	
држачи	за	очила	
кл. 18  	кожа	и	имитација	од	кожа,	производи	од	тие	
материјали	што	не	 се	опфатени	во	други	 класи;	
ковчези,	багаж,	патни	торби,	рачни	торби,	актовки,	
паричници,	школски	торби,	спортски	торби,	торби	
за	плажа,	чадори	
кл. 25  	облека,	обукви	и	капи	

(210)	 TM  2007/308	 (220)	 04/04/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 CASTROL LIMITED
 Wakefield House, Pipers Way, Swindon, Wiltshire 

SN3 1RE, UK
(740)	 ШПЕНД	 	 ДЕВАЈА,	 адвокат	 бул.Крсте	 Мисирков	

бр.61/1-5,	1000	Скопје
(540)	

POWER 1

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 4		индустриски	масла	и	масти;	мазива;	масла	
и	 масти	 за	 подмачкување;	 горива;	 нехемиски	
адитиви	 за	 горива,	 подмачкувачи	 и	 масти,	
соединенија	за	собирање	прав	со	навлажување	и	
врзувањ;	осветлувачи	

(210)	 TM  2007/309	 (220)	 05/04/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 МАКЕДОНСКА ФАРМАЦИЈА ДООЕЛ Скопје
 ул. 11 Октомври бр.6/3 Скопје, MK
(740)	 Петре	 Шилегов,	 адвокат	 Бул.К.Ј.Питу	 бр.17	 лок	

33,	1000	Скопје,	1000

(540)	

NORDIPIN

(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	

(210)	 TM  2007/310	 (220)	 05/04/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Syneron Medical Ltd
 Industrial Zone, Tavor Building P.O.B. 550 

Yokneam lllit 20692, IL
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

LITETOUCH

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	10 	ласери	за	стоматолошка	употреба	

(210)	 TM  2007/312	 (220)	 04/04/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 The Procter & Gamble Company One Procter & 

Gamble Plaza,
Cincinnati, Ohio 45202, US
(740)	 МАРГАРИТА		ПЕКЕВСКА,		адвокат		ул.	„Народен	

Фронт”	21/4-5	1000	Скопје,	1000,	Скопје
(540)

АCE

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 3 	 	 препарати	 за	 перење	 и	 белење	 и	 други	
супстанции	 за	 употреба	 при	 перење;	 чистење,	
полирање,	 рибање	 и	 абразивни	 препарати;	
сапуни;	сите	од	претходноспоменатите	производи	
со	или	без	дезинфицирачки	ефекти	
кл. 5			препарати	за	перење,	белење	и	чистење	со	
дезинфицирачка	намена	
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(210)	 TM  2007/320	 (220)	 12/04/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 SuperGen, Inc.
 4140 Dublin Blvd., Suite 200 Dublin, California 

94568, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

DACOGEN

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 5 	фармацевтски	состави	за	третирање	канцер	
(рак)	и	имунолошки	пореметувања	

(210)	 TM  2007/331	 (220)	 19/04/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Јеллов Пагес-Р
 Козле бр. 80-Скопје, MK
(540)	

(591)	 црна,	жолта	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	35		огласување	
кл. 38  телекомуникации	

(210)	 TM  2007/333	 (220)	 16/04/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Пановски Ицо
 Нико Фундали 20/19 7000 Битола, MK
(540)	

(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.	25		облека,	обувки	и	капи	
кл. 28 	 игри	и	играчки,	 производи	 за	 гимнастика	
и	 спорт	 што	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	
украси	за	елка	

(210)	 TM  2007/335	 (220)	 20/04/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Aktiebolaget Electrolux
 SE- 105 45 Stokckholm, SE
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ	

Ул.»Вељко	Влаховиќ»	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

TEMPUS

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	7	 	машини	за	миење	садови	и	делови	за	нив	
особено	 кошници;	 машини	 за	 перење,	 сушалки,	
цедење,	(машини	за	цедење),	машини	за	сушење	
како	 центрифуги,	 валци	 за	 пеглање,	 машини	 за	
пеглање,	 електрични	маталки	 за	домаќинството,	
електрични	 мелници	 за	 домаќинството,	
електрични	мешалки,	мачкалки,	машини	за	кујна	
/електрични/,	 мешалки	 /електрични	 апарати	
за	 ситнење	 и	 мешање	 намирници/,	 мешалки	 /
миксери/,	машини	за	миксирање	храна,	процесори	
за	храна,	електрична	машина	за	сечење,	машина	
за	мелење	 (дробење),	 делови	 и	 опрема	 за	 сите	
погоренаведени	производи	
кл.	11 	фрижидери,	замрзнувачи,	шпорети,	скари,	
фурни,	 микробранова	 печка,	 инсталации	 и	
апарати	за	климатизација,	вентилатори,	плински	
шпорет,	плочи	на	камин,	плочи	за	греење,	апарати	
за	 прочистување	 на	 водата,	 електричен	 чајник,	
машини	за	подготвување	кафе,	електрични	греачи	
на	 вода,	 прочистувачи	 за	 воздух,	 влажначи	 за	
воздух,	тостери,	електрични	калапи	за	колачиња,	
апарати	 и	 инсталации	 за	 сушење,	 кабини	 за	
сушење,	 сушилници,	 делови	 и	 опрема	 за	 сите	
погоренаведени	производи	

(210)	 TM  2007/337	 (220)	 20/04/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Друштво за трговија и маркетинг СТУДИО 

МОДЕРНА ДООЕЛ Скопје
 ул. Иво Лола Рибар бр.72, 1000 Скопје, MK

TM 2007/320
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TM 2007/342

(540)	

(591)	 жолта,	кафена,	сина,	бела,	црна	и	црвена
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл. 5 	 фармацевтски,	 ветеринарни	 и	 хигиенски	
производи;	 диететски	 супстанции	 за	медицинска	
употреба,	 храна	 за	 доенчиња;	 фластери,	
материјали	 за	 преврзување;	 материјали	
за	 пломбирање	 заби	 и	 за	 забни	 отисоци;	
дезинфекциски	 средства;	 производи	 за	
уништување	 животински	 штетници;	 фунгициди,	
хербициди	
кл. 8  рачни	алати	и	уреди	на	рачен	погон;	ножеви,	
вилушки	 и	 лажици;	 ладно	 оружје;	 бричеви,	
механички	и	електрични	апарати	за	бричење	
кл.	 10	 	 хируршки,	 медицински,	 забарски	 и	
ветеринарни,	апарати	и
инструменти,	вештачки	екстремитети,	очи	и	заби;	
ортопедски	производи;	прибор	за	шиење	рани	
кл. 16		хартија,	картон	и	производи	од	материјалите	
што	не	се	опфатени	во	другите	класи;	печатарски	
производи;	 производи	 за	 подврзување	 книги;	
фотографии;	 прибор	 за	 пишување;	 лепила	
(лепливи	 материи	 за	 производство	 на	 хартиена	
стока	 или	 за	 домаќинство);	 сликарски	 прибор;	
четкички;	 машини	 за	 пишување	 и	 канцеларнски	
прибор	 (со	 исклучок	 на	 мебелот);	 опрема	 за	
настава	 и	 обука	 (со	 исклучок	 на	 апарати);	
пластични	 материјали	 за	 амбалажа	 (не	 се	
опфатени	 во	 другите	 класи);	 карти	 за	 играње;	
печатарски	букви;	клишиња	
кл.	 20 	 мебел,	 огледала,	 рамки;	 производи	 што	
не	се	опфатени	со	другите	класи,	од	дрво,	тапа,	
трска,	 грмушки,	 слонова	 коска,	 кожа	 од	 желка,	
амбра,	 седеф,	 морска	 пена,	 надоместоци	 од	
сите	тие	материјали	или	производи	од	пластични	
маси	
кл.	21 	прибор	и	садови	за	домаќинство	или	за	кујна	
(не	 се	 од	 благородни	 метали	 и	 не	 се	 обложени	
со	метал);	чешел	и	сунгер;	четки	(со	исклучок	на	
четкички	за	сликање);	материјали	за	четки;	прибор	
за	чистење;	жица	за	стружење	паркет;	сурово	или	
полуобработено	стакло	(со	исклучок	на	градежно	
стакло);	стаклени	производи,	порцелански	садови	
и	керамички	садови	кои	не	се	опфатени	со	другите	
класи	
кл. 24 	ткаенини	и	текстилни	производи	кои	не	се	
опфатени	со	другите	класи;	прекривки	за	маси	и	
кревети	

кл.	25		облека,	обувки,	покривачи	за	глава	/шапки,	
капи/	
кл.	27 	килими,	простирки,	рогозини,	линолеуми	и	
други	прекривачи	за	подови;	ѕидни	тапети	кои	не	
се	од	текстил	
кл. 28 	 играчки	 и	 игри;	 гимнастички	 и	 спортеки	
артикли	 кои	 не	 се	 опфтаени	 со	 другите	 класи;	
украси	за	божиќни	дрвја	
кл.	 35	 	 огласување	 и	 рекламирање;	 водење	 на	
комерцијална	 дејност;	 комерцијална	 админис–
трација;	уредувачка	дејност	
кл.	38		телекомуникации	 	

(210)	 TM  2007/338	 (220)	 23/04/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 NGO CHEW HONG EDIBLE OIL PTE LTD
 231 Pandan Loop, SINGAPORE 128418, SG
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

DUKE’S

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 29	 	 масла	 и	 масти	 за	 јадење,	 маргарин	
и	 сите	 видови	 маснотии	 што	 се	 користат	 во	
кулинарството	

(210)	 TM  2007/339	 (220)	 23/04/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 NGO CHEW HONG EDIBLE OIL PTE LTD
 231 Pandan Loop, SINGAPORE 128418, SG
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 29 	 масла	 и	 масти	 за	 јадење,	 маргарин	
и	 сите	 видови	 маснотии	 што	 се	 користат	 во	
кулинарството	

(210)	 TM  2007/342	 (220)	 24/04/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 NOVARTIS AG
 4002 BASEL, CH
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
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(540)	

LADIOMIL

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	5  фармацевтски	препарати	

(210)	 TM  2007/346	 (220)	 25/04/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 NOVARTIS AG
 4002 BASEL, CH
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

SYNOPEN

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 5  фармацевтски	препарати	

(210)	 TM  2007/347	 (220)	 26/04/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 E.J. PAPADOPOULOS S.A.
 26 P. RALLI Ave 118 10 ATHENS, GR
(740)	 КНЕЗОВИЌ	ДЕЈАН,	адвокат	ул.	‘’Даме	Груев’’		16,	

1000,	Скопје
(540)	

BISCO RINGS PAPADOPOULОS

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	29 	месо,	риба,	живина	и	дивеч;	месни	прера–
ботки;	 конзервирано,	 сушено	 и	 варено	 овошје	 и	
зеленчук;	 желе,	 џемови,	 компоти,	 јајца,	 млеко	 и	
млечни	производи;	масло	и	масти	за	јадење	
кл.	30		кафе,	чај,	какао,	шекер,	ориз,	тапиока,	саго,	
замена	 за	 кафе,	 брашно	 и	 производи	 од	 жита,	
леб,	 сладолед;	 мед,	 меласа,	 квасец,	 прашок	 за	
печење,	сол,	сенф,	оцет,	сосови,	(како	мирудии);	
мирудии,	мраз	

(210)	 TM  2007/348	 (220)	 26/04/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 E.J. PAPADOPOULOS S.A.
 26 P. RALLI Ave 118 10 ATHENS, GR
(740)	 КНЕЗОВИЌ	ДЕЈАН,	адвокат	ул.	‘‘Даме	Груев’’		16,	

1000,	Скопје
(540)	

MINI BISCO PAPADOPOULOS

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 29	 	 месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч;	 месни	
преработки;	 конзервирано,	 сушено	 и	 варено	
овошје	и	зеленчук;	желе,	џемови,	компоти,	 јајца,	
млеко	 и	 млечни	 производи;	 масло	 и	 масти	 за	
јадење	
кл. 30		кафе,	чај,	какао,	шекер,	ориз,	тапиока,	саго,	
замена	 за	 кафе,	 брашно	 и	 производи	 од	 жито,	
леб,	 сладолед;	 мед,	 меласа,	 квасец,	 прашок	 за	
печење,	сол,	сенф,	оцет,	сосови,	(како	мирудии);	
мирудии,	мраз	

(210)	 TM  2007/349	 (220)	 26/04/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 E.J. PAPADOPOULOS S.A.
 26 P. RALLI Ave 118 10 ATHENS, GR
(740)	 КНЕЗОВИЌ	ДЕЈАН,	адвокат	ул.	‘‘Даме	Груев’’		16,	

1000,	Скопје
(540)	

BISCO PAPADOPOULOS

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 29	 	 месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч;	 месни	
преработки;	 конзервирано,	 сушено	 и	 варено	
овошје	и	зеленчук;	желе,	џемови,	компоти,	 јајца,	
млеко	 и	 млечни	 производи;	 масло	 и	 масти	 за	
јадење	
кл. 30		кафе,	чај,	какао,	шекер,	ориз,	тапиока,	саго,	
замена	 за	 кафе,	 брашно	 и	 производи	 од	 жито,	
леб,	 сладолед;	 мед,	 меласа,	 квасец,	 прашок	 за	
печење,	сол,	сенф,	оцет,	сосови,	(како	мирудии);	
мирудии,	мраз	

(210)	 TM  2007/350	 (220)	 26/04/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

МАКПРИМАТ - ДООЕЛ Скопје
 ул. Сава Ковачевиќ - б.б., Скопје, MK
(540)	

(591)	 црна	и	жолта
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 24		текстил	и	текстилни	производи	
кл.	35 	услуги	при	продажба	на	мало	и	големо	со	
текстил	и	текстилни	производи	

	
	

TM 2007/346
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TM 2007/357

(210)	 TM  2007/351	 (220)	 26/04/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Друштво за издавачка дејност МОСТ ДОО 

Скопје
 ул. Димитрие Чуповски бр. 11/5, Скопје, MK
(540)	

(591)	 црвена	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	16 	брошури;	весници,	дневни	весници,	неделни	
весници,	 месечни	 изданија,	 годишни	 изданија,	
магазини;	 календари,	 календари	 на	 кои	 им	 се	
кинат	листовите,	календари	 /годишни/,	каталози;	
корици	 за	 неповрзани	 списанија,	 листови	 /хар–
тиени	 производи/	 обвивки	 /хартиени	 производи/	
обвивки,	 корици	 /хартиени	 производи/;	 обрасци,	
папки	за	документи;	печатарски	букви,	печатарски	
производи,	 печатен	 материјал	 /печатници/,	
печатници	 /печатени	 работи/;	 плакати/постери/,	
проспекти,	 публикации,	 разгледници,	 регистри	
/книги/;	 рамки	 за	 сложување	 (печатарство),	
саатници	 (печатени	 саатници)/возни	 редови/,	
хартија,	часописи	
кл.	28		змејови	од	хартија,	играчки,	игри,	наградни	
игри	
кл.	 35	 	 демонстрација	 на	 производи;	 економски	
прогнози,	информации	за	дејноста,	истражувања	
за	 дејностите;	 изнајмување	 рекламен	 простор,	
изнајмување	рекламен	материјал,	јавно	мислење	
(испитување	 на	 јавното	 мислење);	 книги	
(книговодство),	 консултации	 врзани	 за	 праша–
њата	 на	 персоналот;	 лицитација	 (продажба	 на	
лицитација),	 објавување	 рекламни	 текстови,		
обработка	на	текстови,	огласување	/рекламирање/;	
пазар	 (побарувачка	 на	 пазарот),	 пазар			
(проучување		на			пазарот),		плакатирање	/огла–
сување/;	помош	во	управување	со	индустриски	или	
трговски	претпријатија,	пребарувања	за	дејности,	
преписи	 на	 соопштенија;	 претплата	 на	 весници	
(услуги	за	претплата	на	весници)	/за	трето-лице/,	
промоција/продажба	на	трето	лице/,	пропагандни				
дејности,			проучување		на				пазарот	/маркетинг/;	
распределба	 /дистрибуција/	 на	 примероци,			
рекламна	документација	(уредување	на	рекламна	
документација),	 рекламна	 хроника,	 рекламни	
огласи	 (ширење	 	 рекламни	 огласи),	 ширење	
рекламен	 материјал	 	 /трактати,	 проспекти,	
печатени	примероци/	

(210)	 TM  2007/352	 (220)	 26/04/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Трговско друштво за вработување на 

инвалидни лица за произвотство и трговија 
СЛОВИН ТЕМ-ХЕМ ПРОДУКТ ДООЕЛ Охрид

 ул. Јордан Пиперката бр. 9, 6000 Охрид, MK
(540)	

ZDRAVO

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	32		безалкохолни	пијалаци,	пијалаци	од	овошје	
и	овошни	сокови	
кл.	35 	услуги	при	продажба	на	големо	и	мало	со	
безхалкохолни	пијалаци	

(210)	 TM  2007/353	 (220)	 26/04/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Трговско друштво за вработување на 

инвалидни лица за произвотство и трговија 
СЛОВИН ТЕМ-ХЕМ ПРОДУКТ ДООЕЛ Охрид

 ул. Јордан Пиперката бр. 9, 6000 Охрид, MK
(540)	

VITTO

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 32		безалкохолни	пијалаци,	пијалаци	од	овошје	
и	овошни	сокови	
кл.	35		услуги	при	продажба	на	големо	и	мало	со	
безалкохолни	пијалаци	

(210)	 TM  2007/357	 (220)	 27/04/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Violeta d.o.o. 
 Kolo bb, 80240 Tomislavgrad, BA
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

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

VIOLETA

(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.	 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.	 16 	 хартија,	 картон	 и	 производите	 од	 нив	
што	не	 се	 опфатени	 со	другите	 класи,	 печатени	
работи,	 книговезнички	 материјал,	 фотографии,	
канцелариски	материјал,	лепила	за	канцелариска	
и	 куќна	 употреба;	 материјали	 што	 ги	 користат	
уметниците,	 сликарски	 четки,	 машини	 за	
пишување	и	канцелариски	прибор	(освен	мебел);	
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материјали	 за	 обука	 и	 настава	 (освен	 апарати);	
пластични	 материјали	 за	 пакување	 што	 не	 се	
опфатени	 во	 другите	 класи;	 печатарски	 букви,	
клишиња;	 хартија,	 картон	 и	 производи	 од	 тие	
материјали	што	не	 се	опфатени	 со	други	 класи,	
а	 особено:	 тоалетна	 хартија,	 хартиени	 џебни	
шамичиња,	хартиени	крпи,	хартиени	бришачи	на	
шминка,	 хартиени	 прекривки	 за	 маси,	 хартиени	
бришачи	за	маси,	тоалетни	хартиени	бришачи	

(210)	 TM  2007/358	 (220)	 27/04/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Violeta d.o.o. 
 Kolo bb, 80240 Tomislavgrad, BA
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

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

(591)	 жолта,	црвена	и	бела
(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.	 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.	 16	 	 хартија,	 картон	 и	 производите	 од	 нив	
што	не	 се	 опфатени	 со	другите	 класи,	 печатени	
работи,	 книговезнички	 материјал,	 фотографии,	
канцелариски	материјал,	лепила	за	канцелариска	
и	 куќна	 употреба;	 материјали	 што	 ги	 користат	
уметниците,	сликарски	четки,	машини	за	пишување	
и	канцелариски	прибор	(освен	мебел);	материјали	
за	 обука	 и	 настава	 (освен	 апарати);	 пластични	
материјали	 за	пакување	што	не	 се	опфатени	во	
другите	класи;	печатарски	букви,	клишиња	

	
	

(210)	 TM  2007/359	 (220)	 27/04/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 ARTEKS d.o.o.
 Svetolika Lazarevica 25, 31230 Arilje, YU
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 бела,	црвена	и	темно	сина
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 18 	 кожа	 и	 имитација	 на	 кожа,	 производи	
изработени	 од	 овие	 материјали	 што	 не	 се	
вклучени	во	други	класи;	животинска	кожа;	куфери	
и	патнички	торби	
кл.	24		текстил	и	текстилни	производи	што	не	се	
опфатени	во	другите	класи;	прекривки	за	кревети	
и	столови	
кл.	25 	костуми	за	мажи,	јакни,	пантолони,	шорцеви,	
кошули,	маици,	сакоа,	џинс,	пиџами,	долна	облека,	
вратоврски,	 колани,	 кондури,	 патики,	 обувки	 за	
спорт,	чорапи,	тренерки,	спортска	облека,	шамии,	
шамичиња	

(210)	 TM  2007/360	 (220)	 30/04/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Кочо Анѓушев; Василчо Шалев; Владе Гравчев 

and Орце Давчев
 ул. Варшавска бр. 19/3-10 Скопје, MK; ул. 

Народен Фронт бр. 22, Велес, MK; ул. Благој 
Ѓорев бр. 12, Велес, MK and ул. Пајак Планина 
бр. 12, Велес, MK

(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-
13,	1000,	Скопје

(540)	

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

(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;	браварски	
производи;	 мали	 метални	 производи;	 метални	
цевки;	 каси;	 производи	 од	 метал,	 што	 не	 се	
опфатени	со	другите	класи;	руди	
кл.	10  медицински,	 хируршки,	 забарски	 и	 вете–
ринарни	 апарати	 и	 инструменти;	 вештачки	

TM 2007/358
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TM 2007/371

екстремитети,	очи	и	заби;	ортопедски		производи;	
хируршки	материјали	за	шиење	
кл.	20 	мебел,	огледала,	рамки	за	слики;	производи	
од	дрво,	плута,	 	 трска,	рогозина,	врбови	прачки,	
рогови,	 коски,	 слонова	 коска,	 	 китови	 коски,	
школки,	килибар,	седеф,	морска	пена	и	замена	на	
сите	тие	материјали,	или	од	пластика	

(210)	 TM  2007/361	 (220)	 30/04/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Здравствена организација, Галенска 

лабораторија „ФИТОФАРМ” Скопје
 ул. Киро Димишков 40б, 1000 Скопје, MK
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

GLYCO-LAX

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 5   фармацевтски,	 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	

(210)	 TM  2007/368	 (220)	 04/05/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 МАКЕДОНСКА ФАРМАЦИЈА ДООЕЛ Скопје
ул. 11 Октомври бр.6/3 Скопје, MK
(740)	 Петре	 Шилегов,	 адвокат		

Бул.К.Ј.Питу	бр.17	лок	33,	1000	Скопје,	1000
(540)	

KLACAR

(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	

(210)	 TM  2007/369	 (220)	 04/05/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 МАКЕДОНСКА ФАРМАЦИЈА ДООЕЛ Скопје
 ул. 11 Октомври бр.6/3 Скопје, MK
(740)	 Петре	 Шилегов,	 адвокат	 Бул.К.Ј.Питу	 бр.17	 лок	

33,	1000	Скопје,	1000

(540)	

MEPIVASTESIN

(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	

(210)	 TM  2007/370	 (220)	 04/05/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 МАКЕДОНСКА ФАРМАЦИЈА ДООЕЛ Скопје
 ул. 11 Октомври бр.6/3 Скопје, MK
(740)	 Петре	 Шилегов,	 адвокат	 Бул.К.Ј.Питу	 бр.17	 лок	

33,	1000	Скопје,	1000
(540)	

UBISTESIN

(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	

(210)	 TM  2007/371	 (220)	 04/05/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 ОЗОН ДОOЕЛ
 Загребска 45, 1000 Скопје, MK
(540)	

(591)	 црна,	темно	зелена,	зелена	и	светло	сина
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	11 		греење,	ладење,	вентилација	
кл.	17			материјали	за	изолација	
кл.	19   неметални	градежни	материјали	
кл.	37			градежни	конструкции,	поправки,	инстала–
циски	услуги	
кл. 38 		телекомуникации	
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TM 2007/373

(210)	 TM  2007/373	 (220)	 04/05/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 SOCIETE GENERALE, a French corporation
 29, Boulevard Haussmann , 75009 Paris, FR
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црвена,	црна	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 9  	кредитни	картички,	дебитни	картички,	маг–
нетни	 картички,	 платежни	 картички,	 картички	 за	
пристап,	 картички	 со	 интегрирани	 кола	 и	 смарт	
картички,	компјутерски	софтвер	
кл.	16 		печатени	материјали,	весници	и	периодич–
ници,	 чековни	 книшки,	 печатени	 банковни	
формулари	
кл.	 35	 	 	 рекламирање;	 он-лајн	 рекламирање	
преку	 компјутеризирана	 комуникациска	 мрежа;	
бизнис	 менаџмент;	 бизнис	 администрација;	
бизнис	 консултации;	 бизнис	 информации	 или	
побарувања;	 дистрибуција	 на	 летоци	 (флаери)	
и	 примероци;	 бизнис	 рекламирање,	 анкетирање	
за	 распространување	 на	 преносливи	 хартии	
од	 вредност;	 менаџмент	 на	 сметките	 на	
клиенти;	 сметководствени	 услуги;	 менаџмент	 на	
компјутерски	 досиеја;	 пребарување	 на	 податоци	
во	компјутеризирани	досиеја	
кл.	36   банкарско	работење;	финансиски	работи;	
монетарни	работи;	работење	со	недвижен	имот;	
кредитни	бироа;	агенции	за	наплата	на	долгови;	
финансиски	 анализи;	 гаранции	 за	 осигурување;	
гаранции	 за	животно	осигурување;	 осигурителни	
консултации;	 штедни	 банки;	 услуги	 за	 кредитни	
картички;	 услуги	 за	 дебитни	 картички;	 услуги	
за	 осигурителни	 гаранции;	 заеднички	 фондови;	
финансиски	 консултантски	 услуги;	 вреднување	
на	недвижен	имот;	менаџмент	со	недвижен	имот;	
берзански	 котирања;	 брокерство	 со	 хартии	 од	
вредност;	 осигурително	 брокерство;	 кредитни	
бироа;	 систем	 за	 плаќање	 на	 рати;	 депозити	 на	
вредности;	 издавање	 патнички	 чекови;	 штедни	
банки;	 финансиска	 евалуација	 (осигурување,	
банкарско	работење,	недвижен	имот);	финансиски	
услуги;	 заеднички	 фондови;	 финансиски	
информации;	осигурителни	информации;	директно	
банкарство;	 капитални	 инвестиции;	 размена	 на	
пари;	финансиски	работи;	монетарни	трансакции;	
отплата	 на	 кредити;	 плаќање	 средства;	 кредити	
(финансирање);	 давање	 под	 наем	 врз	 основа	
на	 хартии	 од	 вредност;	финансиски	 трансакции;	
електронски	 пренос	 на	 средства;	 услуги	 за	
верификација	на				чекови;	финансиски	и	банкарски	
менаџмент;	 истражување	 и	 прогнозирање	 на	
финансиските	 пазари	 и	 на	 менаџментот	 со	
преносливи	хартии	од	вредност;	сите	овие	услуги	
се	достапни	и	преку	интернет	

кл. 38   телекомуникации;	 агенции	 за	 вести	
и	 информации,	 	 	 	 комуникации	 преку	 комп–
јутерски	 терминали;	 услуги	 за	 	 пренос,	
комуникации	 и	 телекомуникации	 со	 било	 кои	
средства,	 вклучително	 и	 електронски	 средства,	
компјутер	 и	 телефон;	 пренос,	 комуникација	 и	
телекомуникација	 на	 пораки,	 информации	 и	
податоци	 од	 сите	 видови,	 вклучително	 и	 оние	
кои	се	достапни	он	лајн	или	се	обработуваат	„во	
пакет”	 со	 употреба	 на	 опрема	 за	 обработка	 на	
податоци,	компјутерски	датотеки	и	компјутерски	и	
мрежи	за	пренесување	на	податоци,	вклучително	
и	 интернет	 и	 „World	 Wide	 Web”	 (веб	 страници);	
услуги	 за	 електронска	 и	 компјутерска	 пошта	 и	
поштенски	сандачиња;	пренесување	информации	
и	вести	по	пат	на	телекомуникации;	пренесување	
информации	 достапни	 со	 шифра	 за	 пристап,	
преку	 сервери	 за	 обработка	 на	 податоци,	 преку	
сервери	 за	 компјутеризирани	 датотеки,	 преку	
компјутер	 или	 мрежи	 за	 пренос	 на	 податоци,	
вклучително	 и	 Интернет	 и	 „\World	 Wide	 Web”	
(веб	страници);	пренос	на	текстови,	електронски	
документи,	 датотеки,	 графици	 и	 аудио-визуелни	
информации	 достапни	 со	 шифра	 за	 пристап,	
преку	компјутер	и	преку	телекомуникациски	мрежи	
вклучително	и	интернет;	пренос	на	 компјутерски	
програми	 достапни	 со	 шифра	 за	 пристап	 преку	
персонализирани	работни	површини	на	страници	
за	 мрежно	 работење;	 пренос	 на	 периодичници	
и	 други	 печатени	 публикации	 во	 врска	 со	
интернет	 преку	 компјутер	 и	 комуникациски	
мрежи;	 комуникација	 (пренесување)	 во	 реално	
време	 помеѓу	 компјутерски	 корисници	 на	
интернет	 и	 „World	 Wide	 Web”	 (веб	 страници);	
телекомуникациски	 услуги	 кои	 се	 нудат	 преку	
мрежата	на	интернет	

(210)	 TM  2007/374	 (220)	 04/05/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 SOCIETE GENERALE, a French corporation
 29, Boulevard Haussmann , 75009 Paris, FR
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

ОХРИДСКА БАНКА

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	9				кредитни	картички,	дебитни	картички,	маг–
нетни	 картички,	 платежни	 картички,	 картички	 за	
пристап,	 картички	 со	 интегрирани	 кола	 и	 смарт	
картички,	компјутерски	софтвер	
кл.	16	 	 	 	печатени	материјали,	весници	и	перио–
дичници,	 чековни	 книшки,	 печатени	 банковни	
формулари	
кл.	 35	 	 	 рекламирање;	 он-лајн	 рекламирање	
преку	 компјутеризирана	 комуникациска	 мрежа;	
бизнис	 менаџмент;	 бизнис	 администрација;	
бизнис	 консултации;	 бизнис	 информации	 или	
побарувања;	 дистрибуција	 на	 летоци	 (флаери)	
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и	 примероци;	 бизнис	 рекламирање,	 анкетирање	
за	 распространување	 на	 преносливи	 хартии	
од	 вредност;	 менаџмент	 на	 сметките	 на	
клиенти;	 сметководствени	 услуги;	 менаџмент	 на	
компјутерски	 досиеја;	 пребарување	 на	 податоци	
во	компјутеризирани	досиеја	
кл.	36				банкарско	работење;	финансиски	работи;	
монетарни	работи;	работење	со	недвижен	имот;	
кредитни	бироа;	агенции	за	наплата	на	долгови;	
финансиски	 анализи;	 гаранции	 за	 осигурување;	
гаранции	 за	животно	осигурување;	 осигурителни	
консултации;	 штедни	 банки;	 услуги	 за	 кредитни	
картички;	 услуги	 за	 дебитни	 картички;	 услуги	
за	 осигурителни	 гаранции;	 заеднички	 фондови;	
финансиски	 консултантски	 услуги;	 вреднување	
на	недвижен	имот;	менаџмент	со	недвижен	имот;	
берзански	 котирања;	 брокерство	 со	 хартии	 од	
вредност;	 осигурително	 брокерство;	 кредитни	
бироа;	 систем	 за	 плаќање	 на	 рати;	 депозити	 на	
вредности;	 издавање	 патнички	 чекови;	 штедни	
банки;	 финансиска	 евалуација	 (осигурување,	
банкарско	работење,	недвижен	имот);	финансиски	
услуги;	 заеднички	 фондови;	 финансиски	
информации;	осигурителни	информации;	директно	
банкарство;	 капитални	 инвестиции;	 размена	 на	
пари;	финансиски	работи;	монетарни	трансакции;	
отплата	 на	 кредити;	 плаќање	 средства;	 кредити	
(финансирање);	 давање	 под	 наем	 врз	 основа	
на	 хартии	 од	 вредност;	финансиски	 трансакции;	
електронски	 пренос	 на	 средства;	 услуги	 за	
верификација	на				чекови;	финансиски	и	банкарски	
менаџмент;	 истражување	 и	 прогнозирање	 на	
финансиските	 пазари	 и	 на	 менаџментот	 со	
преносливи	хартии	од	вредност;	сите	овие	услуги	
се	достапни	и	преку	интернет	
кл.	 38 	 	 	 телекомуникации;	 агенции	 за	 вести	
и	 информации,	 	 	 	 комуникации	 преку	 ком–
пјутерски	 терминали;	 услуги	 за	 	 пренос,	
комуникации	 и	 телекомуникации	 со	 било	 кои	
средства,	 вклучително	 и	 електронски	 средства,	
компјутер	 и	 телефон;	 пренос,	 комуникација	 и	
телекомуникација	 на	 пораки,	 информации	 и	
податоци	 од	 сите	 видови,	 вклучително	 и	 оние	
кои	се	достапни	он	лајн	или	се	обработуваат	„во	
пакет”	 со	 употреба	 на	 опрема	 за	 обработка	 на	
податоци,	компјутерски	датотеки	и	компјутерски	и	
мрежи	за	пренесување	на	податоци,	вклучително	
и	 интернет	 и	 „World	 Wide	 Web”	 (веб	 страници);	
услуги	 за	 електронска	 и	 компјутерска	 пошта	 и	
поштенски	сандачиња;	пренесување	информации	
и	вести	по	пат	на	телекомуникации;	пренесување	
информации	 достапни	 со	 шифра	 за	 пристап,	
преку	 сервери	 за	 обработка	 на	 податоци,	 преку	
сервери	 за	 компјутеризирани	 датотеки,	 преку	
компјутер	 или	 мрежи	 за	 пренос	 на	 податоци,	
вклучително	 и	 Интернет	 и	 „\World	 Wide	 Web”	
(веб	страници);	пренос	на	текстови,	електронски	
документи,	 датотеки,	 графици	 и	 аудио-визуелни	
информации	 достапни	 со	 шифра	 за	 пристап,	
преку	компјутер	и	преку	телекомуникациски	мрежи	
вклучително	и	интернет;	пренос	на	 компјутерски	
програми	 достапни	 со	 шифра	 за	 пристап	 преку	
персонализирани	работни	површини	на	страници	
за	 мрежно	 работење;	 пренос	 на	 периодичници	

и	 други	 печатени	 публикации	 во	 врска	 со	
интернет	 преку	 компјутер	 и	 комуникациски	
мрежи;	 комуникација	 (пренесување)	 во	 реално	
време	 помеѓу	 компјутерски	 корисници	 на	
интернет	 и	 „World	 Wide	 Web”	 (веб	 страници);	
телекомуникациски	 услуги	 кои	 се	 нудат	 преку	
мрежата	на	интернет	

(210)	 TM  2007/376	 (220)	 07/05/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Warszawskie Zaklady Farmaceutyczne ’’POLFA’’ 

Spolka Akcyjna
 Ul. Karolkowa 22/24, 01-207 Warszawa, PL
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

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

MIDANIUM

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 5		фармацевтски	производи	

(210)	 TM  2007/377	 (220)	 08/05/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 NGO CHEW HONG EDIBLE OIL PTE LTD
 231 Pandan Loop, SINGAPORE 128418, SG
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	29 		масла	и	масти	за	јадење,	маргарини	и	сите	
видови	маснотии	што	се	користат	во	готвењето	

(210)	 TM  2007/379	 (220)	 11/05/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Д.П.У.Г ЕУРО- ДАНВЕСТ ДООЕЛ Скопје
 ул. Ѓорѓи Капчев 2/11, 1000 Скопје, MK
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(740)	 ГАВРИЛОВСКА	 АЛЕКСАНДРА,	 адвокат		
бул.	Партизански	одреди	бр.103/26	1000	Скопје

(540)	

(591)	 бела	и	сина
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	16	 	 	 бележници,	блокови	 за	цртање,	 гумички	
за	бришење,	бришење	(производи	за	бришење),	
водени	 боици	 (акварел),	 фломастери,	 златни	
перца	 за	 пишување,	 јаглен	 за	 цртање	 (моливи),	
канцелариски	 прибор	 со	 исклучок	 на	 мебел,	
канцелариски	 спојувачки,	 корекција	 (боја	 за	
коригирање),	 креда	 за	 пишување,	 кутии	 за	
сликарски	 бои	 (училишен	 прибор),	 лепило	
за	 производи	 од	 хартија,	 листови	 (хартиени	
производи),	 мастило,	 моливи,	 моливи	 во	 разни	
бои,	моливи	(острилки),	моливи	(графитни	влошки	
за	моливи),	моливи	(наставки	за	моливи),	налив-
перо,	 папки	 (канцелариски	 прибор),	 пастели	
(моливи),	перца	за	извлекување	линии,	перца	за	
пишување,	перца	за	цртање,	перца	(канцелариски	
артикли),	 линијари,	 шаблони,	 прибор	 за	
пишување,	 прибор	 за	 цртање,	 тушеви	 (бои),	
училишен	 прибор,	 хемиски	 моливи,	 графитни	
мини	за	хемиски	моливи,	цртање	(инструменти	за	
цртање),	цртање	(прибор	за	цртање)	

(210)	 TM  2007/380	 (220)	 11/05/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Друштво за филмска продукција 3Д ПРОЕКТ 

СТУДИО ДОО Скопје
 ТЦ Беверли Хилс, 3 кат, 1000 Скопје, MK
(740)	 ГАВРИЛОВСКА	 АЛЕКСАНДРА,	 адвокат	 	 бул.	

Партизански	одреди	бр.103/26	1000	Скопје
(540)	

ВЕЛИГДЕНСКО КАФУЛЕ

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	38 радиофонски	емисии,	телевизиски	емисии	
кл.	 41	 	 	 дискотеки	 (услуги	 на	 дискотеките),	
исложби	(организирање	изложби)	во	културни	или	
воспитни	цели,	клубови	(услуги	на	клубови),	мод–
ни	 агенции	 за	 уметници,	 оркестри	 (услуги	 што	
ги	 даваат	 оркестрите),	 приредби	 (организирање	
приредби),	разонода,	разонода	по	пат	на	радио,	
разонода	по	пат	на	телевизија	

(210)	 TM  2007/381	 (220)	 11/05/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Друштво за филмска продукција 3Д ПРОЕКТ 

СТУДИО ДОО Скопје
 ТЦ Беверли Хилс, 3 кат, 1000 Скопје, MK
(740)	 ГАВРИЛОВСКА	 АЛЕКСАНДРА,	 адвокат	 	 бул.	

Партизански	одреди	бр.103/26	1000	Скопје

(540)	

RETRO-ELECTRO

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 38 	радиофонски	емисии,	телевизиски	емисии	
кл. 41 	дискотеки	(услуги	на	дискотеките),	исложби	
(организирање	изложби)	во	културни	или	воспитни	
цели,	клубови	(услуги	на	клубови),	модни	агенции	
за	 уметници,	 оркестри	 (услуги	 што	 ги	 даваат	
оркестрите),	приредби	(организирање	приредби),	
разонода,	разонода	по	пат	на	радио,	разонода	по	
пат	на	телевизија	

(210)	 TM  2007/382	 (220)	 11/05/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Друштво за филмска продукција 3Д ПРОЕКТ 

СТУДИО ДОО Скопје
 ТЦ Беверли Хилс, 3 кат, 1000 Скопје, MK
(740)	 ГАВРИЛОВСКА	 АЛЕКСАНДРА,	 адвокат	 бул.	

Партизански	одреди	бр.103/26	1000	Скопје
(540)	

WHITE SENSATION

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	38 радиофонски	емисии,	телевизиски	емисии	
кл.	41  дискотеки	(услуги	на	дискотеките),	исложби	
(организирање	изложби)	во	културни	или	воспитни	
цели,	клубови	(услуги	на	клубови),	модни	агенции	
за	 уметници,	 оркестри	 (услуги	 што	 ги	 даваат	
оркестрите),	приредби	(организирање	приредби),	
разонода,	разонода	по	пат	на	радио,	разонода	по	
пат	на	телевизија	

(210)	 TM  2007/383	 (220)	 11/05/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Друштво за филмска продукција 3Д ПРОЕКТ 

СТУДИО ДОО Скопје
 ТЦ Беверли Хилс, 3 кат, 1000 Скопје, MK
(740)	 ГАВРИЛОВСКА	 АЛЕКСАНДРА,	 адвокат	 бул.	

Партизански	одреди	бр.103/26	1000	Скопје
(540)	

NIGHT SENSATION

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	38 радиофонски	емисии,	телевизиски	емисии	
кл.	41	дискотеки	(услуги	на	дискотеките),	исложби	
(организирање	изложби)	во	културни	или	воспитни	
цели,	клубови	(услуги	на	клубови),	модни	агенции	
за	 уметници,	 оркестри	 (услуги	 што	 ги	 даваат	
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оркестрите),	приредби	(организирање	приредби),	
разонода,	разонода	по	пат	на	радио,	разонода	по	
пат	на	телевизија	

(210)	 TM  2007/384	 (220)	 11/05/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Друштво за филмска продукција 3Д ПРОЕКТ 

СТУДИО ДОО Скопје
 ТЦ Беверли Хилс, 3 кат, 1000 Скопје, MK
(740)	 ГАВРИЛОВСКА	 АЛЕКСАНДРА,	 адвокат	 бул.	

Партизански	одреди	бр.103/26	1000	Скопје
(540)	

BLACK SENSATION

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	38	радиофонски	емисии,	телевизиски	емисии	
кл.	41	дискотеки	(услуги	на	дискотеките),	исложби	
(организирање	изложби)	во	културни	или	воспитни	
цели,	клубови	(услуги	на	клубови),	модни	агенции	
за	 уметници,	 оркестри	 (услуги	 што	 ги	 даваат	
оркестрите),	приредби	(организирање	приредби),	
разонода,	разонода	по	пат	на	радио,	разонода	по	
пат	на	телевизија	

(210)	 TM  2007/385	 (220)	 11/05/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Kraft Foods Schweiz Holding AG
 Bellerivestrasse 203, CH-8008 Zurich, CH
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘‚Ленинова’‘	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

GOLDEN CRYSTAL

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 30			кафе,	екстракти	од	кафе,	замена	за	кафе,	
напивки	од	кафе	и	препарати	за	таквите	напивки	

(210)	 TM  2007/393	 (220)	 14/05/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Друштво за производство, трговија, транспорт, 

туризам и услуги  „ФАТИНА-ДС” ДОО увоз-
извоз

 Ул. Беличица бр. 89 Гостивар , MK
(540)	

(591)	 жолта,	црна	и	црвена	
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	20 	мебел,	огледала,	рамки	за	слики,	производи	
од	 дрво,	 плута,	 трска,	 рогозина,	 врбови	 прачки,	
рогови,	 коски,	 слонова	 коска,	 китови	 коски,	
школки,	килибар,	седеф,	морска	пена	или	замена	
на	сите	тие	материјали	или	од	пластика	
кл.	35		услуги	при	продажба	на	големо	и	мало	со:	
огласување;	водање	на	работење,	управување	со	
работи,	канцелариски	работи	

(210)	 TM  2007/394	 (220)	 14/05/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 ОХИС БИЛЈАНА ДООЕЛ
 Скопје, Првомасјка бб, MK
(540)	

(591)	 темно	сина	и	сина
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 1	 	 хемиски	 производи	 за	 индустријата,	 за	
земјоделието,	 градинарството	 и	 шумарството,	
вештачки	ѓубриња,	смеши	за	гаснење	пожар	
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	и	препарати	за	нега	на	забите	
кл. 4		индустриски	масла	и	масти,	мазива,	соеди–
ненија	за	собирање	прашина	со	навлажнување	и	
врзување	

(210)	 TM  2007/395	 (220)	 14/05/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 ОХИС БИЛЈАНА ДООЕЛ
 Скопје, Првомасјка бб, MK
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 3	 	 средства	 за	 белење	 и	 други	 супстанции	
за	 перење,	 препарати	 за	 чистење,	 полирање,	
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триење	 и	 нагризување,	 сапуни,	 парфимерија,	
етерични	масла,	 козметички	производи,	лосиони	
за	коса	и	препарати	за	нега	на	забите	

(210)	 TM  2007/396	 (220)	 14/05/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 FUTURE ENTERPRISES PTE LTD
101 Geylang Lorong 23, Unit 05-03/04 Prosper House 

Singapore 388399, SG
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црвена,	темно	црвена,	бела,	црна	и	златно	жолта
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	30  кафе,	пијалаци	врз	база	на	кафе,	кафе	со	
различни	вкусови	замена	за	кафе,	капучино	

(210)	 TM  2007/397	 (220)	 14/05/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 FUTURE ENTERPRISES PTE LTD
 101 Geylang Lorong 23, Unit 05-03/04 Prosper 

House Singapore 388399, SG
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

MACTEA

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 30	 	 чај,	 чај	 со	 овошни	 вкусови,	 зелен	 чај	 и	
листови	од	чај	

(210)	 TM  2007/399	 (220)	 14/05/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Друштво за современи комуникации ЈБТ ДОО
 ул. Народен фронт бр.25/3, Скопје, MK
(740)	 НОШПАЛ		БОРИС,	адвокат	Ул.	„Љубљанска’’	бб,	

1000	Скопје,	1000,	Скопје
(540)	

ZIP

(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	нага	за	забите	
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	

(210)	 TM  2007/402	 (220)	 14/05/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Друштво за современи комуникации ЈБТ ДОО
 ул. Народен фронт бр.25/3, Скопје, MK
(740)	 НОШПАЛ		БОРИС,	адвокат	Ул.	„Љубљанска’’	бб,	

1000	Скопје,	1000,	Скопје
(540)	

V6

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 29	 	 месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч,	 месни	
преработки,	 конзервирано,	 сушено	 и	 варено	
овошје	и	зеленчук,	желе,	џемови,	компоти,	 јајца,	
млеко	 и	 млечни	 производи,	 масла	 за	 јадење	 и	
масти	
кл. 30		кафе,	чај,	какао,	шеќер,	ориз,	тапиока,	саго,	
замена	 за	 кафе,	 брашно	 и	 производи	 од	 жито,	
леб,	 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	 препарети	 за	
производство	на	пијалаци	

(210)	 TM  2007/403	 (220)	 15/05/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 POSLOVNI SISTEM MERCATOR D.D.
 Dunajska cesta 107, 1113 Ljubljana, SI
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црвена,	бела,	модра,	жолта,	портокалова,	зелена	
и	кафена

(554)	
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 35 	 огласна	 дејност;	 водење	 комерцијални	
работи,	 деловна	 администрација,	 писарнички	
работи	
кл. 36		осигурување;	финансиски	работи;	монетарни	
работи;	 работи	 во	 врска	 со	 посредување	 со	
недвижности	
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кл. 38		телекомуникации	
кл.	 39 	 превозништво;	 пакување	 и	 складирање	
стока;	 организирање	 и	 посредување	 при	
патувања	
кл.	41		образование;	настава;	забава;	спортски	и	
културни	активности	
кл. 43	 	 понуда	 на	 храна	 и	 пијалаци;	 понуда	 на	
привремено	сместување	
кл. 44 	 медицински	 услуги;	 ветеринарни	 услуги;	
хигиенска	 и	 козметичка	 нега	 за	 луѓе	 и	 животни;	
земјоделски,	градинарски	и	шумарски	услуги	

(210)	 TM  2007/404	 (220)	 16/05/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 КОСМОФОН услуги на мобилна телефонија АД 

Скопје
 ул.Кузман Јосифовски Питу бр.15 Скопје, MK
(740)	 Леонид	Трпеноски,	адвокат		ул.”Максим	Горки”	бр.	

18	локал	8,	1000	Скопје
(540)	

(591)	 зелена,	светло	зелена,	сива	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 9  апарати	 и	 инструменти:	 научни,	 поморс–
ки,	 геодетски,	 електрични,	 фотографски,	
кинематографски,	 оптички	 за	 мерење,	
сигнализација,	контрола	(инспекција),	спасување	
и	 настава;	 апарати	 за	 снимање,	 пренос	 и	
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,	 регистар	
каси,	машини	за	сметање	и	опрема	за	обработка	
на	 податоци	 и	 компјутери,	 апарати	 за	 гаснење	
пожар	
кл.	38  телекомуникации	

(210)	 TM  2007/405	 (220)	 16/05/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 КОСМОФОН услуги на мобилна телефонија АД 

Скопје
 ул.Кузман Јосифовски Питу бр.15 Скопје, MK
(740)	 Леонид	Трпеноски,	адвокат	ул.”Максим	Горки”	бр.	

18	локал	8,	1000	Скопје
(540)	

(591)	 зелена	жолта	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 9  апарати	 и	 инструменти:	 научни,	 поморс–
ки,	 геодетски,	 електрични,	 фотографски,	
кинематографски,	 оптички	 за	 мерење,	
сигнализација,	контрола	(инспекција),	спасување	
и	 настава;	 апарати	 за	 снимање,	 пренос	 и	
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,	 регистар	
каси,	машини	за	сметање	и	опрема	за	обработка	
на	 податоци	 и	 компјутери,	 апарати	 за	 гаснење	
пожар	
кл. 38		телекомуникации	

(210)	 TM  2007/406	 (220)	 16/05/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 WYETH  a Delaware corporation,
 Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940-

0874, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

ONSAGE

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 5 	 фармацевтски	 препарати	 за	 третирање	
заболувања	 и	 нарушувања	 на	 централниот	
нервен	систем	

(210)	 TM  2007/407	 (220)	 16/05/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 WYETH  a Delaware corporation,
 Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940-

0874, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

MINSETA

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 5 	 фармацевтски	 препарати	 за	 третирање	
заболувања	 и	 нарушувања	 на	 централниот	
нервен	систем	

(210)	 TM  2007/408	 (220)	 16/05/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 WYETH  a Delaware corporation,
 Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940-

0874, US
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(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-
13,	1000,	Скопје

(540)	

BAPNUZA

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 5 	 фармацевтски	 препарати	 за	 третирање	
заболувања	 и	 нарушувања	 на	 централниот	
нервен	систем	

(210)	 TM  2007/409	 (220)	 16/05/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 WYETH  a Delaware corporation,
 Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940-

0874, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

ТАLZENNA

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 5	 	 фармацевтски	 препарати	 за	 третирање	
заболувања	 и	 нарушувања	 на	 централниот	
нервен	систем	

(210)	 TM  2007/410	 (220)	 16/05/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 WYETH  a Delaware corporation,
 Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940-

0874, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

VESTEME

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 5	 	 фармацевтски	 препарати	 за	 третирање	
заболувања	 и	 нарушувања	 на	 централниот	
нервен	систем	

(210)	 TM  2007/411	 (220)	 16/05/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 TAIHO PHARMACEUTICAL CO., LTD
 1-27 Kandanishiki-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-

8444 , JP
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

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

(540)	

TESUNO

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	5 	анти-канцер	препарати;	анти-канцер	агенси;	
хемиски	реагенси	за	медицински	цели	од	областа	
на	онкологијата	

(210)	 TM  2007/412	 (220)	 16/05/2007
		 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Sony Ericsson Communications AB
 Nya Vattentornet, SE-22188, Lund, SE
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

Ул.»Вељко	Влаховиќ»	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 9 	 целуларни	 или	 мобилни	 телефони;	
целуларни	 и	 мобилни	 телефони	 кои	 имаат	
капацитет	на	функции	на	поинаков	начин	отколку	
само	како	телефон,	имено,	функција	како	камера,	
да	 изведуваат	 куси	 пораки,	 да	 изведуваат	
мултимедијални	 пораки,	 да	 имаат	 приод	 и	 да	
комуницираат	 со	 и-меил,	 да	 имаат	 приод	 и	 да	
комуницираат	 со	 интернет,	 да	 имаат	 приод	 и	
да	 комуницираат	 со	 интранет	 или	 со	 приватни	
компјутерски	 мрежи,	 да	 имаат	 приод	 и	 да	
комуницираат	со	податоци,	да	работат	како	радио,	
да	 снимаат,	 да	 прикажуваат,	 да	 пренесуваат,	 да	
примаат	и/или	да	менаџираат	музика,	да	снимаат,	
прикажуваат,	 пренесуваат,	 примаат,	 покажуваат	
и/или	да	менаџираат	аудио	или	глас,	да	снимаат,	
прикажуваат,	пренесуваат,	примаат,	покажуваат	и/
или	да	менаџираат	видео,	да	креираат,	покажуваат,	
пренесуваат,	 примаат,	 прикажуваат	 и/или	
менаџираат	 фотографии	 или	 слики,	 да	 креваат,	
покажуваат,	пренесуваат,	примаат,	прикажуваат	и/
или	менаџираат	графики	или	прикази,	да	содржат	
електронски	 игри,	 да	 доставуваат	 фотографии	
и	 текст	 на	 он-лајн	 списанија	 или	 веб	 логови	
исто	 така	 познати	 како	 блогови,	 да	 менаџираат	
календар	и	контакт	информации	и	други	функции	
како	 личен	 дигитален	 помошник	 (ПДА),	 да	
работат	како	воки-токи,	да	ефектуираат	мобилно	
печатење,	 да	 изведуваат	 сателитска	 навигација,	
да	изведуваат	електронски	водич	на	градови	и/или	
функција	на	далечински	управувач	на	компјутери	
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и	 мултимедијални	 презентации;	 картички	 за	
меморија	 и	 стикови	 за	 целуларни	 или	 мобилни	
телефони;	 картички	 за	 персонален	 компјутер	
што	овозможуваат	компјутери	и	лап	топ	да	имаат	
безжичен	приод	и	да	комуницираат	со	и-меил	преку	
интернет,	 интранет	 или	 приватни	 компјутерски	
мрежи;	 компјутерски	 софтвер	 за	 целуларни	 или	
мобилни	телефони;	 компјутерски	софтвер	ко]	се	
симнува	 за	 целуларни	 или	 мобилни	 телефони;	
симнување	на	тонови	за	ѕвонење,	графики,	игри,	
аудио	и	видео	клипови,	се	тоа	да	се	симнува	на	
компјутери	 и	 целуларни	 или	 мобилни	 телефони	
преку	 интернет;	 симнување	 на	 електронски	
прирачници	за	целуларни	или	мобилни	телефони;	
опрема	 за	 камера	 адаптирана	 за	 употреба	 со	
целуларни	или	со	мобилни	телефони;	опрема	која	
овозможува	приказите	од	целуларни	или	мобилни	
телефони	 да	 се	 прикажуваат	 на	 телевизори,	
екрани	 за	 прикажување	 или	 компјутерски	
монитори;	 опрема	 која	 овозможува	 -аудио	 од	
целуларни	 или	 мобилни	 телефони	 да	 се	 слуша	
на	 стерео	 системи;	 аудио	 спикери	 за	 слушање	
музика	 или	 аудио	 од	 целуларни	 или	 мобилни	
телефони;	 комбиниран	 систем	 на	 амплифаер	 и	
спикер	за	слушање	музика	или	аудио	од	мобилни	
или	од	целуларни	телефони;	радио	трансмитери;	
компјутерски	игри	за	употреба	на	целуларни	или	
мобилни	телефони;	аксесоари	за	целуларни	или	
мобилни	телефони	за	рачно	управување	и	опрема	
за	употреба	на	телефонот	без	раце;	аксесори	за	
целуларни	 или	 мобилни	 телефони	 за	 полнење,	
батерии,	 кутии,	 покривки,	 држачи,	 држачи	 за	 на	
маса	и	кабли;	печатени	кружни	бордови	
кл.	 38	 	 телекомуникации;	 телекомуникациски	
услуги	 во	 вид	 на	 пренос	 на	 звук,	 слика,	 приказ,	
видео	 и	 сигнали	 за	 податоци;	 пренос	 на	 звук,	
слика,	видео	и	сигнали	за	податоци	за	лична	или	
заедничка	 употреба	 на	 целуларни	 или	 мобилни	
телефони;	 обезбедување	 веб	 страница	 што	
овозможува	 пренос	 на	 звук,	 слика,	 графика,	
приказ	 и	 видео	 сигнали	 до	 веб	 страница,	 така	
што	 сигналите	 можат	 да	 бидат	 издадени	 и	
потоа	 испорачување	 на	 издадените	 сигнали	 до	
компјутери	или	целуларни	или	мобилни	телефони;	
и	обезбедување	информации	за	планови	и	услуги	
на	 други	 на	 полето	 на	 целуларни	 или	 мобилни	
телефони	

(210)	 TM  2007/416	 (220)	 17/05/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Tрговско Друштво за производство, трговија и 

услуги ЈУНИВЕРЗИ ДОО Охрид увоз-извоз
 Ул. Сатеска бр. 2, Охрид, MK
(740)	 БИЛЈАНА	 	 ПАНОВА,	 адвокат	 Ул.”Васил	 Ѓоргов”	

бр.	34/	1-	6,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 сина	и	модра
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	39  транспортни	услуги;	пакување	и	складирање	
стока;	организирање	патувања	
кл. 43		услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци;	
привремено	сместување	
кл. 45		лични	и	општествени	услуги	што	ги	даваат	
трети	 лица	 за	 задоволување	 на	 потребите	 на	
поединците;	 безбедносни	 услови	 за	 заштита	 на	
имот	и	лица	

(210)	 TM  2007/418	 (220)	 18/05/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 The Burton Corporation, 80 Industrial Parkway 

Burlinkton, Vermont 05401, US
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

FORUM

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 25 	облека,	облека	за	глава	и	обувки	
кл.	28 	спортска	опрема,	штици	за	скијање,	врвки	
за	 штици	 за	 скијање	 и	 нивни	 делови,	 врвки	 за	
даски	 за	 скијање,	 лепенка	 за	штица	 за	 скијање,	
кутии	 за	 носење	 на	штици	 за	 скијање,	 торби	 за	
штици	за	скијање	

(210)	 TM  2007/420	 (220)	 22/05/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија АД 

Скопје
 ул. Кузман Јосифовски Питу 15, 1000 Скопје, 

MK
(740)	 Леонид	Трпеноски,	адвокат		ул.”Максим	Горки”	бр.	

18	локал	8,	1000	Скопје
(540)	

ПОСАКАЈ И КАЖИ

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 9  апарати	 и	 инструменти:	 научни,	 поморс–
ки,	 геодетски,	 електрични,	 фотрграфски,	
кинематографски,	 оптички	 за	 мерење,	
сигнализација,	контрола	(инспекција),	спасување	
и	 настава;	 апарати	 за	 снимање,	 пренос	 и	
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,	 регистар	
каси,	машини	за	сметање	и	опрема	за	обработка	
на	 податоци	 и	 компјутери,	 апарати	 за	 гаснење	
пожар	
кл. 38  телекомуникации	
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(210)	 TM  2007/421	 (220)	 22/05/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Actavis EAD
 2 Kniaginia Maria Louisa Blvd. Business Centre 

TSUM, Sofia 1000, BG
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

LIPOPRES

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 5 	 фармацевтски	 и	 ветеринарни	 препарати;	
санитарни	препарати	за	медицинска	употреба	

(210)	 TM  2007/426	 (220)	 23/05/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Motorola,Inc.,a Delaware corporation
1303 E. Algonquin Road,Schaumburg,IL 60196, US
(740)	 БИНПРО	 ДООЕЛ	 СКОПЈЕ		

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

MY LIFE UNLIMITED

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 9 	мобилни	телефони,	пејџери,	радио	примо–
предаватели,	 електронски	 лични	 потсетници,	
слушалки	 и	 комплети	 слушалки	 со	 микрофон,	
микрофони,	звучници,	торби	и	кутии	за	мобилни	
телефони	 и	футроли	 за	 телефони,	 компјутерски	
софтвер	и	програми	што	се	 користат	 за	пренос,	
репродукција	 и	 прием	 на	 звук,	 светлина,	
слики,	 текст,	 видео	 прикази	 и	 податоци	 преку	
телекомуникациски	 мрежи	 или	 системи	 помеѓу	
терминали	 и	 за	 подобрување,	 интерактивност	 и	
олеснето	 користење	 и	 пристап	 до	 компјутерски	
и	 комуникациски	 мрежи;	 компјутерски	 софтвер	
за	 електронско	 комерцијално	 работење	 што	
овозможува		корисникот	безбедно	да	праќа	нарачки	
и	 да	 врши	 исплати	 во	 областа	 на	 електронски	
деловни	трансакции	преку	глобална	компјутерска	
мрежа	 или	 телекомуникациска	 мрежа;	 софтвер	
за	 компјутерски	 игри	 во	 мобилните	 телефони;	
компјутерски	софтвер	и	програми	за	управување	
и	 работа	 на	 безжичните	 телекомуникациски	
уреди;	 компјутерски	 софтвер	 за	 праќање	 и	
примање	 куси	 пораки	 и	 електронска	 пошта	 и	
за	 филтрирање	 нетекстуални	 инфррмации	 од	
податоците;	 дигитални	 камери,	 видео	 камери;	
картички	 со	 податоци,	 модеми,	 единици	 за	
глобално	 позициoнирање,	 батерии,	 полначи	 за	
батерии,	адаптери	за	напон,	антени	

	 кл. 35	 	услуги	на	продажба	на	мало	во	врска	со	
мобилните	телефони	
кл.	 37	 	 вградување,	 одржување	 и	 поправка	 на	

електронска	 опрема;	 особено,	 опрема	 за	 радио	
прием,	опрема	за	радио	пренос,	пејџинг	апарати,	
мобилни	телефонски	апарати	и	комуникациска
опрема	
кл.	 38	 	 услуги	 	 	 на	 	 безжична	 	 телефонија	 	 и			
електронски	 	 	 пренос	 	 на	 податоци	и	 документи	
по	 пат	 на	 комуникациски	 мрежи	 и	 глобални	
компјутерски	мрежи	
кл. 42	 	 основни	 и	 применети	 	 истражувања	 	 во	
областа	на	физика,	хемија,	техника,	компјутерско	
програмирање,	 информациска	 технологија	
и	 телекомуникации;	 истражување	 и	 развој	
на	 нови	 производи	 за	 други	 во	 областа	 на	
телекомуникација;	истражување	и	развој	на	нови	
производи	за	други	во	областа	на	информациската	
технологија;	 проектирање	 компјутерски	 софтвер	
за	 други;	 проектирање	 компјутерски	 бази	 на	
податоци	 за	 други;	 проектирање	 интерфејс	 за	
компјутерски	 софтвер	 за	 други;	 компјутерско	
програмирање	 за	 други;	 проектирање	 и	 развој	
на	 дигитални	 телекомуникациски	 системи	 за	
јавни	 и	 приватни	 мрежи;	 изнајмување	 и	 лизинг	
програми	за	обработка	на	податоци;	советодавни	
услуги	 од	 областа	 на	 телекомуникациите,	
непосредно	 или	 преку	 глобални	 компјутерски	
информациски	 мрежи;	 дистрибуција	 на	 аудио,	
видео	и	мултимедиски	содржини	преку	глобални	
компјутерски	мрежи;	обезбедување	компјутерски	
услуги	на	барања	што	овозможуваат	 корисникот	
да	 прима	 персонализирани	 информации	 преку	
глобална	 компјутерска	 мрежа	 и|ли	 преку	 рачни	
безжични	 уреди,	 вклучително	 радио	 пејџери,	
целуларни	 телефони,	 лични	 комуникациски	
служби	и	лични	дигитални	потсетници	

(210)	 TM  2007/427	 (220)	 23/05/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 MAKEL ELEKTRIK MALZEMELERI SANAYI VE 

TICARET LIMITED SIRKETI
 Kirac Mevkii Muhacir Mah. Fevzi Cakmak CD. No: 

51, Buyukcekmece, Istanbul , TR
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 бела	и	црвена
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 9 	 алати	 и	 инструменти	 што	 се	 користат	 за	
научни,	 лабараториски,	 наутички,	 топографски,	
метеоролошки,	електрички,						фотографски,	кине–
матографски,	 индустриски	 и	 оптички	 мерења	 и	
анализи;	 инструменти	 и	 машини	 за	 тестирање	
на	материјал:	 барометри,	 омметри,	 инструменти	
за	 тестирање	 гас,	 апарати	 за	 мерење	 лизгачка	
дебелина,	 хигрометри,	 термометри,	 волтметри,	
микроскопи,	 стакла	 за	 зголемување,	 телескопи,	
перископи;	 материјали	 што	 се	 користат	 во	
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лабораторија	 (епрувети	 за	 испитување,	
специјални					скалести	чашки/мерилки),	фурни	за	
лабораториски	 експерименти,	 мебел	 специјално	
направен	 за	 лаборатории;	 осветлени	 рекламни	
табли,	 спортски	 семафор	 за	 поени,	 	 	 осветлени	
лизгачки	табли;	aпрати	за	репродукција	(снимање,	
трансмисија	или	репродукција	на	звук	или	слики	
освен	 комуникациски	 инструменти):	 радио,	
телевизиски,	видео,	видео	камери,	камери,	аудио	
инструменти	и	делови	за	нив,	апарати	за	забава	
адаптирани	за	користење	само	со			телевизорски	
ресивери,	 кинематографски	 апарати	 и				
инструменти,	апарати	за	далечинско	управување,	
слушалки,	 звучници,	 мегафони,	 дијафони,	
интеркомуникациски	апарати,	проектори	за	слики	
и	 слајдови;	 aпарати	 за	 обработка	 на	 податоци:	
компјутери,	 компјутерски	 софтвер	 и	 хардвер;				
печатачи,	 ласерски	 печатачи,	 скенери,	 каси,	
калкулатори,	 навигациски	 апарати	 за	 возила	
[компјутер	на	табла],	читачи	на	бар	кодови,	нивни	
делови	и	додатоци;	oптички	и	магнетни	снимачи:	
грамафонски	 плочи,	 ленти,	 дискови	 и	 ЦД-а,	
изложени	кинематографски	филмови;	сите	видови	
камери,	 нивни	 делови	 и	 додатоци,	 апарати	 за	
зголемување[фотографија];	 изложени	 филмови:	
кинематографски	филмови	 подготвени	 да	 бидат	
изложени,	 фотографски	 филмови,	 филмови	 за	
рентгенско	снимање;	aнтени,	сателитски	антени,	
засилувачи	 и	 делови	 за	 истите;	 eлектрични	
апарати	 за	 далечинско	 палење;	 aпарати	 што	
работат	на	ковани	пари	или	карти	и	механизми	за	
истите:	апарати/машини/	за	продавање	производи,	
автоматски	камери,	аптека	со	билети,	машини	за	
мерење,	 ATM;	 eлектронски	 компоненти	 што	 се	
користат	за	машини	и		опрема:	семи	кондуктори,	
електронски	 кола,	 интегрирани	 кола,	 чипови,	
фотоќелии,	 диоди,	 транзистори,	 печатено	 коло,	
кристални	 осцилатори,	 кондензатори,	 интерфејс	
кола,	 коло	 за	 одложување,	 течни	 кристални	
индикатори,	 хибридни	 	 	 кола,	 термистери,	
конвертори,	магнетна	опрема	за	глава,	магнетни	
пренасочувачи;	 комуникациски	 инструменти:	
телефони,	 факс	 машини,	 телефакс	 машини,	
телекси,	телеграфи,	трансивери,	радиотелефони,	
телефонски	 централи;	 eлетронски	 машини	 за	
копирање,	фотокопири,	апарати	за	проектирање;	
мерачи:	 електрични	 мерачи,	 хидрометри,	
гасометри,	 бензиски	 пумпи	 за	 сервисни	 станици	
паркинг	метри,	мерачи	за	 јајца	 (очила	за	песок);	
eлектронски	 и	 магнетни	 картички:	 телефонски	
картички,	кодирани	магнетни	картички	за	банкарска	
употреба,	 електрични	 отворачи	 и	 затворачи	
на	 врати,	 електронски	 картички	 за	 мерачи,	
електронски	 билети;	 aпарати	 и	 инструменти	
за	 мерење:	 скали,	 ваги,	 кантари;	 детектори,	
спектографски	 апарати,	 апарати	 и	 инсталации	
што	 произведуваат	 рентгенски	 зраци	 што	 не	 се	
за	 медицинска	 употреба,	 радиолошки	 апарати	
за	 индустриска	 употреба	 (х-зраци/рентгенски);	
aпарати	и	опрема	за	спасување	живот	и	заштита:	
елеци	 за	 спасување	живот,	 појаси	 за	 спасување	
живот,	околурачници	за	пливање/мускули/,	апарати		
за	дишење	за	нуркачи,	одела	за	нуркање,	очила	за	
нуркачи,	безбедносни	појаси,	безбедносни	мрежи;	
заштитни	 одела,	 ракавици,	 очила,	 заштитни	

кациги;	 свирчиња	 	 и	 ламби	 	 за	 	 сигнализација,		
сигнализирачки	 пловни	 знакови;	 oчила,	
контактни	леќе	и	садови	за	нив,	кутии,	делови	и	
додатоци;	 eлектрични	 материјали:	 eлектрични	
приклучоци,	штекери,	разводни	кутии,	електрични	
прекинувачи,	прекинувачи	на	коло,	затворачи	на	
коло,	 пресекувачи	 на	 коло,	 осигурувачи,	 товар,	
стартери,	 електрични	 огласни	 табли,	 контролни	
табли	за	лифтови,	електрични	приклучоци,	цевки	
што	се	користат	за	електрицитет,	канали	за	кабли,	
копчиња,	 електрични	 отпорници,	 електрични	 и	
електронски	конектори	и	штекери,	апарати	и	уреди	
за	пренесување	на	електрицитет,	трансформатори,	
адаптери	за	полнење,	регулирање,	пренесување,	
контролирање,	 полначи	 за	 електрични	 батерии;	
eлектрични	звончиња,	аларми	различни	од	оние	
за	 возила,	 сирени;	 кабли,	 жици:	 кој	 било	 вид	
на	 електрични	 и	 електронски	 кабли,	 оптички	
влакна,	 оптички	 кабел;	 извори	 на	 напојување:	
акумулатори,	 соларни	 батерии,	 батерии,	 УПС;	
пегли:	електрични	и	пегли	на	пареа,	рамни	пегли;	
показатели	 /индикатори/	 за	 возила:	 брзина,	
масло,	 гориво,	 индикатор	 за	 нивото	 на	 вода,	
брзинометри,	таксиметри;	aпарати	за	рамнотежа	
и	 балансирање;	 рефлектирачки	 дискови	 што	
се	 носат	 за	 превенција	 од	 сообраќајни	 незгоди,	
светлосни	 или	 механички	 сигнализирачки	
плочи,	 електрични	 -	 електронски	 или	 механички	
сигнали,	 	 	 регулирачки	 апрати	 за	 раскрсници,	
светла	 трепкачи;	 пожарникарски	 пумпи,	 аларати	
и	 уреди	 за	 гаснење	 пожар;	 електрични	 апарати	
за	 заварување;	 железо	 за	 лемење	 електрични	
заварувачи	 и	 машини	 за	 лемење,	 електроди	 за	
заварување;	 радари,	 сонари,	 апарати	 и	 уреди	
за	 подобрување	 на	 ноќно	 гледање;	 громобрани,	
предупредувачки	 светла;	 триаголници,	 скали	
за	 во	 вода,	 ленти	 за	 мерење	 висоци;	 дозери	
за	 распрскувачи;	 електронски	 сушачи	 за	 коса	 -	
навиткувачи;	електрични	уреди	за	привлекување	
и	 убивање	 инсекти;	 aвтоматски	 врати	 за	
згради,	 автоматски	 	 свртувачки,	 електрични	 или	
електронски	врати	за	отварање	/	затварање;	сате–
лити	 за	 научни	 цели;	 апарати	 за	 електролиза	 и	
галванизација,	аноди,	катоди;	филтери	за	екрани	
за	компјутери	и	телевизори	

(210)	 TM  2007/428	 (220)	 23/05/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 The Burton Corporation
 80 Industrial Parkway Burlington, Vermont 05401, 

US
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ	

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

FOURSQUARE

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 25 	облека,	облека	за	глава	и	обувки	
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TM 2007/430

(210)	 TM  2007/430	 (220)	 28/05/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 CASTROL LIMITED
 Wakefield House, Pipers Way, Swindon, Wiltshire 

SN3 1RE, UK
(740)	 ШПЕНД	 	 ДЕВАЈА,	 адвокат	 бул.Крсте	 Мисирков	

бр.61/1-5,	1000	Скопје
(540)	

SYNTRANS

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 1 	хидраулични	течности;	преносни	флуиди	
кл. 4	 	 индутриски	 масла	 и	 масти;	 подмачкувачи	
(лубриканти);	 масла	 и	 масти	 за	 подмачкување;	
горива;	 нехемиски	 адитиви	 за	 горива,	
подмачкувачи	и	масти;	соединенија	за	собирање	
прав	со	навлажнување	и	врзување;	осветлувачи	

(210)	 TM  2007/431	 (220)	 28/05/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Fresenius Biotech GmbH
 Am Haag 6-7, 82166 Grafelfing, DE
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

Ул.“Вељко	Влаховиќ“	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

ATG-FRESENIUS

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 5	 	 фармацевтски	 и	 ветеринарни	 препарати;	
фармацевтски	 производи,	 санитарни	 препарати	
за	медицински	цели	

(210)	 TM  2007/434	 (220)	 28/05/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Motorola,Inc.,a Delaware corporation
 1303 E. Algonquin Road,Schaumburg,IL 60196, 

US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 9	 	 мобилни	 телефони,	 пејџери,	 радио	
примопредаватели,	електронски	лични	потсетници,	
слушалки	 и	 комплети	 слушалки	 со	 микрофон,	
микрофони,	звучници,	торби	и	кутии	за	мобилни	

телефони,	 футроли	 и	 држачи	 за	 телефони,	
компјутерски	софтвер	и	програми	што	се	користат	
за	пренос,	репродукција	и	прием	на	звук,	светлина,	
слики,	 текст,	 видео	 прикази	 и	 податоци	 преку	
телекомуникациски	 мрежи	 или	 системи	 помеѓу	
терминали	 и	 за	 подобрување,	 интерактивност	 и	
олеснето	 користење	 и	 пристап	 до	 компјутерски	
и	 комуникациски	 мрежи;	 компјутерски	 софтвер	
за	 електронско	 комерцијално	 работење	 кој	 му	
овозможува	 на	 корисникот	 безбедно	 да	 праќа	
нарачки	 и	 да	 врши	 исплати	 во	 областа	 на	
електронски	деловни	трансакции	преку	глобална	
компјутерска	 мрежа	 или	 телекомуникациска	
мрежа;	 софтвер	 за	 компјутерски	 игри	 во	
мобилните	 телефони;	 компјутерски	 софтвер	 и	
програми	за	управување	и	работа	на	безжичните	
телекомуникациски	уреди;	 компјутерски	софтвер	
за	праќање	и	примање	куси	пораки	и	електронска	
пошта	и	за	филтрирање	нетекстуални	информации	
од	податоците;	дигитални	камери,	видео	камери;	
картички	 со	 податоци,	 модеми,	 единици	 за	
глобално	 позиционирање,	 батерии,	 полначи	 за	
батерии,	адаптери	за	напон,	антени	
кл.	 38 	 услуга	 на	 безжична	 телефонија	 и	
електронски	пренос	на	податоци	и	документи	преку	
комуникациски	 мрежи	 и	 глобални	 компјутерски	
мрежи	

(210)	 TM  2007/439	 (220)	 29/05/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 KABUSHIKI KAISHA YAKULT HONSHA (also 

trading as Yakult Honsha Co., Ltd.)
 1-19 Higashishinbashi 1-chome, Minato-ku, 

Tokyo, JP
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

YAKULT

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	29 	млеко,	ферментирано	млеко,	ферментирани	
млечни	 напивки;	 млечни	 производи,	 јогурт,	
кондензирано	млеко,	млеко	во	прав,	обезмастено	
млеко,	путер,	сирење,	крем;	месо	од	риба,	живина,	
и	дивеч;	месни	преработки;	конзервирано,	сушено	
и	варено	овошје	и	зеленчук;	зеленчукови	сокови	
за	готвење;	соја	млеко;	бујон,	препарати	за	супа;	
желе,	 џемови,	 компоти;	 јајца;	 масла	 и	 масти	 за	
јадење	
кл. 32 	 пиво,	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалаци;	 пијалаци	 од	 овошје	 и	
овошни	сокови;	напивки	од	сурутка,	зеленчукови	
сокови,	 сокови	 од	 патлиџан;	 сирупи	 и	 други	
препарати	 за	 подготвување	 пијалаци;	 екстракти	
од	хмељ	за	подготвување	пиво	
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(210)	 TM  2007/440	 (220)	 29/05/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A.; TOFAS TURK 

OTOMOBILE FABRIKASY A.S.; AUTOMOBILES 
CITROEN S.A. and AUTOMOBILES PEUGEOT 
S.A.

 Corsa Giovanni Agnelli 200, 10135 Torino, IT; 
Buyukdere Caddesi n. 145, Zincirlikuyu, 80300 
Istanbul, TR; Immeuble Colisee III, 12 Rue 
Fructidor 75835 Paris Cedex 17, FR and 75 Avenue 
de la Grande Armee 75116 Paris, FR

(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-
13,	1000,	Скопје

(540)	

(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	што	 не	
се	рачно	управувани;	инкубатори	за	јајца	
кл.	9 	апарати	и	инструменти:	научни,	поморски,	
геодетски,	 	 	 фотографски,	 кинематографски,	
оптички,	 за	 вагање,	 за	 мерење,	 сигнализација,	
контрола	 (инспекција),	 спасување	 и	 настава;	
апарати	 инструменти	 за	 спроведување,	
вклучување,	 трансформирање,	 акумулирање,	
регулирање	или	контролирање	на	електрицитетот,	
апарати	за	снимање,	пренос	или	репродукција	на	
звук	 или	 слики;	 магнетски	 носачи	 на	 податоци,	
дискови	 за	 снимање;	 автоматски	 машини	 и	
механизми	 за	 апаратите	 што	 се	 активираат	 со	
монети	 или	 жетони;	 регистар	 каси,	 машини	 за	
сметање	 и	 опрема	 за	 обработка	 на	 податоци	 и	
компјутери;	апарати	за	гаснење	пожар	
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. 37 	градежни	конструкции;	поправки;	инстала–
циски	услуги	

(210) TM  2007/444 (220)	 30/05/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Приватна високообразовна установа 

Универзитет Американ-Колеџ Скопје
 Ул. Булевар 3-та Македонска бригада бб, 

Скопје, MK
(740)	 Снежана	Савиќ	Димовска,	адвокат		ул.	Даме	Груев	

бр.1-3/4	1000	Скопје

(540)	

(591)	 сина,	црвена	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	16 	печатени	работи,	книги,	брошури,	каталози,	
проспекти;	материјали	 за	 обука	 и	 настава(освен	
апарати)	
кл. 41	 	образовни	услуги;	подготвување	настава;	
забава;	спортски	и	културни	активности	

(210)	 TM  2007/445	 (220)	 30/05/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Приватна високообразовна установа 

Универзитет Американ-Колеџ Скопје
 Ул. Булевар 3-та Македонска бригада бб, 

Скопје, MK
(740)	 Снежана	Савиќ	Димовска,	адвокат		ул.	Даме	Груев	

бр.1-3/4	1000	Скопје
(540)	

UNIVERSITY AMERICAN COLLEGE 
SKOPJE

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	16		печатени	работи,	книги,	брошури,	каталози,	
проспекти;	материјали	 за	 обука	 и	 настава(освен	
апарати)	
кл.	41 	образовни	услуги;	подготвување	настава;	
забава;	спортски	и	културни	активности	

(210)	 TM  2007/446	 (220)	 30/05/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 „VIOTROS-Industry of Foodstuff-Preparations 

& Treatment of Milk, Industrial and Commercial 
Societe Anonyme” работи и како „VIOTROS 
AVEE”

 Olympou 32, Kalochori Thessaloniki, 57009 , GR
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(540)	

TIP TOP

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	29 	сирење,	млеко	и	млечни	производи;	масло	
и	 масти	 за	 јадење;	 сирење	 со	 масти	 од	 билно	
потекло	
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(210)	 TM  2007/447	 (220)	 30/05/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Трговско друштво за трговија, производство 

и услуги на големо и мало СВИССЛИОН-
АГРОПЛОД ДОО увоз-извоз Ресен 

 ул. 29ти Ноември бр.4 6310 Ресен, MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

BONNY TOP

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	29 	млечни	производи	
кл. 30 	 бонбони,	 карамел	 бонбони,	 пастили/
бонбони/,	чоколадни	дражеи,	шеќерни	производи	

(210)	 TM  2007/448	 (220)	 30/05/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Трговско друштво за трговија, производство 

и услуги на големо и мало СВИССЛИОН-
АГРОПЛОД ДОО увоз-извоз Ресен 

 ул. 29ти Ноември бр.4 6310 Ресен, MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

RESSANA

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 29  млечни	 производи,	 какао-путер,	 кокосов	
путер,	мармалад,	овошни	желиња,	џем	
кл. 30		бисквити,	вафли,	бадеми	(слатки	врз	база	
на	 бадеми),	 бадемово	 тесто,	 какао	 (производи	
од	 какао),	 марципан/слатки	 од	 шеќер	 и	 бадем/,	
медени	слатки,	мента	за	слатки,	овошни	слатки,	
слаткарски	производи,	слатки,	фино	ситно	печиво,	
чајни	 колачиња/мињони/,	 чоколадни	 колачиња,	
шеќерни	производи	

(210)	 TM  2007/449	 (220)	 30/05/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Трговско друштво за трговија, производство 

и услуги на големо и мало СВИССЛИОН-
АГРОПЛОД ДОО увоз-извоз Ресен 

 ул. 29ти Ноември бр.4 6310 Ресен, MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 29	 	 млечни	 производи;	 какао-путер,	 кокосов	
путер,	мармалад,	овошни	желиња,	џем	
кл.	30  бисквити,	вафли,бадеми	(слатки	врз	база	
на	 бадеми),	 бадемово	 тесто,	 какао	 (производи	
од	 какао),	 марципан/слатки	 од	 шеќер	 и	 бадем/,	
медени	слатки,	мента	за	слатки,	овошни	слатки,	
слаткарски	производи,	слатки,	фино	ситно	печиво,	
чајни	 колачиња/мињони/,	 чоколадни	 колачиња,	
шеќерни	производи	

(210)	 TM  2007/450	 (220)	 30/05/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Трговско друштво за трговија, производство 

и услуги на големо и мало СВИССЛИОН-
АГРОПЛОД ДОО увоз-извоз Ресен 

 ул. 29ти Ноември бр.4 6310 Ресен, MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

LENKA

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 29	 	 млечни	 производи,	 какао-путер,	 кокосов	
путер,	мармалад,	овошни	желиња,	џем	
кл. 30		бисквити,	вафли,	бадеми	(слатки	врз	база	
на	 бадеми),	 бадемово	 тесто,	 какао	 (производи	
од	 какао),	 марципан/слатки	 од	 шеќер	 и	 бадем/,	
медени	слатки,	мента	за	слатки,	овошни	слатки,	
слаткарски	производи,	слатки,	фино	ситно	печиво,	
чајни	 колачиња/мињони/,	 чоколадни	 колачиња,	
шеќерни	производи	

(210)	 TM  2007/451	 (220)	 31/05/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Next Retail Limited 
 Desford Road, Enderby, Leicester LE19 4AT, UK
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(540)	

NEXT

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	25		облека,	обувки	и	капи	

(210)	 TM  2007/452	 (220)	 31/05/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 SANOFI - AVENTIS
 174, Avenue de France, 75013 Paris, FR
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
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TM 2007/487

(540)	

КINLIFRA

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	5 	фармацевтски	производи	

(210)	 TM  2007/476	 (220)	 01/06/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Abbott Laboratories
 Abbott Park, Illinois 60064, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

NORVIR

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 5 	 фармацевтски	 препарати;	 антивирусни	
средства	

(210)	 TM  2007/477	 (220)	 01/06/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 МЏ РОБИН ДОО
 ул. Ленинградска бр. 6 1230 Гостивар, MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	30		гуми	за	џвакање	

(210)	 TM  2007/478	 (220)	 01/06/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Labud d.o.o.
Zitnjak bb, 10000 Zagreb, HR
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

Ул.»Вељко	Влаховиќ»	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 бела,	црвена,	жолта,	портокалова,	зелена,	светло	
зелена	и	светло	сина

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 3	 	 	 средства	 за	 белење	 и	 други	 супстанции	
за	 перење	 алишта;	 детергенти;	 производи	 за	
закиснување	алишта;	смекнувачи	

(210)	 TM  2007/481	 (220)	 04/06/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 ДТУ П.И.К.КО ДООЕЛ увоз-извоз 
 ул. Франклин Рузвелт бр. 5 а 2/1 Скопје, MK
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	30 	додатоци	за	тесто,	слатки,	ролати	и	торти	
кл. 35 	услуги	при	продажба	на	големо	и	мало	со	
додатоци	за	тесто,	слатки,	ролати	и	торти	

(210)	 TM  2007/486	 (220)	 05/06/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 CELGENE CORPORATION
 86 Morris Avenue,  Summit, NJ 07901, US
(740)	 Бајалски	Димитар,	адвокат		Ул.	Ѓуро	Ѓаковиќ	бр.	

72/1-1	1000	Скопје
(540)	

СЕЛЏИН

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	5 	фармацевтски	препарати	
кл.	42		услуги	за	истражување,	развој	и	испитување	
на	 полето	 на	 геномијата,	 биотехнологијата,	
хемијата	и	фармацевтските	производи	

(210)	 TM  2007/487	 (220)	 05/06/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 CELGENE CORPORATION
 86 Morris Avenue,  Summit, NJ 07901, US
(740)	 Бајалски	Димитар,	 адвокат	 Ул.	 Ѓуро	 Ѓаковиќ	 бр.	

72/1-1	1000	Скопје
(540)	

РЕВЛИМИД

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 5		фармацевтски	препарати	
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(210)	 TM  2007/488	 (220)	 05/06/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Друштво за услуги и трговија АЛЕМ ЕСХ ДОО 

увоз-извоз Скопје
 ул. Мито Хаџивасилев-Јасмин бр. ТЦ Рамстор 

Ф-16 Скопје, MK
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 30 	кафе,	чај,	какао,	шеќер,	ориз,	тапиока,	саго,	
замена	за	кафе;	брашно	и	производи	од	жита,	леб,	
тесто	за	слатки	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	 пијалaци,	 пијалaци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови;	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалaци	
кл. 43		услуги	за	подготвување	храна	и	пијалaци;	
привремено	сместување	

(210)	 TM  2007/490	 (220)	 06/06/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 BUREAU VERITAS, REGISTRE INTERNATIONAL 

DE CLASSIFICATION DE NAVIRES ET 
D’AERONEFS

 17 bis place des Reflets, La Defanse 2, 92400 
Courbevoie, FR

(740)	 ГАВРИЛОВСКА	 АЛЕКСАНДРА,	 адвокат	 бул.	
Партизански	одреди	бр.103/26	1000	Скопје

(540)	

	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 42 	 сите	 услуги	 и	 активности	 во	 врска	 со	
хемиски,	 физички	 и	 механички	 лаборатории	 за	
тестирање,	 опрема	 и	 возила,	 како	 и	 инспекција,	
контрола,	 тестирање,	 класификација,	 технички	
мониторинг,	проценка	на	квалитет	и	класификација	
на	 производи,	 вклучително	 производи	 за	
потрошувачка,	услуги,	материјали,	опрема,	возила	
и	 уреди,	 особено	 поврзани	 со	 авиони,	 бродови,	

автомобили,	 опрема	 за	 железници,	 опрема	 за	
градежништво,	 опрема	 за	 дигање,	 опрема	 за	
електрични	централи	без	оглед	дали	се	термо	или	
хидро	централи,	опрема	за	нафтената	индустрија,	
опрема	за	нуклеарни	инсталации,	како	и	самите	
инсталации,	 конструкции	 за	 недвижности	 и	
градежништво,	 земјиште,	 опрема	 и	 уреди	 за	
контрола,	компјутерски	инсталации,	компјутери	и	
опрема	за	процесуирање	податоци,	електронска	
опрема	 за	 пренос	 на	 податоци	 и	 информации,	
софтвер(регистриран)	 за	 интегрирање	 во	
телекомуникациски	 и	 компјутерски	 ситеми,		
софтвер	 (регистриран)	 кој	 се	 употребува	 во	
областа	на	комерцијално	управување	и	-комерц,	
изработка	 (дизајнирање)	 на	 софтвер	 во	 погоре	
споменатите	 области,	 контрола,	 евалуација	 и	
сертификација	 на	 техничката	 способност	 на	
индивидуи	 во	 врска	 со	 јавните	 и	 приватните	
стандарди	и	норми	

(210)	 TM  2007/492	 (220)	 04/06/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 BILIM ILAC SANAYII VE TICARET ANONIM 

SIRKETI
 AYZAGA KOYU G-42 SOK. No. 6 MASLAK 

ISTANBUL, TR
(740)	 АЛКАЛОИД	 А.Д.	 Скопје	 ул.	 ”Александар	

Македонски”	12,	1000,	Скопје
(540)	

KLAMOKS

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	5  антибиотици	

(210)	 TM  2007/493	 (220)	 04/06/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 BILIM ILAC SANAYII VE TICARET ANONIM 

SIRKETI
 AYZAGA KOYU G-42 SOK. No. 6 MASLAK 

ISTANBUL, TR
(740)	 АЛКАЛОИД	 А.Д.	 Скопје	 ул.	 ”Александар	

Македонски”	12,	1000,	Скопје
(540)	

CLARICIDE

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 5 	фармацевтски	препарати	

(210)	 TM  2007/494	 (220)	 04/06/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 BILIM ILAC SANAYII VE TICARET ANONIM 

SIRKETI
 AYZAGA KOYU G-42 SOK. No. 6 MASLAK 

ISTANBUL, TR
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(740)	 АЛКАЛОИД	 А.Д.	 Скопје	 ул.”Александар	
Македонски”	12,	1000,	Скопје

(540)	

SEFAGEN

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	5  фармацевтски	препарати	

(210)	 TM  2007/495	 (220)	 04/06/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 BILIM ILAC SANAYII VE TICARET ANONIM 

SIRKETI
 AYZAGA KOYU G-42 SOK. No. 6 MASLAK 

ISTANBUL, TR
(740)	 АЛКАЛОИД	 А.Д.	 Скопје	 ул.”Александар	

Македонски”	12,	1000,	Скопје
(540)

FORSEF

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 5 	фармацевтски	препарати	

(210)	 TM  2007/496	 (220)	 07/06/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Advanced Medical Optics, Inc.
 1700 E. St. Andrew Place, P.O. Box 25162, Santa 

Ana, CA 92799-5162, US
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

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

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	5 	фармацевтски	препарати	и	очни	препарати	
како	очни	капки	за	подмачкување,	гелови,	масти	
(креми)	 и	 раствори	 за	 лекување	 (третирање)	 на	
состојба	 на	 око	 како	 што	 е	 суво	 око,	 алергии,	
воспаленија,	црвенило	и	очна	иритација	

(210)	 TM  2007/497	 (220)	 07/06/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Шалевски Миодраг
 ул. Хашка бр. 18Б 1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

ROMANOF

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	8	 	рачни	алати	и	направи,	прибор	за	 јадење,	
ладно	оружје,	жилети	
кл.	 14 	 благородни	 метали	 и	 нивните	 легури	 и	
производите	 изработени	 од	 нив	 или	 преслечени	
со	 нив,	 што	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	
накит,	бижутерија,	скапоцени	камења,	часовници	
и	хронометриски	инструменти	
кл.	18  кожа	и	имитација	на	кожа	и	производите	од	
нив	што	не	се	опфатени	со	другите	класи,	кожа	од	
животни,	 куфери	и	патни	торби,	чадори	за	дожд	
и	сонце	и	стапови	за	одење,	камшици	и	сарачки	
производи	

(210)	 TM  2007/498	 (220)	 08/06/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 OPI PRODUCTS, INC., a California corporation
 13034 Saticoy Street, North Hollywood, California 

91605, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

OPI

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 3  масло	базирано	на	авокадо	за	третирање	
нокти	 и	 кутикули,	 лак	 за	 нокти,	 отстранувач	 на	
политура	 за	 нокти,	 креми	 за	 кутикули,	 кармин,	
молив	 за	 уста,	 заштитен	 слој	 за	 нокти	 на	 база	
на	политура,	најгорен	заштитен	слој	на	политура	
за	 нокти	 и	 зацврстувач	 за	 нокти;	 препарати	 за	
нега	на	ноктите;	вештачки	производи	за	нокти	на	
прстите,	имено,	обложувачи	што	се	употребуваат	
за	зајакнување	на	ноктите	на	прстите,	препарати	
за	нега	на	вештачки	нокти	на	прстите,	вештачки	
нокти	 за	 прсти	 и	 лепило	 за	 закачување	 на	
вештачките	нокти	на	прстите	

(210)	 TM  2007/499	 (220)	 11/06/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 GlaxoSmithKline Biologicals S.A.
 Rue de I`Institut 89 B-1330 Rixensart, BE
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

CERVARIX

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	5		вакцини	за	употреба	кај	човекот	
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(210)	 TM  2007/500	 (220)	 11/06/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 BALKANPHARMA DUPNITSA A.D. and 

„Balkanpharma - Dupnitsa” AD
 ul. „Samokovsko shose” No.3, Dupnitsa 2600, 

BG and 3, Samokovsko chaussee Str. BG-2600 
Dupnitza, BG

(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	
5/1/32,	1000,	Скопје

(540)	

ISODINIT

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 5 	фармацевтски	производи	

(210)	 TM  2007/501	 (220)	 12/06/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 GENERAL MOTORS CORPORATION a corporation 

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,	1000,	Скопје

(540)	

CAMARO

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	12		моторни	возила	и	делови	за	истите	

(210)	 TM  2007/503	 (220)	 13/06/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

на големо и мало МУЛТИПРОМ ДООЕЛ
 ул. „ИНДУСТРИСКА” бр.2, Источна индустриска 

зона - 1040 Маџари, MK
(540)	

FRUTTOVITA

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	30 	кондиторски	производи	

(210)	 TM  2007/504	 (220)	 13/06/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

на големо и мало МУЛТИПРОМ ДООЕЛ
 ул. „ИНДУСТРИСКА” бр.2, Источна индустриска 

зона - 1040 Маџари, MK

(540)	

FRUTTINI

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	30		кондиторски	производи	

(210)	 TM  2007/505	 (220)	 13/06/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 E.R. Squibb & Sons, L.L.C. a Delaware Limited 

Liability Company
 Lawrenceville-Princeton Road, Princeton, New 

Jersey 08540, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

CONVATEC REBOUNDING MEMORY 
TECHNOLOGY

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 10 	 остоми	 уреди	 и	 направи,	 имено,	 кеси,	
направи	 за	 рабење,	 околувратници,	 потполнки,	
лепливи	 прстени,	 филтри,	 кожни	 бариери	 и	
делови	 и	 опрема	 за	 нив;	 уреди	 за	 собирање		
инконтинентни	 пациенти,	 имено,	 контејнери	 за	
дренажа,	цевки,	контролни	адаптери	за	дренажа	
и	делови	и	опрема	за	нив;	направи	за	уринарна	
и	 фекална	 инконтиненција;	 имено,	 контејнери	
за	дренажа,	 кеси,	 цевки,	 контролни	адаптери	 за	
дренажа	и	делови	и	опрема	за	нив	

(210)	 TM  2007/511	 (220)	 13/06/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Акционерско друштво за приредување на 

игри на среќа и забавни игри ЛОТАРИЈА НА 
МАКЕДОНИЈА, Скопје

 ул.„Маршал Тито” бр.11а, 1000 Скопје, MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 бела,	 жолта,	 темно	 сина,	 црвена,	 кафена,	
портокалова	и	црна

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	9  автоматски	машини	и	механизми	за	апаратите	
што	се	активираат	со	монети	или	жетони;	апарати	
за	коцкарници	
кл. 36 	лотарии	(организирање	лотарии)	
кл.	41		игри	на	среќа;	игри	за	пари;	забавни	игри;	
казино;	коцкарници;	коцкарници	/игри/	(услуги	на	
коцкарниците)	
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(210)	 TM  2007/512	 (220)	 13/06/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Комерцијална банка АД Скопје
 Кеј Димитар Влахов бр. 4 1000 Скопје, MK
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 35 	 	 рекламирање/огласување;	 водење	 на	
работење;	 управување	 со	 работи;	 канцелариски	
работи	
кл.	36 		осигурување;	финансиски	работи;	монетар–
ни	аботи;	работи	поврзани	за	недвижен	имот	
кл.	41  	образовни	услуги;	подготвување		настава;	
забава;	спортски	и	културни	активности	

(210)	 TM  2007/513	 (220)	 13/06/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 ULTIMATE NUTRITION, INC. 
 21 Hyde Road, Farmington, Connecticut 06032, 

US
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(540)	

ULTIMATE NUTRITION

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	5		витамини	и	диететски	додатоци	на	храна	

(210)	 TM  2007/514	 (220)	 13/06/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Акционерско друштво за приредување на 

игри на среќа и забавни игри ЛОТАРИЈА НА 
МАКЕДОНИЈА, Скопје

 ул.„Маршал Тито” бр.11а, 1000 Скопје, MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 сина	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	28		базени;	друштвени	игри,	игри,	јадици,	јадици	
за	 риболов,	 мамки	 за	 лов	 или	 риболов,	 мрежи	
/спортски	 прибор/,	 перки	 за	 пливачи,	 пехари	 за	
успех	во	игрите,	подвижни	играчки,	риболов,	скии	
за	вода,	скии	за	сурфинг,	тобогани,	штица	со	едра,	
штици	за	отскокнување	/спортски	реквизити/	
кл. 41		кампови	за	спортско	усовршување,	забавни	
паркови,	натпревари	(организирање	натрпревари)	
/обука	 или	 забава/,	 разонода,	 слободно	 време	
(услуги	 врзани	 за	 исполнување	 на	 слободното	
време),	 нуркачка	 опрема	 (изнајмување	 нуркачка	
опрема),	 спортски	 натпревари	 (организирање	
спортски	 натпревари),	 спортска	 опрема	
(користење	 спортска	 опрема),	 спортска	 опрема	
(изнајмување	слортска	опрема)	
кл.	43		шанк-барови	

(210)	 TM  2007/515	 (220)	 13/06/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Акционерско друштво за приредување на 

игри на среќа и забавни игри ЛОТАРИЈА НА 
МАКЕДОНИЈА, Скопје

 ул.„Маршал Тито” бр.11а, 1000 Скопје, MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 сина,	бела,	зелена	и	жолта
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 28 	базени;	билијар,	гимнастички	справи,	голф,	
друштвени	игри,	игри,	изложби,	јадици,	јадици	за	
риболов,	 лулашки,	 мамки	 за	 лов	 или	 риболов,	
маси	 за	 пинг	 -	 понг,	 мечување,	 мрежи	 /спортски	
прибор/,	 перки	 за	 пливачи,	 пехари	 за	 успех	 во	
игрите,	подвижни	играчки,	риболов,	скии	за	вода,	
скии	за	сурфинг,	тобогани,	телесни	вежби	(направи	
за	телесни	вежби),	фудбал	/собен/	(маса	за	собен	
фудбал),	штица	со	едра,	штици	за	отскокнување	
/спортски	реквизити/	
кл. 41 	кампови	за	летување	(услуги	на	камповите	
за	 летување)	 /забава/,	 кампови	 за	 спортско	
усовршување,	 	 	 клубови	 (услуги	 	 на	 	 	 клубови)			
/забава	 или	 одгледување/,	 забавни	 	 	 паркови,		
дискотеки	 (услуги	 	 	 на	 	 	 дискотеките),	 голф	
(користење	 на	 терените	 за	 голф),	 вариети,	
изложби	 (организирање	 изложби),	 кино	 сали,	 /
користење	кино	сали/,		натпревари		(организирање		
натрпревари)	 	 /обука	 или	 забава/,	 разонода,	
слободно	време	(услуги	врзани	за	исполнување	на	
слободното	време),					конференции	(организирање	
и	водење	конференции),	конгреси	(организирање	и	
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водење	конгреси),	нуркачка	опрема		(изнајмување	
нуркачка	 опрема),	 планирање	 приеми	 /забава/,	
приредби	 (одржување	 приредби),	 семинари	
(оргаиизирање	и	водење	семинари),	симпозиуми	
(организирање	 и	 водење	 симпозиуми);	 спортски	
натпревари	(организираље	спортски	натпревари),	
спортска	опрема	(изнајмување	спортска	опрема),	
спортска	опрема	(користење	спортска	опрема)	
кл. 43 	 хотели,	 хотелски	 резервации,	 услуги	 за	
подготвување	 храна	 и	 пијалаци;	 привремено	
сместување;	 изнајмување	 сали	 за	 состаноци;	
кампови	 (користење	 терени	 за	 кампување);	
кампови	 за	 летување	 (услуги	 на	 камповите	 за	
летување);	 ресторани;	 гостилници;	 кафеани;	
одморалишта;	шанк-барови;	клубови	за	средби	

(210)	 TM  2007/516	 (220)	 13/06/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Акционерско друштво за приредување на 

игри на среќа и забавни игри ЛОТАРИЈА НА 
МАКЕДОНИЈА, Скопје

 ул.„Маршал Тито” бр.11а, 1000 Скопје, MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 сина,	бела,	зелена	и	жолта
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	28		базени;	билијар,	гимнастички	справи,	голф,	
друштвени	игри,	игри,	изложби,	јадици,	јадици	за	
риболов,	 лулашки,	 мамки	 за	 лов	 или	 риболов,	
маси	 за	 пинг	 -	 понг,	 мечување,	 мрежи	 /спортски	
прибор/,	 перки	 за	 пливачи,	 пехари	 за	 успех	 во	
игрите,	подвижни	играчки,	риболов,	скии	за	вода,	
скии	за	сурфинг,	тобогани,	телесни	вежби	(направи	
за	телесни	вежби),	фудбал	/собен/	(маса	за	собен	
фудбал),	штица	со	едра,	штици	за	отскокнување	
/спортски	реквизити/	
кл.	41		кампови	за	летување	(услуги	на	камповите	
за	 летување)	 /забава/,	 кампови	 за	 спортско	
усовршување,	 клубови	 (услуги	 на	 клубови)/
забава	 или	 одгледување/,	 забавни	 	 	 паркови,		
дискотеки	 (услуги	 	 	 на	 	 	 дискотеките),	 голф	
(користење	 на	 терените	 за	 голф),	 вариети,	
изложби	 (организирање	 изложби),	 кино	 сали,	 /
користење	кино	сали/,	натпревари	(организирање	
натрпревари)	 	 обука	 или	 забава/,	 разонода,	
слободно	време	(услуги	врзани	за	исполнување	на	
слободното	време),					конференции	(организирање	
и	водење	конференции),	конгреси	(организирање	и	
водење	конгреси),	нуркачка	опрема		(изнајмување	
нуркачка	 опрема),	 планирање	 приеми	 /забава/,	
приредби	 (одржување	 приредби),	 семинари	
(оргаиизирање	и	водење	семинари),	симпозиуми	
(организирање	 и	 водење	 симпозиуми);	 спортски	

натпревари	(организираље	спортски	натпревари),	
спортска	опрема	(изнајмување	спортска	опрема),	
спортска	опрема	(користење	спортска	опрема)	
кл.	 43	 	 хотели,	 хотелски	 резервации,	 услуги	 за	
подготвување	 храна	 и	 пијалаци;	 привремено	
сместување;	 изнајмување	 сали	 за	 состаноци;	
кампови	 (користење	 терени	 за	 кампување);	
кампови	 за	 летување	 (услуги	 на	 камповите	 за	
летување);	 ресторани;	 гостилници;	 кафеани;	
одморалишта;	шанк-барови;	клубови	за	средби	

(210)	 TM  2007/517	 (220)	 13/06/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Акционерско друштво за приредување на 

игри на среќа и забавни игри ЛОТАРИЈА НА 
МАКЕДОНИЈА, Скопје

 ул.„Маршал Тито” бр.11а, 1000 Скопје, MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 сина	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	28		базени;	билијар,	гимнастички	справи,	голф,	
друштвени	игри,	игри,	изложби,	јадици,	јадици	за	
риболов,	 лулашки,	 мамки	 за	 лов	 или	 риболов,	
маси	 за	 пинг	 -	 понг,	 мечување,	 мрежи	 /спортски	
прибор/,	 перки	 за	 пливачи,	 пехари	 за	 успех	 во	
игрите,	подвижни	играчки,	риболов,	скии	за	вода,	
скии	за	сурфинг,	тобогани,	телесни	вежби	(направи	
за	телесни	вежби),	фудбал	/собен/	(маса	за	собен	
фудбал),	штица	со	едра,	штици	за	отскокнување	
/спортски	реквизити/	
кл. 41		кампови	за	летување	(услуги	на	камповите	
за	 летување)	 /забава/,	 кампови	 за	 спортско	
усовршување,	 клубови	 (услуги	 на	 клубови)	 /
забава	 или	 одгледување/,	 забавни	 	 	 паркови,		
дискотеки	 (услуги	 	 	 на	 	 	 дискотеките),	 голф	
(користење	 на	 терените	 за	 голф),	 вариети,	
изложби	 (организирање	 изложби),	 кино	 сали,	 /
користење	кино	сали/,	натпревари	(организирање	
натрпревари)	 /обука	 или	 забава/,	 разонода,	
слободно	време	(услуги	врзани	за	исполнување	на	
слободното	време),					конференции	(организирање	
и	водење	конференции),	конгреси	(организирање	и	
водење	конгреси),	нуркачка	опрема		(изнајмување	
нуркачка	 опрема),	 планирање	 приеми	 /забава/,	
приредби	 (одржување	 приредби),	 семинари	
(оргаиизирање	и	водење	семинари),	симпозиуми	
(организирање	 и	 водење	 симпозиуми);	 спортски	
натпревари	(организираље	спортски	натпревари),	
спортска	опрема	(изнајмување	спортска	опрема),	
спортска	опрема	(користење	спортска	опрема)	
кл.	 43	 	 хотели,	 хотелски	 резервации,	 услуги	 за	
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подготвување	 храна	 и	 пијалаци;	 привремено	
сместување;	 изнајмување	 сали	 за	 состаноци;	
кампови	 (користење	 терени	 за	 кампување);	
кампови	 за	 летување	 (услуги	 на	 камповите	 за	
летување);	 ресторани;	 гостилници;	 кафеани;	
одморалишта;	шанк-барови;	клубови	за	средби	

(210)	 TM  2007/518	 (220)	 13/06/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Акционерско друштво за приредување на 

игри на среќа и забавни игри ЛОТАРИЈА НА 
МАКЕДОНИЈА, Скопје

 ул.„Маршал Тито” бр.11а, 1000 Скопје, MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 сина	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 28 	базени;	билијар,	гимнастички	справи,	голф,	
друштвени	игри,	игри,	изложби,	јадици,	јадици	за	
риболов,	 лулашки,	 мамки	 за	 лов	 или	 риболов,	
маси	 за	 пинг	 -	 понг,	 мечување,	 мрежи	 /спортски	
прибор/,	 перки	 за	 пливачи,	 пехари	 за	 успех	 во	
игрите,	подвижни	играчки,	риболов,	скии	за	вода,	
скии	за	сурфинг,	тобогани,	телесни	вежби	(направи	
за	телесни	вежби),	фудбал	/собен/	(маса	за	собен	
фудбал),	штица	со	едра,	штици	за	отскокнување	
/спортски	реквизити/	
кл.	41		кампови	за	летување	(услуги	на	камповите	
за	 летување)	 /забава/,	 кампови	 за	 спортско	
усовршување,	 клубови	 (услуги	 на	 клубови)	 /
забава	 или	 одгледување/,	 забавни	 	 	 паркови,		
дискотеки	 (услуги	 	 	 на	 	 	 дискотеките),	 голф	
(користење	 на	 терените	 за	 голф),	 вариети,	
изложби	 (организирање	 изложби),	 кино	 сали,	 /
користење	кино	сали/,	натпревари	(организирање	
натрпревари)	 /обука	 или	 забава/,	 разонода,	
слободно	време	(услуги	врзани	за	исполнување	на	
слободното	време),					конференции	(организирање	
и	водење	конференции),	конгреси	(организирање	и	
водење	конгреси),	нуркачка	опрема		(изнајмување	
нуркачка	 опрема),	 планирање	 приеми	 /забава/,	
приредби	 (одржување	 приредби),	 семинари	
(оргаиизирање	и	водење	семинари),	симпозиуми	
(организирање	 и	 водење	 симпозиуми);	 спортски	
натпревари	(организираље	спортски	натпревари),	
спортска	опрема	(изнајмување	спортска	опрема),	
спортска	опрема	(користење	спортска	опрема)	
кл.	 43 	 хотели,	 хотелски	 резервации,	 услуги	 за	
подготвување	 храна	 и	 пијалаци;	 привремено	
сместување;	 изнајмување	 сали	 за	 состаноци;	
кампови	 (користење	 терени	 за	 кампување);	
кампови	 за	 летување	 (услуги	 на	 камповите	 за	
летување);	 ресторани;	 гостилници;	 кафеани;	
одморалишта;	шанк-барови;	клубови	за	средби	

(210)	 TM  2007/522	 (220)	 14/06/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

ГУДАЛАТ Фетаји Миради ДОО Гостивар
 ул. Б. Кидрич бр. 165, MK
(740)	 АНДОНОСКИ		МИТКО,	адвокат	ул.”Питу	Гули”	70,	

1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црвена,	жолта,	сина,	зелена,	бела	и	темно	сина
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	32  	безалкохолни	пијалаци,	пијалаци	од	овошје	
и	 овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	

(210)	 TM  2007/523	 (220)	 14/06/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

ГУДАЛАТ Фетаји Миради ДОО Гостивар
 ул. Б. Кидрич бр. 165, MK
(740)	 АНДОНОСКИ		МИТКО,	адвокат	ул.”Питу	Гули”	70,	

1000,	Скопје
(540)	

(591)	 темно	 сина,	 жолта,	 свтело	 сина,	 бела,	 модра	 и	
зелена

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 32			безалкохолни	пијалаци,	пијалаци	од	овошје	
и	 овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	
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(210)	 TM  2007/524	 (220)	 14/06/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

ГУДАЛАТ Фетаји Миради ДОО Гостивар
 ул. Б. Кидрич бр. 165, MK
(740)	 АНДОНОСКИ		МИТКО,	адвокат		ул.”Питу	Гули”	70,	

1000,	Скопје
(540)	

(591)	 портокалова,	 жолта,	 светло	 сина,	 бела,	 темно	
сина	и	зелена

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 32  	безалкахолни	пијалаци,	пијалаци	од	овошје	
и	 овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	

(210)	 TM  2007/525	 (220)	 14/06/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

ГУДАЛАТ Фетаји Миради ДОО Гостивар
 ул. Б. Кидрич бр. 165, MK
(740)	 АНДОНОСКИ		МИТКО,	адвокат		ул.”Питу	Гули”	70,	

1000,	Скопје
(540)	

(591)	 жолта,	светло	сина,	бела,	темно	сина	и	зелена
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	32  	безалкохолни	пијалаци,	пијалаци	од	овошје	

и	 овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	

(210)	 TM  2007/526	 (220)	 14/06/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

ГУДАЛАТ Фетаји Миради ДОО Гостивар
 ул. Б. Кидрич бр. 165, MK
(740)	 АНДОНОСКИ		МИТКО,	адвокат		ул.”Питу	Гули”	70,	

1000,	Скопје
(540)	

			

(591)	 жолта,	 портокалова,	 светло	 сина,	 бела	 и	 темно	
сина

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 32			безалкохолни	пијалаци,	пијалаци	од	овошје	
и	 овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	

(210)	 TM  2007/527	 (220)	 14/06/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

ГУДАЛАТ Фетаји Миради ДОО Гостивар
 ул. Б. Кидрич бр. 165, MK
(740)	 АНДОНОСКИ		МИТКО,	адвокат		ул.”Питу	Гули”	70,	

1000,	Скопје
(540)	

(591)	 жолта,	 портокалова,	 кафена,	 црвена,	 зелена,	
бела,	светло	сина	и	темно	сина

(551)	 индивидуална
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(510,	511)
кл.	32			безалкохолни	пијалаци,	пијалаци	од	овошје	
и	 овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	

(210)	 TM  2007/528	 (220)	 14/06/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

ГУДАЛАТ Фетаји Миради ДОО Гостивар
ул. Б. Кидрич бр. 165, MK
(740)	 АНДОНОСКИ		МИТКО,	адвокат	ул.”Питу	Гули”	70,	

1000,	Скопје
(540)	

(591)	 жолта,	кафена,	зелена,	светло	сина,	бела	и	темно	
сина

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 32 		безалкохолни	пијалаци,	пијалаци	од	овошје	
и	 овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	

(210)	 TM  2007/529	 (220)	 14/06/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

ГУДАЛАТ Фетаји Миради ДОО Гостивар
 ул. Б. Кидрич бр. 165, MK
(740)	 АНДОНОСКИ		МИТКО,	адвокат		ул.”Питу	Гули”	70,	

1000,	Скопје
(540)	

(591)	 жолта,	светло	сина,	бела,	темно	сина	и	зелена
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	32 		безалкохолни	пијалаци,	пијалаци	од	овошје	
и	 овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	

(210)	 TM  2007/530	 (220)	 14/06/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

ГУДАЛАТ Фетаји Миради ДОО Гостивар
 ул. Б. Кидрич бр. 165, MK
(740)	 АНДОНОСКИ		МИТКО,	адвокат	ул.”Питу	Гули”	70,	

1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црвена,	зелена,	жолта,	светло	сина,	бела	и	темно	
сина

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 32			безалкохолни	пијалаци,	пијалаци	од	овошје	
и	 овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	

(210)	 TM  2007/531	 (220)	 14/06/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

ГУДАЛАТ Фетаји Миради ДОО Гостивар
 ул. Б. Кидрич бр. 165, MK
(740)	 АНДОНОСКИ		МИТКО,	адвокат	ул.”Питу	Гули”	70,	

1000,	Скопје
(540)	
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(591)	 црвена,	жолта,	сина,	зелена,	бела	и	темно	сина
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	32  	безалкохолни	пијалаци,	пијалаци	од	овошје	
и	 овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	

(210)	 TM  2007/532	 (220)	 14/06/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

ГУДАЛАТ Фетаји Миради ДОО Гостивар
 ул. Б. Кидрич бр. 165, MK
(740)	 АНДОНОСКИ		МИТКО,	адвокат		ул.”Питу	Гули”	70,	

1000,	Скопје
(540)	

(591)	 портокалова,	 жолта,	 светло	 сина,	 бела,	 темно	
сина	и	зелена

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 32  	безалкохолни	пијалаци,	пијалаци	од	овошје	
и	 овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	

(210)	 TM  2007/533	 (220)	 14/06/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 GENERAL ELECTRIC COMPANY (a corporation 

of the State of New York)
 1 River Road SCHENECTADY, New York, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

ELAST

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	17  синтетичка	еластомерна	смола	помешана	
со	адитиви	и	средства	за	боење	што	се	продава	
во	форма	на	зрнца	

	
	

(210)	 TM  2007/535	 (220)	 14/06/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Акционерско друштво за приредување на 

игри на среќа и забавни игри ЛОТАРИЈА НА 
МАКЕДОНИЈА, Скопје

 ул.„Маршал Тито” бр.11а, 1000 Скопје, MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 зелена	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 25 	 боди	 облека	 /облека	 што	 се	 прилепува	
на	 тело/,	 влечки,	 гимнастика,	 наметки	 за	 бања,	
капење	 (капи	 за	 капење),	 капење	 (костуми	 за	
капење),	 капење	 (машки	 гаќички	 за	 капење),	
капење	 (наметки	 за	 бања),	 капење	 (чевли	 за	
капење),	трикотажни	предмети	за	облекување	
кл. 28  базени;	телесни	вежби	(направи	за	телесни	
вежби),	 тобогани,	 физичка	 култура	 (опрема	 за	
физичка	култура)	
кл.	44 	аромотерапија	(услуги	на	аромотерапија),	
физиотерапија,	 фризерски	 салони,	 убавина	
(услуги	на	салони	за	разубавување),	маникирски	
услуги,	масажа,	салони,	салони	за	разубавување,	
бања	 (турска	 бања),	 сауни,	 услуги	 за	 хигиенска	
нега	и	нега	на	убавината	на	луѓето	

(210)	 TM  2007/536	 (220)	 14/06/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 ИДЕВЕЛОП ДООЕЛ
 ул. Франц Месеснел 5А 1000 Скопје, MK
(740)	 ГАВРИЛОВСКА	 АЛЕКСАНДРА,	 адвокат	 	 бул.	

Партизански	одреди	бр.103/26	1000	Скопје
(540)	

(591)	 зелена,	црвена,	бела,	портокалова	и	црна
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 42	 	 изработка,	 проектирање	 и	 развој	 на	
софтвер	

(210)	 TM  2007/537	 (220)	 14/06/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 ЕКО СПОРТС ДООЕЛ
 ул. Франц Месеснел 5А 1000 СКопје, MK
(740)	 ГАВРИЛОВСКА	 АЛЕКСАНДРА,	 адвокат	 бул.	

Партизански	одреди	бр.103/26	1000	Скопје



Glasnik, 15/2,  str. 94-212, april 2008 Skopje   

Trgovski marki

157

TM 2007/546

(540)	

(591)	 зелена,	кафеава,	бела	и	црна
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 41  	организирање	спортски	и	културни	актив–
ности,	организирање	голф	натпревари	
кл.	43  	услуги	на	подготвување	хранаи	пијалаци,	
ресторани,	привремено	сместување	

(210)	 TM  2007/540	 (220)	 14/06/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 MIRNOVEC PIROTEHNIKA D.O.O.
 Mirnovec 20, Velika Rakovica 10430 Samobor, 

HR
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 сина,	бела,	жолта,	црна	и	црвена
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 13 	 експлозиви,	 средства	 за	 огномет,	
пиротехнички	 производи,	 огномет	 (прибор	 за	
огномет)	
кл.	28		петарди	(праскачки	бонбони)	
кл.	 39 	 превоз,	 пакување	 и	 складирање	 на	
производи,	 амбалажа	 на	 производи,	 испорака	
/дистрибуција/	 на	 производи,	 испорака	 /дис–
трибуција/	 на	 стоки,	 испорака	 на	 производи	
нарачани	по	пошта	

(210)	 TM  2007/541	 (220)	 15/06/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Е! Еntertainment Television, Inc. 
 5750 Wilshire Blvd. Los Angels, CA 90036, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

MYSTYLE

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 41  услуги	за	забава	
	

(210)	 TM  2007/544	 (220)	 15/06/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 British American Tobacco (Brands) Limited,
 Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 

2PG, United Kingdom, US
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

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

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 34	 	 цигари,	 тутун,	 тутунски	 производи,	
производи	 за	 пушачите,	 запалки,	 кибрити	 и	
филтери	за	цигари	

(210)	 TM  2007/545	 (220)	 15/06/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 British American Tobacco (Brands) Limited,
 Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 

2PG, United Kingdom, US
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

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

NANOTEK

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 34  цигари,	 тутун,	 тутунски	 производи,	
производи	 за	 пушачите,	 запалки,	 кибрити	 и	
филтери	за	цигари	

(210)	 TM  2007/546	 (220)	 15/06/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 British American Tobacco (Brands) Limited,
 Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 

2PG, United Kingdom, US
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

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

TASTEK HD

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 34  цигари,	тутун,	тутунски	производи,	произ–
води	за	пушачите,	запалки,	кибрити	

(210)	 TM  2007/547	 (220)	 18/06/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 British American Tobacco (Brands) Limited,
 Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 

2PG, United Kingdom, US
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

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

(591)	 сина,	сива,	темно	сива	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	34		цигари,	тутун,	тутунски	производи,	произ–
води	за	пушачите,	запалки,	кибрити	

(210)	 TM  2007/548	 (220)	 18/06/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 British American Tobacco (Brands) Limited,
 Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 

2PG, United Kingdom, US
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

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

(591)	 -сина,светло	сина,	сива,	и	бела
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл. 34 	цигари,	тутун,	тутунски	производи,	произ–
води	за	пушачите,	запалки,	кибрити	

(210)	 TM  2007/549	 (220)	 18/06/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 British American Tobacco (Brands) Limited,
 Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 

2PG, United Kingdom, US
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

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

(591)	 сина,	сива,	темно	сива	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	34 	цигари,	тутун,	тутунски	производи,	произ–
води	за	пушачите,	запалки,	кибрити	

(210)	 TM  2007/550	 (220)	 18/06/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Daihatsu Motor Co., Ltd., a Japanese corporation
 1-1, Daihatsu-cho, Ikeda, Osaka, JP
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	12		автомобили;	моторни	и	машини	за	автомо–
били;	делови	и	опрема	(приклучоци)	за	сите	горе	
споменати	 производи,	 сите	 вклучени	 во	 класата	
12	

(210)	 TM  2007/552	 (220)	 19/06/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Georgia-Pacific Consumer Products LP
 133 Peachtree Sreet, N.E., Atlanta, Georgia 30303, 

US
(740)	 Бајалски	Димитар,	 адвокат	 Ул.	 Ѓуро	 Ѓаковиќ	 бр.	

72/1-1	1000	Скопје
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(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	16 	 хартија,	 хартиени	ролни	 за	домаќинства,	
кујнски	 ролни,	 хартиени	 крпи	 за	 раце,	 тоалетна,	
хартија;	 хартиени	шамичиња;	 хартиени	 салфети	
за	отстранување	шминка;	чаршави	за	маса,	имено,	
салфети,	 чаршави	 за	 на	 маса,	 подметнувачи,	
хартиени	 чаршафчиња	 за	 на	 маса;	 хартиени	
ролни	за	прекривање	полици,	хартија	за	сушење	
за	индустриска	употреба	во	листови	или	форма	на	
ролни;	хартиени	крпи	за	лице;	хартија	за	виткање	
во	ролни	или	листови	

(210)	 TM  2007/555	 (220)	 19/06/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Sao Paulo Alpargatas S.A.
 Rua Funchal, 160, Vila Olimpia, Sao Paulo, SP, 

BR
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

HAVAIANAS

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	18		кожа	и	имитација	на	кожа	и	производите	од	
нив	што	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,	 бастуни	 (рачки	 за	 бастуни),	 бисаги,	
вештачка	 кожа,	 визит	 картички	 (папки	 за	 визит	
картички),	 војничка	 опрема,	 вреќи	 за	 носење	
товар	 /од	 кожа/,	 вреќички	 /обвивки,	 џепчиња/	 за	
амбалажа	 /од	 кожа/,	 говедска	 кожа,	 документи	
(корици	за	документи),	животински	кожи,	животни	
(ѓердан	за	животни),	заштитници	од	кожа,камшици,	
камшици,	 картон	 -	 кожа,	 клучеви	 (футроли	 за	
клучеви)	 /кожна	 галантарија/,	 ковчежиња	 за	
документи,	 ковчежиња	 наменети	 за	 тоалетан	
прибор	т.н.	vanity	case,	ковчези	од	вулканизирани	
влакна,	 ковчези	 од	 кожа	 или	 од	 кожа	 и	 картон,	
ковчеџиња,	 кожа	 (влакна	од	кожа),	 кожа	 (врвки	 /
ленти/	од	кожа),	кожа	(имитација	на	кожа),	кожа	за	
поставување	на	чевли,	кожа	од	стока	за	кланица,	
кожа	 сурова	 или	 полуобработена,	 кожни	 врвки,	
кожни	врвки	/врвки/,	кожни	кутии	за	шапки,	кожни	
украси	 за	 мебел,	 колбаси	 (црева	 за	 колбаси),	
коњи	 (амови	 за	 коњи),	 коњи	 (навлаки	 за	 коњски	
седла,	коњи	(прекривки	за	коњи),	коњи	(седла	за	

коњи),	 коњи	 (улари	 за	 коњи),	 крзна	 (животинска	
кожа),	 крма	 (зобници	 /торби/	 за	 крма),	 кутии	 од	
вулканизирани	 влакна,	 кутии	 од	 кожа	 или	 од	
картон	и	кожа,		кучиња	(гердани	за	кучиња),	лиги	
/орма/,	 лизгалки	 (ремени	 за	 лизгалки),	 ловечки	
торби,	 мебел	 (кожни	 украси	 за	 мебел),	 многу	
тенки	 кожички	 /мембрани/,	 молескин	 /имитација	
на	 кожа/,	мрежи.(рачни	 торби),	музика	 (торби	 за	
ноти),	наочници	за	коњски	очи	/орма/,	нарилници,	
несесери	 за	 патувања	 /кожна	 галантерија/,	
облека	за	животни,	облоги	за	пружини	/од	кожа/,	
обработена	 кожа,	 обувки	 (кожа	 за	 обложување	
обувки),	огламници,	орма	за	животни,	паричиици,	
паричници	од	алки	 /не	се	од	благороден	метал/,	
паричници	/кеси/,	паричници	/не	се	од	благороден	
метал/,	 патување	 (куфери),	 патување	 (патни	
торби),	 плажа	 (торби	 за	 плажа),планинарски	
стапови,	 планинарски	 торби,	 поводи	 /врвки/,	
подбрадници	 /кожни	 ленти/,	 покривачи	 од	 кожа	
(крзно),	поривачи	за	коњите	за	јавање,	поткови	за	
коњи,	поткови	за	коњи	/не	се	од	благороден	метал/,	
продукти	(торби	за	продукти),	продукти	/мрежи	за	
продукти/,	производи	од	крзно	/животинска	кожа/,	
прстени	 /алки/за	 чадори,	 рамки	 за	 рачни	 торби,	
ранци,	 рачки	 за	 бастун,	 рачки	 за	 ковчези,	 рачки	
за	рачни	куфери,	рачки	за	чадори,	рачни	куфери,	
рачни	торби,	ременарско	-	седларска	кожа,	ремени	
за	 лизгалки,	 ремени	 за	 орма,	 ремени	 од	 кожа,	
ремени	од	кожа	/седларство/,	седла	(затегнувачи	
на	седла),	 седла	од	дрво,	 седларски	производи,	
скелети	за	чадори	или	чадори	за	сонце,	стапови,	
стапови	за	чадори,	стативи	за	бастуни,	стремени	
(гумени	делови	за	стремени),	стременици,	торби	
за1	 алат	 /бисаги/	 празни,	 торби	 за	 дивеч,	 торби	
за	 кампување,	 торби	 за	 носење	 де^а,	 торби	
за	 патување,	 торби	 за	 списи	 /актовки/,	 торби	 -	
навлаки	 за	 костуми	 /за	 патување/,	 торби	 /кожна	
галантерија/,	 тркалца	 (торба	 на	 тркалца),	 узди,		
узди	/коњрка	опрема/,		уздички,		училишни	торби,	
футроли	за	клучеви	/кожна	галантерија/,	футроли	
за	 чадори,	 црева	 за	 сувомеснати	 производи,	
чадори,	чадори	за	сонце,	шапки	(кутии	за	шапки)	
од	кожа,	шевро	кожа,	метални	прачки	за	чадори	за	
сонце,	штавена	кожа	/не	е	за	чистење/,	штитници	
за	колениците	на	коњите	

(210)	 TM  2007/556	 (220)	 20/06/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 TALECRIS BIOTHERAPEUTICS, Inc.
 79 T.W. Alexander Drive, 4101 Research Commons, 

research Triangle Park  NC  27709, US
(740)	 АЛКАЛОИД	 А.Д.	 Скопје	 ул.”Александар	

Македонски”	12,	1000,	Скопје
(540)	

KOATE®-DVI

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	5		фармацевтски	препарати	
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(210)	 TM  2007/559	 (220)	 20/06/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 ARENA d.d.
 Koranska 2 10000 Zagreb , HR
(740)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ			ул.”Орце	Николов”	

155б,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црвена,	бела	и	црна
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	16	 	 хартија,	 картон	 и	 производи	 од	 нив,	што	
не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи;	 печатени	
работи;	 книговезнички	 материјал,	 фотографии,	
канцелариски	материјал,	лепила	за	канцелариска	
и	 куќна	 употреба;	 сликарски	 прибор;	 машини	 за	
пишување	и	канцелариски	прибор	(освен	мебел);	
опрема	 за	 настава	 или	 обука	 (освен	 апарати);	
пластични	 материјали	 за	 амбалажа	 (не	 се	
опфатени	 со	 другите	 класи),	 лосебно	 весници,	
книги,	 периодични	 часописи/ревии;	 печатени	
публикации;	 брошури;	 обрасци	 (печатени);	
фотографии;	 фотогравури;	 графички	 прикази	
и	 репродукции;	 хартиени	 или	 картонски	 ознаки	
(натписи);	исписи	од	компјутерски	библиографски	
бази	 во	 печатен	 облик;	 каталози;	 карти;	 прибор	
за	заврзување;	заврзувачи-	конец	за	заврзување	
на	 книги;	 клишеи	 за	 печат-	 книшки;	 календари;	
хартија	 за	 амбалажа;	 направи	 и	 апарати	 за	
заврзување	 на	 книги	 (канцелариска	 опрема);	
конци	за	заврзување	на	книги;	плакати(постери);	
проспекти;	 разгледници;	 печатараски	 букви;	
печатарски	 букви,	 знакови;	 печатарски	 полиња;	
мали	 печатарски	 порамнувачи;	 печатарски	
производи;	 приручник	 за	 употреба;	 приручници;	
опрема	 за	 обука	 (освен	 направи)	 заштитни	
знакови	(хартиени);	зборници	
кл. 35 огласување	 и	 рекламаирање;	 водење	
комерцијални	 работи;	 комерцијална	 админис–
трација;	 	 канцелариски	 работи,	 посебно	 комер–
цијализација	 на	 добрата	 наведени	 во	 класата	
16,	 на	 мало	 и	 на	 големо;	 секретарски	 услуги;	
мултимедијални		услуги;		мултимедијални		марке–
тинг/	 планирање;	 агенције	 за	 трговски	 инфо–
рмации;	 дистрибуирање	 на	 примероци;	 барање	
податоци	 во	 компјутерските	 датотеки	 (за	 други);	
избирање	и	внесување	податоци	во	компјутерските	
бази;	 уредување	 на	 рекламна	 документација;	
позајмување	 на	 уреднички	 апарати	 и	 прибор;	
јавно	 плакатирање	 (огласување);	 истражување	
на	јавно	мислење;	вработување	на	луѓе;	водење	

книги;	објавување	рекламни	текстови;	обработка	
на	 податоци;	 обработка	 на	 текстови;	 изра’ботка	
на	 платни	 листови;	 огласување	 по	 компјутерска	
мрежа;	 огласување	 во	 мултимедијски	 простор;	
огласни	 услуги	 во	 врска	 со	 комерцијализација	
на	 производите;	 изнајмување	 на	 рекламен	
простор;	 изнајмување	 на	 рекламен	 простор	 во	
комуникациските	 медиуми	 и	 мултимедијалски	
простор;	 изнајмување	 	 рекламен	 материјал;		
услуги	на	претплата	на	весници	(за	трета	личност);	
организирање	 изложби	 во	 комерцијални	 или	
рекламни	 цели	 плакатирање;	 помош	 во	 водење	
работи,	 работни	 проучавања	 и	 истражувања;	
советување	за	организирање	на	работа;	работно	
застапување	 во	 врска	 со	 настап	 на	 уметници;	
промоција	/	продажба	за	трето	лице;	претставување	
на	производи;	подготвување	на	вести	за	јавноста;	
подготовки	 и	 обрабтока	 на!печатарски	 форми;	
прокураторски	услуги	(набавка	на	стоки	и	услуги	
за	 други	 претпријатија);	 подготвување,	 водење,	
организирање	на	советувања,	саеми,	предавања,	
семинари,	 симпозиуми	 и	 други	 приредби	 со	
комерцијални	и	рекламни	намери;	професионално	
советување	 во	 рбласта	 на	 комерцијата	 и	
организацијата	на	работа,	вклучувајќи	советување	
на	 новинарство,	 издаваштво	 и	 мултимедијални	
услуги;	сметководство;	истражување	и	собирање	
на	податоци	од	медиуми;	ширење		рекламни	огласи;	
рекламирање;	уреди	за	рекламирање;	рекламни	
услуги;	 огласување	 на	 радио	 и	 телевизија;	
умножување	 документи;	 системизирање	
информации	 во	 компјутерски	 бази;	 статистички	
информации;	 пропагандни	 работи;	 стручни	лица	
за	работна	ефикасност;	професионално	работно	
советување;	анализа	на	производни	цени;	услуги	
во	 областа	 на	 издателство;	 советување	 за	
кадровски	 работи;	 консултации	 за	 управување	
на	 работи;	 советување	 за	 организација	 и	
управување	 на	 работи;	 советување	 во	 областа	
на	 сметководтсвото,	 водење	 книги	 и	 даночно	
советување	 транскрипциски	 услуги;	 услуги	 на	
проучување	на	пазарот	и	истражување	на	јавното	
мислење;	 проучување	 на	 пазарот	 во	 областа	
на	 мултимедијалните	 и	 медијалните	 услуги;	
агенции	 за	 увоз	 и.извоз;	 водење	 компјутерски	
картотеки;	 услуги	 поврзани	 со	 печатарство;	
услуги	за	застапување	на	странски	претпријатија	
и	 управување	 холдинг	 друштва;	 агенции	 за	
вработување,	 вклучително	 нудење	 	 податоци	 за	
слободни	работни	места	во	печатен	облик	и	on-
line	
кл.	 41	 	 обука,	 стручно	 оспособување,	 разонода,	
спортски	 и	 културни	 дејности,	 посебно	
организирање	 забавни,	 работни	 и	 културни	
приредби	 и	 натпревари;	 друштвени	 приредби;	
организирање	 музички	 приредби;	 простори	
за	 музички	 приредби;	 добротврони	 приредби;	
спортски	 приредби	 и	 натпревари;	 организирање	
изложби	 за	 културни	 цели;	 информации	 за	
приредби;	 дигитална	 обработка	 на	 слики;	
продукција	 на	 филмови;	 фотографирање;	
фотографска	 репортажа;	 објавување	 текстови	
(освен	 рекламни	 текстови);	 образование	 и	
подучување	 во	 областа	 на	 издателството;	 обука	
и	 поучување	 во	 областа	 на	 телекомуникации;	
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киносали;	нудење	on-line	електронски	публикации;	
објавување	 текстови	 (освен	 рекламни	 текстови);	
издавање	 книги;	 обработка	 (издавање)	 видео	
ленти;	објавување	електронски	книги	и	часописи	
на	 компјутерски	 мрежи;	 организирање,	 водење		
разговори,	 конференции,	 конгреси,	 семинари,	
симпозиуми;	информации	за	обука;	организирање	
и	 водење	 наставни	 работилници	 (школување);	
организирање	 	 настапи;	 организирање	 забавни	
приредби	на	улица;	професионално	усмерување;	
продукција	на	претстави	и	приредби;	преведување;	
резервирање	 	 влазници	 за	 претстави;	 снимање		
микрофилм;	 услуги	 на	 новинарски	 репортери;	
снимање	на	видеоленти;	услуги	на	обработка	на	
говор	и	слика;	услуги	во	областа	на	микрофилмови;	
услуги	во	областа	на	дописни	новинари;	забава;	
издавање	 весници,	 часописи,	 книги,	 текстови;	
издавање	 on-line	 весници,	 часописи,	 книги,	
текстови;	 услуги	 на	 електронско	 издателство;	
производство,	 посредување	 и	 прикажување	
документарни	 и	 образовни	 филмови,	 видео	
филмови,	 радио	 програми	 и	 телевизијски	
спотови;	нудење	општи	секојдневни	информации	
и	занимливости	посебно	информации	за	култура	
и	 спорт,	 за	 автомобилизам,	 за	 телевизиски	
програми,	 за	 работни	 информации,	 за	 време,	
хороскоп,	 докторски	 совети	 како	 и	 посредување	
во	наведените	информации	on-line	

(210)	 TM  2007/560	 (220)	 20/06/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Europapress holding d.o.o
 Koranska 2  10000 Zagreb, HR
(740)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ		ул.”Орце	Николов”	

155б,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црвена,	бела	и	црна
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	16 	 хартија,	 картон	 и	 производи	 од	 нив,	што	
не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи;	 печатени	
работи;	 книговезнички	 материјал,	 фотографии,	
канцелариски	материјал,	лепила	за	канцелариска	
и	 куќна	 употреба;	 сликарски	 прибор;	 машини	 за	
пишување	и	канцелариски	прибор	(освен	мебел);	
опрема	 за	 настава	 или	 обука	 (освен	 апарати);	
пластични	 материјали	 за	 амбалажа	 (не	 се	
опфатени	 со	 другите	 класи),	 лосебно	 весници,	
книги,	 периодични	 часописи/ревии;	 печатени	
публикации;	 брошури;	 обрасци	 (печатени);	
фотографии;	 фотогравури;	 графички	 прикази	
и	 репродукции;	 хартиени	 или	 картонски	 ознаки	
(натписи);	исписи	од	компјутерски	библиографски	
бази	 во	 печатен	 облик;	 каталози;	 карти;	 прибор	
за	заврзување;	заврзувачи-	конец	за	заврзување	
на	 книги;	 клишеи	 за	 печат-	 книшки;	 календари;	

хартија	 за	 амбалажа;	 направи	 и	 апарати	 за	
заврзување	 на	 книги	 (канцелариска	 опрема);	
конци	за	заврзување	на	книги;	плакати	(постери);	
проспекти;	 разгледници;	 печатараски	 букви;	
печатарски	 букви,	 знакови;	 печатарски	 полиња;	
мали	 печатарски	 порамнувачи;	 печатарски	
производи;	 приручник	 за	 употреба;	 приручници;	
опрема	 за	 обука	 (освен	 направи)	 заштитни	
знакови	(хартиени);	зборници	
кл. 35 	 огласување	 и	 рекламаирање;	 водење	
комерцијални	 работи;	 комерцијална	 админис–
трација;	 канцелариски	 работи,	 посебно	
комерцијализација	 на	 добрата	 наведени	 во	
класата	 16,	 на	 мало	 и	 на	 големо;	 секретарски	
услуги;	 мултимедијални	 услуги;	 мултимедијални	
маркетинг/планирање;	 агенције	 за	 трговски	
информации;	 дистрибуирање	 на	 примероци;	
барање	 податоци	 во	 компјутерските	 датотеки	
(за	 други);	 избирање	 и	 внесување	 податоци	 во	
компјутерските	 бази;	 уредување	 на	 рекламна	
документација;	позајмување	на	уреднички	апарати	
и	 прибор;	 јавно	 плакатирање	 (огласување);	
истражување	 на	 јавно	 мислење;	 вработување	
на	 луѓе;	 водење	 книги;	 објавување	 рекламни	
текстови;	 обработка	 на	 податоци;	 обработка	
на	 текстови;	 изра’ботка	 на	 платни	 листови;	
огласување	 по	 компјутерска	 мрежа;	 огласување	
во	 мултимедијски	 простор;	 огласни	 услуги	 во	
врска	 со	 комерцијализација	 на	 производите;	
изнајмување	на	рекламен	простор;	изнајмување	на	
рекламен	простор	во	комуникациските	медиуми	и	
мултимедијалски	простор;	изнајмување		рекламен	
материјал;	 	 услуги	 на	 претплата	 на	 весници	
(за	 трета	 личност);	 организирање	 изложби	 во	
комерцијални	 или	 рекламни	 цели	 плакатирање;	
помош	 во	 водење	 работи,	 работни	 проучавања	
и	истражувања;	советување	за	организирање	на	
работа;	работно	застапување	во	врска	со	настап	
на	уметници;	промоција	/	продажба	за	трето	ли–
це;	 претставување	 на	 производи;	 подготвување	
на	 вести	 за	 јавноста;	 подготовки	 и	 обрабтока	
на!печатарски	 форми;	 прокураторски	 услуги	
(набавка	на	стоки	и	услуги	за	други	претпријатија);	
подготвување,	 водење,	 организирање	 на	
советувања,	 саеми,	 предавања,	 семинари,	
симпозиуми	 и	 други	 приредби	 со	 комерцијални	
и	рекламни	намери;	професионално	советување	
во	 рбласта	 на	 комерцијата	 и	 организацијата	 на	
работа,	вклучувајќи	советување	на	новинарство,	
издаваштво	 и	 мултимедијални	 услуги;	 сметко–
водство;	 истражување	 и	 собирање	 на	 податоци	
од	 медиуми;	 ширење	 	 рекламни	 огласи;	
рекламирање;	уреди	за	рекламирање;	рекламни	
услуги;	 огласување	 на	 радио	 и	 телевизија;	
умножување	 документи;	 системизирање	
информации	 во	 компјутерски	 бази;	 статистички	
информации;	 пропагандни	 работи;	 стручни	лица	
за	работна	ефикасност;	професионално	работно	
советување;	анализа	на	производни	цени;	услуги	
во	 областа	 на	 издателство;	 советување	 за	
кадровски	 работи;	 консултации	 за	 управување	
на	 работи;	 советување	 за	 организација	 и	
управување	 на	 работи;	 советување	 во	 областа	
на	 сметководтсвото,	 водење	 книги	 и	 даночно	
советување	 транскрипциски	 услуги;	 услуги	 на	
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проучување	на	пазарот	и	истражување	на	јавното	
мислење;	 проучување	 на	 пазарот	 во	 областа	
на	 мултимедијалните	 и	 медијалните	 услуги;	
агенции	 за	 увоз	 и.извоз;	 водење	 компјутерски	
картотеки;	 услуги	 поврзани	 со	 печатарство;	
услуги	за	застапување	на	странски	претпријатија	
и	 управување	 холдинг	 друштва;	 агенции	 за	
вработување,	 вклучително	 нудење	 	 податоци	 за	
слободни	работни	места	во	печатен	облик	и	on-
line	
кл.	 41	 	 обука,	 стручно	 оспособување,	 разонода,	
спортски	 и	 културни	 дејности,	 посебно	
организирање	 забавни,	 работни	 и	 културни	
приредби	 и	 натпревари;	 друштвени	 приредби;	
организирање	 музички	 приредби;	 простори	
за	 музички	 приредби;	 добротврони	 приредби;	
спортски	 приредби	 и	 натпревари;	 организирање	
изложби	 за	 културни	 цели;	 информации	 за	
приредби;	 дигитална	 обработка	 на	 слики;	
продукција	 на	 филмови;	 фотографирање;	
фотографска	 репортажа;	 објавување	 текстови	
(освен	 рекламни	 текстови);	 образование	 и	
подучување	 во	 областа	 на	 издателството;	 обука	
и	 поучување	 во	 областа	 на	 телекомуникации;	
киносали;	нудење	on-line	електронски	публикации;	
објавување	 текстови	 (освен	 рекламни	 текстови);	
издавање	 книги;	 обработка	 (издавање)	 видео	
ленти;	објавување	електронски	книги	и	часописи	
на	 компјутерски	 мрежи;	 организирање,	 водење		
разговори,	 конференции,	 конгреси,	 семинари,	
симпозиуми;	информации	за	обука;	организирање	
и	 водење	 наставни	 работилници	 (школување);	
организирање	 	 настапи;	 организирање	 забавни	
приредби	на	улица;	професионално	усмерување;	
продукција	на	претстави	и	приредби;	преведување;	
резервирање	 	 влазници	 за	 претстави;	 снимање		
микрофилм;	 услуги	 на	 новинарски	 репортери;	
снимање	на	видеоленти;	услуги	на	обработка	на	
говор	и	слика;	услуги	во	областа	на	микрофилмови;	
услуги	во	областа	на	дописни	новинари;	забава;	
издавање	 весници,	 часописи,	 книги,	 текстови;	
издавање	 on-line	 весници,	 часописи,	 книги,	
текстови;	 услуги	 на	 електронско	 издателство;	
производство,	 посредување	 и	 прикажување	
документарни	 и	 образовни	 филмови,	 видео	
филмови,	 радио	 програми	 и	 телевизијски	
спотови;	нудење	општи	секојдневни	информации	
и	занимливости	посебно	информации	за	култура	
и	 спорт,	 за	 автомобилизам,	 за	 телевизиски	
програми,	 за	 работни	 информации,	 за	 време,	
хороскоп,	 докторски	 совети	 како	 и	 посредување	
во	наведените	информации	on-line	

(210)	 TM  2007/561	 (220)	 20/06/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Europapress holding d.o.o
 Koranska 2  10000 Zagreb, HR
(740)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ		ул.”Орце	Николов”	

155б,	1000,	Скопје

(540)	

(591)	 црвена,		бела	и	црна
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	16 	 хартија,	 картон	 и	 производи	 од	 нив,	што	
не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи;	 печатени	
работи;	 книговезнички	 материјал,	 фотографии,	
канцелариски	материјал,	лепила	за	канцелариска	
и	 куќна	 употреба;	 сликарски	 прибор;	 машини	 за	
пишување	и	канцелариски	прибор	(освен	мебел);	
опрема	 за	 настава	 или	 обука	 (освен	 апарати);	
пластични	 материјали	 за	 амбалажа	 (не	 се	
опфатени	 со	 другите	 класи),	 лосебно	 весници,	
книги,	 периодични	 часописи/ревии;	 печатени	
публикации;	 брошури;	 обрасци	 (печатени);	
фотографии;	 фотогравури;	 графички	 прикази	
и	 репродукции;	 хартиени	 или	 картонски	 ознаки	
(натписи);	исписи	од	компјутерски	библиографски	
бази	 во	 печатен	 облик;	 каталози;	 карти;	 прибор	
за	заврзување;	заврзувачи-	конец	за	заврзување	
на	 книги;	 клишеи	 за	 печат-	 книшки;	 календари;	
хартија	 за	 амбалажа;	 направи	 и	 апарати	 за	
заврзување	 на	 книги	 (канцелариска	 опрема);	
конци	за	заврзување	на	книги;	плакати(постери);	
проспекти;	 разгледници;	 печатараски	 букви;	
печатарски	 букви,	 знакови;	 печатарски	 полиња;	
мали	 печатарски	 порамнувачи;	 печатарски	
производи;	 приручник	 за	 употреба;	 приручници;	
опрема	 за	 обука	 (освен	 направи)	 заштитни	
знакови	(хартиени);	зборници	
кл.	 35 	 огласување	 и	 рекламаирање;	 водење	
комерцијални	 работи;	 комерцијална	 админист–
рација;	 канцелариски	 работи,	 посебно	
комерцијализација	 на	 добрата	 наведени	 во	
класата	 16,	 на	 мало	 и	 на	 големо;	 секретарски	
услуги;	 мултимедијални	 услуги;	 мултимедијални	
маркетинг/планирање;	 агенције	 за	 трговски	
информации;	 дистрибуирање	 на	 примероци;	
барање	 податоци	 во	 компјутерските	 датотеки	
(за	 други);	 избирање	 и	 внесување	 податоци	 во	
компјутерските	 бази;	 уредување	 на	 рекламна	
документација;		позајмување	на	уреднички	апарати	
и	 прибор;	 јавно	 плакатирање	 (огласување);	
истражување	 на	 јавно	 мислење;	 вработување	
на	 луѓе;	 водење	 книги;	 објавување	 рекламни	
текстови;	 обработка	 на	 податоци;	 обработка	
на	 текстови;	 изработка	 на	 платни	 листови;	
огласување	 по	 компјутерска	 мрежа;	 огласување	
во	 мултимедијски	 простор;	 огласни	 услуги	 во	
врска	 со	 комерцијализација	 на	 производите;	
изнајмување	на	рекламен	простор;	изнајмување	на	
рекламен	простор	во	комуникациските	медиуми	и	
мултимедијалски	простор;	изнајмување		рекламен	
материјал;	 	 услуги	 на	 претплата	 на	 весници	
(за	 трета	 личност);	 организирање	 изложби	 во	
комерцијални	 или	 рекламни	 цели	 плакатирање;	
помош	 во	 водење	 работи,	 работни	 проучавања	
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и	истражувања;	советување	за	организирање	на	
работа;	работно	застапување	во	врска	со	настап	
на	 уметници;	 промоција	 /	 продажба	 за	 трето	
лице;	претставување	на	производи;	подготвување	
на	 вести	 за	 јавноста;	 подготовки	 и	 обрабтока	
на	 печатарски	 форми;	 прокураторски	 услуги	
(набавка	на	стоки	и	услуги	за	други	претпријатија);	
подготвување,	 водење,	 организирање	 на	
советувања,	 саеми,	 предавања,	 семинари,	
симпозиуми	 и	 други	 приредби	 со	 комерцијални	
и	рекламни	намери;	професионално	советување	
во	 рбласта	 на	 комерцијата	 и	 организацијата	 на	
работа,	вклучувајќи	советување	на	новинарство,	
издаваштво	 и	 мултимедијални	 услуги;	 сметко–
водство;	 истражување	 и	 собирање	 на	 податоци	
од	 медиуми;	 ширење	 	 рекламни	 огласи;	
рекламирање;	уреди	за	рекламирање;	рекламни	
услуги;	 огласување	 на	 радио	 и	 телевизија;	
умножување	 документи;	 системизирање	
информации	 во	 компјутерски	 бази;	 статистички	
информации;	 пропагандни	 работи;	 стручни	лица	
за	работна	ефикасност;	професионално	работно	
советување;	анализа	на	производни	цени;	услуги	
во	 областа	 на	 издателство;	 советување	 за	
кадровски	 работи;	 консултации	 за	 управување	
на	 работи;	 советување	 за	 организација	 и	
управување	 на	 работи;	 советување	 во	 областа	
на	 сметководтсвото,	 водење	 книги	 и	 даночно	
советување	 транскрипциски	 услуги;	 услуги	 на	
проучување	на	пазарот	и	истражување	на	јавното	
мислење;	 проучување	 на	 пазарот	 во	 областа	
на	 мултимедијалните	 и	 медијалните	 услуги;	
агенции	 за	 увоз	 и.извоз;	 водење	 компјутерски	
картотеки;	 услуги	 поврзани	 со	 печатарство;	
услуги	за	застапување	на	странски	претпријатија	
и	 управување	 холдинг	 друштва;	 агенции	 за	
вработување,	 вклучително	 нудење	 	 податоци	 за	
слободни	работни	места	во	печатен	облик	и	on-
line	
кл.	 41 	 обука,	 стручно	 оспособување,	 разонода,	
спортски	 и	 културни	 дејности,	 посебно	
организирање	 забавни,	 работни	 и	 културни	
приредби	 и	 натпревари;	 друштвени	 приредби;	
организирање	 музички	 приредби;	 простори	
за	 музички	 приредби;	 добротврони	 приредби;	
спортски	 приредби	 и	 натпревари;	 организирање	
изложби	 за	 културни	 цели;	 информации	 за	
приредби;	 дигитална	 обработка	 на	 слики;	
продукција	 на	 филмови;	 фотографирање;	
фотографска	 репортажа;	 објавување	 текстови	
(освен	 рекламни	 текстови);	 образование	 и	
подучување	 во	 областа	 на	 издателството;	 обука	
и	 поучување	 во	 областа	 на	 телекомуникации;	
киносали;	нудење	on-line	електронски	публикации;	
објавување	 текстови	 (освен	 рекламни	 текстови);	
издавање	 книги;	 обработка	 (издавање)	 видео	
ленти;	објавување	електронски	книги	и	часописи	
на	 компјутерски	 мрежи;	 организирање,	 водење		
разговори,	 конференции,	 конгреси,	 семинари,	
симпозиуми;	информации	за	обука;	организирање	
и	 водење	 наставни	 работилници	 (школување);	
организирање	 	 настапи;	 организирање	 забавни	
приредби	на	улица;	професионално	усмерување;	
продукција	на	претстави	и	приредби;	преведување;	
резервирање	 	 влазници	 за	 претстави;	 снимање		

микрофилм;	 услуги	 на	 новинарски	 репортери;	
снимање	на	видеоленти;	услуги	на	обработка	на	
говор	и	слика;	услуги	во	областа	на	микрофилмови;	
услуги	во	областа	на	дописни	новинари;	забава;	
издавање	 весници,	 часописи,	 книги,	 текстови;	
издавање	 on-line	 весници,	 часописи,	 книги,	
текстови;	 услуги	 на	 електронско	 издателство;	
производство,	 посредување	 и	 прикажување	
документарни	 и	 образовни	 филмови,	 видео	
филмови,	 радио	 програми	 и	 телевизијски	
спотови;	нудење	општи	секојдневни	информации	
и	занимливости	посебно	информации	за	култура	
и	 спорт,	 за	 автомобилизам,	 за	 телевизиски	
програми,	 за	 работни	 информации,	 за	 време,	
хороскоп,	 докторски	 совети	 како	 и	 посредување	
во	наведените	информации	on-line	

(210)	 TM  2007/562	 (220)	 20/06/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 EUROPAPRESS HOLDING d.o.o. and Europapress 

holding d.o.o
 Koranska 2 10000 Zagreb , HR and Koranska 2  

10000 Zagreb, HR
(740)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ			ул.“Орце	Николов“	

155б,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црвена	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	16 	 хартија,	 картон	 и	 производи	 од	 нив,	што	
не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи;	 печатени	
работи;	 книговезнички	 материјал,	 фотографии,	
канцелариски	материјал,	лепила	за	канцелариска	
и	 куќна	 употреба;	 сликарски	 прибор;	 машини	 за	
пишување	и	канцелариски	прибор	(освен	мебел);	
опрема	 за	 настава	 или	 обука	 (освен	 апарати);	
пластични	 материјали	 за	 амбалажа	 (не	 се	
опфатени	 со	 другите	 класи),	 лосебно	 весници,	
книги,	 периодични	 часописи/ревии;	 печатени	
публикации;	 брошури;	 обрасци	 (печатени);	
фотографии;	 фотогравури;	 графички	 прикази	
и	 репродукции;	 хартиени	 или	 картонски	 ознаки	
(натписи);	исписи	од	компјутерски	библиографски	
бази	 во	 печатен	 облик;	 каталози;	 карти;	 прибор	
за	заврзување;	заврзувачи-	конец	за	заврзување	
на	 книги;	 клишеи	 за	 печат-	 книшки;	 календари;	
хартија	 за	 амбалажа;	 направи	 и	 апарати	 за	
заврзување	 на	 книги	 (канцелариска	 опрема);	
конци	за	заврзување	на	книги;	плакати(постери);	
проспекти;	 разгледници;	 печатараски	 букви;	
печатарски	 букви,	 знакови;	 печатарски	 полиња;	
мали	 печатарски	 порамнувачи;	 печатарски	
производи;	 приручник	 за	 употреба;	 приручници;	
опрема	 за	 обука	 (освен	 направи)	 заштитни	
знакови	(хартиени);	зборници	
кл.	 35 	 огласување	 и	 рекламаирање;	 воде–
ње	 комерцијални	 работи;	 комерцијална	
администрација;	 канцелариски	 работи,	 посебно	
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комерцијализација	 на	 добрата	 наведени	 во	
класата	 16,	 на	 мало	 и	 на	 големо;	 секретарски	
услуги;	 мултимедијални	 услуги;	 мултимедијални	
маркетинг	 /	 планирање;	 агенције	 за	 трговски	
информации;	 дистрибуирање	 на	 примероци;	
барање	 податоци	 во	 компјутерските	 датотеки	
(за	 други);	 избирање	 и	 внесување	 податоци	 во	
компјутерските	 бази;	 уредување	 на	 рекламна	
документација;	позајмување	на	уреднички	апарати	
и	 прибор;	 јавно	 плакатирање	 (огласување)	 ;	
истражување	 на	 јавно	 мислење;	 вработување	
на	 луѓе;	 водење	 книги;	 објавување	 рекламни	
текстови;	 обработка	 на	 податоци;	 обработка	
на	 текстови;	 изра’ботка	 на	 платни	 листови;	
огласување	 по	 компјутерска	 мрежа;	 огласување	
во	 мултимедијски	 простор;	 огласни	 услуги	 во	
врска	 со	 комерцијализација	 на	 производите;	
изнајмување	на	рекламен	простор;	изнајмување	на	
рекламен	простор	во	комуникациските	медиуми	и	
мултимедијалски	простор;	изнајмување		рекламен	
материјал;	 	 услуги	 на	 претплата	 на	 весници	
(за	 трета	 личност);	 организирање	 изложби	 во	
комерцијални	 или	 рекламни	 цели	 плакатирање;	
помош	 во	 водење	 работи,	 работни	 проучавања	
и	истражувања;	советување	за	организирање	на	
работа;	работно	застапување	во	врска	со	настап	
на	 уметници;	 промоција	 /	 продажба	 за	 трето	
лице;	претставување	на	производи;	подготвување	
на	 вести	 за	 јавноста;	 подготовки	 и	 обрабтока	
на!печатарски	 форми;	 прокураторски	 услуги	
(набавка	на	стоки	и	услуги	за	други	претпријатија);	
подготвување,	 водење,	 организирање	 на	
советувања,	 саеми,	 предавања,	 семинари,	
симпозиуми	 и	 други	 приредби	 со	 комерцијални	
и	рекламни	намери;	професионално	советување	
во	 рбласта	 на	 комерцијата	 и	 организацијата	 на	
работа,	вклучувајќи	советување	на	новинарство,	
издаваштво	 и	 мултимедијални	 услуги;	
сметководство;	 истражување	 и	 собирање	 на	
податоци	од	медиуми;	ширење		рекламни	огласи;	
рекламирање;	уреди	за	рекламирање;	рекламни	
услуги;	 огласување	 на	 радио	 и	 телевизија;	
умножување	 документи;	 системизирање	
информации	 во	 компјутерски	 бази;	 статистички	
информации;	 пропагандни	 работи;	 стручни	лица	
за	работна	ефикасност;	професионално	работно	
советување;	анализа	на	производни	цени;	услуги	
во	 областа	 на	 издателство;	 советување	 за	
кадровски	 работи;	 консултации	 за	 управување	
на	 работи;	 советување	 за	 организација	 и	
управување	 на	 работи;	 советување	 во	 областа	
на	 сметководтсвото,	 водење	 книги	 и	 даночно	
советување	 транскрипциски	 услуги;	 услуги	 на	
проучување	на	пазарот	и	истражување	на	јавното	
мислење;	 проучување	 на	 пазарот	 во	 областа	
на	 мултимедијалните	 и	 медијалните	 услуги;	
агенции	 за	 увоз	 и	 извоз;	 водење	 компјутерски	
картотеки;	 услуги	 поврзани	 со	 печатарство;	
услуги	за	застапување	на	странски	претпријатија	
и	 управување	 холдинг	 друштва;	 агенции	 за	
вработување,	 вклучително	 нудење	 	 податоци	 за	
слободни	работни	места	во	печатен	облик	и	on-
line	
кл.	 41	 	 обука,	 стручно	 оспособување,	 разонода,	
спортски	 и	 културни	 дејности,	 посебно	

организирање	 забавни,	 работни	 и	 културни	
приредби	 и	 натпревари;	 друштвени	 приредби;	
организирање	 музички	 приредби;	 простори	
за	 музички	 приредби;	 добротврони	 приредби;	
спортски	 приредби	 и	 натпревари;	 организирање	
изложби	 за	 културни	 цели;	 информации	 за	
приредби;	 дигитална	 обработка	 на	 слики;	
продукција	 на	 филмови;	 фотографирање;	
фотографска	 репортажа;	 објавување	 текстови	
(освен	 рекламни	 текстови);	 образование	 и	
подучување	 во	 областа	 на	 издателството;	 обука	
и	 поучување	 во	 областа	 на	 телекомуникации;	
киносали;	нудење	on-line	електронски	публикации;	
објавување	 текстови	 (освен	 рекламни	 текстови);	
издавање	 книги;	 обработка	 (издавање)	 видео	
ленти;	објавување	електронски	книги	и	часописи	
на	 компјутерски	 мрежи;	 организирање,	 водење		
разговори,	 конференции,	 конгреси,	 семинари,	
симпозиуми;	информации	за	обука;	организирање	
и	 водење	 наставни	 работилници	 (школување);	
организирање	 	 настапи;	 организирање	 забавни	
приредби	на	улица;	професионално	усмерување;	
продукција	на	претстави	и	приредби;	преведување;	
резервирање	 	 влазници	 за	 претстави;	 снимање		
микрофилм;	 услуги	 на	 новинарски	 репортери;	
снимање	на	видеоленти;	услуги	на	обработка	на	
говор	и	слика;	услуги	во	областа	на	микрофилмови;	
услуги	во	областа	на	дописни	новинари;	забава;	
издавање	 весници,	 часописи,	 книги,	 текстови;	
издавање	 on-line	 весници,	 часописи,	 книги,	
текстови;	 услуги	 на	 електронско	 издателство;	
производство,	 посредување	 и	 прикажување	
документарни	 и	 образовни	 филмови,	 видео	
филмови,	 радио	 програми	 и	 телевизијски	
спотови;	;нудење	општи	секојдневни	информации	
и	занимливости	посебно	информации	за	култура	
и	 спорт,	 за	 автомобилизам,	 за	 телевизиски	
програми,	 за	 работни	 информации,	 за	 време,	
хороскоп,	 докторски	 совети	 како	 и	 посредување	
во	наведените	информации	on-line	

(210)	 TM  2007/563	 (220)	 20/06/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 ARENA d.d.
 Koranska 2 10000 Zagreb , HR
(740)	 ЈОАНИДИС	ЈОВАН,	АДВОКАТ			ул.“Орце	Николов“	

155б,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црвена,	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 16 	 хартија,	 картон	 и	 производи	 од	 нив,	што	
не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи;	 печатени	
работи;	 книговезнички	 материјал,	 фотографии,	
канцелариски	материјал,	лепила	за	канцелариска	
и	 куќна	 употреба;	 сликарски	 прибор;	 машини	 за	
пишување	и	канцелариски	прибор	(освен	мебел);	
опрема	 за	 настава	 или	 обука	 (освен	 апарати);	
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пластични	 материјали	 за	 амбалажа	 (не	 се	
опфатени	 со	 другите	 класи),	 лосебно	 весници,	
книги,	 периодични	 часописи/ревии;	 печатени	
публикации;	 брошури;	 обрасци	 (печатени);	
фотографии;	 фотогравури;	 графички	 прикази	
и	 репродукции;	 хартиени	 или	 картонски	 ознаки	
(натписи);	исписи	од	компјутерски	библиографски	
бази	 во	 печатен	 облик;	 каталози;	 карти;	 прибор	
за	заврзување;	заврзувачи-	конец	за	заврзување	
на	 книги;	 клишеи	 за	 печат-	 книшки;	 календари;	
хартија	 за	 амбалажа;	 направи	 и	 апарати	 за	
заврзување	 на	 книги	 (канцелариска	 опрема);	
конци	за	заврзување	на	книги;	плакати(постери);	
проспекти;	 разгледници;	 печатараски	 букви;	
печатарски	 букви,	 знакови;	 печатарски	 полиња;	
мали	 печатарски	 порамнувачи;	 печатарски	
производи;	 приручник	 за	 употреба;	 приручници;	
опрема	 за	 обука	 (освен	 направи)	 заштитни	
знакови	(хартиени);	зборници	
кл.	 35	 огласување	 и	 рекламаирање;	 водење	
комерцијални	 работи;	 комерцијална	 админис–
трација;	 канцелариски	 работи,	 посебно	
комерцијализација	 на	 добрата	 наведени	 во	
класата	 16,	 на	 мало	 и	 на	 големо;	 секретарски	
услуги;	 мултимедијални	 услуги;	 мултимедијални	
маркетинг	 /	 планирање;	 агенције	 за	 трговски	
информации;	 дистрибуирање	 на	 примероци;	
барање	 податоци	 во	 компјутерските	 датотеки	
(за	 други);	 избирање	 и	 внесување	 податоци	 во	
компјутерските	 бази;	 уредување	 на	 рекламна	
документација;	позајмување	на	уреднички	апарати	
и	 прибор;	 јавно	 плакатирање	 (огласување)	 ;	
истражување	 на	 јавно	 мислење;	 вработување	
на	 луѓе;	 водење	 книги;	 објавување	 рекламни	
текстови;	 обработка	 на	 податоци;	 обработка	
на	 текстови;	 изработка	 на	 платни	 листови;	
огласување	 по	 компјутерска	 мрежа;	 огласување	
во	 мултимедијски	 простор;	 огласни	 услуги	 во	
врска	 со	 комерцијализација	 на	 производите;	
изнајмување	на	рекламен	простор;	изнајмување	на	
рекламен	простор	во	комуникациските	медиуми	и	
мултимедијалски	простор;	изнајмување		рекламен	
материјал;	 	 услуги	 на	 претплата	 на	 весници	
(за	 трета	 личност);	 организирање	 изложби	 во	
комерцијални	 или	 рекламни	 цели	 плакатирање;	
помош	 во	 водење	 работи,	 работни	 проучавања	
и	истражувања;	советување	за	организирање	на	
работа;	работно	застапување	во	врска	со	настап	
на	 уметници;	 промоција	 /	 продажба	 за	 трето	
лице;	претставување	на	производи;	подготвување	
на	 вести	 за	 јавноста;	 подготовки	 и	 обрабтока	
на!печатарски	 форми;	 прокураторски	 услуги	
(набавка	на	стоки	и	услуги	за	други	претпријатија);	
подготвување,	 водење,	 организирање	 на	
советувања,	 саеми,	 предавања,	 семинари,	
симпозиуми	 и	 други	 приредби	 со	 комерцијални	
и	рекламни	намери;	професионално	советување	
во	 рбласта	 на	 комерцијата	 и	 организацијата	 на	
работа,	вклучувајќи	советување	на	новинарство,	
издаваштво	 и	 мултимедијални	 услуги;	
сметководство;	 истражување	 и	 собирање	 на	
податоци	од	медиуми;	ширење		рекламни	огласи;	
рекламирање;	уреди	за	рекламирање;	рекламни	
услуги;	 огласување	 на	 радио	 и	 телевизија;	
умножување	 документи;	 системизирање	

информации	 во	 компјутерски	 бази;	 статистички	
информации;	 пропагандни	 работи;	 стручни	лица	
за	работна	ефикасност;	професионално	работно	
советување;	анализа	на	производни	цени;	услуги	
во	 областа	 на	 издателство;	 советување	 за	
кадровски	 работи;	 консултации	 за	 управување	
на	 работи;	 советување	 за	 организација	 и	
управување	 на	 работи;	 советување	 во	 областа	
на	 сметководтсвото,	 водење	 книги	 и	 даночно	
советување	 транскрипциски	 услуги;	 услуги	 на	
проучување	на	пазарот	и	истражување	на	јавното	
мислење;	 проучување	 на	 пазарот	 во	 областа	
на	 мултимедијалните	 и	 медијалните	 услуги;	
агенции	 за	 увоз	 и	 извоз;	 водење	 компјутерски	
картотеки;	 услуги	 поврзани	 со	 печатарство;	
услуги	за	застапување	на	странски	претпријатија	
и	 управување	 холдинг	 друштва;	 агенции	 за	
вработување,	 вклучително	 нудење	 	 податоци	 за	
слободни	работни	места	во	печатен	облик	и	on-
line	
кл. 41	 	 обука,	 стручно	 оспособување,	 разонода,	
спортски	 и	 културни	 дејности,	 по^ебно	
организирање	 забавни,	 работни	 и	 културни	
приредби	 и	 натпревари;	 друштвени	 приредби;	
организирање	 музички	 приредби;	 простори	
за	 музички	 приредби;	 добротврони	 приредби;	
спортски	 приредби	 и	 натпревари;	 организирање	
изложби	 за	 културни	 цели;	 информации	 за	
приредби;	 дигитална	 обработка	 на	 слики;	
продукција	 на	 филмови;	 фотографирање;	
фотографска	 репортажа;	 објавување	 текстови	
(освен	 рекламни	 текстови);	 образование	 и	
подучување	 во	 областа	 на	 издателството;	 обука	
и	 поучување	 во	 областа	 на	 телекомуникации;	
киносали;	нудење	on-line	електронски	публикации;	
објавување	 текстови	 (освен	 рекламни	 текстови);	
издавање	 книги;	 обработка	 (издавање)	 видео	
ленти;	објавување	електронски	книги	и	часописи	
на	 компјутерски	 мрежи;	 организирање,	 водење		
разговори,	 конференции,	 конгреси,	 семинари,	
симпозиуми;	информации	за	обука;	организирање	
и	 водење	 наставни	 работилници	 (школување);	
организирање	 	 настапи;	 организирање	 забавни	
приредби	на	улица;	професионално	усмерување;	
продукција	на	претстави	и	приредби;	преведување;	
резервирање	 	 влазници	 за	 претстави;	 снимање		
микрофилм;	 услуги	 на	 новинарски	 репортери;	
снимање	на	видеоленти;	услуги	на	обработка	на	
говор	и	слика;	услуги	во	областа	на	микрофилмови;	
услуги	во	областа	на	дописни	новинари;	забава;	
издавање	 весници,	 часописи,	 книги,	 текстови;	
издавање	 on-line	 весници,	 часописи,	 книги,	
текстови;	 услуги	 на	 електронско	 издателство;	
производство,	 посредување	 и	 прикажување	
документарни	 и	 образовни	 филмови,	 видео	
филмови,	 радио	 програми	 и	 телевизијски	
спотови;	нудење	општи	секојдневни	информации	
и	занимливости	посебно	информации	за	култура	
и	 спорт,	 за	 автомобилизам,	 за	 телевизиски	
програми,	 за	 работни	 информации,	 за	 време,	
хороскоп,	 докторски	 совети	 како	 и	 посредување	
во	наведените	информации	on-line	
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(210)	 TM  2007/564	 (220)	 20/06/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Друштво за производство и трговија 

ЕВРОАСИЈА ТЕХНИКА Ајдован и др.експорт-
импорт ДОО Скопје

 ул.Кеј Димитар Влахов бр.1 Скопје, MK
(740)	 Александра	Трајчовска,	адвокат	Ул.	Бојмија	бр.	4	

лок.1	1000	Скопје
(540)	

ХОТЕЛ СТОНЕ БРИДГЕ

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 43		услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци,	
привремено	сместување	

(210)	 TM  2007/565	 (220)	 20/06/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Друштво за производство и трговија 

ЕВРОАСИЈА ТЕХНИКА Ајдован и др.експорт-
импорт ДОО Скопје

 ул.Кеј Димитар Влахов бр.1 Скопје, MK
(740)	 Александра	Трајчовска,	адвокат		Ул.	Бојмија	бр.	4	

лок.1	1000	Скопје
(540)	

(591)	 најтемно	црвена	и	златна
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	43 	услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци,	
привремено	сместување	

(210)	 TM  2007/566	 (220)	 20/06/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Друштво за производство и трговија 

ЕВРОАСИЈА ТЕХНИКА Ајдован и др.експорт-
импорт ДОО Скопје

 ул.Кеј Димитар Влахов бр.1 Скопје, MK
(740)	 Александра	Трајчовска,	адвокат	Ул.	Бојмија	бр.	4	

лок.1	1000	Скопје
(540)	

(591)	 најтемно	црвена	и	златна
(551)	 индивидуална

(510,	511)
кл.	43		услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци,	
привремено	сместување	

(210)	 TM  2007/567	 (220)	 20/06/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Unilever N.V.
 Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(540)	

STYLE TECH

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 21		четки	за	заби,	прибор	и	предмети	за	чистење	
и	нега	на	забите,	 јазикот	и	непцата;	чепкалки	за	
заби,	држачи	за	четки	за	заби	и	чепкалки	за	заби,	
што	 не	 се	 од	 скапоцени	 метали,	 забен	 конец,	
тоалетен	прибор	

(210)	 TM  2007/569	 (220)	 20/06/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 TESTRUT SERVICE GmbH
 Am Elsholz 2  D-16766 Kremmen, DE
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

GREEMOTION

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	6	 	опрема	за	дупчење		од	метал,	 	производи	
од	 жица,	 огради	 (метални),	 вентили,	 млазници,	
спојки/стремени/метални	
кл. 7		пумпи,	спојки	за	вшмукување	
кл. 8	 	листови	од	метла,	мотики,	гребла,	тревник	
(косилки	за	 тревници)	 /рачни	апарати/,	 ѕидарски	
лопатки	 (алатки),	 мотики	 за	 полевење,	 стругала	
/скрепери/,	 ножеви	 -	 кројачи	 за	 режење,	 лопати	
/алати/,	секири,	лопатки,	пили	/алатки/	 	
кл. 11		газиени	лампи,	светилки,	славини	
кл. 12 	 велосипеди	 со	 приколки,	 товарни	 дво–
колки	
кл.	 17	 	 штитници	 	 	 од	 	 	 ветар,	 	 	 обвивки	 	 	 за;			
градинарски			мебел,			покривки			за	градинарски	
мебел,	црева	за	полевање	
кл. 18  заштитници,	подлоги	за	мебел	
кл.	19  огради	(неметални)	
кл.	20  кошници,	рамки	за	слики,	огледала,	полици,	
градинарски	мебел,	 држачи	 за	 чадори,	 решетки,	
пластични	контејнери	
кл.	 21	 	 цвеќе,	 (носачи	 за	 цветни	 аранжмани),	
жардињери,	вазни,	канти	за	отпадоци,	полевање	
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/канти	 за	 полевање/,	 ѓубрење,	 садови	 за	 расад,	
садови	 за	 растенија,	 пластични	 кошници,	
хранилки,	 градинарски	 ракавици,	 декоративни	
вазни	за	цвеќе	/не	се,	од	хартија/,	послужавници	
/не	 се	 од	 благороден	 материал/,	 декоративни	
јнинии,	ракавици	за	домаќинство	
кл. 22 	едра,	шатори,	мрежи,	церади,	коноп	
кл.	26 	декоративни	венци	од	вештачки	цвеќиња	
кл. 27 	рогозина	/чистачи	на	обувки	зап	ред	врата/,	
ќилими	
кл. 31	 	 семиња,	декоративни	венци	од	природни	
цвеќиња	

(210)	 TM  2007/570	 (220)	 20/06/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 TESTRUT SERVICE GmbH
 Am Elsholz 2  D-16766 Kremmen, DE
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 6 	опрема	за	дупчење		од	метал,	 	производи	
од	 жица,	 огради	 (метални),	 вентили,	 млазници,	
спојки/стремени/метални	
кл. 7 	пумпи,	спојки	за	вшмукување	
кл. 8 	листови	од	метла,	мотики,	гребла,	тревник	
(косилки	за	 тревници)	 /рачни	апарати/,	 ѕидарски	
лопатки	 (алатки),	 мотики	 за	 полевење,	 стругала	
/скрепери/,	 ножеви	 -	 кројачи	 за	 режење,	 лопати	
/алати/,	секири,	лопатки,	пили	/алатки/	 	
кл. 11		газиени	лампи,	светилки,	славини	
кл. 12	 	 	 велосипеди	 со	 приколки,	 товарни	
двоколки	
кл. 17 	 штитници	 	 	 од	 	 	 ветар,	 	 	 обвивки	 	 	 за;			
градинарски			мебел,			покривки			за	градинарски	
мебел,	црева	за	полевање	
кл. 18  заштитници,	подлоги	за	мебел	
кл. 19  огради	(неметални)	
кл.	20  кошници,	рамки	за	слики,	огледала,	полици,	
градинарски	мебел,	 држачи	 за	 чадори,	 решетки,	
пластични	контејнери	
кл. 21	 	 цвеќе,	 (носачи	 за	 цветни	 аранжмани),	
жардињери,	вазни,	канти	за	отпадоци,	полевање	
/канти	 за	 полевање/,	 ѓубрење,	 садови	 за	 расад,	
садови	 за	 растенија,	 пластични	 кошници,	
хранилки,	 градинарски	 ракавици,	 декоративни	
вазни	за	цвеќе	/не	се,	од	хартија/,	послужавници	
/не	 се	 од	 благороден	 материал/,	 декоративни	
јнинии,	ракавици	за	домаќинство	
кл. 22 	едра,	шатори,	мрежи,	церади,	коноп	
кл. 26 	декоративни	венци	од	вештачки	цвеќиња	
кл. 27 	рогозина	/чистачи	на	обувки	зап	ред	врата/,	
ќилими	

кл.	31	 	семиња,	декоративни	венци	од	природни	
цвеќиња	

(210)	 TM  2007/571	 (220)	 20/06/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 TESTRUT SERVICE GmbH
 Am Elsholz 2  D-16766 Kremmen, DE
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

AXXENTIA

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	4  свеќи	
кл.	 6 	 рамки	 за	 плакари,	 двојни	 куки,	 единечни	
куки,	рамки	за	врати,	стоечки	скали	
кл.	 8 	 ножеви	 -	 кројачи	 за	 режење,	 прибор	 за	
јадење	
кл.	9 	ваги,	електрични	водови	
кл. 11  санитарни	 школки	 /ВЦ/,	 тоалетни	 четки,	
опрема	за	бањи,	прибор	за	готвење,	рачни	ламби,	
светилки,	светлив	венец	од	цвеќиња	
кл. 16 	 вреќи	 за	 отпадоци,	 вреќички	 /обвивки,	
џепови/	за	амбалажирање	(пластични)	
кл.	18 	вреќички	
кл. 20		полици,	фиоки	колички	(покуќнина),	колички	
г-	 универзален	 мебел,	 огледала,	 медицински	
ормари,	 барски	 столови,	 инсталации	 во	 бањи,	
весници	 (држачи	 за	 изложување	 весници),	
држачи	за	чадори,	држачи	за	палта,	закачалка	за	
костуми	
кл. 21		сапуни	(садови	за	сапуни),	држачи	за	сапун,	
чаши	 за	 четкички	 за	 заби,	 држач	 за	 крпи,	 кутии	
за	 чај,	 канти	 за	 козметички	 отпадоци,	 кошници	
за	алишта	 за	перење,	предмети	за	домаќинство	
и	 кујнски	 предмети	 и	 кионтејнери	 (не	 се	 од	
благородни	материјали),	чешли	и	сунѓери,	четки,	
четкарски	 производи	 (материјал	 за	 четкарски	
производи),	 чистење	 (прибор	 за	 чистење),	
стакло	 сурово	 или	 полуобработено	 /со	 исклучок	
на	стаклата			за			градежна			употреба/,				стакло				
(производи				од			стакло),	порцелански	производи	
и	производи	од	камен,	штипки	за	алишта,	држачи	
за	сушење	алишта,	штици	за	пеглање	и	додатна	
опрема	
кл. 24 	 текстил	 и	 текстилни	 производи	 за	
домаќинства	и	бањи	
кл. 26		вештачко	цвеќе	
кл. 27 	 рогозина	 /чистачи	 на	 обувки	 за	 пред	
врата/	
кл.	28 	божиќни	и	велигденски	декорации	
кл. 35 	 рекламирање,	 менаџмент,	 канцелариски	
работи,	бизнис	администрација	
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(210)	 TM  2007/572	 (220)	 20/06/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 TESTRUT SERVICE GmbH
 Am Elsholz 2  D-16766 Kremmen, DE
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	4		свеќи	
кл.	 6	 	 рамки	 за	 плакари,	 двојни	 куки,	 единечни	
куки,	рамки	за	врати,	стоечки	скали	
кл.	8		ножеви	-	кројачи	за	режење,	прибор	за	јаде–
ње	
кл. 9		ваги,	електрични	водови	
кл. 11 	 санитарни	 школки	 /ВЦ/,	 тоалетни	 четки,	
опрема	за	бањи,	прибор	за	готвење,	рачни	ламби,	
светилки,	светлив	венец	од	цвеќиња	
кл.	 16 	 вреќи	 за	 отпадоци,	 вреќички	 /обвивки,	
џепови/	за	амбалажирање	(пластични)	
кл.	18		вреќички	
кл. 20		полици,	фиоки	колички	(покуќнина),	колички	
г-	 универзален	 мебел,	 огледала,	 медицински	
ормари,	 барски	 столови,	 инсталации	 во	 бањи,	
весници	 (држачи	 за	 изложување	 весници),	
држачи	за	чадори,	држачи	за	палта,	закачалка	за	
костуми	
кл.	 21	 	 сапуни	 (садови	 за	 сапуни),	 држачи	 за	
сапун,	чаши	за	четкички	за	заби,	држач	за	крпи,	
кутии	 за	 чај,	 канти	 за	 козметички	 отпадоци,	
кошници	 за	 алишта	 за	 перење,	 предмети	 за	
домаќинство	 и	 кујнски	 предмети	 и	 кионтејнери	
(не	 се	 од	 облагородени	 материјали),	 чешли	 и	
сунѓери,	 четки,	 четкарски	 производи	 (материјал	
за	 четкарски	 производи),	 чизтење	 (прибор	 за	
чистење),	стакло	сурово	или	полуобработено	/со	
исклучок	на	стаклата			за			градежна			употреба/,				
стакло				(производи				од			стакло),	порцелански	
производи	 и	 производи	 од	 камен,	 штипки	 за	
алишта,	 држачи	 за	 сушење	 алишта,	 штици	 за	
пеглање	и	додатна	опрема	
кл. 24 	 текстил	 и	 текстилни	 производи	 за	
домаќинства	и	бањи	
кл. 26 	вештачко	цвеќе	
кл.	 27	 	 рогозина	 /чистачи	 на	 обувки	 за	 пред	
врата/	
кл.	28		божиќни	и	велигденски	декорации	
кл.	 35	 	 рекламирање,	 менаџмент,	 канцелариски	
работи,	бизнис	администрација	

(210)	 TM  2007/576	 (220)	 22/06/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Утевски Борис
 Шекспирова 5/ 2-17, 1000 Скопје, MK
	

(540)	

IVAL COSMETICS

(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. 5 	санитарни	препарати	за	медицински	цели,	
средства	 за	 дезинфекција,	 препарати	 за	 униш–
тување	штетници	

(210)	 TM  2007/578	 (220)	 26/06/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 BAI YUAN
 UNIT 8, XUEFU COMMUNITY, XIANGYANG 

DISTRICT, JIAMUSI CITY, HEILONGJIANG 
PROVINCE, PEOPLE’S, CN

(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	
5/1/32,	1000,	Скопје

(540)	
	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 25 	 обувки,	 чизми,	 спортски	 обувки,	 влечки,	
сандали,	 горна	 облека,	 капути,	 облека,	
панталони	

(210)	 TM  2007/582	 (220)	 27/06/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Telefonaktiebolaget L M Ericsson
 SE-164 83 STOCKHOLM, SE
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ		бул.	„Кочо	Рацин“	

бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
(540)	

ERICSSON

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 9 	 апарати	 и	 инструменти	 за	 комуникација,	
сателитска	 комуникација	 и	 телекоминикации;	
апарати	 и	 инструменти	 за	 мерење,	 тежење,	
сигнализирање,	 проверка	 (супервизија)	 и	
предавање	 (подучување);	 апарати	 за	 снимање,	
трансмисија	 или	 репродукција	 на	 звук,	 слики,	
или	 светлина;	 носители	 на	 податоци,	 опрема	
за	 процесори,	 компјутери,	 компјутерски	
програми,	 перифериа	 опрема;	 оптички	 апарати	
и	 инструменти;	 апарати	 и	 инструменти	 за	
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мониторинг	 на	 телекомуникациски	 мрежи	 и	
коминикациска	 мрежа	 на	 податоци;	 апарати	 и	
инструменти	 за	 инсталација	 на	 комуникациски	
мрежи	 и	 телекомуникациски	 мрежи;	 батерии;	
електронски	 составни	 делови;	 електрични	 и	
оптички	 кабли,	електрични	жици;	базни	станици;	
радарска	опрема,	опрема	за	шифрување,	опрема	
за	 помош	 при	 шифрирање	 и	 дешифрирање,	
дисплеј	 опрема,	 опрема	 за	 скенирање;	 антени;	
делови	 и	 опрема	 за	 сите	 погоре	 наведени	
производи	
кл.	11  апарати	за	греење,	ладење	и	вентилација	
кл.	16  печатени	материјали	и	печатење,	особено	
стационарно,	 инструкциски	 и	 материјал	 за	
предавање	 (освен	 инструменти)	 периодични,	
рачни,	 брошури,	 бизнис	 карти,	 хартија,	 картони	
и	стоки	направени	од	овие	материјали	што	не	се	
вклучени	во	другите	 класи;	материјали	за	 книги;	
фотографии	
кл.	35 	рекламирање:	бизнис	менаџмент;	бизнис	
администрација;
канцелариски	функциии	
кл. 36 	изнајмување	
кл.	38		телекомуникациски	услуги	

(210)	 TM  2007/583	 (220)	 28/06/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Друштво за услуги ПЕЈ ПЛУС ДОО Скопје
 ул. Петар Поп Арсов 19-3/0, MK
(540)	

(591)	 црвена	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	9		магнетски	читачи,	читачи	/	информатички	
кл.	38 	телекомуникации	

(210)	 TM  2007/584	 (220)	 28/06/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Друштво за услуги ПЕЈ ПЛУС ДОО Скопје
 ул. Петар Поп Арсов 19-3/0, MK
(540)	

T-HOME

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	9 	магнетски	картички			читачи		/информатички/	
кл.	38		телекомуникации	

(210)	 TM  2007/585	 (220)	 28/06/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Друштво за услуги ПЕЈ ПЛУС ДОО Скопје
 ул. Петар Поп Арсов 19-3/0, MK

(540)	

(591)	 бела,	црвена	и	црна
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 9 	магнетски	картички			читачи	/	информатички	
кл. 38		телекомуникации	

(210)	 TM  2007/586	 (220)	 28/06/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Радмила Костовска Павловска
 ул. „Франклин Рузвелт” бр. 14  1000 Скопје, 

MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ	 	 Ул.	

”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	16  печатарски	производи,	печатен	материјал;	
брошури,	 каталози,	 списанија,	 публикации,	
часописи,	 специјализирано	 списание	 за	
угостителство	
кл. 35 	 демонстрација	 на	 производи,	 економски	
прогнози,	 истражувања	 за	 дејностите,	 изнај–
мување	 рекламен	 простор,	 изнајмување	
пекламен	 материјал,	 објавување	 пекламни	
текстови,	обработка	на	текстови,	огласување	/ре–
кламирање/,	пропагандни	дејности	

(210)	 TM  2007/587	 (220)	 28/06/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Радмила Костовска Павловска
 ул. „Франклин Рузвелт” бр. 14  1000 Скопје, 

MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	16 	печатарски	производи,	печатен	материјал;	
брошури,	 каталози,	 списанија,	 публикации,	
часописи,	 специјализирано	 списание	 за	
угостителство	
кл. 35	 	 демонстрација	 на	 производи,	 економски	
прогнози,	 истражувања	 за	 дејностите,	
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изнајмување	 рекламен	 простор,	 изнајмување	
пекламен	 материјал,	 објавување	 пекламни	
текстови,		обработка		на			текстови,				огласување	
/пекламирање/,	пропагандни	дејности	

(210)	 TM  2007/588	 (220)	 28/06/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 CENTROPROIZVOD A.D.
 Dobanovacki put bb  11271 Surcin, YU
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	црвена,	светло	и	темно	жолта,	бела,	зелена,	светло	
и	темно	портокалова,	светло	и	темно	кафена

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	30		обланди	

(210)	 TM  2007/590	 (220)	 29/06/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 „МЕДИКУС ХЕЛП” дооел СКОПЈЕ
 ул.БЕЛ КАМЕН БР.7, MK
(540)	

(591)	 сина,	црвена	и	зелена
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	35		услуги	при	продажба	на	големо	и	мало	на	
санитарна	 козметичка,	 ортопедски	 помагала	 и	
гумени	производи	

(210)	 TM  2007/592	 (220)	 29/06/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Друштво за развој и поврзување на кабловски 

системи ГЛОБАЛ КОМЈУНИКЕЈШНС НЕТВОРКС 
ДООЕЛ Скопје

 ул. Каирска бр.31,  1000 Скопје, MK

(540)	

(591)	 темносина,	светлисина	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 35 	 огласување;	 водење	 на	 работеше;	
управуваше	со	работи;	канцелариски	работи.	
кл. 38  телекомуникации	
кл. 41  образовни		услуги;		подготвување		настава;		
забава;		спортски		и	културни	активности	
кл. 42 	научни		и		технолошки		услуги,		истражувања		и		
планирања		што		се	однесуваат	на	истите:	услуги	за	
индустриски	анализи	и	истражувања;проектирање	
и	 развој	 	 на	 компјутерски	 хардвер	 и	 софтвер,	
правни	услуги

(210)	 TM  2007/593	 (220)	 29/06/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

ПИКАРДИ ДООЕЛ Скопје
 ул.Женевска бр.17 б, Скопје, MK
(540)	

(591)	 црна,	бела	и	црвена
(551)	 индивидуална
(510,	511)

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. 24		текстил		и		текстилни		производи,		кои		не		
се	 	 опфатени	 	 со	 	 другите	 	 класи;	 покривки	 за	
кревети	и	маси	
кл. 25			облека,чевли	и	капи	

(210)	 TM  2007/594	 (220)	 29/06/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d.
 Danica 5, 48000 Koprivnica, HR
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

BISOBEL

(551)	 индивидуална
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(510,	511)
кл.	5		фармацевтски	производи	

(210)	 TM  2007/596	 (220)	 03/07/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d.
 Danica 5, 48000 Koprivnica, HR
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

BELAMID

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 5	 	 фармацевтски	 производи;	 	 кардио-васку–
ларни	лекови	

(210)	 TM  2007/597	 (220)	 04/07/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 MINAS-feinkost GmbH
 Stresemannsreasse 30 40210 Dusseldorf, DE
(740)	 ТРЧКОВА	 СЛАВИЦА,	 адвокат	 Ул.	 Мито	

Хаџивасилев	Јасмин	бр.28/16	1000	Скопје
(540)	

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

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	30 	кафе	

(210)	 TM  2007/598	 (220)	 04/07/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Приватна здраствена установа - дијагностичка 

лабораторија со биохемиска и микробиолошка 
лабораторија АДРИАЛАБ - Скопје

 ул. Дренак бр. 6 , MK

(540)	

АДРИАЛАБ

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 9	 	 апарати	 и	 инструменти	 за	 лабораториски	
анализи	
кл. 44 	 услуги	 за	 медицински	 и	 лабораториски	
анализи	на	луѓето	

(210)	 TM  2007/599	 (220)	 04/07/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Приватна здраствена установа - дијагностичка 

лабораторија со биохемиска и микробиолошка 
лабораторија АДРИАЛАБ - Скопје

 ул. Дренак бр. 6 , MK
(540)	

	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 9 	 апарати	 и	 инструменти	 за	 лабораториски	
анализи	
кл. 44	 	 услуги	 за	 медицински	 и	 лабораториски	
анализи	на	луѓето	

(210)	 TM  2007/600	 (220)	 04/07/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Приватна здраствена установа - дијагностичка 

лабораторија со биохемиска и микробиолошка 
лабораторија АДРИАЛАБ - Скопје

 ул. Дренак бр. 6 , MK
(540)	

(591)	 црвена,	сива	и	црна
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 9	 	 апарати	 и	 инструменти	 за	 лабораториски	
анализи	
кл.	 44 	 услуги	 за	 медицински	 и	 лабораториски	
анализи	на	луѓето	
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(210)	 TM  2007/603	 (220)	 05/07/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d.
 Danica 5, 48000 Koprivnica, HR
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

TIRAMAT

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	5		фармацевтски	производи,	лекови	за	нервен	
систем	

(210)	 TM  2007/604	 (220)	 05/07/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 МАКЕДОНСКА ФАРМАЦИЈА ДООЕЛ Скопје
 ул. 11 Октомври бр. 6/3 Скопје, MK
(740)	 Петре	Шилегов,	 адвокат	 	Бул.К.Ј.Питу	бр.17	лок	

33,	1000	Скопје,	1000
(540)	

SIMVACOR

(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,	метеријали	за	пломбирање	
заби	и	забарски	смоли,	средства	за	дезинфекција,	
препарати	за	уништување	штетници,	фунгициди,	
хебрициди	

(210)	 TM  2007/608	 (220)	 06/07/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 

trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)
 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP
(740)	 Бајалски	Димитар,	 адвокат	 Ул.	 Ѓуро	 Ѓаковиќ	 бр.	

72/1-1	1000	Скопје
(540)	

PRIUS

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	12		автомобили	и	нивни	конструктивни	делови	
	
	

(210)	 TM  2007/609	 (220)	 06/07/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 COMPAGNIE GERVAIS DANONE (a French 

company)
 17 boulevard Haussmann, 75009 Paris, FR
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црвена,	сина	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 29 	 сушено,	 конзервирано	 и/или	 приготвено	
овошје	 и	 зеленчук;	 компоти,	 џемови,	 овошни	
сосови,	 желеа;	 супи;	 конзервирана	 храна	 која	
претежно	се	состои	од	месо,	особено	шунка,	живина	
и/или	 дивеч,	 риба;	 подготвени,	 дехидрирани,	
приготвени,	конзервирани	и	смрзнати	јадења	кои	
главно	се	состојат	од	месо,	особено	шунка,	живина	
и/или	 дивеч,	 риба;	 подготвени,	 дехидрирани,	
приготвени,	 конзервирани	 и	 смрзнати	 јадења	
кои	 главно	 се	 состојат	 од	месо,	 особено	шунка,	
живина	и/или	дивеч,	 риба;	 пикантни	или	 слатки,	
неутрални	или	ароматизирани	закуски	направени	
од	 овошје	 или	 зеленчук	 како	 што	 се	 компири;	
чипс-компир,	 мешавини	 од	 сушено	 овошје,	
производи	од	секаков	вид	тврдо	овошје,	особено	
подготвени	ореви	и	лешници	кикиритки,	каша		од		
ореви;	коктел		закуски			направени		од		сувомесни	
производи;	млеко,	вклучително	и	млеко	во	прав,	
ароматизирано	желирано	млеко	 и	 производи	 од	
матено	млеко;	млечни	производи,	имено	млечни	
десерти,	 јогурти,	 јогурти	 за	 пиење,	 десертни	
креми,	 креми,	 крем	 пудинг,	 единечен	 или	 двоен	
крем,	 путер,	 макала	 од	 сирење,	 разни	 видови	
сирење,	 созреано	 сирење,	 сирење	што	 созрева	
во	калап,	свежо	несозреано	сирење	и	закиселено	
сирење,	 бело	 дробено	 сирење,	 неутрално	 или	
ароматизирано	свежо	сирење	во	вид	на	паста	или	
во	течна	форма;	пијалаци	кои	главно	се	состојат	
од	млеко	и	млечни	производи,	млечни	пијалаци	во	
кои	 преовладува	 млекото,	 млечни	 пијалаци	што	
содржат	 овошје;	 неутрални	 или	 ароматизирани	
ферментирани	млечни	производи	
кл.	 30 	 кафе,	 чај,	 какао,	 чоколада,	 пијалаци	 на	
база	на	кафе,	пијалаци	на	база	на	какао,		пијалаци		
на	база	 	на	чоколада,	 	ориз,	 	оризови	 	снегулки,		
тапиока;	 брашно,	 овошни	 слатки	 и	 пити	 (слатки	
и	 пикантни),	 вклучително	 и	 пици;	 неутрални	
ароматизирани			и/или	полнети		тестенини,	житни	
препарати	 вклучително	 и	 житни	 препарати	 за	
појадок;	подготвени	јадења	кои	главно	се	состојат	
од	 тестенини;	 подготвени	 јадења	 кои	 суштински	
се	 состојат	 од	 тестенини;	 леб,	 двопек,	 бисквити	
(слатки	 или	 пикантни),	 вклучително	 и	 обланди,	
торти,	тестенини,	вклучително	и	вафли,	при	што	
сите	овие	производи	опфаќаат	и	пикантни	и	слатки	
коктел	 закуски	 кои	 оодржат	 тесто	 за	 печење,	
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мешавина	 од	 бисквити	 или	 од	 тестеиини	 и	 сите	
овие	производи	ое	неутрални	и/или	прелиени	и/
или	 исполнети	 и/или	 ароматизирани;	 слатки	 од	
шеќер,	прехранбени	мачкала	(за	торти),	сладоледи	
што	се	суштински	налравени	со	јогурт,	сладоледи,	
шербети	 (мачкала	 за	 торти),	 смрзнати	 јогурти	
(јогурти	за	слатки),	ароматизирана	смрзната	вода;	
мед,	 сол,	 сенф,	 оцет,	 сосови	 (мирудии),	 слатки	
сосови,	сосови	за	тестенини,	мирудии	
кл.	32  обична	или	газирана	вода	(минерална	или	
друг	вид);	сокови	од	овошје	и	зеленчук,	пијалаци	
направеии	 со	 овошје	 и	 зеленчук;	 безалкохолни	
екстракти	 од	 овошје	 и	 зеленчук;	 ѓумбирно	 пиво;	
лимонади,	 безалкохолни	 пијалаци,	 шербети	
(пијалаци);	 препарати	 за	 правење	 пијалаци,	
сирупи	 за	 пијалаци,	 безалкохолни	 пијалаци	што	
содржат	млечни	ферменти	

(210)	 TM  2007/611	 (220)	 09/07/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 GENERAL MOTORS CORPORATION a corporation 

organized and existing under the laws of 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,	1000,	Скопје

(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	12 	моторни	возила	и	делови	за	истите	

(210)	 TM  2007/612	 (220)	 10/07/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 ACTAVIS GROUP HF
 Reykjavikurvegur 78, Hafnarfjordur 220, IS
(740)	 НОШПАЛ		БОРИС,	адвокат	Ул.	„Љубљанска’’	бб,	

1000	Скопје,	1000,	Скопје
(540)	

ERNAFIL

(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.	 10 	 медицински,	 хируршки,	 забарски	 и	

ветеринарни	 апарати	 и	 инструменти,	 вештачки	
екстремитети,	очи	и	заби,	ортопедски	производи,	
хируршки	материјали	за	шиење	

(210)	 TM  2007/613	 (220)	 10/07/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d.
 Danica 5, 48000 Koprivnica, HR
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

MIROBACT

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	5	 	фармацевтсски	 производи,	 дерматолошки	
препарати	

(210)	 TM  2007/653	 (220)	 11/07/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

ТРАКПАРТС Д.Н.К.Д. експорт-импорт ДОО 
Гевгелија

 ул. Маршал Тито бр. 97, 1480 Гевгелија, MK
(740)	 Адвокатско	 друштво	МЕНС	ЛЕГИС	ЧАКМАКОВА		

ул.	8-ма	Ударна	Бригада	бр.	43/3,	1000	Скопје
(540)	

(591)жолто	кафена	и	црна
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 6  обични	метали	и	нивните	легури,	метални	
преносни	 конструкции,	 метални	 материјали	 за	
железнички	шини,	жици	и	кабли	од	обичен	метал	
кои	 не	 се	 електрични,	 браварски	 производи,	
мали	 металнм	 производи,	 метални	 цевки,	 каси,	
производи	 од	 метал,	 што	 не	 се	 опфатени	 со	
другите	класи	
кл. 7  машини	и	машински	алати,	мотори	и	погонски	
машини	 (освен	 за	 сувоземки	 возила),	 машински	
спојници	 и	 трансмисиски	 елементи	 (освен	 за	
сувоземни	 возила),	 земјоделски	 направи	 (не	 се	
рачни)	
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	коктролирање	на	електрицитетот;	
апарати	 за	 снимање,	 пренос	 и	 репродукција	 на	
звук	 или	 слика,	 магнетски	 носачи	 на	 податоци,	
дискови	 за	 скимање,	 автоматски	 машини	 и	
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механизми	 за	 апаратите	 што	 се	 акгивираат	 со	
монети	 или	 жетони,	 регистар	 каси,	 машини	 за	
сметање	 и	 опрема	 за	 обработка	 на	 податоци	 и	
компјутери,	апарати	за	гаснење	пожар	

(210)	 TM  2007/654	 (220)	 11/07/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија АД 

Скопје
 ул. Кузман Јосифовски Питу 15, 1000 Скопје, 

MK
(740)	 Леонид	Трпеноски,	адвокат	ул.”Максим	Горки”	бр.	

18	локал	8,	1000	Скопје
(540)	

SELECT

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 9 	 апарати	 и	 инструменти:	 научни,	 поморс–
ки,	 геодетски,	 електрични,	 фототрафски,	
кинематографски,	 оптички	 за	 мерење,	
сигнализација,	контрола	(инспекција),	спасување	
и	 настава;	 апарати	 за	 снимање,	 пренос	 и	
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,	 регистар	
каси,	машини	за	сметање	и	опрема	за	обработка	
на	 податоци	 и	 компјутери,	 апарати	 за	 гаснење	
пожар	
кл. 38  телекомуникации	

(210)	 TM  2007/655	 (220)	 11/07/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 ДТУ П.И.К.КО ДООЕЛ увоз-извоз 
 ул. Франклин Рузвелт бр. 5 а 2/1 Скопје, MK
(540)	

(591)	 зелена,	жолта	и	црна
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	30		додатоци	за	теста,	слатки,	ролати	и	торти	
кл.	35	 	 услуги	 	 при	 продажба	 на	 големо	 и	мало	
со	 суровини	 и	 адитиви	 од	 сите	 области	 на	
прехранбената	 индустрија:	 кокосово	 брашно	
полномасно	 и	 слабомаслено,	 пченкарен	 скроб	
(густин,	 нишесте),	 сусам	 бел,	 лупен,	 полупечен	
и	 сушен,	 модифициран,	 	 топлорастворлив	
пченкарен	 скроб,	 модифициран	 компиров	
скроб,	 модифициран	 скроб,	 шеќерни	 сирупи,	
декстроза,	 малтодекстрин,	 сорбитол,	 фруктоза	
во	 прав,	 лактоза,	 растителни	 хидрогенирани	 и	

рафинирани	 	масти	 и	масла,	 специјални	масла,	
кокосови	 масти,	 чоколадни	 преливи,	 имитација	
на	темна	и	бела	чоколада,	чоколадни	и	шеќерни	
трошки,	 какаови	 продукти,	 натурално	 и	 алкално	
какао,	какао	маса,	какао	путер,	сурутка	во	прав,	
прехранбени	 ароми,	 додатоци	 за	 теста,	 слатки,	
ролати	 и	 торти,	 стабилизатори	 и	 емулгатори	 за	
кондиторска,	месна,	пекарска	и	млечна	индустрија,	
калиев	 глицеринов	 	 стеарат,	 ензим	 за	 печива,	
средство	 за	 желирање,	 пектини	 за	 прехранбени	
цели,	 засладувачи,	 конзерванси,	 соеви	лецитин,	
соеви	брашна,	гума	ксантан,	гума	гуар,	амониум	
бикарбонат,	 сода	 бикарбона,	 пирофосфат,	
маргарини	 и	 масла	 за	 прехранбена	 употреба,	
течни	павлаки,	миксови	за	разни	вкусови	павлаки,	
готова	смеша	за	пандишпан	теста,	готова	смеша	
за	 ронливи	 теста	 погодни	 за	 бисквити,	 пишкоти,	
ситни	сладки,	 готова	смеша	за	пасти	и	 торти	со	
вкус	 на	 урда	 или	 сирење,	 желе	 за	 прехранбени	
цели,	 овошни	 полнежи,	 разни	 видови	 течни	
ароми	 во	 кондиторска	 индустрија,	 разни	 видови	
декорации	за:	торти,	слатки,	ролати,	сладолед	и	
сл.,	 разни	 видови	 декорации	 за	 моделирање	 и	
правење	фигури,	јајца	во	прав,	белка	и	жолчка	од	
јајце	во	прав,	коректори	за	брашна,	подобрувач	за	
замрзнати	теста,	кисело	тесто,	разни	додатоци	за	
теста,	 животински	 протеини,	 компирови	 влакна,	
изолати	 од	 соја,	 карагенан,	 полифосфати	 и	
пирофосфати,	фуннкционални	смеши	од	адитиви	
и	 мирудии,	 течни	 ароми	 за	 месна	 индустрија,	
природна	боја	за	месна	индустрија,	стабилизатор	
на	 боја	 и	 антиоксиданс	 во	 месна	 индустрија,	
микробиална	 маја	 за	 сирење	 и	 кашкавал,	
емулгирачки	соли,	конзерванси	за	топени	сирења,	
избелувач	на	млеко	за	производство	на	сирење,	
стартерни	култури	за	јогурт	и	кисело	млеко,	топинг	
бази,	замена	за	млеко	во	прав,	сушен	зеленчук	

(210)	 TM  2007/659	 (220)	 12/07/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Друштво за производство, промет и услуги 

ВИВАКС Ристо и други ДОО Скопје
 ул. Трета Македонска бригада бб 1000 Скопје, 

MK
(740)	 Адвокатско	 друштво	МЕНС	ЛЕГИС	ЧАКМАКОВА		

ул.	8-ма	Ударна	Бригада	бр.	43/3,	1000	Скопје
(540)	

(591)	 црвена,	црна,	зелена	и	бела
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	32		минерална	и	сода	вода	и	други	безалкохолни	
пијалаци,	 пијалаци	 од	 овошје	 и	 овошни	 сокови,	
сирупи	 и	 други	 препарати	 за	 производство	 на	
пијалаци	



Glasnik, 15/2,  str. 94-212, april 2008 Skopje   

Trgovski marki

175

TM 2007/667

(210)	 TM  2007/660	 (220)12/07/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	  ACE Limited
 ACE Global Headquarters, 17 Woodbourne 

Avenue, Hamilton 08, Bermuda, KY
(740)	 Бајалски	Димитар,	 адвокат	 Ул.	 Ѓуро	 Ѓаковиќ	 бр.	

72/1-1	1000	Скопје
(540)	

CODA

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	36 	осигурителни	услуги	

(210)	 TM  2007/664	 (220)	 13/07/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 SHARP KABUSHIKI KAISHA also trading as 

SHARP CORPORATION a corporation of Japan
 22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka , JP
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(540)	

AQUOS

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 9 	LCD	(екран	со	течен	кристал)	телевизиски	
приемници;	 LCD	 телевизиски	 приемници	 со	
терминал	на	персонален	компјутер;	LCD	монитори;	
комбинирани	 LCD	 телевизори/монитори	 и	
DVD	 плеери,	 апарати	 за	 снимање,	 пренос	 или	
репродукци]а	на	звук	и	слики,	делови	и	прибор	за	
гореспоменатите	производи	

(210)	 TM  2007/665	 (220)	 13/07/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC
 680 North Lake Shore Drive, Chicago, Illinois 

60611, US
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(540)	

FEMLIN

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 16 	 хартија,	 картон	 и	 производите	 од	 нив	
што	не	 се	 опфатени	 со	другите	 класи,	 печатени	
работи	 и	 публикации	 вклучувително	 магазини,	
книговезнички	 материјал,	 фотографии,	
канцелариски	материјал,	лепила	за	канцелариска	
и	 куќна	 употреба;	 материјалите	што	 ги	 користат	

уметниците,	сликарски	четки,	машини	за	пишување	
и	канцелариски	прибор	(освен	мебел);	материјали	
за	 обука	 и	 настава	 (освен	 апарати);	 пластични	
материјали	 за	пакување	што	не	 се	опфатени	со	
другите	класи;	печатарски	букви,	клишиња	

(210)	 TM  2007/666	 (220)	 13/07/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC
 680 North Lake Shore Drive, Chicago, Illinois 

60611, US
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(540)	

PLAYMATE OF THE YAER

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 16		хартија,	картон	и	производите	од	нив	што	не	
се	опфатени	со	другите	класи,	печатени	работи	и	
публикации	вклучително	магазини,	книговезнички	
материјал,	фотографии,	канцелариски	материјал,	
лепила	 за	 канцелариска	 и	 куќна	 употреба;	
материјалите	 што	 ги	 користат	 уметниците,	
сликарски	 четки,	 машини	 за	 пишување	 и	
канцелариски	 прибор	 (освен	мебел);	 материјали	
за	 обука	 и	 настава	 (освен	 апарати);	 пластични	
материјали	 за	пакување	што	не	 се	опфатени	со	
другите	класи;	печатарски	букви,	клишиња	

(210)	 TM  2007/667	 (220)	 13/07/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC
 680 North Lake Shore Drive, Chicago, Illinois 

60611, US
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(540)	

PLAYMATE OF THE MONTH

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 16  хартија,	 картон	 и	 производите	 од	 нив	
што	не	 се	 опфатени	 со	другите	 класи,	 печатени	
работи	 и	 публикации	 вклучувително	 магазини,	
книговезнички	 материјал,	 фотографии,	
канцелариски	материјал,	лепила	за	канцелариска	
и	 куќна	 употреба;	 материјалите	што	 ги	 користат	
уметниците,	сликарски	четки,	машини	за	пишување	
и	канцелариски	прибор	(освен	мебел);	материјали	
за	 обука	 и	 настава	 (освен	 апарати);	 пластични	
материјали	 за	пакување	што	не	 се	опфатени	со	
другите	класи;	печатарски	букви,	клишиња	
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(210)	 TM  2007/668	 (220)	 13/07/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Macy’s Department Stores, Inc. (Ohio 

corporation)
 50 O’Farrell Street, San Francisco, California 

94102, US
(740)	 Бајалски	Димитар,	 адвокат	 Ул.	 Ѓуро	 Ѓаковиќ	 бр.	

72/1-1	1000	Скопје
(540)	

BLOOMINGDALE’S

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 25 	 облека,	 обувки	 и	 опрема	 (прекривки)	 за	
глава	
кл. 35  услуги	за	малопродажба	во	продавници	

(210)	 TM  2007/670	 (220)	 13/07/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Zengcheng Halili Motorcycle Co., Ltd. 
 Shangshao Industrial District, Lixin Road, Xintang 

Town, Zengcheng City, Guangdond Province, 
511340, CN

(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	
5/1/32,	1000,	Скопје

(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 12 	 мотоцикли,	 велосипеди	 со	 кабина,	
амортизери	за	возила,	тркала	за	возила,	оски	на	
тркалата	за	возила,	огледала	за	гледање		наназад	
/ретровизори/,	 автомобили,	 мотори	 за	 копнени	
возила,	велосипеди,	мопеди	

(210)	 TM  2007/677	 (220)	 16/07/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Aдвокатска канцеларија Антевски Адвокат 

Златко Антевски
 Бул. Св. Климент Охридски бр. 29 стан, 20, кат 

4 1000 Скопје, MK
(740)	 АНТЕВСКИ	ЗЛАТКО,	адвокат		Ул.	Димо	Хаџидимов	

бр.37	1000	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 45	 	 правни	 услуги,	 безбедносни	 услуги	 за	
заштита	 на	 имот	 и	 лица,	 лишни	 и	 општествени	
услуги	што	ги	даваат	трети	лица	за	задоволување	
на	потребите	на	поединците	

(210)	 TM  2007/678	 (220)	 16/07/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Caterpillar Inc. (a corporation of Delaware)
 100 N.E. Adams Street Peoria, Ilinois 61629, US
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

CAT

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 39 	 транспорт;	 шпедитерско	 брокерство;	
транспортно	брокерство;	шпедиција;	складирање	
стоки;	 пакување	 стоки;	 информации	 за	 услови	
за	 складирање	 и	 транспорт;	 складови;	 патни	
аранжмани;	изнајмување	возила	

(210)	 TM  2007/679	 (220)	 16/07/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Caterpillar Inc. (a corporation of Delaware)
 100 N.E. Adams Street Peoria, Ilinois 61629, US
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ	

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

CATERPILLAR

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 39	 	 транспорт;	 шпедитерско	 брокерство;	
транспортно	брокерство;	шпедиција;	складирање	
стоки;	 пакување	 стоки;	 информации	 за	 услови	
за	 складирање	 и	 транспорт;	 складови;	 патни	
аранжмани;	изнајмување	возила	

(210)	 TM  2007/680	 (220)	 16/07/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Caterpillar Inc. (a corporation of Delaware)
 100 N.E. Adams Street Peoria, Ilinois 61629, US
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 4 	 индустриски	 масла	 и	 мазива;	 масло	 за	
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подмачкување;	 соединенија	 за	 апсорпција	 на	
прав,	честички	и	врзувачи;	масла,	мазива	и	масла	
за	 копнени	 возила;	 масла,	 мазива	 и	 масла	 за	
машини;	индустриски	масла,	мазива	и	маснотии;	
хидраулични	 масла;	 маснотии,	 мазива	 и	 масла	
за	 индустриски	 машини;	 нехемиски	 третмани	
и	 адитиви	 за	 масла	 за	 машини,	 гасни	 и	 дизел	
горива,	течности	за	пренос	и	подмачкувачи	
кл. 39 	 транспорт;	 шпедитерско	 брокерство;	
транспортно	брокерство;	шпедиција;	складирање	
стоки;	 пакување	 стоки;	 информации	 за	 услови	
за	 складирање	 и	 транспорт;	 складови;	 патни	
аранжмани;	изнајмување	возила	

(210)	 TM  2007/681	 (220)	 16/07/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Caterpillar Inc. (a corporation of Delaware)
 100 N.E. Adams Street Peoria, Ilinois 61629, US
(740)	 ВАЛЕНТИН	 ПЕПЕЉУГОСКИ,	 	 АДВОКАТ		

Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 4 	 индустриски	 масла	 и	 мазива;	 масло	 за	
подмачкување;	 соединенија	 за	 апсорпција	 на	
прав,	честички	и	врзувачи;	масла,	мазива	и	масла	
за	 копнени	 возила;	 масла,	 мазива	 и	 масла	 за	
машини;	индустриски	масла,	мазива	и	маснотии;	
хидраулични	 масла;	 маснотии,	 мазива	 и	 масла	
за	 индустриски	 машини;	 нехемиски	 третмани	
и	 адитиви	 за	 масла	 за	 машини,	 гасни	 и	 дизел	
горива,	течности	за	пренос	и	подмачкувачи	
кл.	 39 	 транспорт;	 шпедитерско	 брокерство;	
транспортно	брокерство;	шпедиција;	складирање	
стоки;	 пакување	 стоки;	 информации	 за	 услови	
за	 складирање	 и	 транспорт;	 складови;	 патни	
аранжмани;	изнајмување	возила	

(210)	 TM  2007/682	 (220)	 16/07/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC
 680 North Lake Shore Drive, Chicago, Illinois 

60611, US
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје

(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	16		хартија,	картон	и	производите	од	нив	што	не	
се	опфатени	со	другите	класи,	печатени	работи	и	
публикации	вклучително	магазини,	книговезнички	
материјал,	фотографии,	канцелариски	материјал,	
лепила	 за	 канцелариска	 и	 куќна	 употреба;	
материјалите	 што	 ги	 користат	 уметниците,	
сликарски	 четки,	 машини	 за	 пишување	 и	
канцелариски	 прибор	 (освен	мебел);	 материјали	
за	 обука	 и	 настава	 (освен	 апарати);	 пластични	
материјали	 за	пакување	што	не	 се	опфатени	со	
другите	класи;	печатарски	букви,	клишиња	

(210)	 TM  2007/683	 (220)	 17/07/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Kelly Gesellschaft m.b.H
 Hermann-Gebauer-Strase 1 1226 Vienna, AT
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт“	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(540)	

GOLDY

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	29  компир-чипс	

(210)	 TM  2007/686	 (220)	 19/07/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Здравствена организација, Галенска 

лабораторија „ФИТОФАРМ” Скопје
 ул. Киро Димишков 40б, 1000 Скопје, MK
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

REVITIN
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(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 3	 	 средства	 за	 белење	 и	 други	 супстанции	
за	 парење;	 препарати	 за	 чистење,	 полирање,	
триење	 и	 нагризување;	 сапуни,	 парфимерија,	
етерични	масла,	 козметички	производи,	лосиони	
за	коса;	препарати	за	нега	на	забите	

(210)	 TM  2007/687	 (220)	 19/07/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Здравствена организација, Галенска 

лабораторија „ФИТОФАРМ” Скопје
ул. Киро Димишков 40б, 1000 Скопје, MK
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

LEA DEOGEL

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 3  средства	 за	 белење	 и	 други	 супстанции	
за	 парење;	 препарати	 за	 чистење,	 полирање,	
триење	 и	 нагризување;	 сапуни,	 парфимерија,	
етерични	масла,	 козметички	производи,	лосиони	
за	коса;	препарати	за	нега	на	забите	

(210)	 TM  2007/691	 (220)	 19/07/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

ВИГО - 48 ДООЕЛ 
 ул. Гргур бр. 148, 7000 Битола, MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 бела,	црвена,	златно-жолтаи	црна
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 30	 	 бадеми	 (слатки	 врз	 база	 на	 бадеми);	
бадемово	 тесто;	 бисквити;	 бонбони;	 брашно	
(јадења	врз	база	на	брашно);	брашно	и	производи	
од	 жита;	 вафли;	 двопек;	 жита	 (приправки	 од	
жита);	 замена	 за	 кафе;	 какао;	 какао	 (производи	
од	 какао);	 карамел	 бонбони;	 кафе;	 квасец;	
колачи;	кондиторски	производи	(слатки);	крекери;	
леб;	 макарони;	 марципан	 (слатки	 од	 шеќер	 и	
бадем);	 мед;	 медени	 слатки;	 меласа;	 мирудии;	
морски	 оревчиња;	 мраз;	 овошни	 слатки;	 ориз;	
оцет;	палачинки;	пастили	 /бонбони/;	pett	 -	beurre	
бисквити;	 пица;	 прашок	 за	 печење;	 производи	
од	 тесто	 и	 слатки;	 пралини;	 пудинг;	 пченкарни	

пуканки	 /поп	 корн/;	 равиоли;	 саго;	 сладолед;	
слатки	(тесто	за	слатки);	сенф;	стапчиња	-	слатки;	
сол;	 сосови	 (како	 мирудии);	 тапиока;	 тестенини;	
торти;	тортиљи;	ужинки	 (базирани	на	житарици);	
ужинки	(базирани	на	ориз);	ситно	печиво;	чај;	чајни	
колачиња	(мињони);	чоколадо;	шеќер;	шпагети	
кл.	 31	 	 землоделски,	 градинарски	 и	 шумски	
производи	 и	 зрнести	 производи	 што	 не	 се	
опфатени	 со	 другите	 класи;	 животни	 (живи);	
агруми	 /јужно	 овошје/;	 бадеми	 /овошје/;	 кокосов	
орев;	 лешници;	 ореви;	 шумски	 производи	 и	
зрнести	производи	што	не	се	опфатени	со	другите	
класи;	 свежо	 овошје,	 билки	 и	 природно	 цвеќе;	
храна	за	животни;	пивски	слад	
кл. 35	 	 огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	 со	 работи;	 канцелариски	 работи;	
трговија	 на	 големо	 и	 мало	 со:	 бадеми	 (слатки	
врз	 база	 на	 бадеми);	 бадемово	 тесто;	 бисквити;	
бонбони;	 брашно	 (јадења	 врз	 база	 на	 брашно);	
брашно	и	производи	од	жита;	вафли;	двопек;	жита	
(приправки	од	жита);	замена	за	кафе;	какао;	какао	
(производи	 од	 какао);	 карамел	 бонбони;	 кафе;	
квасец;	 слатки;	 кондиторски	 производи	 (слатки);	
крекери;	леб;	макарони;	марципан	(слатки	од	шеќер	
и	бадем);	мед;	медени	слатки;	меласа;	мирудии;	
морски	 оревчиња;	 мраз;	 овошни	 слатки;	 ориз;	
оцет;	палачинки;	пастили	/бонбони/;	Реtit:	-	Веurre	
бисквити;	 пица;	 прашок	 за	 печење;	 производи	
од	 тесто	 и	 слатки;	 пралини;	 пудинг;	 пченкарни	
пуканки	/поп	корн/;	равиоли;	саго;	сладолед;	слатки	
(тесто	 за	 слатки);	 сенф;	 стапчиња	 -	 слатки;	 сол;	
сосови	(како	мирудии);	тапиока;	тестенини;	торти;	
тортиљи;	ужинки	(базирани	на	житарици);	ужинки	
(базирани	на	ориз);	фино	ситно	печиво;	чај;	чајни	
колачиња	 (мињони);	 чоколадо;	 шеќер;	 шпагети;	
земјоделски,	 градинарски	 и	шумски	 производи	и	
зрнести	производи	кои	не	се	опфатени	со	другите	
класи;	 животни	 (живи);	 агруми	 /јужно	 овошје/;	
бадеми	 /овошје/;	 кокосов	 орев;	 лешници;	 ореви;	
шумски	 производи	 и	 зрнести	 производи	 кои	 не	
се	 опфатени	 со	 другите	 класи;	 свежо	 овошје	
и	 зеленчук;	 семиња,	 билки	 и	 цвеќе;	 храна	 за	
животни;	пивски	слад	

(210)	 TM  2007/692	 (220)	 19/07/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

ВИГО - 48 ДООЕЛ 
 ул. Гргур бр. 148, 7000 Битола, MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

VIGO

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 30	 	 бадеми	 (слатки	 врз	 база	 на	 бадеми);	
бадемово	 тесто;	 бисквити;	 бонбони;	 брашно	
(јадења	врз	база	на	брашно);	брашно	и	производи	
од	 жита;	 вафли;	 двопек;	 жита	 (приправки	 од	
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жита);	 замена	 за	 кафе;	 какао;	 какао	 (производи	
од	 какао);	 карамел	 бонбони;	 кафе;	 квасец;	
колачи;	кондиторски	производи	(слатки);	крекери;	
леб;	 макарони;	 марципан	 (слатки	 од	 шеќер	 и	
бадем);	 мед;	 медени	 слатки;	 меласа;	 мирудии;	
морски	 оревчиња;	 мраз;	 овошни	 слатки;	 ориз;	
оцет;	палачинки;	пастили	 /бонбони/;	pett	 -	beurre	
бисквити;	 пица;	 прашок	 за	 печење;	 производи	
од	 тесто	 и	 слатки;	 пралини;	 пудинг;	 пченкарни	
пуканки	 /поп	 корн/;	 равиоли;	 саго;	 сладолед;	
слатки	(тесто	за	слатки);	сенф;	стапчиња	-	слатки;	
сол;	 сосови	 (како	 мирудии);	 тапиока;	 тестенини;	
торти;	тортиљи;	ужинки	 (базирани	на	житарици);	
ужинки	(базирани	на	ориз);	ситно	печиво;	чај;	чајни	
колачиња	(мињони);	чоколадо;	шеќер;	шпагети	
кл. 31 	 землоделски,	 градинарски	 и	 шумски	
производи	 и	 зрнести	 производи	 што	 не	 се	
опфатени	 со	 другите	 класи;	 животни	 (живи);	
агруми	 /јужно	 овошје/;	 бадеми	 /овошје/;	 кокосов	
орев;	 лешници;	 ореви;	 шумски	 производи	 и	
зрнести	производи	што	не	се	опфатени	со	другите	
класи;	 свежо	 овошје	 I,	 билки	 и	 природно	 цвеќе;	
храна	за	животни;	пивски	слад	
кл. 35 	 огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	 со	 работи;	 канцелариски	 работи;	
трговија	 на	 големо	 и	 мало	 со:	 бадеми	 (слатки	
врз	 база	 на	 бадеми);	 бадемово	 тесто;	 бисквити;	
бонбони;	 брашно	 (јадења	 врз	 база	 на	 брашно);	
брашно	и	производи	од	жита;	вафли;	двопек;	жита	
(приправки	од	жита);	замена	за	кафе;	какао;	какао	
(производи	 од	 какао);	 карамел	 бонбони;	 кафе;	
квасец;	 слатки;	 кондиторски	 производи	 (слатки);	
крекери;	леб;	макарони;	марципан	(слатки	од	шеќер	
и	бадем);	мед;	медени	слатки;	меласа;	мирудии;	
морски	 оревчиња;	 мраз;	 овошни	 слатки;	 ориз;	
оцет;	палачинки;	пастили	/бонбони/;	Реtit:	-	Веurre	
бисквити;	 пица;	 прашок	 за	 печење;	 производи	
од	 тесто	 и	 слатки;	 пралини;	 пудинг;	 пченкарни	
пуканки	/поп	корн/;	равиоли;	саго;	сладолед;	слатки	
(тесто	 за	 слатки);	 сенф;	 стапчиња	 -	 слатки;	 сол;	
сосови	(како	мирудии);	тапиока;	тестенини;	торти;	
тортиљи;	ужинки	(базирани	на	житарици);	ужинки	
(базирани	на	ориз);	фино	ситно	печиво;	чај;	чајни	
колачиња	 (мињони);	 чоколадо;	 шеќер;	 шпагети;	
земјоделски,	 градинарски	 и	шумски	 производи	и	
зрнести	производи	кои	не	се	опфатени	со	другите	
класи;	 животни	 (живи);	 агруми	 /јужно	 овошје/;	
бадеми	 /овошје/;	 кокосов	 орев;	 лешници;	 ореви;	
шумски	 производи	 и	 зрнести	 производи	 кои	 не	
се	 опфатени	 со	 другите	 класи;	 свежо	 овошје	
и	 зеленчук;	 семиња,	 билки	 и	 цвеќе;	 храна	 за	
животни;	пивски	слад	

(210)	 TM  2007/693	 (220)	 20/07/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 COMPAGNIE INDUSTRIELLE D’APPLICATIONS 

THERMIQUES (also trading as CIAT)
 30, Avenue Jean Falconnier, 01350 CULOZ , FR
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	«Народен	фронт»	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје

(540)	

CIAT

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 9 	 контролни	 и	 регулирачки	 апарати	 и	
инструменти	 за	 апарати	 за	 греење,	 апарати	 за	
вентилација,	 уреди	 за	 ладење,	 клима	 уреди,	
топлински	изменувачи	
кл. 11 	апарати	за	греење,	апарати	за	вентилација,	
уреди	 за	 ладење,	 клима	 уреди	 и	 топлински	
изменувачи	

(210)	 TM  2007/694	 (220)	 20/07/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 COMPAGNIE INDUSTRIELLE D’APPLICATIONS 

THERMIQUES (also trading as CIAT)
 30, Avenue Jean Falconnier, 01350 CULOZ , FR
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	«Народен	фронт»	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 9	 	 контролни	 и	 регулирачки	 апарати	 и	
инструменти	 за	 апарати	 за	 греење,	 апарати	 за	
вентилација,	 уреди	 за	 ладење,	 клима	 уреди,	
топлински	изменувачи	
кл.	11 	апарати	за	греење,	апарати	за	вентилација,	
уреди	 за	 ладење,	 клима	 уреди	 и	 топлински	
изменувачи	

(210)	 TM  2007/695	 (220)	 20/07/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Osotspa Co., Ltd
 348 Ramkhamhaeng Road, Huamak, Bangkapi, 

Bangkok 10240, TH
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
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(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	32 	безалкохолни	пијалаци,	овошни	пијалаци,	
спортски	 пијалаци	 и	 изотонични	 пијалаци,	
енергетски	 пијалаци	 и	 овошни	 сокови;	 сирупи,	
прашоци	 и	 други	 препарати	 за	 употреба	 при	
правењето	 	 безалкохолни	 пијалаци,	 овошни	
пијалаци,	 спортски	 пијалаци	 и	 изотонични	
пијалаци,	енергетски	пијалаци	и	овошни	сокови	

(210)	 TM  2007/697	 (220)	 24/07/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија АД 

Скопје
 ул. Кузман Јосифовски Питу 15, 1000 Скопје, 

MK
(740)	 Леонид	Трпеноски,	адвокат		ул.”Максим	Горки”	бр.	

18	локал	8,	1000	Скопје
(540)	

4 YOU

(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,	 автоматски	 машини	 и	
механизми	 за	 апаратите	 што	 се	 активираат	 со	
монети	 или	 жетони,	 регистар	 каси,	 машини	 за	
сметање	 и	 опрема	 за	 обработка	 на	 податоци	 и	
компјутери,	апарати	за	гаснење	пожар	
кл.	38 	телекомуникации	
	
	

(210)	 TM  2007/698	 (220)	 24/07/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија АД 

Скопје
 ул. Кузман Јосифовски Питу 15, 1000 Скопје, 

MK
(740)	 Леонид	Трпеноски,	адвокат	ул.”Максим	Горки”	бр.	

18	локал	8,	1000	Скопје
(540)	

BLA-BLA

(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,	 автоматски	 машини	 и	
механизми	 за	 апаратите	 што	 се	 активираат	 со	
монети	 или	 жетони,	 регистар	 каси,	 машини	 за	
сметање	 и	 опрема	 за	 обработка	 на	 податоци	 и	
компјутери,	апарати	за	гаснење	пожар	
кл.	38		телекомуникации	

(210)	 TM  2007/699	 (220)	 24/07/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија АД 

Скопје
 ул. Кузман Јосифовски Питу 15, 1000 Скопје, 

MK
(740)	 Леонид	Трпеноски,	адвокат	ул.”Максим	Горки”	бр.	

18	локал	8,	1000	Скопје
(540)	

OLA

(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,	 автоматски	 машини	 и	
механизми	 за	 апаратите	 што	 се	 активираат	 со	
монети	 или	 жетони,	 регистар	 каси,	 машини	 за	
сметање	 и	 опрема	 за	 обработка	 на	 податоци	 и	
компјутери,	апарати	за	гаснење	пожар	
кл. 38		телекомуникации	
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TM 2007/708

(210)	 TM  2007/703	 (220)	 25/07/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Lidl Stiftung & Co. KG
 Stiftsbergstr. 1, D-74167 Neckarsulm, DE
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ	бул.	„Кочо	Рацин”	

бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
(540)	

DEEP

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	32 	пиво,	мешани	пијалаци	што	содржат	пиво	

(210)	 TM  2007/704	 (220)	 26/07/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 COLGATE - PALMOLIVE COMPANY
 300 Park Avenue NEW YORK, N.Y.10022, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

LADY LOVE

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	3  дезодеранси,	 антиперспиранти	и	 спрејеви	
за	тело	

(210)	 TM  2007/705	 (220)	 26/07/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 COLGATE - PALMOLIVE COMPANY
 300 Park Avenue NEW YORK, N.Y.10022, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје
(540)	

COOL GIRL

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	3  дезодеранси,	 антиперспиранти	и	 спрејеви	
за	тело	

(210)	 TM  2007/706	 (220)	 26/07/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Motorola,Inc.,a Delaware corporation
 1303 E. Algonquin Road,Schaumburg,IL 60196, 

US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ		ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-

13,	1000,	Скопје

(540)	

MOTONAV

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	9  целуларни	телефони,	софтвер	за	целуларни	
телефони,	и	дигитални	портабли	ГПС	единици	што	
користат	сателитска	комуникација	за	да	се	покаже	
моментална	 локација	 на	 корисникот	 и	 правецот	
на	внесената	дестинација	или	точка	на	интересот	
со	инфорамција	пристапна	од	целуларен	телефон	
или	 интернет	 вебсај;	 мемориски	 картички	 што	
содржат	податоци	од	карта	

(210)	 TM  2007/708	 (220)	 26/07/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 PODRAVKA prehrambena industrija d.d.
 Ante Starcevica 32, HR-48000 Koprivnica, HR
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(540)	

(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. 20		мебел,	огледала,	рамки	за	слики,	производи	
од	 дрво,	 плута,	 трска,	 рогозина,	 врбови	 прачки,	
рогови,	 коски,	 слонова	 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	 сунгери,	 четки	 (освен	
сликарски	 четки),	 материјали	 за	 правење	 четки,	
производи	што	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	
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TM 2007/709

(210)	 TM  2007/709	 (220)	 26/07/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.
 Ante Starcevica 32 HR- 4800 Koprivnica Croatia, 

HR
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(540)	

LINO

(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.	 16 	 хартија,	 картон	 и	 производите	 од	 нив	
што	не	 се	 опфатени	 со	другите	 класи,	 печатени	
работи,	 книговезнички	 материјал,	 фотографии,	
канцелариски	материјал,	лепила	за	канцелариска	
и	 куќна	 употреба;	 материјали	 што	 ги	 користат	
уметниците,	сликарски	четки,	машини	за	пишување	
и	канцелариски	прибор	(освен	мебел);	материјали	
за	 обука	 и	 настава	 (освен	 апарати);	 пластични	
материјали	 за	пакување	што	не	 се	опфатени	во	
другите	класи;	печатарски	букви,	клишиња	
кл.	20  мебел,	огледала,	рамки	за	слики,	производи	
од	 дрво,	 плута,	 трска,	 рогозина,	 врбови	 прачки,	
рогови,	 коски,	 слонова	 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	 сунгери,	 четки	 (освен	
сликарски	 четки),	 материјали	 за	 правење	 четки,	
производи	што	се	 користат	за	чистење,	челична	
волна,	 сурово	 и	 полуобработено	 стакло	 (освен	
градежно	стакло),	стакларија,	порцелан,	фајанс	и	
грнчарија,	што	не	се	опфатени	со	другите	класи	
кл. 25 	облека,	обувки	и	капи	
кл. 28	 	 игри	и	играчки,	 производи	 за	 гимнастика	
и	 спорт	 што	 не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	
украси	за	елка	

(210)	 TM  2007/711	 (220)	 27/07/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Unilever N.V.
 Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје

(540)	

(591)	 модра,	 виолетова,	 светло	 зелена,	 сина,	
синозелена,	бела	и	црна

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 3 	 сапуни;	 парфимерија,	 етерични	 масла,	
козметика;	 колонски	 води,	 тоалетни	 води,	
парфимирани	 спрејеви	 за	 тело;	 масла,	 креми	 и	
лосиони	за	кожа;	пена	за	бричење,	гел	за	бричење,	
лосиони	 за	 пред	 и	 после	 бричење;	 талк-пудра;	
препарати	 за	 капење	 и	 туширање;	 лосиони	 за	
коса;	пасти	за	заби;	не-медицински	препарати	за	
миење	на	устата;	дезодоранси;	антиперспиранти	
за	 лична	 употреба;	 не-медицински	 тоалетни	
препарати	

(210)	 TM  2007/712	 (220)	 27/07/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 RICOH COMPANY, LTD.
 3-6, 1-Chome, Naka-Magome, Ohta-Ku, Tokyo, 

JP
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 -
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 1	 	 хемиски	 производи	 за	 фотографија,	
размножување,	копирање	и	печатење,	развивачи,	
тонери,	 фиксери,	 супстанции	 за	 фиксирање,	
раствори	 за	 фиксирање,	 фотографски	
сензибилизатори;	 супстанции	 за	 развивање;	
фотографски	 филм;	 фотографска	 хартија;	
сензитивна	 хартија	 за	 копирање;	 репрографски	
материјал	осетлив	на	светлина,	топлина	и	притисок;	
хартија	 сензибилна	на	дијазо-бои	 (плоча,	филм,	
фолија);	хартија	за	офсет	матрици	(плоча,	филм,	
фолија);	хартија	за	ксерографија;	термичка	лента	
за	 печатење;	 филмови	 за	 копирање	 на	 обична	
хартија	 или	 за	 ОН	 хартија;	 термохромен	 филм;	
LCD	 монитори,	 течности	 за	 симнување	 	 тонери	
што	содржат	површинска	активна	супстанција	
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TM 2007/715

(210)	 TM  2007/713	 (220)	 27/07/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 RICOH COMPANY, LTD.
 3-6, 1-Chome, Naka-Magome, Ohta-Ku, Tokyo, 

JP
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 2  развивачи,	тонери,	фиксери,	супстанции	за	
фиксирање,	 печатарски	 бои;	 касета	 со	 тонер	 за	
фотокопир	машини,	факсови,	печатарски	машини	
и	 печатачи;	 пигменти	 за	 печатење,	 тонери	 за	
употреба	 во	 касети;	 бои	 за	 употреба	 во	 касети;	
бои;	бои	за	употреба	во	касети	со	валјаци	

(210)	 TM  2007/714	 (220)	 27/07/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 RICOH COMPANY, LTD.
 3-6, 1-Chome, Naka-Magome, Ohta-Ku, Tokyo, 

JP
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 7  печатарски	 машини,	 машини	 за	 правење	
клишеа,	 сортирки,	 машини	 за	 распоредување	
копии,	машини	за	поврзување;	машини	за	фото-
уредување;	 машини	 зафото-гравирање;	 машини	
за	 сложување	 букви;	 машини	 за	 сортирање;	
машини	за	распоредување,	машини	за	спојување;	
делови	 и	 опрема	 за	 горенаведените	 машини;	
плотери;	пречистувачи	на	воздух,	компресори	за	
воздух;	 еколошки	 уреди	 за	 чистење;	 машина	 за	
дезодоризација	

(210)	 TM  2007/715	 (220)	 27/07/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 RICOH COMPANY, LTD.
 3-6, 1-Chome, Naka-Magome, Ohta-Ku, Tokyo, 

JP
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје

(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	9 	електростатски,	електрографски,	термички	
и	 фотографски	 машини	 за	 копирање;	 уреди	
за	 прифаќање	 и	 поврзување	 	 документи;	
фотографски,	кинематографски	и	оптички	апарати	
и	 инструменти;	 проекгори,	 филмски	 проектори,	
панорама-проектори,	 проектори	 за	 слајдови;	
апарати	за	зголемување;	куќишта	(кутии)	за	сите	
наведени	апарати;	објекти	за	менување	и	троношци;	
фотографски	 филтри,	 фотографски	 бленди,	
фотографски	 држачи,	фотографски	 пребарувачи	
со	 широк	 опсег;	 уреди	 за	 микрофилмување;	
фотоапарати	 за	 микрофилмување;	 читачи,	
читачи-печатачи,	 апарати	 за	 размножување,	
печатачи,	 апарати	 за	 зголемување;	 машини	
за	 бележење	 и	 репродукција	 на	 слики	 и	 звуци;	
дигитални	 фотоапарати;	 уреди	 за	 обработка	 на	
податоци;	 микропроцесор,	 контролор,	 меморија,	
терминали	за	внесување	и	изнесување		податоци;	
диск	 единица,	 дискови	 (магнетски	 и	 оптички);	
факс-машини;	апарати	за	далечинско	копирање,	
факсови,	 печатачи	што	 се	 активираат	 по	 пат	 на	
телефон;	 автоматски	 апарати	 за	 прифаќање	
и	 поврзување	 	 документи;	 алармни	 уреди	 за	
гас;	 уреди	 за	 откривање	 и	 предупредување	 за	
зголемена	 концентрација	 на	 гас	 во	 простории;	
гасометри	 и	 водомери;	 електрична	 табла	 за	
пишување;	табла	за	пишување	со	печатач;	уреди	
за	 обработка	 на	 текст,	 печатачи;	 хранилки	 за	
хартија,	уреди	за	поврзување	и	печатарски	лепези;	
полипроводнички	 производи;	 интегрални	 кола,	
вклучително	монолитни	и	 хибридни	 IC	 кола,	 LSI	
и	 VLSI	 кола;	 телефонски	 апарати	 и	 телефонски	
централи;	 систем	 за	 ТВ	 конференции;	 софтвер,	
компјутерски	 софтвер,	 компјутерски	 програми;	
машини	 за	 копирање;	 филтри	 како	 електрични	
компоненти;	 филмови;	 држачи	 за	 филмови,	
филмски	 објективи,	 филмски	 матрици;	 апарати	
и	 инструменти	 за	 обработка	 на	 филм;	 филмски	
проектори;	 апарати	 за	 бележење	 на	 филм,	
филмски	платна,	апарати	за	гледање	на	филмски	
ленти;	ленти;	компјутери;	апарати	и	инструменти	
за	обработка	на	податоци;	перифериски	уреди	за	
користење	со	компјутери	и	опрема	за	обработка	
на	 податоци;	 мауси;	 модеми;	 повеќенаменски	
машини	 за	 печатење,	 копирање,	 испраќање	
и(или)	 примање	 факсови;	 апарати	 за	 снимање	
и(или)	репродукција	на	звуци;	апарати	за	снимање	
и(или)	репродукција	на	видеа;	машини	 за	видео	
игри;	видео	миксери;	апарат	за	монтажа	на	видео;	
видео	монитори;	апарат	за	мултиплексирање	на	
видео;	апарат	за	подесување	на	видео;	елекгрични	
и	 електронски	 апарати	 и	 инструменти	 за	
складирање,	преземање,	внесување,	испишување	
или	 пренос	 на	 податоци;	 алармни	 уреди,	 мерни	
уреди,	делови	и	опрема	за	сите	наведени	ставки;	
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дигитални	 печатарски	 машини;	 плотери;	 CAD/
CAM;	 видео	 печатачи;	 видео	 камери;	 скенери;	
оптички	 апарат	 за	 архивирање;	 пречистувач	
на	 воздухг	 компресор	 за	 воздух;	 скенер	 на	 бар	
кодови,	 читач	 на	 бар	 кодови;	 филмови	 за	 PPC;	
копир	 машина	 за	 рециклирање	 (машина	 која	
врши	 обратна	 постапка	 на	 копирање	 и	 го	 вади	
тонерот	 од	 документот	 оставајќи	 чиста	 хартија);	
печатачи	за	термоилм	во	боја;	систем	за	размена	
на	фикс	пораки;	coinluck	(регистар	каси,	машини	
за	 броење	 или	 целекција	 на	 пари);	 система	 за	
идентификација	 на	 картички;	 фонт,	 пакети	 со	
податоци	 за	 илустрирање;	 караоке	 (систем	 за	
пеење	 на	 плејбек);	 машини	 за	 дезодорирање;	
сензори;	 барометри;	 LCD	 (liquid	 crystal	 display)	
монитори	

(210)	 TM  2007/716	 (220)	 27/07/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 RICOH COMPANY, LTD.
 3-6, 1-Chome, Naka-Magome, Ohta-Ku, Tokyo, 

JP
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	10  апарати	за	орално	чистење,	што	користат	
пулсирачкимлаз	 на	 вода	 за	 ќистење	 на	 забите	
и	 непцата;	 хирушки,	 медицински,	 забарски	 и	
ветеринарни	 апарати	 и	 инструменти,	 особено	
апарати	за	дентална	хигиена	

(210)	 TM  2007/717	 (220)	 27/07/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 RICOH COMPANY, LTD.
 3-6, 1-Chome, Naka-Magome, Ohta-Ku, Tokyo, 

JP
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 11	 	 климатски	 уред	 за	 возила;	 климатски	
уреди;	 апарати	 за	 ладење	 	 воздух;	 апарати	
за	 освежување	 	 воздух;	 сушачи	 на	 воздух;	
инсталации	 за	 филтрирање	 	 воздух;	 апарати	 и	
машини	 за	 прочистување	 	 воздух;	 затоплувачи	
на	 воздух;	 стерилизатори	 на	 воздух;	 кади	 за	
туширање;	 бањски	 кади	 (садови);	 кондезатори	

на	 гас	 (не	 се	 делови	 на	 машини);	 инсталации	
за	 климатизација	 на	 воздух;	 забарски	 печки;	
апарати	 за	 дезодорирање	 што	 не	 се	 за	 лична	
употреба;	 уреди	 за	 десалинизација	 на	 вода;	
апарати	за	сушење;	апарати	за	дезинфицирање;	
дистрибутери	 на	 дезинфекциски	 средства	 за	
тоалети;	 дестилациони	 апарати;	 дестилациони	
колони;	 апарати	 и	 инсталации	 за	 сушење;	
апарати	 за	 сушење	 	 сточна	 храна;	 вентилатори	
(за	 кондиционирање	 на	 воздухот);	 вентилатори	
(како	делови	на	инсталации	во	домаќинства	или	
индустрии);	филтри	 за	 климатизација	на	воздух;	
филтри	за	вода	за	пиење;	прибор	за	регулирање	
и	обезбедување	на	гасни	апарати;	генератори	на	
гас	(како	делови	на	гасни	инсталации);	апарати	за	
прочистување		воздух;	апарати	за	сушење		коса;	
апарати	 за	 сушење	 раце	 во	 тоалети;	 држачи	 за	
ламби;	 фарови	 за	 автомобили;	 печки;	 топлотни	
акумулатори;	 изменувачи	 на	 топлина	 (кои	 не	 се	
делови	на	машини);	топлотни	пумпи;	регенератори	
на	топлина;	апарати	за	топол	воздух;	опрема	за	
купатило	на	топол	воздух;	печки	со	топол	воздух;	
печки	 со	 топол	 воздух;	 грејни	 плочи;	 шишиња	
со	 топла	 вода;	 навлажнувачи	 за	 радијатори	 од	
централно	греење;	хидранти;	ламби;	сушалки	за	
перални,	електришни;	бојљери	за	перални;	вентили	
за	контролирање	нивоа	во	танкови;	дифузери	на	
светлина;	нуклеарни	реактори;	украсни	фонтани;	
пастеризатори;	пламеници	за	нафта;	инсталации	
за	 полимеризација;	 регенератори	 на	 топлина;	
прибор	за	регулирање	на	апарати	и	цевоводи	за	
вода	и	гас;	прибор	за	регулирање	и	обезбедување	
апарати	 за	 гас;	 прибор	 за	 регулирање	 и	
обезбедување	 гасоводи;	 прибор	 за	 регулирање	
и	 обезбедување	 апарати	 за	 вода;	 грејачи	 на	
воздух;	 електрични	 скари;	 сигурносен	 прибор	 за	
апарати	 и	 цевоводи	 за	 вода	 и	 гас;	 сигурносни	
светла;	санитарни	апарати	и	инсталации;	тушеви;	
апарати	за	омекнување	 	вода;	сончеви	колектои	
(загревање);	 соларни	 печки;	 стерилизатори;	
апарати	 за	 сончање	 (сончеви	 кревети);	 славини	
за	 цевки;	 вентили;	 термостатски	 вентили	 (како	
делови	на	инсталации	за	греење);	инсталации	и	
апарати	за	вентилација	(уреди	за	климатизација);	
вентилациони	 инсталации	 (климатски	 уреди)	
за	 возила;	 вентилациони	 хауби;	 вентилациони	
хауби	за	лаборатории;	мијалници	за	 	раце	 (како	
делови	 од	 санитарни	 инсталации);	 гумички	 за	
славини	 за	 вода;	 бочви	 за	 перење;	 ормарчиња	
за	 вода;	 водоводни	 инсталации;	 инсталации	 за	
дистрибуција	 на	 вода;	 апарати	 за	 филтрирање		
вода;	инсталации	за	водни	млазови;	грејачи	за	вода	
(апарати);	апарати	за	довод	на	вода,	инсталации	
за	 пречистување	 	 вода;	 апарати	 и	 машини	 за	
пречистување	на	вода-	апарати	и	инсталации	за	
омекнување	 на	 водата;	 стерилизатори	 на	 вода-	
инсталации	 за	 снабдување	 со	 вода;	 инсталации	
за	 наводнување,	 автоматски;	 апарати	 за	
наводнување	со	вртложен	млаз;	кондиционери	на	
вода	со	алкални	јони;	апарати	за	дезодорирање;	
уреди	за	прочистување	на	загадувања	
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(210)	 TM  2007/718	 (220)	 27/07/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 RICOH COMPANY, LTD.
 3-6, 1-Chome, Naka-Magome, Ohta-Ku, Tokyo, 

JP
(740)	БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	

1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 14 	 саати;	 часовници,	 барометри;	 стоперки;	
часовничарски	 и	 хронометриски	 инструменти;	
делови	и	опрема	за	сите	гореневедени	ставки	

(210)	 TM  2007/719	 (220)	 27/07/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 RICOH COMPANY, LTD.
 3-6, 1-Chome, Naka-Magome, Ohta-Ku, Tokyo, 

JP
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 16 	 хартија;	 производи	 од	 хартија;	
репрографски	материјали	осетливи	на	светлина,	
топлина	 и	 притисок;	 хартија	 што	 е	 осетлива	 на	
дијазо-бои	(плоча,	филм,	фолија);	хартија		што	е	
електростатички	осетлива	(плоча,	филм,	фолија);	
хартија	за	офсет	матрици	(плоча,	филм,	фолија);	
хартија	за	ксерографија;	машини	за	размножување	
и	 нивни	додатоци;	 печатарски	ленти	и	 термичка	
хартија;	 чиста	 хартија;	 машини	 за	 пишување,	
ленти	 за	 машини	 за	 пишување;	 мастило	 за	
размножување,	 хартија	 за	 размножување;	
канцелариски	 прибор;	 печатени	 публикации,	
весници,	 списанија;	 матрица	 (хартиени	 матрици	
за	 сито-печат	 (плоча,	 филм,	 фолија);	 хартиени	
матрици	за	размножување	(плоча,	филм,	фолија);	
термичка	лента	за	печатење;	филмови	за	РРС	или	
ОНР	хартија;	апарати	за	уништување		документи	
(шредер)	

(210)	 TM  2007/720	 (220)	 27/07/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 RICOH COMPANY, LTD.
 3-6, 1-Chome, Naka-Magome, Ohta-Ku, Tokyo, 

JP
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	21		електрични	честички	за	заби	

(210)	 TM  2007/721	 (220)	 27/07/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 RICOH COMPANY, LTD.
 3-6, 1-Chome, Naka-Magome, Ohta-Ku, Tokyo, 

JP
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 35 	помош	при	управување	со	работа;	деловно	
истражување;	 огласување;	 увозно-извозни	
агенции;	агенции	за	комерцијално	информирање;	
анализа	 на	 цени	 и	 трошоци;	 дистрибуција	
на	 пропаганден	 материјал;	 фотокопирање;	
копирање	на	документи	за	други	лица;	евалуација	
на	 тековниот	 статус	 на	 вработените;	 агенции	 за	
вработување;	 изнајмување	 деловни	 машини	 и	
опрема;	 статистички	 податоци;	 сметководство;	
изработка	на	сметководствени	биланси;	контрола	
на	 работата	 (аудит);	 водење	 на	 работата	 и	
советодавна	активност	во	поглед	на	организација	
на	 работата;	 советодавна	 активност	 што	 се	
однесува	 на	 водење	 на	 работата;	 подготовка	
на	 изјавите	 за	 јавност;	 дактилографски	 услуги;	
презентација	на	производи;	дирекно	огласување	
по	 пошта;	 помош	 при	 водење	 на	 продажбата	
или	производството;	репродукција	на	документи;	
ажурирање	 на	 пропаганден	 материјал;	
дистрибуција	 на	 примероци;	 експертизи	 за	
ефикасност;	организирање	аукции;	изтражување	
на	 пазарот;	 евалуација	 на	 работата;	 деловни	
истражувања;	 компјутерско	 лоцирање	 на	
транспортните	 возила;	 изнајмување	 материјали	
за	 јавност;	 советодавна	 активност	 во	 поглед	
на	 организирање	 на	 работата;	 објавување	
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текстови	 наменети	 за	 јавноста;	 огласување,	
огласување	 на	 радио;	 пропагандни	 пораки	 на	
радио;	деловно	истражување;	односи	со	јавноста;	
стенографски	 услуги;	 огласување	 на	 телевизија;	
преписи;	 аранжирање	 на	 излози;	 огласни	 на	
агенции;	 советодавни	 услуги	 во	 областа	 на	
деловното	 работење;	 модели	 за	 огласување	
или	 промотивни	 продажби;	 проценка	 на	 волна;	
истражување	 на	 пазарот;	 компјутерска	 работа	
со	 документи;	 професионални	 деловни	 совети;	
економски	 прогнози;	 организирање	 изложби	
во	 комерцијални	 и	 пропагандни	 цели;	 деловни	
информации;	 анкетирање;	 изработка	 на	 платни	
списоци;	 услуги	 за	 преселување	 на	 работата;	
изнајмување	простор	за	огласување;	промотивни	
продажби	 (за	 други);	 секретарски	 услуги;	
пресметување	 данок;	 услуги	 за	 одговарање	
на	 телефон	 (кога	 сопственикот	 не	 е	 присутен);	
обработка	 на	 текст;	 организирање	 на	 претплати	
за	 дневни	 весници	 	 (за	 други);	 огласување	 по	
пат	на	поштенски	налог;	дистрибуција	на	огласи	
по	 пат	 на	 постојано	 вклучени	 електронски	
комуникациони	мрежи;	деловно	водење	на	хотели;	
водење	 на	 работата	 на	 естрадните	 уметници;	
внесување	 	информации	во	компјутерските	бази	
на	податоци;	систематизирање	на	податоците	во	
компјутерските	 бази	 на	 податоци;	 организирање	
саеми	 во	 комерцијални	 или	 пропагандни	 цели;	
промоција	 на	 стоки	 и	 услуги	 за	 други	 по	 пат	 на	
изработка	и	објавување	огласи	во	електронските	
списанија	 достапни	 на	 глобалната	 компјутерска	
мрежа;	 изнајмување	 машини	 за	 фотокопирање;	
регистрација	 на	 името	 на	 доменот	 во	 цел	 на			
идентификација	 на	 корисникот	 во	 глобалната	
компјутерска			мрежа;	професионални	неделовни	
консултации;	модни	информации	

(210)	 TM  2007/722	 (220)	 27/07/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 RICOH COMPANY, LTD.
 3-6, 1-Chome, Naka-Magome, Ohta-Ku, Tokyo, 

JP
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 36 	 осигурување	 во	 случај	 на	 несреќа;	
позајмувања;	услуги	за	проценка	на	осигурување,	
изнајмување	 недвижности;	 брокерски	 работи;	
кредитни	 канцеларии;	 агенции	 за	 недвижности;	
агенции	 за	 изнајмување	 станови;	 брокери	 за	
недвижности;	 агенции	 за	 наплата	 на	 долг;	
застапување	 на	 осигурување;	 царинско	
застапување;	 осигурување;	 банкарски	 работи;	
проценување	 на	 недвижности;	 основање	

добротворни	 фондови;	 заеднички	 фондови;	
инвестирање	 на	 капитал;	 инвестирање	 во	
фондови;	давање	кауции;	гаранции;	осигурување	
работи;	 менувачници;	 издавање	 на	 патнички	
чекови;	 клиринг	 (финансиски);	 клириншки	 куќи	
(финансиски);	 услуги	 за	 депонирање	 во	 сеф;	
организирање	 собирање	 прилози;	 изнајмување	
(финансирање);	 проценка	 на	 данок;	финансиска	
проценка	 (осигурување,	 банки,	 недвижноцти);	
факгоризација;	 доверителство;	 старателство;	
финансиски	 услуги;	 управување	 со	 финансии;	
позајмување	 со	 гаранција;	 депонирање;	 работи	
со	недвижности;	управување	со	станбени	згради;	
осигурување	 од	 пожар;	 издавање	 станови;	
изнајмување	 фарми;	 здравствено	 осигурување;	
поморско	 осигурување;	 хипотекарни	 банки;	
штедилници;	 финансирање	 купувања	 на	
лизинг;	 застапување	 на	 осигурување;	 берзанско	
посредување;	 осигурување	 на	 живот;	 агенции	
за	 сместување	 (домување);	 финансиски	
анализи;	 проценка	 на	 антиквитети;	 проценка	 на	
уметнички	 предмети;	 верификација	 на	 чекови;	
финансиски	 совети;	 совети	 од	 областа	 на	
осигурувањето;	 кредитни	 картички;	 електронски	
банкарски	 картички;	 електронски	 трансфер	 на	
пари;	 информации	 од	 област	 на	 финансиите;	
информации	 од	 област	 на	 осигурувањето;	
проценка	 на	 накит;	 проценка	 на	 стари	 пари	
(нумизматичка):	 собирање	 наемнина;	 проценка	
на	поштенски	марки	(филателистичка);	издавање	
вредносни	 жетони;	 депонирање	 скапоцености;	
берзанско	 известување;	 издавање	 кредитни	
картички;	 изнајмување	 деловен	 простор	
(недвижности);	 услуги	 за	 исплата	 на	 пензии;	
финансиско	спонзорирање	

(210)	 TM  2007/723	 (220)	 27/07/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 RICOH COMPANY, LTD.
 3-6, 1-Chome, Naka-Magome, Ohta-Ku, Tokyo, 

JP
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 37	 	 одржување	 на	 мебелот;	 поправка	 на	
фотоапарати;	 инсталирање	 и	 поправка	 на	
електрични	 апарати;	 инсталирање	 и	 поправка	
на	 елеватори;	 инсталирање	 и	 поправка	 на	
лифтови;	 асфалтирање;	 одржување	 и	 поправка	
на	моторни	возила;	перење	возила;	одржување	и	
поправка	на	авиони;	чистење	згради	(ентериери);	
перење	облека;	чистење	и	поправка	на	бојлери;	
одржување	 и	 поправка	 на	 рингли;	 изнајмување	
булдожери;	инсталирање,	одржување	и	поправка	
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на	канцелариски	машини	и	опрема;	инсталирање	и	
поправка	на	противпожарни	аларми;	инсталирање	
и	поправка	на	аларми	против	крадци;	тапетарски	
поправки;	 одржување	 и	 поправка	 на	 трезори;	
изнајмување	 градежна	 опрема;	 изградба	 на	
бродови;	реновирање	на	преслеки;	инсталирање	и	
поправка	на	опремата	за	загревање	на	простории;	
поправка	на	обувки;	чистење	на	оџаци;	одржување	
и	поправка	на	сефови;	инсталирање	и	поправка	
на	 уреди	 за	 климатизација;	 градежништво;	
подводно	 градежништво;	 надзор	 на	 градежни	
објекти;	 поправка	 на	 преслеки;	 нега,	 чистење	
и	 поправка	 на	 предмети	 од	 кожа;	 инсталирање	
кујнска	 опрема;	 рушење	 згради;	 заштита	 од	
корозија;	 дезинфекција;	 боење	 или	 поправка	
на	 знаци;	 изградба	 и	 поправка	 на	 складишта;	
херметизација	на	згради;	обработка	на	ткаенини;	
чистење	 	 прозорци;	 поправка	 и	 одржување	 на	
филмски	проектори;	инсталирање	и	поправка	на	
печки;	нега,	чистење	и	поправка	на	предмети	од	
крзно;	подмачкување	на	возила;	чистење	облека;	
поправка	 на	 саати	 и	 рачни	 часовници;	 изградба	
на	 фабрики;	 инсталирање	 и	 поправка	 на	 уреди	
за	 одводнување;	 изолација	 на	 згради;	 перење	
возила;	 перење	 облека;	 перење;	 инсталирање,	
одржување	 и	 поправка	 на	 машини;	 ѕидарство;	
реставрација	 на	 мебел;	 светилник;	 пеглање	
облека;	 изградба	 и	 одржување	 на	 цевоводи;	
тапетарски	 работи	 (за	 ѕидови);	 поправка	 на	
чадори;	поправка	на	чадори	за	сонце;	тапацирање	
мебел;	 мачкање	 на	 ентериери	 и	 фасади;	
пеглање;	 малтерисување;	 изведување	 водовод	
и	 канализација;	 полирање	 возила;	 поправка	 на	
пумпи;	изградба	на	пристаништа;	крпење	облека;	
дератизација;	вулканизација	на	гуми	(за	возила);	
инсталирање	и	поправка	на	фрижидери;	пеглање	
платно;	 повторно	 калаисување;	 заковување;	
заштита	на	возила	од	рѓосување;	сервисни	станици	
за	 моторни	 возила;	 инсталирање	 и	 поправка	 на	
телефони;	 одржување	 на	 возилата;	 лакирање;	
чистење	возила;	поправка	на	возила;	изнајмување	
машини	 за	 чистење	 на	 возилата;	 уништување	
црви	 (надвор	 од	 земјоделство);	 изработка	 на	
мебел	 (поправка);	 скелиња;	 ѕидање;	 чистење	
пелени;	хемиско	чистење;	градежни	информации;	
информации	 за	 поправки;	 острење	 ножеви;	
експлоатација	 на	 рудници;	 експлоатација	 	 	 на			
каменоломи;	 поплочување	 патишта;	 пескарење;	
поправки	 под	 вода;	 чистење	 згради	 (надвореша	
површина);	 вулканизација	 на	 гуми	 (гуми),	
(поправка);	копање	бунари;	изградба	на	саемски	
штандови	и	продавници;	инсталирање,	одржување	
и	поправка	на	компјутерски	хардвер;	инсталирање,	
одржување	и	поправка	на	машини	за	 копирање;	
инсталирање,	 одржување	 и	 поправка	 на	 факс-
машини;	инсталирање,	одржување	и	поправка	на	
печатачи;	 придушување	 на	 интерференција	 кај	
електричните	 апарати;	 репарација	 на	 моторите	
што	 се	 амортизирани	 или	 делумно	 оштетени;	
репарација	 на	 машините	 што	 се	 амортизирани	
или	 делумно	 оштетени;	 изнајмување	 кранови	
(градежна	 опрема);	 изнајмување	 компјутерски	
хардвер;	 изнајмување	 печатачи;	 изнајмување	
машини	 за	 чистење	 на	 патишта;	 кровни	 услуги;	
услуги	за	правење	вештачки	снег;	чистење	улици;	

расчистување	 поткровје;	 расчистување	 отпад;	
расчистување	таван	

(210)	 TM  2007/724	 (220)	 27/07/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 RICOH COMPANY, LTD.
 3-6, 1-Chome, Naka-Magome, Ohta-Ku, Tokyo, 

JP
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 38 	 испраќање	 телеграми;	 радио	 дифузија;	
испраќање	 пораки;	 испраќање	 факс	 пораки;	 ТВ	
дифузија;	 пренос	 на	 телеграми;	 	 	 	 телеграфски	
услуги;	 комуникација	 по	 пат	 на	 телеграми;	
телефонски	 услуги;	 комуницирање	 по	 пат	 на	
телефон;	 	 	 телепринтерски	 услуги	 (телекс);	
новински	 агенции;	 кабловска	 	 ТВ	 дифузија;	
комуницирање	 по	 пат	 на	 мобилен	 телефон;	
комуницирање	по	пат	на	компјутерски	терминали;	
компјутерски	 поддржан	 пренос	 на	 пораки	 и	
слики;	електронска	пошта;	пренос	 	 	на	факсови,	
информации	за	телекомуникации;	пејџерски	услуги	
(по	пат	на	радио	или	телефонски	врски	или	некој	
друг	вид		елекгронска	комуникациjа);	изнајмување	
апарати	за	 	 	 	 	 	 	испраќање	пораки;	изнајмување	
телекомуникациска	 опрема	 (пр.	 телефони,	
факсови);	 комуницирање	 по	 пат	 на	 оптички	
мрежи;	 услуги	 за	 водење	 мрежни	 конференции;	
изнајмување	 факс	 	 	 	 	 машини;	 изнајмување	
модеми;	изнајмување	телекомуникациска	опрема;		
изнајмување	 телефони;	 	 сателитски	 	 пренос;	
обезбедување	 повеќекориснички	 пристап	 на	
глобалната	компјутерска	информациона	мрежа	

(210)	 TM  2007/725	 (220)	 27/07/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 RICOH COMPANY, LTD.
 3-6, 1-Chome, Naka-Magome, Ohta-Ku, Tokyo, 

JP
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кл.	 39 	 туристички	 агенции	 (освен	 резервирање	
хотели);	 придружба	 на	 патници;	 снабдување	
со	 вода;	 воздушен	 транспорт;	 транспорт	 со	
амбулантно	 возило;	 услуги	 за	 влечење	 кола;	
изнајмување	 возила;	 превоз	 со	 автомобил;	
превоз	 со	 автобус;	 превоз	 со	 чамец	 за	 забава;	
изнајмување	 чамец;	 влечење;	 кршење	 мраз;	
превоз;	 спасување	 бродови;	 транспорт	 на	
големи	 бродови;	 превезување	 товар	 од	 брод	 на	
пристаниште;	 подвоз;	 железнички	 сообраќај;	
изнајмување	 коњи;	 испорака	 на	 роба;	 носачки	
услуги;	 пакување	 на	 робата;	 брокерска	 работа	
во	 врска	 со	 бродски	 транспорт;	 организирање	
крстарења;	 разгледување	 места	 (туризам);	
истоварување;	испорачување	стоки;	складирање	
стоки;	 дистрибуција	 на	 вода;	 дистрибуција	 на	
електрична	 енергија;	 активирање	 контролни	
затворачи;	 паркирање	 возила;	 складирање;	
магационирање;	 изнајмување	 складишта;	
транспорт	со	траект;	речен	транспорт;	транспорт	на	
роба;	изнајмување	гаражи;	цевководен	транспорт;	
изнајмување	 места	 за	 паркирање;	 изнајмување	
фрижидери;	 изнајмување	 возила;	 изнајмување	
туристички	 возила	 (кочии	 и	 сл.);	 изнајмување	
камиони;	 превезување	 мебел;	 транспорт;	
транспорт	 со	 чамец;	 организирање	 туристички	
тури;	 превоз	 на	 патници;	 пилотирање;	 влечење	
(возила);	 водење	 потонати	 бродови;	 резервации	
на	 седишта	 за	 патување;	 спасување;	 такси	
превоз;	транспорт	со	патни	возила;	шпедитерски	
услуги;	бродски	транспорт;	осигуран	транспорт	на	
скапоцености;	 транспорт	 на	 патници;	 транспорт	
и	 транспорт	 и	 складирање	 ѓубре;	 транспорт	 и	
складирање	 отпадоци;	 услуги	 на	 отсранување;	
транспорт	со	бротчиња;	шпедитерско	посредување	
(шпедиција);	 брокерска	 работа	 во	 врска	 со	
транспорт;	 возачки	 услуги;	 курирски	 услуги	
(пораки	 и	 стока);	 инфомации	 за	 складирањето;	
информации	 за	 транспортот;	 изнајмување	
нуркачки	 ѕвона;	 изнајмување	 	 нуркачки	 костуми;	
изнајмување	складишни	контејнери;	изнајмување	
кровни	 носачи	 за	 возила;	 спасувачки	 операции	
(транспорт);	резервации	на	транспорт;	резервации	
за	 патувања;	 подводно	 спасување;	 пакување	
стока;	 доставување	 пораки;	 доставување	
списанија;	испорака	на	стока	со	поштенски	налог;	
дистрибуцаија	на	енергија;	изнајмување	моторни	
тркачки	возила;	изнајмување	столови	на	тркала	

(210)	 TM  2007/726	 (220)	 27/07/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
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кл.	40	 	 абразија;	 обработка	на	 кинематографски	
филмови;	 прочистување	 на	 воздухот;	
магнетизирање;	 доработување	 на	 текстил;	
доработување	на	хартија;	обложување	со	сребро;	
белење	 на	 ткаенини;	 дрворез;	 подрабување	
на	 ткаенини;	 лемење;	 правење	 костуми;	
обложување	 со	 кадмиум;	 печатење	 на	 ткаенини	
со	постојани	бои;	печење	керамика;	боење	обувки;	
обложување	 со	 хром;	 обложување	 со	 метал;	
боење	кожа;	кондиционирање	на	крзното;	кроење	
облека;	печатење	шари;	развивање	фотографски	
филм;	обложување	со	злато;	обработка	на	вода;	
електродепонирање,	 обложување	 со	 калај;	
изработка	на	предмети	од	крзно;	ковање;	заштита	
на	 крзното	 од	 молци;	 изработка	 на	 градежна	
столарија;	гмечење	на	овошјето;	чадење	продукги;	
галванизација;	 гравирање;	 импрегнирање	
на	 водоотпорна	 облека;	 импрегнирање	 на	
водоотпорни	ткаенини;	импрегнирање	на	облека	
против	 оган;	 постапка	 за	 спречување	 туткање	
на	 облеката;	 обработка	 на	 волна;	 ламинирање;	
мелење;	 обработка	 на	 метали;	 темперација	
на	 метали;	 мелење	 брашно;	 обложување	 со	
никел;	ткаење	(разбој);	полнење	кожа	(животни);	
полирање	со	абразив;	книговезништво;	рамнење	
(сечкање	 со	 пила);	 шиење	 седла;	 сечење	 со	
пила;	 шиење	 (костум);	 кроење;	 таксидермија;	
услуги	 за	 боење;	 боење	 алишта;	 обработка	 на	
алиштата;	заштита	на	текстилот	од	молци;	боење	
облека;	 обработка	 на	 хартија;	 дување	 стакпо;	
литографија;	 печатење;	 изнајмување	 машини	
за	 плетење;	 офсет	 печатење;	 сито	 печатење;	
печатење	 апликации	 на	 материјали;	 сортирање	
на	отпад	и	рециклирачки	материи	

(210)	 TM  2007/727	 (220)	 27/07/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 RICOH COMPANY, LTD.
 3-6, 1-Chome, Naka-Magome, Ohta-Ku, Tokyo, 

JP
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	41		дресирање	животни;	изнајмување	филски	
проектори	 и	 прибор;	 филмски	 студија;	 физичка	
култура;	 изнајмување	 сценска	 опрема	 за	
претстави;	 обезбедување	 опрема	 за	 рекреација;	
радиофонска	 забавна	 музика;	 објавување	
текстови	што	не	се	изјави	за	јавност;	подучување;	
изнајмување	 звучни	 записи;	 изнајмување	
кинематографски	 филмови;	 изнајмување		
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филмови;	 продукција	 на	 филмови;	 објава	 на	
либрета;	 изнајмување	 радио	 и	 ТВ	 апарати;	
продукција	на	радио	и	ТВ	апарати;	продукција	на	
театарски	 претстави;	 продукција	 на	 претстави;	
ТВ	забава;	изнајмување	театарска	сценографија;	
зоолошки	градини;	детски	јасли;	практична	настава	
(демонстрирање);	 услуги	 за	 снимање	 музички	
записи;	информации	за	рекреација;	изнајмување	
опрема	 за	 нуркање,	 изнајмување	 спортска	
опрема	 (освен	 возила);	 изнајмување	 стадиони;	
изнајмување	видео	рекордери;	изнајмување	видео	
ленти;	организирање	и	водење	семинари;	услуги	
во	 врска	 со	 спортски	 кампови;	 организирање	
и	 водење	 симпозиуми;	 правење	 распоред	 за	
спортски	активности;	производство	на	филмови	на	
видео	лента;	интернати;	организирање	и	водење	
работилници	 (обука);	 завршно	 синхронизирање;	
религиозно	 образование;	 изнајмување	 аудио	
опрема;	изнајмување	опрема	за	осветлување	на	
сцена	 или	 на	 ТВ	 студио;	 изнајмување	 тениски	
терени;	 изнајмување	 видео	 камери;	 услуги	 за	
пишување	 сценарија;	 уредување	 видео	 ленти;	
уредување	 оптички	 дискови;	 програмирање	
(распоредување	 на	 програми)	 на	 глобалната	
компјутерска	мрежа;	обезбедување	компјутерски	
игри	 на	 кои	 корисниците	 им	 пристапуваат	 преку	
мрежа;	 обезбедување	 опрема	 за	 изложби;	
професионално	 насочување;	 новинарски	 услуги;	
преведување;	 толкување	 на	 јазикот	 на	 знакови;	
снимање	 видео	 лента;	 микрофилмување;	
фотографско	репортество	

(210)	 TM  2007/728	 (220)	 27/07/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 RICOH COMPANY, LTD.
 3-6, 1-Chome, Naka-Magome, Ohta-Ku, Tokyo, 

JP
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 42 	хемиска	анализа;	анализа	за	експлоатација	
на	нафтени	полиња;	архитектура;	работи	во	врска	
со	 заштита	 на	 авторски	 права;	 бактериологија;	
бактериолошки	 истражувања;	 експлоатација	 на	
патенти;	 уредување	 на	 пишан	 текст;	 хемиски	
услуги;	 хемиско	 истражување;	 консултации	 во	
областа	 на	 архитектурата;	 техничко	 цртање	 на	
конструкции;	техничко	истражување;	правни	услуги;	
испитување	 на	 нафтени	 дупчења;	 истражување	
во	 областа	 на	 козметиката;	 проектирање	
ентериери;	 индустриски	 дизајн;	 испитување	 на	
материјали;	студии	на	технички	проекти;	геолошки	
истражувања;	 истражување	 на	 нафтоносни	
полиња;	инженерство;	истражување;	генеалошко	
истражување;	инженерско	цртање;	прогнозирање	

на	време;	правни	истражувања;	истражување	на	
земјиштето;	изнајмување	компјутери;	информации	
за	 мода;	 компјутерско	 програмирање;	 барање	
нафта;	 физика	 (истражување);	 машински	
истражување;	 испитување	 на	 текстил;	 геолошко	
пребарување;	 геолошко	 истражување;	 проверка	
на	 автентичноста	 на	 уметнички	 предмети;	
калибрација	(мерење);	проектирање	компјутерски	
софтвер;	ажурирање	на	компјутерскиот	софтвер;	
консултации	 во	 областа	 на	 компјутерски	
хардвер;	 дизајнирање	 облека;	 графички	 дизајн;	
изнајмување	 пристап	 на	 компјутерските	 бази	
на	 податоци;	 лиценцирање	 на	 правата	 од	
интелектуална	сопственост;	контрола	на	квалитет;	
изнајмување	компјутерски	софтвер;	истражување	
и	 развој	 (за	 други);	 стилизирање	 (индустриски	
дизајн);	 подводно	 истражување;	 консултации	 во	
врска	 со	 интелектуалната	 сопственост;	 услуги	
на	арбитража;	обнова	на	копмјутерски	податоци;	
одржување	 компјутерски	 софтвер;	 анализа	 на	
компјутерски	 системи;	 консултации	 во	 областа	
на	заштитата	на	околината;	изнајмување	пристап	
на	 компјутер	 заради	 обработка	 на	 податоци;	
биолошки	истражувања;	урбанистичко	планирање;	
компјутерски	 услуги	 т.е.	 правење	 и	 одржување	
Web	локации	за	другите;	компјутерски	услуги	т.е.	
дизајнирање	 и	 реализирање	 на	 мрежните	 Web	
страници	 за	 другите;	 компјутерски	 услуги	 т.е.	
проектирање	и	реализирање	на	Web	локации	за	
други;	 изнајмување	 простор	 на	 компјутерскиот	
сервер	 за	Web	 локациите	 на	 другите	 корисници	
на	глобалната	компјутерска	мрежа;	компјутерски	
услуги	 т.е.	 обезбедување	 пребарувачи	 за	
пронаоѓање	податоци	на	глобалната	компјутерска	
мрежа;	 дизајнирање	 на	 пакети;	 изнајмување	
печатачи	

(210)	 TM  2007/729	 (220)	 27/07/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 RICOH COMPANY, LTD.
 3-6, 1-Chome, Naka-Magome, Ohta-Ku, Tokyo, 

JP
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 43 	 обезбедување	 хотелско	 сместување;	
кетеринг;	 домови	 за	 пензионери;	 кафетерии;	
обезбедување	 инсталации	 на	 просторите	 за	
кампирање;	 кантини;	 изнајмување	 привремено	
сместување;	пансиони;	бунгалови;	хотели;	 јасли;	
ресторани;	 резервирање	 места	 во	 пансиони;	
резервирање	 места	 во	 хотели;	 ресторани	 со	
самопослужување;	 снек-барови;	 пансиони	
за	 животни;	 услуги	 за	 нега	 на	 деца;	 услуги	 за	
организација	коктели;	услуги	на	собари;	услуги	за	



Glasnik, 15/2, str. 94-212, april 2008 Skopje

Trgovski marki

190

TM 2007/730

празнично	кампирање	(сместување);	изнајмување	
преносливи	 згради;	 резервирање	 привремено	
сместување;	 мотели;	 изнајмување	 	 столови,	
маси,	 чаршафи	 и	 чаши;	 изнајмување	 простории	
за	собири;	изнајмување	шатори	

(210)	 TM  2007/730	 (220)	 27/07/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 RICOH COMPANY, LTD.
 3-6, 1-Chome, Naka-Magome, Ohta-Ku, Tokyo, 

JP
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 44 	 одгледување	 животни;	 пејзажна	
архитектура;	јавни	купатила	за	хигиенска	намена;	
турски	 бањи;	 салони	 за	 убавина;	 медицински	
клиники;	 киропрактика;	 фризерски	 салони;	
плетење	 венци;	 домови	 за	 рековналесценти;	
куќи	 за	 одмор;	 болници;	 здравствена	 нега;	
хортикултура;	градинарство;	изнајмување	опрема	
за	фарма;	масажа;	медицинска	помош;	услуги	од	
оптичар;	расадници;	физиотерапија;	психолошко	
тестирање;	 санаториуми;	 ветеринарна	 помош;	
забарство;	 куќи	 за	 нега;	 воздушно	 и	 рачно	
распрскување	на	ѓубриво	и	други	агрохемикалии;	
опслужување	 животни;	 услуги	 на	 банки	 за	
крв;	 аранжирање	 цвеќе;	 свратилишта;	 нега	 на	
тревници;	 маникир;	 услуги	 на	 акушерки;	 нега	
(медицинска);	 совети	 за	 лекови;	 пластична	
хирургија;	 лекување	дрва;	 уништување	црви	 (во	
земјоделството);	 уништување	мов;	 опслужување	
на	домашни	миленици;	 вградување	 коса;	 услуги	
на	физиолог;	изнајмување	санитарна	опрема	

(210)	 TM  2007/731	 (220)	 27/07/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 RICOH COMPANY, LTD.
 3-6, 1-Chome, Naka-Magome, Ohta-Ku, Tokyo, 

JP
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 45 	 лична	 заштита;	 придружба;	 детективски	
агенции;	 договарање	 состаноци;	 ноќни	 чувари;	
покровителство;	 отворање	 	 безбедносни	 брави;	

чистење	 поткровја;	 расчистување	 ѓубриште;	
пишување	 лични	 писма;	 изнајмување	 вечерни	
фустани;	кремирање;	потрага	по	исчезнати	лица;	
погреби;	 погребни	 акгивности;	 изнајмување	
гардероба;	 изнајмување	 униформи;	 чувари;	
агенции	за	склопување	брак;	правење	хороскоп;	
гаснење	пожар;	сортирање	податоци	и	секударни	
суровини;	 организирање	 религиозни	 собири;	
услуги	 на	 градинар;	 консултации	 во	 врска	 со	
обезбедување;	информзции	во	врска	со	мода	

(210)	 TM  2007/732	 (220)	 30/07/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 British American Tobacco (Brands) Limited
 Globe House, 4 Temple Place, London WC2R  

2PG , UK
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

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

INVENTING

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 34  цигари,	 тутун,	 тутунски	 производи	 за	
пушачите,	запалки,	кибрити	

(210)	 TM  2007/733	 (220)	 30/07/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 UNILEVER N.V.
 Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 бела,	црна,	жолта,	жолто	кафена,	сина	и	светло	
кафена

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 3  сапуни;	 парфимерија,	 етерични	 масла,	
козметики;	 колонски	 води,	 тоалетни	 води,	
парфимирани	 спрејеви	 за	 тело;	 масла,	 креми	
и	 лосиони	 за	 кожата;	 пена	 за	 бричење,	 гел	 за	
бричење,	лосиони	за	пред	и	после	бричење;	талк-
пудра;	препарати	за	капење	и	туширање;	лосиони	
за	коса;	пасти	за	заби;	немедицински	препарати	за	
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миење	на	устата;	дезодоранси;	антиперспиранти	
за	 лична	 употреба;	 немедицински	 тоалетни	
препарати	

(210)	 TM  2007/759	 (220)	 06/08/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Unilever N.V.
 Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ			ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 3  сапуни;	препарати	за	чистење;	парфимерија;	
етерични	масла;	дезодоранси	и	антиперспиранти;	
продукти	за	нега	на	косата;	обојувачи	(колоранти)	
за	 коса,	 фарби	 за	 коса,	 лосиони	 за	 косата,	
препарати	 за	 виткање	 коса	 (правење	 бранови),	
шампони,	кондиционери;	спрејеви	за	коса,	пудра	
за	коса,	препарати	за	обликување,	стилизирање	
на	 косата	 (hair	 dressings),	 лакови	 за	 коса,	
пени	 за	 коса,	 глазури	 за	 коса,	 гелови	 за	 коса,	
навлажнувачи	за	коса,	течност	за	коса,	третмани	
за	 заштита	 на	 косата,	 третмани	 за	 сушење	 на	
косата,	 масла	 за	 коса,	 тоник	 за	 коса,	 креми	 за	
коса,	препарати	за	бања	и/или	туш;	не-медицински	
тоалетни	 препарати;	 препарати	 за	 нега	 на	
кожата;	 козметика;	 претходно	 навлажнети	 или	
импрегнирани	перничиња	(подлошки)	за	чистење,	
тоалетни	шамичиња	(хартии)	или	бришачи	

(210)	 TM  2007/763	 (220)	 07/08/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Eisai R &D Management Co., Ltd.
 6-10, Koishikawa 4-chome, bunkyo-ku , Tokyo , 

112-8088, JP
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

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

(540)	

PARIET

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 5 	фарамацевтски	прпарати	и	супстанци	

(210)	 TM  2007/764	 (220)	 07/08/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA(also 

trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)
 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP
(740)	 Бајалски	Димитар,	 адвокат	 Ул.	 Ѓуро	 Ѓаковиќ	 бр.	

72/1-1	1000	Скопје
(540)	

LEXUS RX350

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	12		автомобили	и	нивни	структурни	делови	

(210)	 TM  2007/767	 (220)	 07/08/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Unilever N.V.
 Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(540)	

REXONA TEENS CANDY REVOLUTION

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 3	 	 сапуни;	 парфимерија,	 етерични	 масла,	
козметики;	 колонски	 води,	 тоалетни	 води,	
парфимирани	 спрејеви	 за	 тело;	 масла,	 креми	
и	 лошони	 за	 кожата;	 пена	 за	 бричење,	 гел	 за	
бричење,	лосиони	за	пред	и	после	бричење;	талк-
пудра;	препарати	за	капење	и	туширање;	лосиони	
за	коса;	пасти	за	заби;	не-медицински	препарати	за	
миење	на	устата;	дезодоранси;	антиперспиранти	
за	 лична	 употреба;	 не-медицински	 тоалетни	
препарати	

(210)	 TM  2007/768	 (220)	 07/08/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Unilever N.V.
 Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
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TM 2007/769

(540)

REXONA TEENS CRAZY VIOLET

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 3 	 сапуни;	 парфимерија,	 етерични	 масла,	
козметики;	 колонски	 води,	 тоалетни	 води,	
парфимирани	 спрејеви	 за	 тело;	 масла,	 креми	
и	 лошони	 за	 кожата;	 пена	 за	 бричење,	 гел	 за	
бричење,	лосиони	за	пред	и	после	бричење;	талк-
пудра;	препарати	за	капење	и	туширање;	лосиони	
за	коса;	пасти	за	заби;	не-медицински	препарати	за	
миење	на	устата;	дезодоранси;	антиперспиранти	
за	 лична	 употреба;	 не-медицински	 тоалетни	
препарати	

(210)	 TM  2007/769	 (220)	 07/08/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 POLICHEM S.A.
 50, Val Fleuri  L- 1526 Luxenbourg, LU
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

VAGI C

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 3 	 средства	 за	 белење	 и	 други	 супстанци	
за	 перење,	 препарати	 за	 чистење,	 полирање,	
триење	 и	 нагризување,	 сапуни,	 парфимерија,	
етерични		масла,	козметички	производи,	лосиони	
за	коса,	препарати	за	нега	на	забите	
кл.	 5 	 фармацевстки	 и	 ветеринарни	 препарати;	
санитарни	 препарати	 за	 медицински	 цели;		
диетески	 супстанции	 што	 са	 користат	 во	
медицината,	хран	за	бебиња,	фластери,	мтерили	
за	 завои,	 материали	 за	 пломбирање	 заби	 и	
забарски	 смолли,	 средтсва	 за	 дезинфекција,	
препарати	за	уништување	штетници,	фунгициди,	
хербициди	

(210)	 TM  2007/773	 (220)	 10/08/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	  ACE Limited
 ACE Global Headquarters, 17 Woodbourne 

Avenue, Hamilton 08, Bermuda, KY
(740)	 Бајалски	Димитар,	 адвокат	 Ул.	 Ѓуро	 Ѓаковиќ	 бр.	

72/1-1	1000	Скопје
(540)	

ACE BERMUDA

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	36		осигурителни	услуги	

(210)	 TM  2007/775	 (220)	 13/08/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Pfizer Inc.
 235 East 42nd Street, New York, New York 10017, 

US
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

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

EXULETT

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	5		фармацевтски	препарати,	особено	антибио–
тици	

(210)	 TM  2007/776	 (220)	 13/08/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d.
 Dunajska cesta 107, 1113 LJUBLJANA, SI
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(540)	

M HOLIDAYS

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 35	 	 огласна	 дејност;	 водење	 комерцијални	
работи,	 деловна	 администрација,	 писарнички	
работи	
кл.	36   осигурување;	финансиски	работи;	монетар–
ни	 работи;	 работи	 во	 врска	 со	 посредување	 со	
недвижности	
кл.	38		телекомуникации	
кл.	39		превозништво;	пакување	и	складирање	на	
стока;	организирање	и	посредување	на	патувања	
кл.	41		образование;	настава;	забава;	спортски	и	
културни	активности	
кл.	 43	 	 понуда	 на	 храна	 и	 пијалаци;	 понуда	 на	
привремено	сместување	
кл. 44	 	 медицински	 услуги;	 ветеринарни	 улуги;	
хигиенска	 и	 козметичка	 нега	 за	 луѓе	 и	 животни;	
земјоделски,	градинарски	и	шумарски	услуги	

(210)	 TM  2007/777	 (220)	 13/08/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Wm. WRIGLEY Jr. Company
 410 North Michigan Avenue, Chicago, IL 60611, 

US
(740)	 Бајалски	Димитар,	 адвокат	 Ул.	 Ѓуро	 Ѓаковиќ	 бр.	

72/1-1	1000	Скопје
(540)	

COOL EXOTIC
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(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 30 	 слаткарски	 производи,	 имено,	 гуми	 за	
џвакање,	 гуми	 за	 џвaкање	 од	 кои	 се	 прават	
балончиња,	бонбони	и	бонбони	со	вкус	на	нане	

(210)	 TM  2007/778	 (220)	 13/08/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Wm. WRIGLEY Jr. Company
 410 North Michigan Avenue, Chicago, IL 60611, 

US
(740)	 Бајалски	Димитар,	 адвокат	 Ул.	 Ѓуро	 Ѓаковиќ	 бр.	

72/1-1	1000	Скопје
(540)	

JELLY CHEWS

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 30 	 слаткарски	 производи,	 имено,	 гуми	 за	
џвакање,	 гуми	 за	 џвaкање	 од	 кои	 се	 прават	
балончиња,	бонбони	и	бонбони	со	вкус	на	нане	

(210)	 TM  2007/781	 (220)	 13/08/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 FARAN LABORATORIES S.A.
 ACHAIAS & TRIZINIAS Strs.  145 64 N.KIFISSIA-

ATHENS-GREECE, GR
(740)	 МАРГАРИТА	 	ПЕКЕВСКА,	 	адвокат	ул.	 „Народен	

Фронт”	21/4-5	1000	Скопје,	1000,	Скопје
(540)	

FARCYCLIN

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 5 	фармацевтски	препарати	

(210)	 TM  2007/827	 (220)	 21/08/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Three Rivers Pharmaceuticals, LLC
 Cranberry Commerce Centar, 312 Commerce 

Park Drive, Cranberry Township, PA 16066, US
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

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

RIBASPHERE

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 5 	 фармацевтски	 препарати	 за	 употреба	 со	
рецепт,	за	лекување	хроничен	хепатитис	Ц	
	

(210)	 TM  2007/832	 (220)	 22/08/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 UNILEVER N.V.
 Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црна,	 повеќе	 нијанси	 на	 кафена,	 сосема	 светло	
кафена,	светло	сива	и	бела

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 3		сапуни;	парфимерија,	етерични	(	основни	)	
масла,	козметика;	колонски	води,	тоалетни	води,	
парфимирани	 спрееви	 за	 тело;	 масла,	 креми	
и	 лосиони	 за	 кожата;	 пена	 за	 бричење,	 гел	 за	
бричење,	лосиони	за	пред	и	после	бричење;	талк	
пудра;	препарати	за	бања	и	туширање;	лосиони	
за	 коса,	 пасти	 за	 заби;	 не-медицински	 средства	
за	миење	на	уста;	деодоранси;	антиперспиранти	
за	 лична	 употреба;	 не	 -	 медицински	 тоалетни	
препарати	

(210)	 TM  2007/833	 (220)	 22/08/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 UNILEVER N.V.
 Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црна,	 кафена(чоколадена),	 нијанси	 на	 кафена	 и	
бела

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 3 	 сапуни;	 парфимерија,	 етерични	 (основни)	
масла,	козметика;	колонски	води,	тоалетни	води,	
парфимирани	 спрејови	 за	 тело;	 масла,	 креми	
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TM 2007/834

и	 лосиони	 за	 кожата;	 пена	 за	 бричење,	 гел	 за	
бричење,	лосиони	за	пред	и	после	бричење;	талк	
пудра;	препарати	за	бања	и	туширање;	лосиони	
за	коса,	пасти	за	заби;	немедицински	средства	за	
миење	на	устата;	дезодоранси;	антиперспиранти	
за	 лична	 употреба;	 немедицински	 тоалетни	
препарати	

(210)	 TM  2007/834	 (220)	 22/08/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Mobile Telecommunications Company (KSC)
 Shuweikh Residential, Block B6, Airport Street, 

Building 80023, KW
(740)	 Бајалски	Димитар,	 адвокат	 Ул.	 Ѓуро	 Ѓаковиќ	 бр.	

72/1-1	1000	Скопје
(540)	

	
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 9 	 мобилни	 телефони,	 радио	 телефони,	
електронски	 организатори	 и	 поврзана	 опрема	
за	 претходно	 наведените	 производи,	 имено,	
слушалки,	 микрофони,	 звучници,	 преносни	
футроли	 и	 штипки	 за	 на	 појас;	 компјутерски	
софтвер	и	програми	што	се	користат	за	пренос	или	
репродукција	или	примање	на	звук,	слики,	видео	
или	 податоци	 преку	 телекомуникациска	 мрежа	
или	систем	помеѓу	терминали	и	за	подобрување	
и	 олеснување	 на	 користењето	 и	 пристапот	 кон	
компјутерските	 мрежи	 и	 телефонските	 мрежи;	
компјутерски	софтвер	за	употреба	во	управување	
со	база	на	податоци	за	општи	цели;	компјутерски	
софтвер	за	интернет-трговија	за	да	му	се	овозможи	
на	 корисникот	 да	 прави	 нарачки	 и	 да	 врши	
плаќања	 на	 полето	 на	 електронските	 деловни	
трансакции	 преку	 глобална	 компјутерска	 мрежа	
или	 телекомуникациска	 мрежа;	 компјутерски	
софтвер	 за	 обука	 и	 поддршка	 на	 производи	 за	
компјутери	 и	 мобилни	 телефони	 на	 полето	 на	
комуникациите;	 софтвер	за	мобилни	хендсетови	
за	 компјутерски	 игри;	 компјутерски	 софтвер	
и	 програми	 што	 содржат	 музика,	 филмови,	
анимација,	 електронски	 книги;	 компјутерски	
софтвер	 за	 дистрибуција	 на	 информации	 и	
интерактивна	 мултимедиумска	 содржина	 која	
содржи	текст,	слики,	видео	и	звук	до	корисници	на	
полето	 на	 комуникациите;	 компјутерски	 софтвер	

и	програми	за	управување	и	работа	со	безжични	
телекомуникациски	 апарати;	 компјутерски	
софтвер	 за	 влез,	 пребарување,	 составување	
индекси	 и	 спасување	 информации	 и	 податоци	
од	 глобалната	компјутерска	мрежа	и	 глобалните	
комуникациски	 мрежи,	 и	 за	 пребарување	 и	
навигација	 низ	 веб	 страниците	 на	 споменатите	
мрежи;	 компјутерски	 софтвер	 за	 испраќање	 и	
примање	 куси	 пораки	 и	 електронска	 пошта	 и	 за	
филтрирање	 на	 неинформации	 од	 податоците;	
аналогни	 и	 дигитални	 радио	 примопредаватели	
или	 ресивери	 за	 податоци,	 звук,	 слика	 и	 видео	
комуникација;	 софтвер	 за	 електронски	 игри	 за	
мобилни	хендсетови;	камери,	имено	фотографски	
апарати,	 дигитални	 камери,	 кинематографски	
камери,	 видео	 камери;	 системи	 и	 апарати	 за	
електрични	 трансакции	 на	 пари,	 имено	 смарт	
картички,	читачи	на	смарт	картички;	калкулатори;	
картички	за	комуникациски	цели,	сите	за	употреба	
со	 комуникациските	 апарати;	 уреди	 за	 глобално	
позиционирање	
кл.	38 	телекомуникациски	услуги	

(210)	 TM  2007/842	 (220)	 29/08/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 SANY Group Co., LTD.
 Xingsha Development Area, Changsha, Hunan 

Province 410100, CN
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	7		валци	за	патишта;	багери;	копачки	(машини);	
хидраупични	пумпи;	бетонски	пумпи	монтирани	на	
приколки,	бетонски	пумпи	монтирани	на	камиони;	
дигалки	 (апарати	 за	 дигање	 товар);	 мешалки;	
бетонски	 миксери	 (машини	 булдожери;	 моторни	
грејдери;	асфалтни	плочки,	хоризонтално	насочени	
дупчалки;	кранови;	погони	за	мешање	за	асфалт;	
мешање	на	бетон;	 ротациони	машини	дупчалки;	
машини	 за	 глвдање.	 машини	 што	 се	 користат	
во	 рударство;	 пумпи	 (машини);	 екстрактори	 за	
рудници;	сврдла	за	рудници;	машини	за	дупчење;	
машини	 за	 екплоатација	 на	 рудници;	 машини	
за	 поставување	 	 шини;	 машини	 за	 градење	
на	 железници;	 механички	 лолати;	 машини	 за	
изградба	на	патишта,	пумпи	(делови	на	машини,	
механизми	или	мотори);	 лентести	 транспортери,	
хидраулични			кошнди			за			машини,			мотори			и			
механизми;			хидраулични	компоненти	
кл.	12 	автобуси;	камиони;	спортски	автомобили;	
моторни	коли;	моторни	автомобили;	локомотиви;	
возила	 за	 мешање	 	 бетон;	 воздушни,	 превозни	
соедства-	 подигнувачки	 возила	 (возила	 за	
подигнување);	 шасии	 за	 возила;	 хидраулични	
циклуси	за	возила;	возила	за	пренос	на	асфалтен	
материјал,	автомобилски	делови	
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(210)	 TM  2007/845	 (220)	 29/08/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Друштво за трговија на мало и големо КАМ 

ДОО
 Булевар Србија 35,1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

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

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	32	 	 безалкохолни	 пијалаци;	 вода	 /за	 пиење/;	
минерални	и	газирани	води;	пијалаци;	екстракти,	
концентрати	 и	 сокови	 произведени	 од	 овочје	 и/
или	 зеленчук;	 овошни	 сокови;	 сирупи;	 прашоци;	
есенции	 и	 други	 препарати	 за	 подготовка	 на	
пијалаци,	шербети	(пијалаци)	

(210)	 TM  2007/846	 (220)	 29/08/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Murad Skin Research Laboratories, Inc. 
 2121 Rosecrans Avenue, Fifth Floor, El Segundo, 

California 90245, US
(740)	 Бајалски	Димитар,	 адвокат	 Ул.	 Ѓуро	 Ѓаковиќ	 бр.	

72/1-1	1000	Скопје
(540)	

MURAD

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 3 	производи	за	нега	на	кожа	
кл. 5 	витамини,	минерали	и	хранливи	и	диететски	
додатоци	

(210)	 TM  2007/849	 (220)	 31/08/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Paglieri Profumi S.p.A.
 Strada Statale per Genova Km 98, 15100 

Alessandria , IT
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

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

(540)	

(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	

(210)	 TM  2007/850	 (220)	 31/08/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Paglieri Profumi S.p.A.
 Strada Statale per Genova Km 98, 15100 

Alessandria , IT
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

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

(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	

(210)	 TM  2007/851	 (220)	 31/08/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Paglieri Profumi S.p.A.
 Strada Statale per Genova Km 98, 15100 

Alessandria , IT
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

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

(551)	 индивидуална
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(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	

(210)	 TM  2007/852	 (220)	 31/08/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Paglieri Profumi S.p.A.
 Strada Statale per Genova Km 98, 15100 

Alessandria , IT
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

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

(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	

(210)	 TM  2007/853	 (220)	 31/08/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Paglieri Profumi S.p.A.
 Strada Statale per Genova Km 98, 15100 

Alessandria , IT
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

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

(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	

(210)	 TM  2007/856	 (220)	 03/09/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d.
 Dunajska cesta 107, 1113 LJUBLJANA, SI
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ			ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 зелена,	црвена,	жолта,	модра,	виолетова	и	црна
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 29 	 закуски	 (приправки)	 на	 база	 на	 овошје,	
овошје-конзервирано,	 овошни	 салати,	 зелен–
шукови	сокови	за	готвење	
кл.	31		овошје-свежо,	зеленчук-свеж	
кл.	32 	безалкохолни	пијалаци;	безалкохолни	пи–
јалоци	 од	 овошни	 сокови,	 пијалаци	 од	 сирутка,	
овошен	нектар,	овошни	сокови	
кл. 43 	подготвување	и	послужување	на	мешани	
пијалаци	

(210)	 TM  2007/863	 (220)	 04/09/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 UNILEVER N.V.
 Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црна,	бела,	зелена,	нијанси	на	зелена
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	3		дезодоранси	и	анти-перспиранти	

(210)	 TM  2007/867	 (220)	 05/09/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 FARAN LABORATORIES s.a. 
 ACHAIAS & TRIZINIAS 145 64 NEA KIFISSIA, 

ATHENS , GR
(740)	 МАРГАРИТА	 	ПЕКЕВСКА,	 	адвокат	ул.	 „Народен	

Фронт”	21/4-5	1000	Скопје,	1000,	Скопје
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(540)	

THYRO-4

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 5		фармацевтски	препарати	

(210)	 TM  2007/876	 (220)	 07/09/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Друштво за трговија, производство, услуги, 

шпедиција увоз-извоз ПЕКАБЕСКО а.д.
 ул. Шуто Оризари бб, 1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 бела,	зелена	и	темносина
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	29		месо,	риба,	живина,	дивеч,	месни	екстракти,	
сувомесни	производи,	млеко	и	млечни	производи	
кл. 30		транспортни	услуги,	пакување	и	складирање	
стока	
кл.	43		подготвување	храна	и	пијалаци,	ветеринарни	
и	земјоделски	услуги	

(210)	 TM  2007/877	 (220)	 07/09/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 PODRAVKA prehrambena industrija d.d.
 Ante Starcevica 32, HR-48000 Koprivnica, HR
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(540)	

	
(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,	

материјал	 за	 завои;	 материјали	 за	 пломбирање	
заби	и	забарски	смоли;	средства	за	дезинфекција;	
препарати	за	уништување	штетници;	фунгициди,	
хербициди	
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.	

(210)	 TM  2007/880	 (220)	 10/09/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 UNILEVER N.V.
 Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(540)	

SIGNAL WHITE NOW

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 3	 	пасти	за	заби,	не-медицински	средства	за	
миење	уста,	препарати	за	полирање	заби,	прашок	
(пудра)	за	заби	

(210)	 TM  2007/881	 (220)	 11/09/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 

trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)
 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP
(740)	 Бајалски	Димитар,	 адвокат	 Ул.	 Ѓуро	 Ѓаковиќ	 бр.	

72/1-1	1000	Скопје
(540)	

LEXUS RX450H

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	12		автомобили	и	нивни	структурни	делови	

(210)	 TM  2007/882	 (220)	 07/09/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 The Coca-Cola Company
 One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, US
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

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

COCA-COLA SOUNDWAVE

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	32		пиво;	минерални	и	газирани	води	и	други	
безалкохолни	пијалаци;	овошни	напивки	и	овошни	
сокови;	сирупи	и	други	препарати	за	приготвување	
на	пијалаци	

(210)	 TM  2007/890	 (220)	 14/09/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Advanced Micro Devices, Inc. (a Delaware 

Corporation)
 One AMD Place, PO Box 3453, Sunnyvale, 

California 94088, US
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(540)	

PHENOM

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 9 	микропроцесори;	полупроводнички	уреди	

(210)	 TM  2007/891	 (220)	 14/09/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 PODRAVKA prehrambena industrija d.d.
 Ante Starcevica 32, HR-48000 Koprivnica, HR
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(540)	

LERO

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 32 	пиво;	минерални	и	газирани	води	и	други	
безалкохолни	 пијалаци,	 овошни	 напитоци	 и	
овошни	 сокови;	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
подготвување	напивски	

(210)	 TM  2007/892	 (220)	 14/09/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Друштво за производство на вино, трговија и 

услуги КРЕСТОН ГРОУП ДОО Неготино
 ул. Партизанска 33 Неготино, MK
(740)	 ГАВРИЛОВСКА	 АЛЕКСАНДРА,	 адвокат	 бул.	

Партизански	одреди	бр.103/26	1000	Скопје

(540)	

ANGEL

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 33 	вино	

(210)	 TM  2007/893	 (220)	 17/09/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Друштво за трговија и услуги ХАУСМАЈСТОР 

ДОО увоз-извоз Скопје
 ул. Мито Хаџивасилев-Јасмин бб 1000 Скопје, 

MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 бела,	црна	и	портокалова
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 35	 	 водење	 дејност;	 вработување;	 дејности	
(помош	 во	 водење	 	 дејности);	 дејности	
(професионални	 консултации);	 организирање	
дејности	 (советување	 за	 организирање	 на	
дејностите);	 персонал	 (вработување	 персонал);	
управување	со	работи
кл. 36	 	 закуп	 на	 недвижен	 имот;	 згради	
(управување	 со	 станбени	 згради);	 изнајмување	
станови;	 консултации	 по	 повод	 финансиски	
прашања;	 недвижен	 имот	 (агенции	 за	 недвижен	
имот);	 недвижен	 имот	 (проценка	 на	 недвижниот	
имот);	недвижен	имот	(управување	со	недвижниот	
имот);	 посредување;	 посредување	 во	 трговијата	
со	 недвижен	 имот;	 проценка	 на	 недвижен	 имот;	
средства	 (електронски	 преносни	 средства);	
средства	 (вложување	 средства);	 станарина	
(наплата	 на	 станарина);	 станови	 (изнајмување	
станови);	 финансиска	 анализа;	 финансиски	
дејности;	 финансиски	 информации;	 финансиско	
управување
кл.	 37	 	 апарати	 (поставување,	 одржување	 и	
поправка	 на	 апарати);	 бојлери	 (чистење	 и	
поправка	 на	 бојлери);	 варосување	 (внатрешно	
и	 надворешно);	 водоинсталатерство;	 гладење	
/пеглање/	 на	 облеката	 со	 пареа;	 градба	 /
консултации/;	дезинфекција;	електрични	апарати	
(поставување	и	поправка	на	електрични	апарати);	
заковување;	згради	(чистење	згради)	/надворешни	
површини/;	 згради	 (внатрешно	 чистење	 на	
зградите);	 информации	 врзани	 со	 поправка;	
изнајмување	на	апарати	за	чистење;	канцелариски	
апарати	 (поставување,	 поправка	 и	 одржување	
канцелариски	апарати);	климатизација	на	воздухот	
(поправка	 и	 одржување	 	 клима	 уреди);	 котли	
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(чистење	и	поправка	на	котли);	натписи	 /фирми/	
(боење	или	поправка	на	натписи);	облека	(чистење	
на	облека);	оџаци	(чистење	на	оџаците);	перење	
алишта;	 покуќнина	 (одржување	 на	 покуќнината);	
постелнина	(чистење	на	постелнината);	прозорци	
(миење	 	 прозорци);	 сервисни	 станици;	 суво	
чистење;	тапетарски	поправки;	уреди	за	ладење	
(поставување	и	поправка	на	апаратите);	централно	
греење	 (поставување	и	поправка	на	инсталации	
на	централно	греење);	чистење	облека;	чистење	
возила	

(210)	 TM  2007/907	 (220)	 19/09/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 АТАНАСОВ Миле
 Солидарност 32 2000 Штип, MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

SARSI

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 29	 	 месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч,	 месни	
преработки,	 конзервирано,	 сушено	 и	 варено	
овошје	и	зеленчук,	желе,	џемови,	компоти,	 јајца,	
млеко	 и	 млечни	 производи,	 масла	 и	 масти	 за	
јадење	
кл.	 30	 	 брашно	 и	 производи	 од	 брашно,	 леб,	
квасец,	кондиторски	производи	
кл.	 35	 	 огласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	 со	 работи,	 канцелариски	 работи,	
увоз-извоз	

(210)	 TM  2007/914	 (220)	 21/09/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 Philip Morris Products S.A., a Swiss corporation
 Quai Jeanrenaud 3 2000 Neuchatel, CH
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		ул.	„Народен	фронт”	7/4	

П.О.	Бокс	768,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 бела,	сива,	сина,	црвена,	златна	и	црна
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	34 	тутун,	суров	или	обработен;	производи	од	
тутун,	вклучително	пури,	цигари,	цигарилоси,	тутун	

за	виткање	сопствени	цигари,	тутун	за	луле,	тутун	
за	џвакање,	бурмут	 (snuff)	 тутун,	 кретек	 (kretek);	
замени	 за	 тутун	 (не	 за	 медицински	 употреби);	
артикли	за	пушачи,	вклучително	хартија	за	цигари	
и	туби,	филтери	за	цигари,	бинлаци	(tins)	за	тутун,	
кутии	за	цигари	и	пепелници,	лули,	џебни	направи	
за	виткање	цигари,	запалки;	кибрити	

(210)	 TM  2007/921	 (220)	 21/09/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 AB Lindex 
 Nils Ericsonsplatsen 3, 411 03 Goteborg, SE
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

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

LINDEX

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 3 	 сапуни,	 парфимерија,	 етерични	 масла,	
козметички	препарати,	лосиони	за	коса	и	пасти	за	
заби	
кл. 14  	накит,	ефтин	накит	(бижутерија)	и	скапоцени	
камења	
кл.	18 	кожа	и	имитација	на	кожа	и	производите	од	
нив	што	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. 25 	облека,	обувки	и	капи	

(210)	 TM  2007/926	 (220)	 25/09/2007
	 	 (442)	 30/04/2008
(731)	 ДПТУ ПЛУС ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ СКОПЈЕ
 Ул. Перо Наков бр. 60, 1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

VREME

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	16  весници,	печатени	изданија	
кл.	35 	објавување	рекламни	текстови,	огласување	
(рекламирање),	обработка	на	текстови	
кл. 41		објавување	текстови	(што	не	се	рекламни)	

(210)	 TM  2008/126	 (220)	 07/02/2008
	 	 (442)	 31/06/2004
(731)	 Фабрика за масло БРИЛИЈАНТ ДООЕЛ
 ул. Брегалничка бб, 1400 Штип, MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
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TM 2008/163

(540)	

(591)	 бела,	светла	и	темно	жолта,	светла	и	темно	сина,	
црвена,	кафена,	црна

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	29		масло	за	јадење	

(210)	 TM  2008/163	 (220)	 18/02/2008
	 	 (442)	 31/06/2004
(731)	 Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ 

ДОО
 Источна индустриска зона бб Н. Маџари, 1000 

Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	 Д.О.О.	 СКОПJЕ	 	 ул.”Јани	 Лукровски”	

5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

IMPALA

(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	

(210)	 TM  2008/202	 (220)	 25/02/2008
	 	 (442)	 31/06/2004
(731)	 КОКТЕЛ-ТРЕЈД  Д.О.
 с. Г. Речица-Тетово, MK
(540)	

(591)	 зелена,	 црвена,	 жолта,	 бела,	 сина,	 златна,	
портокалова,	сребрена

(551)	 индивидуална
(510,	511)

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	
	

(210)	 TM  2008/230	 (220)	 29/02/2008
	 	 (442)	 31/06/2004
(731)	 Златевски Љубиша
 ул. „Фазанерија” 1  бр.96,  Гостивар, MK
(540)	

(591)	 црвена,	црна,	жолта
(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл. 32  енергетски	безалкохолни	пијалаци
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PREGLED NA PRIJAVI NA TRGOVSKI MARKI SPORED ME|UNARODNATA KLASIFIKACIJA 
NA TRGOVSKITE MARKI

(510)  kod po Me|unarodnata klasifikacija na trgovski marki (Ni~enska)
210  broj na prijavata

PREGLEDI

   (510)  210   (510)  210    (510)  210

Pregledi

	 кл.1	 TM	2005/0188
	 	 TM	2005/0972
	 	 TM	2006/0579	
	 	 TM	2007/0394	
	 	 TM	2007/0430
	 	 TM	2007/0712

	 кл.	2	 TM	2007/0713

	 кл.	3	 TM	2004/0298
	 	 TM	2004/0299
	 	 TM	2005/0464
	 	 TM	2005/0973
	 	 TM	2006/0825
	 	 TM	2006/0888
	 	 TM	2006/1044
	 	 TM	2007/0196
	 	 TM	2007/0216
	 	 TM	2007/0222
	 	 TM	2007/0223
	 	 TM	2007/0312
	 	 TM	2007/0357
	 	 TM	2007/0358
	 	 TM	2007/0394
	 	 TM	2007/0395
	 	 TM	2007/0399
	 	 TM	2007/0478
	 	 TM	2007/0498
	 	 TM	2007/0576
	 	 TM	2007/0686
	 	 TM	2007/0687
	 	 TM	2007/0704
	 	 TM	2007/0705
	 	 TM	2007/0708
	 	 TM	2007/0709
	 	 TM	2007/0711
	 	 TM	2007/0733
	 	 TM	2007/0759
	 	 TM	2007/0767
	 	 TM	2007/0768
	 	 TM	2007/0769
	 	 TM	2007/0832
	 	 TM	2007/0833
	 	 TM	2007/0846
	 	 TM	2007/0849
	 	 TM	2007/0850
	 	 TM	2007/0852

	 	 TM	2007/0853
	 	 TM	2007/0863
	 	 TM	2007/0880
	 	 TM	2007/0921

	 кл. 4	 TM	2004/0563
	 	 TM	2004/0564
	 	 TM	2004/0565
	 	 TM	2004/0566
	 	 TM	2007/0308
	 	 TM	2007/0394
	 	 TM	2007/0430
	 	 TM	2007/0571
	 	 TM	2007/0572
	 	 TM	2007/0680
	 	 TM	2007/0681
	
	 кл. 5	 TM	2003/0032
	 	 TM	2003/0984
	 	 TM	2003/0986
	 	 TM	2003/0987
	 	 TM	2004/0298
	 	 TM	2004/0299
	 	 TM	2005/0162
	 	 TM	2005/0188
	 	 TM	2006/0825
	 	 TM	2006/0888
	 	 TM	2006/0924
	 	 TM	2007/0068
	 	 TM	2007/0069
	 	 TM	2007/0211
	 	 TM	2007/0214
	 	 TM	2007/0309
	 	 TM	2007/0312
	 	 TM	2007/0320
	 	 TM	2007/0333
	 	 TM	2007/0337
	 	 TM	2007/0342
	 	 TM	2007/0346
	 	 TM	2007/0357
	 	 TM	2007/0358
	 	 TM	2007/0361
	 	 TM	2007/0368
	 	 TM	2007/0369
	 	 TM	2007/0370
	 	 TM	2007/0376
	 	 TM	2007/0399

	 	 TM	2007/0406
	 	 TM	2007/0407
	 	 TM	2007/0408
	 	 TM	2007/0409
	 	 TM	2007/0410
	 	 TM	2007/0411
	 	 TM	2007/0421
	 	 TM	2007/0431
	 	 TM	2007/0452
	 	 TM	2007/0476
	 	 TM	2007/0486
	 	 TM	2007/0487
	 	 TM	2007/0492
	 	 TM	2007/0493
	 	 TM	2007/0494
	 	 TM	2007/0495
	 	 TM	2007/0496
	 	 TM	2007/0499
	 	 TM	2007/0500
	 	 TM	2007/0513
	 	 TM	2007/0556
	 	 TM	2007/0576
	 	 TM	2007/0594
	 	 TM	2007/0596
	 	 TM	2007/0603
	 	 TM	2007/0604
	 	 TM	2007/0612
	 	 TM	2007/0613
	 	 TM	2007/0763
	 	 TM	2007/0769
	 	 TM	2007/0775
	 	 TM	2007/0781
	 	 TM	2007/0827
	 	 TM	2007/0846
	 	 TM	2007/0851
	 	 TM	2007/0867
	 	 TM	2007/0877

	 кл. 6	 TM	2007/0257
	 	 TM	2007/0258
	 	 TM	2007/0259
	 	 TM	2007/0360
	 	 TM	2007/0569
	 	 TM	2007/0570
	 	 TM	2007/0571
	 	 TM	2007/0572
	 	 TM	2007/0653
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Pregledi

	 кл. 10	 TM	2006/0924
	 	 TM	2007/0310
	 	 TM	2007/0337
	 	 TM	2007/0360
	 	 TM	2007/0505
	 	 TM	2007/0612
	 	 TM	2007/0716

	 кл. 11	 TM	2007/0335
	 	 TM	2007/0371
	 	 TM	2007/0440
	 	 TM	2007/0569
	 	 TM	2007/0570
	 	 TM	2007/0571
	 	 TM	2007/0572
	 	 TM	2007/0582
	 	 TM	2007/0693
	 	 TM	2007/0694
	 	 TM	2007/0717

 кл. 12	 TM	2006/0265
	 	 TM	2007/0440
	 	 TM	2007/0501	
	 	 TM	2007/0550
	 	 TM	2007/0569
	 	 TM	2007/0570
	 	 TM	2007/0608
	 	 TM	2007/0611
	 	 TM	2007/0670
	 	 TM	2007/0764
	 	 TM	2007/0842
	 	 TM	2007/0881

	 кл. 13	 TM	2007/0540

	 кл. 14	 TM	2007/0497
	 	 TM	2007/0718
	 	 TM	2007/0921

 кл. 16	 TM	2003/0888
	 	 TM	2003/0889
	 	 TM	2004/0404
	 	 TM	2005/0008
	 	 TM	2005/0188
	 	 TM	2006/0378
	 	 TM	2006/0874
	 	 TM	2006/0875
	 	 TM	2006/1080
	 	 TM	2007/0215
	 	 TM	2007/0220
	 	 TM	2007/0222
	 	 TM	2007/0223
	 	 TM	2007/0337
	 	 TM	2007/0351
	 	 TM	2007/0357
	 	 TM	2007/0358
	 	 TM	2007/0373
	 	 TM	2007/0374

	 	 TM	2007/0379
	 	 TM	2007/0444
	 	 TM	2007/0445
	 	 TM	2007/0552
	 	 TM	2007/0559
	 	 TM	2007/0560
	 	 TM	2007/0561
	 	 TM	2007/0562
	 	 TM	2007/0563
	 	 TM	2007/0571
	 	 TM	2007/0572
	 	 TM	2007/0582
	 	 TM	2007/0586
	 	 TM	2007/0587
	 	 TM	2007/0665
	 	 TM	2007/0666
	 	 TM	2007/0667
	 	 TM	2007/0682
	 	 TM	2007/0709
	 	 TM	2007/0719
	 	 TM	2007/0926
	
	 кл. 17	 TM	2007/0371
	 	 TM	2007/0533
	 	 TM	2007/0569
	 	 TM	2007/0570

	 кл. 18	 TM	2007/0230
	 	 TM	2007/0306
	 	 TM	2007/0359
	 	 TM	2007/0497
	 	 TM	2007/0555
	 	 TM	2007/0569
	 	 TM	2007/0570
	 	 TM	2007/0571
	 	 TM	2007/0572
	 	 TM	2007/0593
	 	 TM	2007/0921

	 кл. 19	 TM	2007/0371
	 	 TM	2007/0569
	 	 TM	2007/0570

 кл. 20	 TM	2006/0923
	 	 TM	2007/0337
	 	 TM	2007/0360
	 	 TM	2007/0393
	 	 TM	2007/0569
	 	 TM	2007/0570
	 	 TM	2007/0571
	 	 TM	2007/0572
	 	 TM	2007/0708
	 	 TM	2007/0709

 кл. 21 TM	2005/0464
	 	 TM	2007/0337
	 	 TM	2007/0567
	 	 TM	2007/0569

   (510)  210    (510)  210    (510)  210
	 кл. 7 TM	2006/0265
	 	 TM	2007/0335
	 	 TM	2007/0440
	 	 TM	2007/0569
	 	 TM	2007/0570
	 	 TM	2007/0653
	 	 TM	2007/0714
	 	 TM	2007/0842
	 кл. 8	 TM	2007/0337
	 	 TM	2007/0497
	 	 TM	2007/0569
	 	 TM	2007/0570
	 	 TM	2007/0571
	 	 TM	2007/0572

	 кл. 9	 TM	2005/0008
	 	 TM	2005/0879
	 	 TM	2006/0593
	 	 TM	2007/0112
	 	 TM	2007/0215
	 	 TM	2007/0220
	 	 TM	2007/0236
	 	 TM	2007/0237
	 	 TM	2007/0238
	 	 TM	2007/0239
	 	 TM	2007/0306
	 	 TM	2007/0373
	 	 TM	2007/0374
	 	 TM	2007/0404
	 	 TM	2007/0405
	 	 TM	2007/0412
	 	 TM	2007/0420
	 	 TM	2007/0426
	 	 TM	2007/0427
	 	 TM	2007/0434
	 	 TM	2007/0440
	 	 TM	2007/0511
	 	 TM	2007/0571
	 	 TM	2007/0572
	 	 TM	2007/0582
	 	 TM	2007/0583
	 	 TM	2007/0584
	 	 TM	2007/0585
	 	 TM	2007/0598
	 	 TM	2007/0599
	 	 TM	2007/0600
	 	 TM	2007/0653
	 	 TM	2007/0654
	 	 TM	2007/0664
	 	 TM	2007/0693
	 	 TM	2007/0694
	 	 TM	2007/0697
	 	 TM	2007/0698
	 	 TM	2007/0699
	 	 TM	2007/0706
	 	 TM	2007/0715
	 	 TM	2007/0834
	 	 TM	2007/0890
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	 	 TM	2007/0570
	 	 TM	2007/0571
	 	 TM	2007/0572
	 	 TM	2007/0708
	 	 TM	2007/0709
	 	 TM	2007/0720
	 	 TM	2007/0569

	 кл. 22	 TM	2007/0570

	 кл. 24	 TM	2007/0337
	 	 TM	2007/0350
	 	 TM	2007/0359
	 	 TM	2007/0571
	 	 TM	2007/0572
	 	 TM	2007/0593

	 кл. 25	 TM	2006/0206
	 	 TM	2006/1080
	 	 TM	2007/0229
	 	 TM	2007/0306
	 	 TM	2007/0333
	 	 TM	2007/0337
	 	 TM	2007/0359
	 	 TM	2007/0418
	 	 TM	2007/0428
	 	 TM	2007/0451
	 	 TM	2007/0535
	 	 TM	2007/0578
	 	 TM	2007/0593
	 	 TM	2007/0668
	 	 TM	2007/0709
	 	 TM	2007/0921

	 кл. 26	 TM	2007/0569
	 	 TM	2007/0570
	 	 TM	2007/0571
	 	 TM	2007/0572

	 кл. 27 TM	2007/0337
	 	 TM	2007/0569
	 	 TM	2007/0570
	 	 TM	2007/0571
	 	 TM	2007/0572

	 кл. 28 TM	2007/0333
	 	 TM	2007/0337
	 	 TM	2007/0351
	 	 TM	2007/0418
	 	 TM	2007/0514
	 	 TM	2007/0515
	 	 TM	2007/0517
	 	 TM	2007/0518
	 	 TM	2007/0535
	 	 TM	2007/0540
	 	 TM	2007/0571
	 	 TM	2007/0572
	 	 TM	2007/0709

	 кл. 29	 TM	2005/0162
	 	 TM	2005/0188
	 	 TM	2005/0464
	 	 TM	2005/0634
	 	 TM	2006/0579
	 	 TM	2006/0806
	 	 TM	2006/0807
	 	 TM	2006/0809
	 	 TM	2006/0914
	 	 TM	2007/0040
	 	 TM	2007/0041
	 	 TM	2007/0042
	 	 TM	2007/0164
	 	 TM	2007/0226
	 	 TM	2007/0305
	 	 TM	2007/0338
	 	 TM	2007/0339
	 	 TM	2007/0347
	 	 TM	2007/0348
	 	 TM	2007/0349
	 	 TM	2007/0377
	 	 TM	2007/0402
	 	 TM	2007/0439
	 	 TM	2007/0446
	 	 TM	2007/0447
	 	 TM	2007/0448
	 	 TM	2007/0449
	 	 TM	2007/0450
	 	 TM	2007/0609
	 	 TM	2007/0683
	 	 TM	2007/0856
	 	 TM	2007/0876
	 	 TM	2007/0877
	 	 TM	2007/0907

	 кл. 30	 TM	2004/0041
	 	 TM	2004/0298
	 	 TM	2004/0299
	 	 TM	2004/0659
	 	 TM	2004/0849
	 	 TM	2005/0162
	 	 TM	2005/0188
	 	 TM	2005/0464
	 	 TM	2005/0791
	 	 TM	2005/0834
	 	 TM	2006/0498
	 	 TM	2006/0806
	 	 TM	2006/0807
	 	 TM	2006/0809
	 	 TM	2006/0914
	 	 TM	2006/1074
	 	 TM	2006/1219
	 	 TM	2007/0038
	 	 TM	2007/0040
	 	 TM	2007/0041
	 	 TM	2007/0042
	 	 TM	2007/0139
	 	 TM	2007/0140

	 	 TM	2007/0217
	 	 TM	2007/0226
	 	 TM	2007/0347
	 	 TM	2007/0348
	 	 TM	2007/0349
	 	 TM	2007/0385
	 	 TM	2007/0396
	 	 TM	2007/0397
	 	 TM	2007/0402
	 	 TM	2007/0447
	 	 TM	2007/0448
	 	 TM	2007/0449
	 	 TM	2007/0450
	 	 TM	2007/0477
	 	 TM	2007/0481
	 	 TM	2007/0488
	 	 TM	2007/0503
	 	 TM	2007/0504
	 	 TM	2007/0588
	 	 TM	2007/0597
	 	 TM	2007/0609
	 	 TM	2007/0655
	 	 TM	2007/0691
	 	 TM	2007/0692
	 	 TM	2007/0777
	 	 TM	2007/0778
	 	 TM	2007/0876
	 	 TM	2007/0877
	 	 TM	2007/0907
	
 кл. 31	 TM	2005/0464
	 	 TM	2007/0040
	 	 TM	2007/0041
	 	 TM	2007/0140
	 	 TM	2007/0226
	 	 TM	2007/0569
	 	 TM	2007/0570
	 	 TM	2007/0691
	 	 TM	2007/0692
	 	 TM	2007/0856

	 кл. 32	 TM	2004/0236
	 	 TM	2005/0162
	 	 TM	2005/0188
	 	 TM	2005/0464
	 	 TM	2006/1151
	 	 TM	2007/0276
	 	 TM	2007/0352
	 	 TM	2007/0353
	 	 TM	2007/0402
	 	 TM	2007/0439
	 	 TM	2007/0488
	 	 TM	2007/0522
	 	 TM	2007/0523
	 	 TM	2007/0524
	 	 TM	2007/0525
	 	 TM	2007/0526
	 	 TM	2007/0527

   (510)  210    (510)  210    (510)  210

Pregledi
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	 	 TM	2007/0528
	 	 TM	2007/0529
	 	 TM	2007/0530
	 	 TM	2007/0531
	 	 TM	2007/0532
	 	 TM	2007/0609
	 	 TM	2007/0659
	 	 TM	2007/0695
	 	 TM	2007/0703
	 	 TM	2007/0845
	 	 TM	2007/0856
	 	 TM	2007/0877
	 	 TM	2007/0882
	 	 TM	2007/0891

	 кл. 33	 TM	2005/0464
	 	 TM	2006/1124
	 	 TM	2007/0892

	 кл. 34	 TM	2005/0262
	 	 TM	2007/0303
	 	 TM	2007/0544
	 	 TM	2007/0545
	 	 TM	2007/0546
	 	 TM	2007/0547
	 	 TM	2007/0548
	 	 TM	2007/0549
	 	 TM	2007/0732
	 	 TM	2007/0914

 кл. 35 TM	2002/0144
	 	 TM	2003/0793
	 	 TM	2003/0888
	 	 TM	2003/0889
	 	 TM	2004/0097
	 	 TM	2004/0098
	 	 TM	2004/0099
	 	 TM	2004/0404
	 	 TM	2005/0008
	 	 TM	2005/0879
	 	 TM	2006/0243
	 	 TM	2006/0244
	 	 TM	2006/0245
	 	 TM	2006/0246
	 	 TM	2006/0247
	 	 TM	2006/0248
	 	 TM	2006/0577
	 	 TM	2006/0882
	 	 TM	2006/0886
	 	 TM	2006/0888
	 	 TM	2006/0914
	 	 TM	2006/1080
	 	 TM	2007/0139
	 	 TM	2007/0140
	 	 TM	2007/0190
	 	 TM	2007/0202
	 	 TM	2007/0215
	 	 TM	2007/0220

	 	 TM	2007/0227
	 	 TM	2007/0228	
	 	 TM	2007/0303
	 	 TM	2007/0305
	 	 TM	2007/0331
	 	 TM	2007/0337
	 	 TM	2007/0350
	 	 TM	2007/0351
	 	 TM	2007/0352
	 	 TM	2007/0353
	 	 TM	2007/0373
	 	 TM	2007/0374
	 	 TM	2007/0393
	 	 TM	2007/0403
	 	 TM	2007/0426
	 	 TM	2007/0481
	 	 TM	2007/0512
	 	 TM	2007/0515
	 	 TM	2007/0517
	 	 TM	2007/0518
	 	 TM	2007/0559
	 	 TM	2007/0560
	 	 TM	2007/0561
	 	 TM	2007/0562
	 	 TM	2007/0563
	 	 TM	2007/0571
	 	 TM	2007/0572
	 	 TM	2007/0582
	 	 TM	2007/0586
	 	 TM	2007/0587
	 	 TM	2007/0590
	 	 TM	2007/0592
	 	 TM	2007/0655
	 	 TM	2007/0668
	 	 TM	2007/0691
	 	 TM	2007/0692
	 	 TM	2007/0721
	 	 TM	2007/0776
	 	 TM	2007/0893
	 	 TM	2007/0907
	 	 TM	2007/0926

	 кл. 36	 TM	2004/0097
	 	 TM	2004/0098
	 	 TM	2004/0099
	 	 TM	2005/0008
	 	 TM	2006/0243
	 	 TM	2006/0244
	 	 TM	2006/0245
	 	 TM	2006/0246
	 	 TM	2006/0247
	 	 TM	2006/0248
	 	 TM	2006/0886
	 	 TM	2007/0215
	 	 TM	2007/0234
	 	 TM	2007/0373
	 	 TM	2007/0374
	 	 TM	2007/0403

	 	 TM	2007/0511
	 	 TM	2007/0512
	 	 TM	2007/0582
	 	 TM	2007/0660
	 	 TM	2007/0722
	 	 TM	2007/0773
	 	 TM	2007/0776
	 	 TM	2007/0893

	 кл. 37	 TM	2005/0008
	 	 TM	2006/1223
	 	 TM	2007/0371
	 	 TM	2007/0426
	 	 TM	2007/0440
	 	 TM	2007/0723
	 	 TM	2007/0893

	 кл. 38	 TM	2003/0793
	 	 TM	2004/0097
	 	 TM	2004/0098
	 	 TM	2004/0099
	 	 TM	2005/0879
	 	 TM	2006/0378
	 	 TM	2006/0593
	 	 TM	2007/0215
	 	 TM	2007/0220
	 	 TM	2007/0236
	 	 TM	2007/0237
	 	 TM	2007/0238
	 	 TM	2007/0239
	 	 TM	2007/0331
	 	 TM	2007/0337
	 	 TM	2007/0371
	 	 TM	2007/0373
	 	 TM	2007/0374
	 	 TM	2007/0380
	 	 TM	2007/0381
	 	 TM	2007/0382
	 	 TM	2007/0383
	 	 TM	2007/0384
	 	 TM	2007/0403
	 	 TM	2007/0404
	 	 TM	2007/0405
	 	 TM	2007/0412
	 	 TM	2007/0420
	 	 TM	2007/0426
	 	 TM	2007/0434
	 	 TM	2007/0582
	 	 TM	2007/0583
	 	 TM	2007/0584
	 	 TM	2007/0585
	 	 TM	2007/0592
	 	 TM	2007/0654
	 	 TM	2007/0697
	 	 TM	2007/0698
	 	 TM	2007/0699
	 	 TM	2007/0724
	 	 TM	2007/0776

   (510)  210    (510)  210    (510)  210
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   (510)  210    (510)  210    (510)  210
	 	 TM	2007/0834

	 кл. 39	 TM	2006/0243
	 	 TM	2006/0244
	 	 TM	2006/0245
	 	 TM	2006/0246
	 	 TM	2006/0247
	 	 TM	2006/0248
	 	 TM	2006/0886
	 	 TM	2006/0888
	 	 TM	2006/1153
	 	 TM	2006/1154
	 	 TM	2006/1156
	 	 TM	2006/1157
	 	 TM	2006/1158
	 	 TM	2006/1159
	 	 TM	2006/1160
	 	 TM	2007/0403
	 	 TM	2007/0416
	 	 TM	2007/0540
	 	 TM	2007/0678
	 	 TM	2007/0679
	 	 TM	2007/0680
	 	 TM	2007/0681
	 	 TM	2007/0725	
	 	 TM	2007/0776
	
	 кл. 40	 TM	2006/1153
	 	 TM	2006/1154
	 	 TM	2006/1156
	 	 TM	2006/1157
	 	 TM	2006/1158
	 	 TM	2006/1159
	 	 TM	2006/1160
	 	 TM	2007/0726

	 кл. 41	 TM	2002/0144
	 	 TM	2003/0888
	 	 TM	2003/0889
	 	 TM	2004/0404
	 	 TM	2006/0378
	 	 TM	2006/0577
	 	 TM	2006/0874
	 	 TM	2006/0875
	 	 TM	2006/0886
	 	 TM	2006/1223
	 	 TM	2007/0190
	 	 TM	2007/0220
	 	 TM	2007/0227
	 	 TM	2007/0228
	 	 TM	2007/0380
	 	 TM	2007/0381
	 	 TM	2007/0382
	 	 TM	2007/0383
	 	 TM	2007/0384
	 	 TM	2007/0403
	 	 TM	2007/0444

	 	 TM	2007/0445
	 	 TM	2007/0511
	 	 TM	2007/0512
	 	 TM	2007/0514
	 	 TM	2007/0515
	 	 TM	2007/0517
	 	 TM	2007/0518
	 	 TM	2007/0537
	 	 TM	2007/0541
	 	 TM	2007/0559
	 	 TM	2007/0560
	 	 TM	2007/0561
	 	 TM	2007/0562
	 	 TM	2007/0563
	 	 TM	2007/0592
	 	 TM	2007/0727
	 	 TM	2007/0776
	 	 TM	2007/0926

	 кл. 42	 TM	2002/0144
	 	 TM	2003/0793
	 	 TM	2004/0097
	 	 TM	2004/0098
	 	 TM	2004/0099
	 	 TM	2004/0404
	 	 TM	2005/0008
	 	 TM	2005/0879
	 	 TM	2006/1223
	 	 TM	2007/0169
	 	 TM	2007/0215
	 	 TM	2007/0220
	 	 TM	2007/0426
	 	 TM	2007/0486
	 	 TM	2007/0490
	 	 TM	2007/0536
	 	 TM	2007/0592
	 	 TM	2007/0728

	 кл. 43	 TM	2005/0008
	 	 TM	2005/0791
	 	 TM	2006/0243
	 	 TM	2006/0244
	 	 TM	2006/0245
	 	 TM	2006/0246
	 	 TM	2006/0247
	 	 TM	2006/0248
	 	 TM	2006/0498
	 	 TM	2006/1219
	 	 TM	2007/0139
	 	 TM	2007/0220
	 	 TM	2007/0403
	 	 TM	2007/0416
	 	 TM	2007/0488
	 	 TM	2007/0514
	 	 TM	2007/0515
	 	 TM	2007/0517
	 	 TM	2007/0518

	 	 TM	2007/0537
	 	 TM	2007/0564
	 	 TM	2007/0565
	 	 TM	2007/0566
	 	 TM	2007/0729
	 	 TM	2007/0776
	 	 TM	2007/0856
	 	 TM	2007/0876

	 кл. 44 TM	2007/0227
	 	 TM	2007/0228
	 	 TM	2007/0403	
	 	 TM	2007/0535
	 	 TM	2007/0598
	 	 TM	2007/0599
	 	 TM	2007/0600
	 	 TM	2007/0730
	 	 TM	2007/0776

	 кл. 45	 TM	2006/0874
	 	 TM	2006/0875
	 	 TM	2007/0416
	 	 TM	2007/0677
	 	 TM	2007/0731

Pregledi
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(731)
(210)

(731)
(210)

Pregledi

PREGLED PO NOSITELI NA PRIJAVI NA TRGOVSKI MARKI

(731)	 nositel na pravoto na trgovska marka
(210)  broj na prijavata

ACE Limited	 MK/T/	2007/234
	 MK/T/	2007/660
	 MK/T/	2007/773

„VIOTROS-Industry of Foodstuff-Preparations & 
Treatment of Milk, Industrial and Commercial Societe 
Anonyme” работи и како „VIOTROS AVEE”	
	 MK/T/	2007/446

„ЈАКА - 80” АД Радовиш ОЕ Развој 
 MK/T/	2003/32

„МЕДИКУС ХЕЛП” дооел СКОПЈЕ	 MK/T/	2007/590

AB Lindex 	 MK/T/	2007/921

Abbott Laboratories	 MK/T/	2007/476

Acer Inc. Representative:Stan Shin	 MK/T/	2003/793

Actavis EAD	 MK/T/	2007/421

ACTAVIS GROUP HF	 MK/T/	2007/612

Advanced Medical Optics, Inc.	 MK/T/	2007/496

Advanced Micro Devices, Inc. (a Delaware 
Corporation)	 MK/T/	2007/890

Aktiebolaget Electrolux	 MK/T/	2007/335

Aktsionerno Droujestvo BULGARTABAC HOLDING	
	 MK/T/	2005/262

American Express Marketing & Development Corp.	
	 MK/T/	2006/243
	 MK/T/	2006/244
 MK/T/	2006/245
 MK/T/	2006/246
	 MK/T/	2006/247
	 MK/T/	2006/248

ANURAJ AGENCIES	 MK/T/	2006/498

ARENA d.d.	 MK/T/	2007/559
	 MK/T/	2007/563

ARTEKS d.o.o.	 MK/T/	2007/359

Aдвокатска канцеларија Антевски Адвокат Златко 
Антевски	 MK/T/	2007/677

BAI YUAN	 MK/T/	2007/578

BALKANPHARMA DUPNITSA A.D. and „Balkanpharma 
- Dupnitsa” AD	 MK/T/	2007/500

BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d. MK/T/	2007/594
	 MK/T/	2007/596
	 MK/T/	2007/603
	 MK/T/	2007/613

BILIM ILAC SANAYII VE TICARET ANONIM SIRKETI	
	 MK/T/	2007/492
	 MK/T/	2007/493
	 MK/T/	2007/494
	 MK/T/	2007/495

British American Tobacco (Brands) Inc.	
	 MK/T/	2007/544	
	 MK/T/	2007/545
	 MK/T/	2007/546
	 MK/T/	2007/547
	 MK/T/	2007/548
	 MK/T/	2007/549
	 MK/T/	2007/732

BUREAU VERITAS, REGISTRE INTERNATIONAL DE 
CLASSIFICATION DE NAVIRES ET D’AERONEFS 
	 MK/T/	2007/490

Burlington Industries LLC	 MK/T/	2006/206

CASTROL LIMITED	 MK/T/	2007/308
	 MK/T/	2007/430

Caterpillar Inc. (a corporation of Delaware)	
	 MK/T/	2006/265
	 MK/T/	2007/678
	 MK/T/	2007/679
	 MK/T/	2007/680
	 MK/T/	2007/681

CELGENE CORPORATION	 MK/T/	2007/486
 MK/T/	2007/487
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CENTROPROIZVOD A.D.	 MK/T/	2007/588

Chevron Intellectual Property LLC, a State of 
Delaware, U.S.A. Limited Liability Company	
	 MK/T/	2004/563
	 MK/T/	2004/564
	 MK/T/	2004/565
	 MK/T/	2004/566

Cloetta Fazer Chocolates Ltd.	 MK/T/	2006/1074

COLGATE - PALMOLIVE COMPANY	
	 MK/T/	2007/704
	 MK/T/	2007/705

COMPAGNIE GERVAIS DANONE (a French 
company)	 	 MK/T/	2007/609

COMPAGNIE INDUSTRIELLE D’APPLICATIONS 
THERMIQUES (also trading as CIAT)	
	 MK/T/	2007/693
	 MK/T/	2007/694

Daihatsu Motor Co., Ltd., a Japanese corporation	
	 MK/T/	2007/550

Deutsche Telekom AG	 MK/T/	2007/215

Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG	
	 MK/T/	2005/188

E.J. PAPADOPOULOS S.A.	 MK/T/	2007/347
	 MK/T/	2007/348
	 MK/T/	2007/349

E.R. Squibb & Sons, L.L.C. a Delaware Limited 
Liability Company	 MK/T/	2007/505

Eisai R &D Management Co., Ltd.	 MK/T/	2007/763

Europapress holding d.o.o	 MK/T/	2007/560
	 MK/T/	2007/561

EUROPAPRESS HOLDING d.o.o. and Europapress 
holding d.o.o	 MK/T/	2007/562

FARAN LABORATORIES S.A.	 MK/T/	2007/781

FARAN LABORATORIES s.a.		 MK/T/	2007/867

Farmasvis dooel	 MK/T/	2007/214

FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A.; TOFAS TURK 

OTOMOBILE FABRIKASY A.S.; AUTOMOBILES 
CITROEN S.A. and AUTOMOBILES PEUGEOT S.A.	
	 MK/T/	2007/440

Fresenius Biotech GmbH MK/T/	2007/431

FUTURE ENTERPRISES PTE LTD	
	 MK/T/	2007/396
	 MK/T/	2007/397
GANT AB 	 MK/T/	2007/306

GENERAL ELECTRIC COMPANY (a corporation of 
the State of New York)	 MK/T/	2007/533

GENERAL MOTORS CORPORATION a corporation 
organized and existing under the laws of State of 
Delaware	 MK/T/	2007/611
	 MK/T/	2007/501

Georgia-Pacific Consumer Products LP	
	 MK/T/	2007/552

GlaxoSmithKline Biologicals S.A.	
	 MK/T/	2007/499

Hemofarm кoncern A.D. farmaceutsko-hemijska 
industrija	 MK/T/	2006/1080

ID BIOMEDICAL CORPORATION OF QUEBEC	
	 MK/T/	2007/68
	 MK/T/	2007/69

Interseek d.o.o.	 MK/T/	2005/879

KABUSHIKI KAISHA YAKULT HONSHA (also trading 
as Yakult Honsha Co., Ltd.)	
	 MK/T/	2007/439

Kelly Gesellschaft m.b.H	 MK/T/	2007/683

Kraft Foods Schweiz Holding AG	
	 MK/T/	2007/385

Labud d.o.o.	 MK/T/	2007/478

LEADTEK RESEARCH, INC. (a corporation 
incorporated under the laws of Taiwan, R.O.C.)	
	 MK/T/	2007/112

Lidl Stiftung & Co. KG	 MK/T/	2007/703

L’OREAL	 MK/T/	2007/216

Macy‘s Department Stores, Inc. (Ohio corporation)	
Pregledi



Glasnik, 15/2, str. 94-212, april 2008 Skopje

Trgovski marki

208

Pregledi

	 MK/T/	2007/668

MAKEL ELEKTRIK MALZEMELERI SANAYI VE 
TICARET LIMITED SIRKETI	 MK/T/	2007/427

Meggle AG, 	 MK/T/	2006/806
	 MK/T/	2006/807
	 MK/T/	2006/809

MINAS-feinkost GmbH	 MK/T/	2007/597

MIRNOVEC PIROTEHNIKA D.O.O.	
	 MK/T/	2007/540

MMI Corporation	 MK/T/	2004/298
	 MK/T/	2004/299

MMI CORPORATION-Corporation under the laws of 
Cayman Islands,		 MK/T/	2006/825

Mobile Telecommunications Company (KSC)	
	 MK/T/	2007/834

Motorola,Inc.,a Delaware corporation 
	 MK/T/	2007/426
	 MK/T/	2007/434
	 MK/T/	2007/706

Murad Skin Research Laboratories, Inc. 	
	 MK/T/	2007/846

Natural ASA	 MK/T/	2006/579

Next Retail Limited		 MK/T/	2007/451

NGO CHEW HONG EDIBLE OIL PTE LTD	
	 MK/T/	2007/338
	 MK/T/	2007/339
	 MK/T/	2007/377

NOVARTIS AG	 MK/T/	2007/342
	 MK/T/	2007/346

Omnicom International Holdings, Inc., Delaware 
corporation	 MK/T/	2004/404

OPI PRODUCTS, INC., a California corporation 
	 MK/T/	2007/498

Osotspa Co., Ltd	 MK/T/	2007/695

Paglieri Profumi S.p.A.	 MK/T/	2007/849
	 MK/T/	2007/850

	 MK/T/	2007/851
	 MK/T/	2007/852
	 MK/T/	2007/853

Pfizer Inc.	 MK/T/	2007/775

Philip Morris Products S.A., a Swiss corporation	
	 MK/T/	2007/914

PIRAEUS BANK S.A.	 MK/T/	2005/8

PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC	
	 MK/T/	2007/665
	 MK/T/	2007/666
	 MK/T/	2007/667
	 MK/T/	2007/682

PODRAVKA prehrambena industrija d.d.	
	 MK/T/	2005/162
	 MK/T/	2007/708
	 MK/T/	2007/877
	 MK/T/	2007/891
	 MK/T/	2007/709

POLICHEM S.A.	 MK/T/	2007/769

POSLOVNI SISTEM MERCATOR D.D.	
	 MK/T/	2007/403

POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d. 
	 MK/T/	2007/776
	 MK/T/	2007/856

RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER
	 MK/T/	2006/874
	 MK/T/	2006/875

RICOH COMPANY, LTD.	 MK/T/	2007/712
	 MK/T/	2007/713
	 MK/T/	2007/714
	 MK/T/	2007/715
	 MK/T/	2007/716
	 MK/T/	2007/717
	 MK/T/	2007/718
	 MK/T/	2007/719
	 MK/T/	2007/720
	 MK/T/	2007/721
	 MK/T/	2007/722
	 MK/T/	2007/723
	 MK/T/	2007/724
	 MK/T/	2007/725
	 MK/T/	2007/726
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	 MK/T/	2007/727
	 MK/T/	2007/728
	 MK/T/	2007/729
	 MK/T/	2007/730
	 MK/T/	2007/731

SANOFI - AVENTIS	 MK/T/	2007/452

SANY Group Co., LTD.	 MK/T/	2007/842

Sao Paulo Alpargatas S.A.	 MK/T/	2007/555

SHARP KABUSHIKI KAISHA also trading as SHARP 
CORPORATION a corporation of Japan	
	 MK/T/	2007/664

Societatea comerciala SINDAN S.R.L. 	
	 MK/T/	2006/924

SOCIETE GENERALE, a French corporation 
	 MK/T/	2007/373

SOCIETE GENERALE, a French corporation 
	 MK/T/	2007/374

Sony Ericsson Communications AB 
	 MK/T/	2007/412

Sports World International Limited 
 MK/T/	2006/882
	 MK/T/	2006/886

Styria Medien AG	 MK/T/	2007/220

SuperGen, Inc.	 MK/T/	2007/320

Syneron Medical Ltd	 MK/T/	2007/310

TAIHO PHARMACEUTICAL CO., LTD 
	 MK/T/	2007/411

TALECRIS BIOTHERAPEUTICS, Inc. 
 MK/T/	2007/556
TDR d.o.o.	 MK/T/	2007/303

Telefonaktiebolaget  LM Ericsson	
	 MK/T/	2006/1223
	 MK/T/	2007/582
TESTRUT SERVICE GmbH	 MK/T/	2007/569
	 MK/T/	2007/570
	 MK/T/	2007/571
	 MK/T/	2007/572

Thai Union Manufacturing Company Limited 
	 MK/T/	2005/634

The Burton Corporation	 MK/T/	2007/428
		 MK/T/	2007/418

THE COCA - COLA COMPANY	 MK/T/	2006/1151

The Coca-Cola Company	 MK/T/	2007/882
	 MK/T/	2007/276

The Procter & Gamble Company One Procter & 
Gamble Plaza,	 MK/T/	2007/312

Three Rivers Pharmaceuticals, LLC 
	 MK/T/	2007/827

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading 
as TOYOTA MOTOR CORPORATION) 
 MK/T/	2007/608
	 MK/T/	2007/881
	 MK/T/	2007/764

TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION, a 
Delaware corporation	 MK/T/	2006/378

Tрговско Друштво за производство, трговија и 
услуги ЈУНИВЕРЗИ ДОО Охрид увоз-извоз 
	 MK/T/	2007/416

ULTIMATE NUTRITION, INC.		 MK/T/	2007/513

Unilever N.V.	 MK/T/	2007/567
	 MK/T/	2007/711

UNILEVER N.V.	 MK/T/	2007/733
	 MK/T/	2007/759

Unilever N.V.	 MK/T/	2007/767
	 MK/T/	2007/768

UNILEVER N.V.	 MK/T/	2007/832
	 MK/T/	2007/833
	 MK/T/	2007/863
	 MK/T/	2007/880

United States Polo Association (c/o USPA Properties, 
Inc.)	 MK/T/	2007/229
	 MK/T/	2007/230

Violeta d.o.o. 	 MK/T/	2007/357
	 MK/T/	2007/358
Warszawskie Zaklady Farmaceutyczne ’’POLFA’’ 

Pregledi
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Spolka Akcyjna	 MK/T/	2007/376

Wm Wrigley Jr. Company	 MK/T/	2004/41
	 MK/T/	2007/777

Wm. WRIGLEY Jr. Company	 MK/T/	2007/778

WYETH  a Delaware corporation,	
	 MK/T/	2007/406
	 MK/T/	2007/407
	 MK/T/	2007/408
	 MK/T/	2007/409
	 MK/T/	2007/410

Zengcheng Halili Motorcycle Co., Ltd. 	
	 MK/T/	2007/670

ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, trgovinu 
i usluge	 MK/T/	2007/217

АВТО МОТО СОЈУЗ НА МАКЕДОНИЈА  
	 MK/T/	2006/1153
	 MK/T/	2006/1154
		 MK/T/	2006/1156
	 MK/T/	2006/1157
		 MK/T/	2006/1158
	 MK/T/	2006/1159
		 MK/T/	2006/1160

Акционерско друштво за приредување на игри на 
среќа и забавни игри ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА, 
Скопје	 MK/T/	2007/511
	 MK/T/	2007/514
	 MK/T/	2007/515
	 MK/T/	2007/517
	 MK/T/	2007/518
	 MK/T/	2007/535

АТАНАСОВ Миле	 MK/T/	2007/907

БИФАРМ ДООЕЛ Скопје	 MK/T/	2006/888

Блерим Деволли	 MK/T/	2004/659

ГАЛА КАФФЕ ДООЕЛ експорт-импорт	
	 MK/T/	2005/834

ГРИГОРИС МИКРОГЕВМАТА АКЦИОНЕРСКО 
ИНДУСТРИСКО И ТРГОВСКО ДРУШТВО со 
прехрамбени производи АБЕЕ (А.Д) 
 MK/T/	2005/791

Д.П. ПЕЛА ПРОЕКТ ДООЕЛ увоз-извоз - Скопје	

	 MK/T/	2007/169

Д.П.У.Г ЕУРО- ДАНВЕСТ ДООЕЛ Скопје	
	 MK/T/	2007/379

ДПТУ «ГУДАЛАТ» Фетаји Миради ДОО	
	 MK/T/	2004/236

ДПТУ ПЛУС ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ СКОПЈЕ 
	 MK/T/	2007/926

д-р Ѓорѓи Филипов  and  д-р Панде Лазаревски	
	 MK/T/	2002/144

Друштво за внатрешна и надворешна трговија 
МАКОХЕМИЈА АД Скопје	 MK/T/	2005/972
	 MK/T/	2005/973

Друштво за издавачка дејност МОСТ ДОО Скопје	
	 MK/T/	2007/351

Друштво за консалтинг, финансии и медија, Р 3 
дооел	 MK/T/	2003/888
	 MK/T/	2003/889

Друштво за производство, промет и услуги СТАР 
ГРУП ДОО експорт-импорт 	 MK/T/	2007/222
	 MK/T/	2007/223

Друштво за производство и промет БМГ ИМПЕКС 
ДОО увоз-извоз Скопје	 MK/T/	2006/1219

Друштво за производство и трговија ЕВРОАСИЈА 
ТЕХНИКА Ајдован и др.експорт-импорт ДОО 
Скопје	 MK/T/	2007/564
	 MK/T/	2007/565
	 MK/T/	2007/566

Друштво за производство на вино, трговија и 
услуги КРЕСТОН ГРОУП ДОО Неготино	
	 MK/T/	2007/892

Друштво за производство, промет и услуги 
ВИВАКС Ристо и други ДОО Скопје	
	 MK/T/	2007/659

Друштво за производство, трговија и услуги 
АКРОН ДОО увоз-извоз	 MK/T/	2006/923

Друштво за производство, трговија и услуги 
БЕНТОН-НИ ДООЕЛ Експорт-Импорт Куманово	
	 MK/T/	2007/196

Друштво за производство, трговија и услуги ВИГО 
- 48 ДООЕЛ 	 MK/T/	2007/691

Pregledi
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		 MK/T/	2007/692

Друштво за производство, трговија и услуги 
ГУДАЛАТ Фетаји Миради ДОО Гостивар	
	 MK/T/	2007/522
	 MK/T/	2007/523
	 MK/T/	2007/524
	 MK/T/	2007/525
	 MK/T/	2007/526
	 MK/T/	2007/527
	 MK/T/	2007/528
	 MK/T/	2007/529
	 MK/T/	2007/530
	 MK/T/	2007/531
	 MK/T/	2007/532

Друштво за производство, трговија и услуги ИНДО 
МИНЕРАЛС & МЕТАЛС ДООЕЛ Скопје	
	 MK/T/	2007/257
	 MK/T/	2007/258
	 MK/T/	2007/259

Друштво за производство, трговија и услуги 
КРИСТАЛ КОМПАНИ-сејит ДООЕЛ експорт-
импорт	 MK/T/	2006/914

Друштво за производство, трговија и услуги 
МАКПРИМАТ - ДООЕЛ Скопје	 MK/T/	2007/350

Друштво за производство, трговија и услуги 
МИРАНА Мирсинова Ана експорт-импорт ДООЕЛ	
	 MK/T/	2007/164

Друштво за производство, трговија и услуги на 
големо и мало МУЛТИПРОМ ДООЕЛ 
 MK/T/	2004/849
	 MK/T/	2007/503
	 MK/T/	2007/504

Друштво за производство, трговија и услуги 
ПИКАРДИ ДООЕЛ Скопје	 MK/T/	2007/593

Друштво за производство, трговија и услуги 
ТРАКПАРТС Д.Н.К.Д. експорт-импорт ДОО 
Гевгелија	 MK/T/	2007/653

Друштво за производство, трговија, транспорт, 
туризам и услуги  «ФАТИНА-ДС» ДОО увоз-извоз	
	 MK/T/	2007/393

Друштво за развој и поврзување на кабловски 
системи ГЛОБАЛ КОМЈУНИКЕЈШНС НЕТВОРКС 
ДООЕЛ Скопје	 MK/T/	2007/592
Друштво за современи комуникации ЈБТ ДОО	
	 MK/T/	2007/399

	 MK/T/	2007/402

Друштво за трговија и маркетинг СТУДИО 
МОДЕРНА ДООЕЛ Скопје MK/T/	2007/337

Друштво за трговија и услуги МА-КРО МЕД увоз-
извоз Скопје	 MK/T/	2007/211

Друштво за трговија и услуги ХАУСМАЈСТОР ДОО 
увоз-извоз Скопје	 MK/T/	2007/893

Друштво за трговија на големо и мало и услуги 
ТИНЕКС-МТ ДОО експорт-импорт Скопје 
	 MK/T/	2005/464

Друштво за трговија на мало и големо КАМ ДОО	
	 MK/T/	2007/845

Друштво за трговија, производство, услуги, 
шпедиција увоз-извоз ПЕКАБЕСКО а.д.	
	 MK/T/	2007/876

Друштво за услуги и трговија АЛЕМ ЕСХ ДОО 
увоз-извоз Скопје	 MK/T/	2007/488

Друштво за услуги ПЕЈ ПЛУС ДОО Скопје	
	 MK/T/	2007/583
	 MK/T/	2007/584
	 MK/T/	2007/585

Друштво за филмска продукција 3Д ПРОЕКТ 
СТУДИО ДОО Скопје MK/T/	2007/380
	 MK/T/	2007/381
	 MK/T/	2007/382
	 MK/T/	2007/383
	 MK/T/	2007/384

ДСПТ «ВЕЗЕ ШАРИ» ДОО експорт-импорт
	 MK/T/	2007/226
ДТУ П.И.К.КО ДООЕЛ увоз-извоз 	
	 MK/T/	2007/481
		 MK/T/	2007/655

Е! Еntertainment Television, Inc. MK/T/	2007/541

ЕКО СПОРТС ДООЕЛ MK/T/	2007/537

ЕММА С-БАЧИЛО дооел СкопјеMK/T/	2007/305

Здравствена организација, Галенска лабораторија 
«ФИТОФАРМ» Скопје	 MK/T/	2007/361
	 MK/T/	2007/686
	 MK/T/	2007/687
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ИДЕВЕЛОП ДООЕЛ	 MK/T/	2007/536
Јеллов Пагес-Р	 MK/T/	2007/331

КЛИРИНШКА КУЌА - Клириншки Интербанкарски 
Системи АД Скопје	 MK/T/	2004/97
	 MK/T/	2004/98
	 MK/T/	2004/99

Комерцијална банка АД Скопје	MK/T/	2007/512

КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија АД 
Скопје	 MK/T/	2006/593
	 MK/T/	2007/236
	 MK/T/	2007/237
	 MK/T/	2007/238
	 MK/T/	2007/239
	 MK/T/	2007/404
	 MK/T/	2007/405
	 MK/T/	2007/420
	 MK/T/	2007/654
	 MK/T/	2007/697
	 MK/T/	2007/698

КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија АД 
Скопје	 MK/T/	2007/699
Кочо Анѓушев; Василчо Шалев; Владе Гравчев 
and Орце Давчев	 MK/T/	2007/360

ЛИОН ДОО 	 MK/T/	2007/38
	 MK/T/	2007/40
	 MK/T/	2007/41
	 MK/T/	2007/42

Лупчо Каров; Бранко Огњановски  and Васко 
Тодоров	 MK/T/	2006/577

МАКЕДОНСКА ФАРМАЦИЈА ДООЕЛ Скопје	
	 MK/T/	2007/309
	 MK/T/	2007/368
	 MK/T/	2007/369
	 MK/T/	2007/370
	 MK/T/	2007/604

МАКПРОМЕТ-Штип	 MK/T/	2007/139
	 MK/T/	2007/140

МЏ РОБИН ДОО	 MK/T/	2007/477

ОЗОН ДОOЕЛ	 MK/T/	2007/371
ОХИС БИЛЈАНА ДООЕЛ	 MK/T/	2007/394
	 MK/T/	2007/395

ОХИС ПРОИЗВОДСТВО ДООЕЛ, СКОПЈЕ	

	 MK/T/	2006/1044

Пановски Ицо	 MK/T/	2007/333

Приватна високообразовна установа Универзитет 
Американ-Колеџ Скопје	 MK/T/	2007/444

Приватна високообразовна установа Универзитет 
Американ-Колеџ Скопје	 	 MK/T/	2007/445

Приватна здравствена организација-аптека 
ГАЛАФАРМ Елеонора д. о. о. Скопје		
	 MK/T/	2003/984
	 MK/T/	2003/986
	 MK/T/	2003/987

Приватна здраствена установа - дијагностичка 
лабораторија со биохемиска и микробиолошка 
лабораторија АДРИАЛАБ - Скопје	
	 MK/T/	2007/598
	 MK/T/	2007/599
	 MK/T/	2007/600

Приватна здраствена установа - специјалистичка 
ординација по офталмологија „ВИЗИЈА” Скопје	
	 MK/T/	2007/227
	 MK/T/	2007/228

Радмила Костовска Павловска	MK/T/	2007/586
	 MK/T/	2007/587

СКОВИН АД СКОПЈЕ	 MK/T/	2006/1124

Скопски пазар ад Скопје	 MK/T/	2007/202

Тодорче Коцев	 MK/T/	2007/190

Трговско друштво за вработување на инвалидни 
лица за произвотство и трговија СЛОВИН ТЕМ-
ХЕМ ПРОДУКТ ДООЕЛ Охрид	
	 MK/T/	2007/352
	 MK/T/	2007/353

Трговско друштво за трговија, производство и 
услуги на големо и мало СВИССЛИОН-АГРОПЛОД 
ДОО увоз-извоз Ресен 	 MK/T/	2007/447
		 MK/T/	2007/448
	 MK/T/	2007/449
 MK/T/	2007/450

Утевски Борис	 MK/T/	2007/576

Шалевски Миодраг MK/T/	2007/497

Pregledi
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Vo soglasnost so ~lenot 147 od Zakonot za industriskata sopstvenost (“Slu`ben 
vesnik na Republika Makedonija”, br.47/02, 42/03 i 09/04), Dr`avniot zavod za  industriska 
sopstvenost gi objavuva podatocite za priznaenite prava na trgovski marki.

Podatocite se ozna~eni so INID* kodovi za trgovski marki (WIPO standard ST.60): 
(111)  Registarski broj na dokumentot   

(151) Data na registrirawe

(181) Data na va`ewe (o~ekuvano)

(186) Data na istekot na prodol`uvaweto (o~ekuvano)

(210) Broj na prijavata    

(220) Data na podnesuvawe

(230) Data na izlo`beno ili saemsko prvenstvo  

(300) Pravo na prvenstvo: data, dr`ava, broj

(450) Data na objavuvawe

(510, 511)Broevite na klasite po me|unarodnata klasifikacija na proizvodi i uslugi

 (Ni~anska) i spisok na proizvodite i uslugite

(540)  Izgled na trgovskata marka, transkripcija i prevod

(551)  Oznaka za prijava na kolektivena trgovska marka

(560)  Oznaka za trodimenzionalena trgovska marka

(580) Data na donesuvawe re{enie so koe se vpi{uva sekoja promena vo registarot

(591)  Nazna~uvawe na bojata, odnosno kombinaciite na boi

(600) Podatoci za prijavata podnesena do SZP na SFRJ

 (data  ex-YU  broj na prijavata/isprava/re{enie) 

(732) Nositel na pravoto

(740) Zastapnik

(770) Ime i adresa na prethodniot nositel

(791) Ime i adresa na steknuva~ot na licencata

____________________

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

TRGOVSKI MARKItrGOVski  MaRKI
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(111)	 13600	 (151)	 31/01/2008
(210)	 TM		2001/600	 (220)	 31/05/2001
	 	 (181)	 31/05/2011
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

РСЦ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
 ул. „Дебарца” бр. 27, 1000 Скопје, MK
(540)	

(591)	 сина,	бела	и	црна
(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	 и	 контролирање	 на	 електрицитетот;	
апарати	 за	 снимање,	 пренос	 и	 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,	 регистар	 каси,	 машини	 за	
сметање	 и	 опрема	 за	 обработка	 на	 податоци	 и	
компјутери,	апарати	за	гаснење	пожар	

(111)	 13769	 (151)	 19/02/2008
(210)	 TM		2001/750	 (220)	 04/07/2001
	 	 (181)	 04/07/2011
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG
 Baarermatte, 6340 Baar, CH
(740)	 МАРГАРИТА		ПЕКЕВСКА,		адвокат	
	 ул.	„Народен	Фронт”	21/4-5	1000	Скопје,	
	 1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црна,	жолта,	сина	и	црвена
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	4	-	масла;	масти;	мазива	и	горива	

(111)	 13771	 (151)	 19/02/2008
(210)	 TM		2002/295	 (220)	 17/04/2002
	 	 (181)	 17/04/2012
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Друштво за клтурно забавни продукции 

трговија и услуги ГЛОРИЈА АГЕНЦИЈА АВАЛОН 
ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ експорт - импорт

 ул. М. Тито бр.14, Гостивар, MK
(740)	 Лела	Стојкова	-	адвокат	
	 ул.	11	Октомври	бр.	30/2,	1000	Скопје
(540)	

(591)	 	црвена,	бела,	сина	и	сива
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	41	-	образовни	услуги,	подготвување	настава,	
забава,	спорт	и	културни	активности	

(111)	 13799	 (151)	 04/03/2008
(210)	 TM		2002/417	 (220)	 03/06/2002
	 	 (181)	 03/06/2012
	 	 	(450)	30/04/2008
(732)	 HERTZ SYSTEM, INC.
 225 Brae Boulevard, Park Ridge, 
 State of New Jersey 07656, US
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(540)	

HERTZ RENT A CAR

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	12	-	возила	во	класа	12	
кл.	 16	 -	 хартија,	 артикли	 од	 хартија,	 картон	 и	
артикли	 од	 картон,	 печатени	 работи,	 прибор	 за	
пишување	-	сите	наведени	производи	за	употреба	
во	врска	со	копнените	моторни	возила	
кл.	39	-	услуги	на	изнајмување	и	лизинг	на	возила	

(111)	 13927	 (151)	 04/03/2008
(210)	 TM		2002/745	 (220)	 08/10/2002
	 	 (181)	 08/10/2012
	 	 	(450)	30/04/2008
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(732)	 Приватна здравствена организација - аптека 
ГАЛАФАРМ Елеонора ДООЕЛ

 ул. „Црвена Армија”  бр. 10, Карпош 3, секција 
2, локал 1-б, 1000 Скопје, MK

(540)	

(591)	 розе,	нијанси	на	сина,	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	5	-	фармацевтски	препарати	

(111)	 13887	 (151)	 03/03/2008
(210)	 TM		2002/1031	 (220)	 30/12/2002
	 	 (181)	 30/12/2012
	 	 	(450)	30/04/2008
(732)	 LEK farmacevtska druzba d.d.
 Verovskova 57 1526 Ljubljana, SI
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

„ЗДРАВО ОПШТЕСТВО, 
ЗДРАВА ИДНИНА”

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	3	-	препарати	за	белење	и	други	супстанции	за	
перење;	препарати	за	чистење,	полирање,	рибање	
и	нагризување;	сапуни,	парфимериски	производи,	
етерични	масла,	 козметички	производи,	лосиони	
за	коса;	средства	за	чистење	на	забите	
кл.	5	 -	фармацевтски,	 ветеринарски	 и	 хигиенски	
производи,	витамински	производи	
кл.	9	-	публикации	во	електронски	облик,	дискети,	
ленти,	компактни	дискови,	записи	во	електронски	
облик,	 комјутерски	програми	и	бази	на	податоци	
регистрирани	на	магнетни	медиуми,	WEB	страни	
на	интернет	
кл.	16	 -	 печатени	 производи;	 печат,	 сите	 видови	
публикации	 во	 печатен	 облик,	 како	 што	 се	
часописи,	 ревии,	 изложбени	 натписи,	 помагала	
за	огласување	и	пропаганда,	брошури,	каталози,	
слагалки,	паноа,	плакати	интерни	часописи,	книги,	
постери	и	прирачници	за	корисници;	кутии	и	омоти	
од	хартија	и/или	картони	како	и	производи	од	тие	
материјали,	налепници,	врекички/кеси	

кл.	 35	 -	 сите	 услуги	 на	 огласување;	 услуги	 за	
реклами	 и	 економски	 пропаганди;	 рекламни	
спотови	во	сите	медиуми	

(111)	 13888	 (151)	 03/03/2008
(210)	 TM		2003/464	 (220)	 07/07/2003
	 	 (181)	 07/07/2013
	 	 	(450)	30/04/2008
(732)	 Spirits International N.V.
 1A, rue Thomas Edison, L-1455 Strassen, 
 Grand Duchy of Luxembourg, LU
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	32	 -	 пива,	минерални	води	и	 сода	води	 како	
и	други	безалкохолни	пијалаци;	овошни	пијалаци	
и	 овошни	 сокови;	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	
кл.	33	-	алкохолни	пијалаци	(со	исклучок	на	пиво);	
водка;	шпирит	

(111)	 13889	 (151)	 03/03/2008
(210)	 TM		2003/465	 (220)	 07/07/2003
	 	 (181)	 07/07/2013
	 	 	(450)	30/04/2008
(732)	 Spirits International N.V.
 1A, rue Thomas Edison, L-1455 Strassen, 
 Grand Duchy of Luxembourg, LU
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

MOSKOVSKAYA

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	32	 -	 пива,	минерални	води	и	 сода	води	 како	
и	други	безалкохолни	пијалаци;	овошни	пијалаци	
и	 овошни	 сокови;	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	
кл.	33	-	алкохолни	пијалаци	(со	исклучок	на	пиво);	
водка;	шпирит	
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(111)	 13890	 (151)	 03/03/2008
(210)	 TM		2003/466	 (220)	 07/07/2003
	 	 (181)	 07/07/2013
	 	 	(450)	30/04/2008
(732)	 Spirits International N.V.
 1A, rue Thomas Edison, L-1455 Strassen, 
 Grand Duchy of Luxembourg, LU
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

RUSSKAYA

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	32	 -	 пива,	минерални	 води	 и	 сода	 води	 како	
и	други	безалкохолни	пијалаци;	овошни	пијалаци	
и	 овошни	 сокови;	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	
кл.	33	-	алкохолни	пијалаци	(со	исклучок	на	пиво);	
водка;	шпирит	

(111)	 13891	 (151)	 03/03/2008
(210)	 TM		2003/467	 (220)	 07/07/2003
	 	 (181)	 07/07/2013
	 	 	(450)	30/04/2008
(732)	 Spirits International N.V.
 1A, rue Thomas Edison, L-1455 Strassen, 
 Grand Duchy of Luxembourg, LU
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	32	 -	 пива,	минерални	 води	 и	 сода	 води	 како	
и	други	безалкохолни	пијалаци;	овошни	пијалаци	
и	 овошни	 сокови;	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	
кл.	33	-	алкохолни	пијалаци	(со	исклучок	на	пиво);	
водка;	шпирит	

(111)	 13716	 (151)	 14/02/2008
(210)	 TM		2003/511	 (220)	 23/07/2003
	 	 (181)	 23/07/2013
	 	 	(450)	30/04/2008

(732)	 PODRAVKA prehrambena industrija d.d.
 Ante Starcevica 32, HR-48000 KOPRIVNICA, HR
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црвена,	жолта,	кафена,	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 29	 -	 месо,	 месни	 екстракти,	 конзервирано	
месо,	 сувомеснати	 производи,	 месни	 конзерви,	
паштети,	супи	од	месни	концентрати,	месни	чисти	
супи,	бујони,	 состојки	 за	подготвување	на	месни	
супи,	гулаш,	говедски	гулаш	
кл.	 35	 -	 огласување	 и	 рекламирање,	 водење	
на	 комерцијални	 работи,	 комерцијална	
администрација,	канцелариски	работи	

(111)	 13800	 (151)	 25/02/2008
(210)	 TM		2003/635	 (220)	 29/08/2003
	 	 (181)	 29/08/2013
	 	 	(450)	30/04/2008
(732)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

„ВИПРО” ДОО увоз-извоз
 ул. Моински пат бб, Гевгелија, MK
(540)	

(591)	 	сина,	зелена,	виолетова,	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	29	-	конзервирано,сушено	и	варено	овошје	
кл.	 32	 -	 пијалаци	 од	 овошје	 и	 овошни	 сокови;	
сирупи	 и	 други	 препарати	 за	 производство	 на	
пијалаци	

(111)	 13933	 (151)	 06/03/2008
(210)	 TM		2003/937	 (220)	 23/12/2003
	 	 (181)	 23/12/2013
	 	 	(450)	30/04/2008
(732)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

МЕДИА ДОО експорт-импорт
 ул.”Митрополит Теодосиј Гологанов” 59-1/6-15, 

1000 Скопје, MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
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(540)	

(591)	 темно	 сина,	 светло	 сина,	 бела,	 црвена,	 сива,	
зелена

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	3	-	препарати	за	нега	на	устата,	пасти	за	заби	

(111)	 13934	 (151)	 06/03/2008
(210)	 TM		2003/938	 (220)	 23/12/2003
	 	 (181)	 23/12/2013
	 	 	(450)	30/04/2008
(732)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

МЕДИА ДОО експорт-импорт
 ул.”Митрополит Теодосиј Гологанов” 59-1/6-15, 

1000 Скопје, MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 зелена,	сина,	бела,	црвена,	сива
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	3	-	препарати	за	нега	на	устата,	пасти	за	заби	

(111)	 13936	 (151)	 06/03/2008
(210)	 TM		2003/939	 (220)	 23/12/2003
	 	 (181)	 23/12/2013
	 	 	(450)	30/04/2008
(732)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

МЕДИА ДОО експорт-импорт
 ул.”Митрополит Теодосиј Гологанов” 59-1/6-15, 

1000 Скопје, MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црвена,	сина,	бела,	сива,	зелена
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	3	-	препарати	за	нега	на	устата,	пасти	за	заби	

(111)	 13597	 (151)	 31/01/2008
(210)	 TM		2004/113	 (220)	 18/02/2004
	 	 (181)	 18/02/2014
	 	 	(450)	30/04/2008

(732)	 RICOH COMPANY, LTD.
 3-6, 1-Chome, Naka-Magome, Ohta-Ku, 
 Tokyo, JP
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	35	-	изнајмување	на	продажни	автомати	
кл.	43	 -	 обезбедување	 на	 хотелско	 сместување;	
кетеринг;	 домови	 за	 пензионери;	 кафетерии;	
обезбедување	 инсталации	 на	 просторите	 за	
кампирање;	 кантини;	 изнајмување	 привремено	
сместување;	пансиони;	бунгалови;	хотели;	 јасли;	
ресторани;	 резервирање	 места	 во	 пансиони;	
резервирање	 места	 во	 хотели;	 ресторани	 со	
самопослужување;	 снек-барови;	 пансиони	
за	 животни;	 услуги	 за	 нега	 на	 деца;	 услуги	 за	
организација	 на	 коктели;	 услуги	 на	 собари;	
услуги	 за	 празнично	 кампирање	 (сместување);	
изнајмување	 пренесливи	 згради;	 резервирање	
привремено	 сместување;	 мотели;	 изнајмување	
столови,	 маси,	 чаршафи	 и	 чаши;	 изнајмување	
простории	за	собири;	изнајмување	шатори	

(111)	 13801	 (151)	 04/03/2008
(210)	 TM		2004/371	 (220)	 25/05/2004
	 	 (181)	 25/05/2014
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 ДПТ  „Јока” - увоз-извоз ДООЕЛ
 ул. Дрварска бр. 61, Струмица, MK
(540)	

(591)	 сина,	зелена	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	29	-	млеко	и	млечни	производи	

(111)	 13702	 (151)	 14/02/2008
(210)	 TM		2004/499	 (220)	 13/07/2004
	 	 (181)	 13/07/2014
	 	 	(450)	30/04/2008
(732)	 The Prudential Insurance Company of America A 

New Jersey (USA) corporation
 751 Broad Street, Newark, New Jersey, US
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
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(540)	

PRAMERICA

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	36	-	oсигурителни	и	финансиски	услуги,	имено,	
осигурително	 емство	 (гарантирање)	 (insurance	
underwriting),	административни	и	агенциски	услуги	
на	 полето	 на	 животот,	 здравје,	 имот	 и	 загуби	
(жртви),	инвалидитет,	долготрајна	нега	и	ануитети;	
услуги	 на	 пензиски	 фондови	 и	 менаџмент	 на	
пензиски	планови,	имено,	инвестирање	во	пензии	
и	 пензиски	 фондови	 за	 други	 и	 администрација	
на	 пензии	 на	 вработени	 и	 пензиски	 планови;	
брокерство	 на	 заеднички	фондови	 и	 брокерство	
на	 единица	 инвестициски	 труст	 (unit	 investment	
trust),	 услуги	 на	 дистрибуција	 и	 инвестирање;	
услуги	на	инвестиционо	советување	и	менаџмент;	
услуги	 на	 менаџмент	 на	 актива;	 услуги	 на	
финансиско	планирање;	услуги	на	инвестиционо	
банкарство;	 услуги	 на	 комерцијално	 банкарство;	
услуги	 на	 инвестиционо	 консултирање;	 услуги	
на	 инвестиционо	 брокерство;	 услуги	 на	
брокерство	 со	 финансиска	 актива	 (securities)	
и	 емство	 (гарантирање);	 услуги	 на	 брокерство	
со	 артикли	 и	 емство	 (гарантирање);	 услуги	 на	
кредитни	 картички	 и	 дебитни	 картички;	 услуги	
на	 финансиско,	 даночно	 и	 имотно	 планирање;	
снабдување	 со	 финансиски,	 осигурителни	 и	
информации	 за	 недвижности	 со	 посредство	 на	
електронски	 средства;	 услуги	 на	 финансирање	
на	позајмување;	услуги	на	финансирање	на	залог	
(хипотека);	позајмување	на	корисничкиот	интерес	
на	сопственикот	на	дом	(home	equity	loans);	услуги	
на	 инвестиционо	 консултирање;	 брокерство	 со	
недвижности,	лизинг	на	недвижности	и	услуги	на	
менаџирање	недвижности;	и	услуги	на	инвестиции	
во	 недвижности;	 истражувачки	 услуги	 на	 полето	
на	 финансии,	 осигурување	 и	 недвижности;	
администрација,	емство	(гарантирање)	и	маркетинг	
на	 фондови	 на	 недвижности;	 менаџирање	 на	
инвестиции	 во	 недвижок	 во	 име	 на	 трети	 лица	
инвестори;	 франшизни	 услуги	 на	 брокерство	 на	
недвижнини	

(111)	 13684	 (151)	 07/02/2008
(210)	 TM		2004/635	 (220)	 06/09/2004
	 	 (181)	 06/09/2014
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 МАКПЕЛ ДОО увоз-извоз - Скопје
 ул. Никола Русински бр.3 а/1-2, 
 1000 Скопје, MK
(540)	

(591)	 бела,	црна,	сина	и	зелена
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	5	-	хигиенски	пелени	

(111)	 13717	 (151)	 14/02/2008
(210)	 TM		2004/666	 (220)	 17/09/2004
	 	 (181)	 17/09/2014
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 
 (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)
 No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, 

Kanagawa-ken , JP
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(540)	

MURANO

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 12	 -	 автомобили,	 имено,	 коли,	 камиони,	
комбиња	 (ванови)	 вилушкари,	 влечни	 трактори	
(трактори)	 и	 други	 корисни	 возила	 и	 структурни	
делови	за	истите,	сите	вклучени	во	класата	12	

(111)	 13807	 (151)	 25/02/2008
(210)	 TM		2004/668	 (220)	 17/09/2004
	 	 (181)	 17/09/2014
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Трговско друштво за внатрешен и надворешен 

промет ЗЕГИН Благој ДООЕЛ Скопје
 ул.”Народен Фронт” бр.5-3/1, 1000 Скопје, MK
(540)	

FLUCOZAL

(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,	средство	за	дезинсекција,	
препарати	 за	 уништување	штетници,	фунгициди	
и	хербициди	

(111)	 13718	 (151)	 14/02/2008
(210)	 TM		2004/670	 (220)	 17/09/2004
	 	 (181)	 17/09/2014
	 	 (450)	 30/04/2008
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(732)	 Друштово за трговија и услуги Аркада 
Македонија ДООЕЛ Скопје

 ул.”Вељко Влаховиќ” бр.4/1-1, 
 1000 Скопје, MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 19	 -	 арматури	 за	 градба	 /неметални/(бараки	
/куќички),	 бетон,	 бетон	 (градежни	 елементи	 од	
бетон),	бетон	(оплати	за	бетон),	битумен,	варовна	
глина,	гипс,	градежен	песок,	градежни,	материјали	
/неметални/,	градежно	стакло,	граѓа	/неметална/,	
гранит,	 герди	 /неметални/,	 дрво	 за	 обложување,	
дрво	за	обработка,	ѕидање	со	тула	(врзување	при	
ѕидање	 со	 тула),	 керамиди	 /неметални/,	 картон	
за	 градба,	 картон	 од	 дрвена	 маса	 /градежен	
материјал/,	 мермер,	 оливин	 за	 градба,	 плочи	 за	
градба	 /неметални/,	 премачкувачи	 /градежен	
материјал/,	 трска	 за	 градба,	 тули,	 филц	 за	
градежна	 употреба,	 цемент,	 штици	 /градежно	
дрво/	
кл.	35	 -	анализа	на	производната	цена,	дејности	
(консултации	во	врска	со	дејностите),	економски	
прогнози,	 книговодство,	 пазар	 /проучување	 на	
пазарот,	 рекламни	 агенции,	 производни	 цени	
(анализа	на	производните	цени),	проучување	на	
пазарот	(маркетинг),	сметководство	
кл.	36	-	администрирање	на	побарувачката	на	една	
организација	со	посредство	на	надворешен	орган,	
банкарство,	 вложување	 средства,	 внесување	
долгови	 (агенции	 за	 внесување	 на	 долговите),	
вредносни	бонови	(издавање	вредносни	бонови),	
ефективна	берза	/службено	нотирање	на	текот	на	
договерените	 вредности	 на	 пазарот/,	 заеми	 врз	
основа	на	залог,	закуп	на	недвижен	имот,	згради	
(управување	 со	 стамбени	 згради),	 изнајмување	
каде	 што	 закупецот	 станува	 сопственик	 на	
предметот	 на	 закупот	 (лизинг),	 изнајмување	
станови,	 консултации	 по	 повод	 финансиски	
прашања,	кредитни	агенции,	монетарни	дејности,	
недвижен	 имот	 (агенции	 за	 недвижен	 имот),	
недвижен	 имот	 (проценка	 на	 недвижниот	 имот),	
недвижен	имот	 (управување	со	недвижен	имот),	
осигурување,	 исплата	 на	 рати,	 патни	 чекови	
(издавање	патни	чекови,	посредување	на	берзата,	
средства	 (вложување	 на	 средствата),	 средтства	
(основање	кружни	средства),	станарина	(наплата	
на	станарината),	финансиска	анализа,	финансиски	
дејности,	 финансиски	 информации,	 финансиски	
трансакции,	 финансиско	 управување,	 фискални	
проценки,	хипотекарно	банкарство	

кл.	37	 -	 градба	 (информации	 за	 градба),	 градба	
(надгледување/водење	градежни	работи),	градба	
(консултации),	ѕидарски	работи,	ѕидање	со	цигли,	
информации	 врзани	 за	 поправка,	 изолација	
(служби	 за	 изолација)	 /градежни	 работи/,	
малтерисување,	уривање	градежни	објекти	

(111)	 13772	 (151)	 19/02/2008
(210)	 TM		2004/784	 (220)	 15/10/2004
	 	 (181)	 15/10/2014
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 LRC Products Limited
 35 New Bridge Street, London EC4V 6BW, GB
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

FETHERLITE

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	10	 -	презервативи,	контрацептивни	средства,	
хигиенски	или	профилактички	уреди	

(111)	 13806	 (151)	 25/02/2008
(210)	 TM		2004/785	 (220)	 18/10/2004
	 	 (181)	 18/10/2014
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 „САРА КОЛАНТ” д.о.о.е.л.
 ул.”Финска” бр. 216, 1000 Скопје, MK
(540)

	

(591)	 сина,	бела	и	црна
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	25		облека	(хулахопки)	

(111)	 13630	 (151)	 05/02/2008
(210)	 TM		2004/800	 (220)	 20/10/2004
	 	 (181)	 20/10/2014
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Octapharma AG
 Seidenstrasse 2, 8853 Lachen, CH
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
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(540)	

ALBUMIN HUMAN OCTAPHARMA

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 5	 -	 фармацевтски	 производи,	 особено	
производи	 од	 крвна	 плазма,	 особено	 протеини	
или	протеински	раствори	

(111)	 13811	 (151)	 21/02/2008
(210)	 TM		2004/832	 (220)	 04/11/2004
	 	 (181)	 04/11/2014
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 „SOMBOLED” a.d.
 Sombor, Gakovacki put b.b., YU
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 бела,	 светло	 и	 темно	 сина,	 златна,	 сребрена,	
црвена	и	жолто	кафена

(554)	 тродимензионална
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 29	 -	 месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч;	 месни	
преработки;	 конзервирано,	 сушено	 и	 варено	
овошје	и	зеленчук;	желе,	џемови,	 компоти;	 јајца,	
млеко	 и	 млечни	 производи;	 масла	 и	 масти	 за	
јадење	

(111)	 13810	 (151)	 21/02/2008
(210)	 TM		2004/833	 (220)	 04/11/2004
	 	 (181)	 04/11/2014
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 „SOMBOLED” a.d.
 Sombor, Gakovacki put b.b., YU
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 бела,	 светло	 и	 темно	 сина,	 жолта,	 крем,	 окер,	
кафена,	црвена	и	темно	црвена	(бордо)

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	30	-	сладолед	

(111)	 13809	 (151)	 21/02/2008
(210)	 TM		2004/834	 (220)	 04/11/2004
	 	 (181)	 04/11/2014
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 „SOMBOLED” a.d.
 Sombor, Gakovacki put b.b., YU
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 бела,	сина,	зелена	и	окер
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 29	 -	 месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч;	 месни	
преработки;	 конзервирано,	 сушено	 и	 варено	
овошје	 и	 заленчук;	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	
жито,	леб,	колач	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	што	не	се	опфатени	
со	другите	класи;	животни	(живи);	свежо	овошје	и	
зеленчук,	семиња,	билки	и	природно	цвеќе;	храна	
за	животни;	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)	 13808	 (151)	 21/02/2008
(210)	 TM		2004/835	 (220)	 04/11/2004
	 	 (181)	 04/11/2014
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 „SOMBOLED” a.d.
 Sombor, Gakovacki put b.b., YU
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	
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(591)	 бела,	темно	и	светло	сина,	темно	и	светло	зелена,	
жолта	и	окер

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 29	 -	 месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч;	 месни	
преработки;	 конзервирано,	 сушено	 и	 варено	
овошје	 и	 заленчук;	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	
жито,	леб,	колач	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	што	не	се	опфатени	
со	другите	класи;	животни	(живи);	свежо	овошје	и	
зеленчук,	семиња,	билки	и	природно	цвеќе;	храна	
за	животни;	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)	 13770	 (151)	 19/02/2008
(210)	 TM		2004/1041	 (220)	 24/12/2004
	 	 (181)	 24/12/2014
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Друштво за трговија производство и услуги 

БОН САИ доо
 ул.”Васко Карангелевски” бб, Битола, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

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

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	30	-	мирудии	

(111)	 13723	 (151)	 12/02/2008
(210)	 TM		2005/5	 (220)	 10/01/2005
	 	 (181)	 10/01/2015
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 
 (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)
 No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, 

Kanagawa-ken, JP
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје

(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	12	-	бродови	и	чамци	и	нивни	делови/елементи;	
автомобили	 и	 возила	 за	 наменско	 користење,	
имено,	 вагони,	 камиони,	 комбиња,	 вилушкари,	
влекачи,	трактори	и	нивни	конструкциски	делови;	
мотоцикли/велосипеди	и	нивни	делови/елементи;	
товарни	 колички	 (немоторни);	 возила	 за	
истоварување	автомобили;	возила	за	притискање	
автомобили;	 возила	 за	 влечење	 автомобили;	
трактори	 (влечни	машини);	 мотори	 и	машини	 за	
патнички	возила;	уреди	за	пренесување	енергија;	
амортизери;	 уреди	 за	 сопирање;	 мотори	 со	
наизменична/еднонасочна	 струја,	 за	 друмски	
возила,	сите	вклучени	во	класата	12	
кл.	37	-	услуги	во	областа	на	телекомуникациите,	
имено,	поправка/одржување	на	телекомуникациски	
апарати,	 монтажа	 на	 телекомуникациски	
системи;	 поправка/одржување	 на	 автомобили,	
вагони,	 камиони,	 комбиња,	 вилушкари,	 влекачи	
(трактори)	и	други	возила	за	наменско	користење;	
поправка/одржување	 на	 конструкциски	 делови	
на	 автомобили,	 вагони,	 камиони,	 комбиња,	
вилушкари,	 влекачи	 (трактори)	 и	 други	 возила	
за	 наменско	 користење;	 поправка/одржување	
на	 автомобили,	 вагони,	 камиони,	 комбиња,	
вилушкари,	влекачи	(трактори)	и	други	возила	за	
наменско	 користење;	 посредување	 за	 поправка/
одржување	 на	 автомобили,	 вагони,	 камиони,	
комбиња,	 вилушкари,	 влекачи	 (трактори)	 и	
други	 возила	 за	 наменско	 користење;	 поправка/
одржување	 на	 мотоцикли;	 поправка/одржување	
на	 апарати	 за	 нуркање;	 поправка/одржување	на	
електрични	апарати/инструменти	за	комуникација	
(различни	 од	 телефонски	 апарати,	 радио	
приемници,	 телевизиски	 приемници);	 поправка/
одржување	 на	 постројки	 за	 миење	 возила;	
изнајмување/закупување	 постројки	 за	 миење	
возила;	чистење	на	возила;	полирање	на	возила;	
подмачкување	на	возила	сите	вклучени	во	класата	
37	

(111)	 13925	 (151)	 03/03/2008
(210)	 TM		2005/491	 (220)	 01/07/2005
	 	 (181)	 01/07/2015
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 SGG LISCO LLC
 3330 Cumberland Blvd. Suite 800, Atlanta, 
 GA 30339, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

TRUE TO THE GAME
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	25	 -	 oблека,	 имено,	 машка,	 женска	 и	 детска	
спортска	облека	
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(111)	 13892	 (151)	 03/03/2008
(210)	 TM		2005/729	 (220)	 24/09/2005
	 	 (181)	 24/09/2015
	 	 (450)	 30/04/2008
(300)	 78/595,551		25/03/2005		US
(732)	 Bristol-Myers Squibb & Gilead Sciences, LLC, 

United States, Delaware limited liability company
 333 Lakeside Drive, Foster City, 
 California 94404, US
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

ATRIPLA

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 5	 -	 фармацевтски	 препарати	 за	 хумана	
употреба	

(111)	 13911	 (151)	 03/03/2008
(210)	 TM		2005/738	 (220)	 26/09/2005
	 	 (181)	 26/09/2015
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

ДИДО ГРОУП ДОО Гевгелија
 ул. Индустриска бр.4, Гевгелија, MK
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	24	-	текстил	и	текстилни	производи,	што	не	се	
опфатени	со	другите	 класи,	покривки	 за	 кревети	
и	маси	

(111)	 13915	 (151)	 03/03/2008
(210)	 TM		2005/739	 (220)	 26/09/2005
	 	 (181)	 26/09/2015
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

ДИДО ГРОУП ДОО Гевгелија
 ул. Индустриска бр.4, Гевгелија, MK
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	24	-	текстил	и	текстилни	производи,	што	не	се	
опфатени	со	другите	класи,	покривки	за	кревети	
и	маси	

(111)	 13729	 (151)	 14/02/2008
(210)	 TM		2005/743	 (220)	 29/09/2005
	 	 (181)	 29/09/2015
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Приватна здраствена установа во мешовита 

сопственост- општа болница РЕ-МЕДИКА
 ул. 16-та Македонска бригада бр. 18 
 Скопје, MK
(540)	

(591)	 портокалова,	бела	и	сива
(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.	 10	 -	 медицински,	 хируршки,	 забарски	 и	
ветеринарни	 апарати	 и	 инструменти	 вештачки	
екстремитети,	очи	и	заби,	ортопедски	производи,	
хируршки	материјали	за	шиење	

(111)	 13802	 (151)	 04/03/2008
(210)	 TM		2005/745	 (220)	 03/10/2005
	 	 (181)	 03/10/2015
	 	 (450)	 30/04/2008
(300)	 2390362		25/04/2005		GB
(732)	 Diageo Ireland
 St. James’s Gate, Dublin 8, IE
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
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(510, 511)

кл.	32	-	пиво;	јако	пиво	(аle),	јако	црно	пиво	(stout)	
и	 црно	 пиво	 (porter);	 ниско	 алкохолни	 напивки;	
минерална	и	газирана	вода	и	други	безалкохолни	
напивки;	овошни	пијалаци	и	овошни	сокови;	сирупи	
и	други	препарати	за	подготвување	напивки	

(111)	 13602	 (151)	 31/01/2008
(210)	 TM		2005/768	 (220)	 10/10/2005
	 	 (181)	 10/10/2015
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Анита Лазарова
 Бул. АСНОМ бр. 64/3/19, 1000 Скопје, MK
(540)	

HEDERAS

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	3	 	парфимерија;	етерични	масла;	козметички	
производи;	лосиони	за	коса	
кл.	5	 -	 глицерин	 за	медицинска	употреба	 (масти	
против	 изгореници	 од	 сонце);	 производи	 за	
заштита	од	изгореници;	масти	против	изгореници;	
камфорно	 масло;	 медицински	 препарати	 за	
слабеење	
кл.	 42	 -	 услуги	 за	 привремено	 сместување;	
медицинска	и	хигиенска	помош	и	разубавување	

(111)	 13666	 (151)	 12/02/2008
(210)	 TM		2005/1018	 (220)	 21/12/2005
	 	 (181)	 21/12/2015
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 СТОЈКОСКИ ЉУПЧО
 ул. „Први мај” бр. 33, 6000 Охрид, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

BEHRINGER

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 15	 -	 армоники	 (мала	 шестоаголна	 армоника	
за	 танго	 оркестри),	 армоники,	 басови	 /музички	
инструменти/,	 виоли,	 виолини,	 гајди,	 дипли/музички	
инструменти/,	 гитари,	 гонгови,	 гудала	 (жици	 за	
гудала),	 гудала	 (стапови	 за	 гудапа),	 гудала	
(штипки	 на	 гудала	 за	 музички	 инстументи),	
гудала	 за	 музички	 инструменти,	 дупчени	
музички	 инструменти,	 електична	 музика	 ,	 жици	
(жичани	инструменти)	 /музика/,	жици	 за	музички	
инструменти,	 ѕвечалки	 /музички	 инструменти/,	
кариљони	 /инструменти/,	 кастањети,	 кинесни	
шапки	 /инструменти/,	 клавир,	 клавир	 (жици	 за	
инструменти),	клавири	(клавиши	за	инструменти),	
клавири	 (клавиши	 за	 инструменти),	 клавиши	

за	 музички	 инструменти,	 кларинети,	 клучеви	 за	
затегнување	 на	жиците	 на	 гудачки	 инструменти,	
клучеви	 за	штимување	на	музички	инструменти,	
кобилки	 на	 инструменти,	 кожа	 за	 тапани,	
контрабас,	 конци	 за	овчи	црева	 за	инструменти,	
ксилофони,	 лири,	 мали	 армоники,	 мали	 оргули,	
мандолини,	 механички	 клавири	 (регулатори	 на	
јачина	 за	 клавири),	 музика	 (вентили	 за	 музички	
инструменти),	музика	 (клавиши	за	инструменти),	
музика	 (мевови	 на	 оргули),	 музички	 вилушки,	
музички	 инструменти,	 музички	 кутии,	 музички	
ленти,	ногарки	за	тимпани,	нотни	бележници	/кајданки/	
(уреди	 за	 вртење	 листовите	 на	 нотни	 тетратки),	
обои,	 окарини,	 оргули,	 оргули	 (ветроводи	 за	
оргули),	 палки	 за	 тапани	 /инструменти/,	 педали	
на	музички	инструменти,	писки	за	труби,	писки	
/јазичиња/	за	музички	инструменти,	подбрадници	
на	 виолини,	 придушувачи	 /сурдини/,	 ритам	
(стапчиња	за	удирање	на	ритам),	рогови	 /звучни	
инструменти/,	 рогови	 /труби/,	 свирки	 /цевки/	
оргули,	 тамбуриња	 /долгнавести	 тапани/,	 там-
там,	тапанарски	стапчиња,	тапани	/инструменти/,	
тапани	 /музични	инструменти/,	 тимпани	 (ногарки	
за	 тимпани),	 тимпани	 /инструменти/,	 трепкалки,	
триангли	(тријаголници)	 /инструменти/,	тромбони	
/инструменти/,	 трубљи	 (вид	 на	 оргули),	
усни	 армоники,	 флејти,	 футроли	 за	 музички	
инструменти,	хармониуми,	харфи,	харфи	(жици	за	
харфи),	хорови,	цимбала	/чинели/	и	цитри	
кл.	35	 -	 услуги	 при	 продажба	 на	 големо	 и	 мало	
со	 армоники	 (мала	 шестоаголна	 армоника	 за	
танго	 оркестри),	 армоники,	 басови	 /музички	
инструменти/,	 виоли,	виолини,	 гајди,	дипли	 /музички	
инструменти/,	 гитари,	 гонгови,	 гудала	 (жици	 за	
гудала),	 гудала	 (стапови	 за	 гудала),	 гудала	
(штипки	 на	 гудала	 за	 музички	 инстументи),	
гудала	 за	 музички	 инструменти,	 дупчени	
музички	 инструменти,	 електична	 музика,	 жици	
(жичани	инструменти)	 /музика/,	жици	 за	музички	
инструменти,	 ѕвечалки	 /музички	 инструменти/,	
кариљони	 /инструменти/,	 кастањети,	 кинески	
шапки	 /инструменти/,	 клавир,	 клавир	 (жици	 за	
инструменти),	клавири	(клавиши	за	инструменти),	
клавири	 (клавиши	 за	 инструменти),	 клавиши	 за	
музички	 	 инструменти,	 	 кларинети,	 	 клучеви	 за	
затегнување	 на	жиците	 на	 гудачки	 инструменти,	
клучеви	 за	штимување	на	музички	инструменти,	
кобилки	 на	 инструменти,	 кожа	 за	 тапани,	
контрабас,	 конци	 за	овчи	црева	 за	инструменти,	
ксилофони,	 лири,	 мали	 армоники,	 мали	 оргули,	
мандолини,	 механички	 клавири	 (регулатори	 на	
јачина	 за	 клавири),	 музика	 (вентили	 за	 музички	
инструменти),	музика	 (клавиши	за	инструменти),	
музика	 (мевови	 на	 оргули),	 музички	 вилушки,	
музички	 инструменти,	 музички	 кутии,	 музички	
ленти,	ногарки	за	тимпани,	нотни	бележници	
/кајданки/	 (уреди	за	вртење	листовите	на	нотни	
тетратки),	обои,	окарини,	оргули,	оргули	(ветроводи	
за	оргули),	палки	за	тапани	/инструменти/,	педали	
на	музички	инструменти,	писки	за	труби,	писки	
/јазичиња/	за	музички	инструменти,	подбрадници	
на	 виолини,	 придушувачи	 /сурдини/,	 ритам	
(стапчиња	за	удирање	на	ритам),	рогови	 /звучни	
инструменти/,	 рогови	 /труби/,	 свирки	 /цевки/	
оргули,	 тамбуриња	 /долгнавести	 тапани/,	 там-
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там,	тапанарски	стапчиња,	тапани	/инструменти/,	
тапани	 /музични	 инструменти/,	 тимпани	 (ногарки	
за	 тимпани),	 тимпани	 /инструменти/,	 трепкалки,	
триангли	 (тријаголници)	 /инструменти/,	 тромбони	
/инструменти/,	 трубљи	 (вид	 на	 оргули),	
усни	 армоники,	 флејти,	 футроли	 за	 музички	
инструменти,	хармониуми,	харфи,	харфи	(жици	за	
харфи),	хорови,	цимбала	/чинели/	и	цитри	

(111)	 13851	 (151)	 28/02/2008
(210)	 TM		2006/3	 (220)	 05/01/2006
	 	 (181)	 05/01/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 R.A.K. Ceramics (P.S.C.)
 Al Jazeira Al Hamra Main Road, 
 Ras Al Khaimah, AE
(740)	 Бајалски	Димитар,	адвокат	
	 Ул.	Ѓуро	Ѓаковиќ	бр.	72/1-1	1000	Скопје
(540)	

RAK CERAMICS

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 11	 -	 санитарна	 галантерија,	 вклучително	
мијалници,	 WC	 шолји	 и	 резервоари	 за	 вода;	
бидеа;	сифони	за	бањи;	кади	(лежечки);	туш	кади;	
писоари	 и	 прегради;	 кујнски	 сифони;	 комунални	
сифони,	корита;	капаци	за	мијалници	и	за	одвод	
кл.	19	-	неметални	плочки	за	ѕидови	и	подови	
кл.	 21	 -	 садови	 за	 миење	 и	 перење;	 држачи	 за	
сапун;	 рафтови	 за	 крпи;	 држачи	 за	 тоалетна	
хартија	

(111)	 13624	 (151)	 05/02/2008
(210)	 TM		2006/26	 (220)	 13/01/2006
	 	 (181)	 13/01/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Друштво за производство и промет „ИКЛ-М” 

експорт-импорт Скопје, Р.Е Хемиско Чистење 
ПИНГВИН - Скопје

 ул. Никола Парапунов бр. 3а, 1000 Скопје, MK
(540)	

(591)	 темно	 сина,	 маринско	 сина,	 бела,	 црна,	 сива	 и	
пртокалова

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	37	-	хемиско	чистење	

(111)	 13805	 (151)	 04/03/2008
(210)	 TM		2006/40	 (220)	 20/01/2006
	 	 (181)	 20/01/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 АД Македонски Телекомуникации-Скопје
 Орце Николов бб Скопје, MK
(540)	

(591)	 црна,	црвена,	портокалова,	сива	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	38	-	телекомуникации	

(111)	 13879	 (151)	 27/02/2008
(210)	 TM		2006/63	 (220)	 25/01/2006
	 	 (181)	 25/01/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 VICURON PHARMACEUTICALS INC.
 455 South Gulph Road, King of Prussia, 

Pennsylvania 19406, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

DALBAK

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 5	 -	 фармацевтски	 препарати,	 имено	
антибиотици	

(111)	 13874	 (151)	 27/02/2008
(210)	 TM		2006/64	 (220)	 25/01/2006
	 	 (181)	 25/01/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 VICURON PHARMACEUTICALS INC.
 455 South Gulph Road,
 King of Prussia,Pennsylvania 19406, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

ZEVEN

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 5	 -	 фармацевтски	 препарати,	 имено	
антибиотици	
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(111)	 13872	 (151)	 27/02/2008
(210)	 TM		2006/65	 (220)	 25/01/2006
	 	 (181)	 25/01/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 VICURON PHARMACEUTICALS INC.
 455 South Gulph Road, King of Prussia, 

Pennsylvania 19406, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

ERAXIS

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 5	 -	 фармацевтски	 препарати	 за	 третирање	
габични	инфекции	

(111)	 13656	 (151)	 05/02/2008
(210)	 TM		2006/66	 (220)	 25/01/2006
	 	 (181)	 25/01/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 VICURON PHARMACEUTICALS INC.
 455 South Gulph Road, King of Prussia, 

Pennsylvania 19406, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

ECANDO

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 5	 -	 фармацевтски	 препарати	 за	 третирање	
габични	инфекции	

(111)	 13655	 (151)	 05/02/2008
(210)	 TM		2006/80	 (220)	 31/01/2006
	 	 (181)	 31/01/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 К-15 ПРОДУКЦИЈА ДОО СКОПЈЕ
 П. ФАХ 417, 1000 СКОПЈЕ, MK
(740)	 ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ	А.Д.	СКОПJЕ		
	 бул.	„Кузман	Јосифовски	Питу„	28	лок.8,	
	 1000,	Скопје
(540)	

ШАЛА-БАЛА

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 35	 -	 oгласување,	 водење	 на	 работење,	
управување	со	работи,	канцелариски	работи	

кл.	41	-	образовни	услуги,	подготвување	настава,	
забава,	спортски	и	културни	активности	

(111)	 13785	 (151)	 20/02/2008
(210)	 TM		2006/88	 (220)	 01/02/2006
	 	 (181)	 01/02/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Fleur de Sante AB
 BOX 800 201 80 MALMO  , SE
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

FLEUR DE SANTE

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	3	-	производи	за	избелување	и	други	продукти	
што	се	користат	за	перење,	чистење,	полирање,	
бришење,	абразивни	средства;	сапуни:	парфеми,	
есенцијални	 масла,	 козметика,	 лосиони	 за	
коса,	 пасти	 за	 заби,	 лепила	 за	 пицврстување	
вештачка	 коса,	 лепила	 за	 козметичка	 употреба,	
спрејови	 за	 коса,	 маскари	 (миризливи	 дрвца),	
лосион	 за	 после	 бричење,	 лосиони	 за	 заштита	
од	 сончање	 (козметика),	 млеко	 од	 бадем	 за	
козметичка	 употреба,	масло	 од	бадем,	 сапун	 од	
бадем,	 стипса	 (антисептик),	 амбра,	 парфеми,	
сапуни	против	потење,	тоалетни	поизводи	против	
потење,	 астрингенти	 за	 козметичка	 употреба,	
соли	за	капење	(не	се	за	медицинска	употреба),	
козметички	 препарати	 за	 капење,	 маски	 за	
разубавување,	масти	на	бегамота,	 производи	 за	
избелување,	обезбојувачи	за	козметичка	употреба,	
есенцијални	масла	од	кедар,	есенцијални	масла	од	
лимон,	средства	за	чистење	забни	протези,	млека	
за	 чистење	 за	 козметичка	 употреба,	 средства	
за	 отстранување	 шминка,	 козметички	 прибор,	
козметички	 средства	 за	 слабеење,	 козметика	 за	
животни,	чепкалки	за	уши,	стапчиња	обложени	со	
памук	за	козметичка	употреба,	козметички	креми,	
кремови	за	избелување	на	кожата,	пасти	за	заби,	
дезодорантни	 сапуни,	 дезодоранти	 за	 лична	
употреба,	 депилатори,	 средства	 за	 депилација,	
сапуни	за	дезинфекција,	козметички	бои,	тоалетни	
води,	 етерични	 масла,	 екстракти	 од	 цветови	
(парфеми),	упатства	за	шминкање,	 козметика	за	
веѓи,	 моливчиња	 за	 веѓи,	 гелови	 за	 средување	
трепки,	козметички	средства	за	трепки,	вештачки	
трепки,	вештачки	нокти,	бази	за	цветни	парфеми,	
средства	 за	 дезинфекција	 (парфеми),	 масла	
од	 голтерија,	 гераниол,	 масти	 за	 козметичка	
употреба,	обојувачи	за	коса,	бои	за	коса,	лосиони	
за	коса,	производи	за	виткање	на	косата,	хидроген	
пероксид	за	козметичка	употреба,	кадење,	јонон,	
масла	од	 јасмин,	средства	за	отстранување	лак,	
масла	од	лаванда,	вода	од	лаванда,	есенцијални	
масла	 од	 лимон,	 црвила	 за	 усни,	 лосиони	
за	 козметичка	 употреба,	 шминка,	 пудра	 за	
шминкање,	 производи	 за	 шминкање,	 производи	
за	отстранување	на	шминката,	нане(есенцијални	
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масла),	 нане	 за	 парфимерија,	 испирачи	 на	 уста	
(не	 се	 за	 медицинска	 употреба),	 средства	 за	
негување	 нокти,	 лак	 за	 нокти,	 неутрализатори	
за	 трајно	 виткање	на	 косата,	масла	 за	 чистење,	
масла	за	козметичка	употреба,	масла	за	парфеми	
и	мириси,	масла	за	употреба	во	тоалет,	козметички	
моливчиња,	 моливчиња	 за	 веѓи,	 парфеми,	
нафтени	желиња	 за	 козметичка	 употреба,	 креми	
за	козметичка	употреба,	камен	за	мазнење,	кора	
килаи	за	чистење,	розино	масло,	хигиенска	кутија	
за	 миризливи	 шамичиња,	 хартија	 за	 стружење,	
миризлива	 вода,	 миризливи	 дрвца,	 шампони,	
шампони	за	миленичиња,	производи	за	бричење,	
сапун	за	бричење,	козметички	средства	за	кожа,	
кремови	за	избелување	на	кожата,	сапуни,	сапуни	
против	 потење,	 дезодорантни	 сапуни,	 сапуни	 за	
дезинфекција,	 сапуни	 против	 потење	 на	 нозете,	
производи	 за	 самопотемнување	 (козметика)	
стапчиња	 обложени	 со	 памук	 за	 козметичка	
употреба,	 (тоалетни	 средства),	 талк	 пудра	 за	
козметичка	 употреба,	 шамичиња	 натопени	 во	
козметички	лосиони,	тоалетни	води,	декоративни	
нанесувачи	 за	 козметичка	 употреба,	 трипал	 за	
полирање,	восок	за	депилација,	восок	за	мустаќи	
кл.	 5	 -	 фармацевтски,	 ветеринарни	 и	 санитарни	
препарати,	диететски	производи	што	се	користат	
во	 медицината,	 храна	 за	 бебиња,	 фластери,	
средства	 за	 дезинфекција,	 препарати	 за	
уништување	 штетници,	 фунгициди,	 хербициди,	
бактериолошки	 препарати	 за	 медицинска	 и	
ветеринарна	 употреба,	 балсам	 за	 медицинска	
употреба,	 балзамици,	 биолошки	 приправки	 за	
медицинска	 употреба,	 диететски	 намирници	
адаптирани	за	медицинска	употреба,	медицински	
напивки,	 медицински	 чај,	 медицински	 масла,	
медицински	 корења,	 медицинска	 инфузија,	 соли	
за	 медицинска	 употреба,	 медицински	 извароци,	
медицински	препарати	за	слабеење,	витамински	
приправки,	 медицински	 приправки	 за	 човечка	
употреба	
кл.	16	-	хартија,	картон,	печатени	работи;	брошури,	
летоци,	 каталози,	 книги,	 магазини,	 тетратки,	
пишувани	инструкции	за	одржување	на	убавината,	
постери	 за	 грижа	 за	 здравјето	 и	 разубавување,	
печатарски	 букви,	 клишиња,	 печатарски	 калапи;	
фотографии;	 моливи	 и	 наливи;	 поврзувачи	
на	 книги,	 лепила	 за	 производи	 од	 хартија	 или	
домаќинство;	 сликарски	 брошури,	 машини	
за	 пишување	 и	 канцелариски	 прибор	 (освен	
канцелариски	мебел);	 упатства	 за	материјали	 за	
учење	(освен	апарати);	картички	за	обележување,	
колекционерски	карти,	колекционерски	производи	
во	форма	на	листови	од	 хартија	или	документи;	
книги,	 периодики,	 поврзувачи	 и	 кутии	 за	 карти	
за	 одбележување;	 индекси	 за	 карти,	 листови	 од	
хартија	или	документи,	весници	
кл.	25	 -	облека,	чевли,	капи,	влечки	за	купатило;	
чорапи;	аски;	 јаки	 (текстил);	шалови;	 гаќи;	долна	
облека;	 штитници	 (капоизработувачи);	 шамии;	
ласници	за	чорапи;	шапки;	крзно	(облека);	стегачи;	
комбинезони	(облека);	поткошули	впивачи	на	пот	
(долна	 облека);	 шкафчиња	 од	 текстил;	 платно	
(тело)	 /облека/;	 колани	 (текстил);	 џемпери	 (со	
копчање	однапред);	габардин	(текстил);	сандали;	

палта	 (текстил);	 бањарки;	 поткошули	 (против	
потење);	фереџе	(текстил);	панталони	за	капење;	
костуми	за	капење;	костуми	за	пливање;	обвивки	
за	 глава	 (текстил);	 комбинезон	 (долна	 облека);	
маица;	капи	за	туширање;	ремени	за	облека	(аски);	
џебови;	 врвови	 за	 шапки;	 наметки;	 тренерки;	
вратоврски;	 пантолони;	 нараквици	 (текстил);	
грејачи;	здолништа;	спортски	панталонки;	мантии;	
гаќи;	 престилки	 (текстил);	 сандали	 за	 капење;	
корсети	(долна	облека);	капути;	кабини	за	капење;	
пиџами;	 облека	 за	 глава;	 фанели;	 шорцеви	
(текстил);	 облека	 за	 плажа;	 капи	 за	 капење;	
сенило	за	сонце;	готова	облека;	градници	

(111)	 13601	 (151)	 30/01/2008
(210)	 TM		2006/125	 (220)	 07/02/2006
	 	 (181)	 07/02/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 T-Mobile International AG&Co.KG
 Landgrabenweg 151 53227 Bonn, DE
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

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

RELAX 100

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 9	 -	 апарати	 и	 инструменти,	 електрични,	
електронски,	 оптички,	 за	 вагање,	 мерење,	
сигнализација,	 контрола	 (инспекција)	 и	 настава	
(вклучени	 во	 класата	 9);	 апарати	 за	 снимање,	
пренос,	 производство	 и	 репродукција	 на	 звук,	
слика	 или	 податоци;	 машински-читливи	 носачи	
на	 податоци;	 автоматски	 машини	 и	 механизми	
за	 апарати	што	 се	 задвижуваат	 со	 пара	 или	 со	
жетон;	 регистар	 каси,	 сметачки	машини,	 опрема	
за	обработка	на	податоци	и	компјутери	
кл.	16	-		хартија,	картон	и	производи	од	нив	(вклучени	
во	 класата	 16);	 печатени	 работи;	 печатени	 и/
или	 жигосани,	франкирани	 карти	 изработени	 од	
картон	 или	 пластика;	 книговезачки	 материјал;	
фотографии;	 канцелариски	 материјал;	 лепила	
за	 канцелариска	 или	 куќна	 употреба;	 уметнички	
материјали;	 четки	 и	 четкички	 за	 бојосување	 и	
цртање;	 машини	 за	 пишување	 и	 канцелариски	
реквизити	 (освен	мебел);	 материјали	 за	 обука	 и	
настава	 (освен	 апарати);	 пластични	 материјали	
за	пакување	(вклучени	во	класата	16);	печатарски	
букви;	клишеи	
кл.	 35	 -	 огласување;	 водење	 работи;	 деловно	
управување;	канцелариски	работи	
кл.	 38	 -	 телекомуникации,	 дистрибуција	 и	
изнајмување	 опрема	 за	 телекомуникации,	
вклучително	истата	и	за	радио	и	телевизија	
кл.	 41	 -	 образовни	 услуги;	 подготвување	 обука,	
разонода;	 спортски	 и	 културни	 активности;	
издавање	 и	 објавување	 книги,	 весници	 и	 друг	
печатен	материјал,	како	и	соодветни	електронски	
медиуми	(вклучително	ЦД-РОМ	и	ЦД-а)	
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кл.	 42	 -	 компјутерско	 програмирање;	 дизајн	 и	
развој	на	компјутерски	хардвер	и	софтвер;	услуги	
со	 бази	 на	 податоци,	 имено	 изнајмување	 или	
временски	пристап	за	работа	со	бази	на	податоци,	
како	и	собирање	и	испорака	на	податоци,	вести	и	
информации;	 изнајмување	 опрема	 за	 обработка	
на	 податоци	 и	 компјутери;	 проектирање	 и	
планирање	 на	 телекомуникациска	 опрема,	
планирање	технички	проекти	

(111)	 13595	 (151)	 30/01/2008
(210)	 TM		2006/126	 (220)	 07/02/2006
	 	 (181)	 07/02/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 T-Mobile International AG&Co.KG
 Landgrabenweg 151 53227 Bonn, DE
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

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

RELAX 200
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 9	 -	 апарати	 и	 инструменти,	 електрични,	
електронски,	 оптички,	 за	 вагање,	 мерење,	
сигнализација,	 контрола	 (инспекција)	 и	 настава	
(вклучени	 во	 класата	 9);	 апарати	 за	 снимање,	
пренос,	 производство	 и	 репродукција	 на	 звук,	
слика	 или	 податоци;	 машински-читливи	 носачи	
на	 податоци;	 автоматски	 машини	 и	 механизми	
за	 апарати	што	 се	 задвижуваат	 со	 пара	 или	 со	
жетон;	 регистар	 каси,	 сметачки	машини,	 опрема	
за	обработка	на	податоци	и	компјутери	
кл.	16	-		хартија,	картон	и	производи	од	нив	(вклучени	
во	 класата	 16);	 печатени	 работи;	 печатени	 и/
или	 жигосани,	франкирани	 карти	 изработени	 од	
картон	 или	 пластика;	 книговезачки	 материјал;	
фотографии;	 канцелариски	 материјал;	 лепила	
за	 канцелариска	 или	 куќна	 употреба;	 уметнички	
материјали;	 четки	 и	 четкички	 за	 бојосување	 и	
цртање;	 машини	 за	 пишување	 и	 канцелариски	
реквизити	 (освен	мебел);	 материјали	 за	 обука	 и	
настава	 (освен	 апарати);	 пластични	 материјали	
за	пакување	(вклучени	во	класата	16);	печатарски	
букви;	клишеи	
кл.	 35	 -	 огласување;	 водење	 работи;	 деловно	
управување;	канцелариски	работи	
кл.	 38	 -	 телекомуникации,	 дистрибуција	 и	
изнајмување	 опрема	 за	 телекомуникации,	
вклучително	истата	и	за	радио	и	телевизија	
кл.	 41	 -	 образовни	 услуги;	 подготвување	 обука,	
разонода;	 спортски	 и	 културни	 активности;	
издавање	 и	 објавување	 книги,	 весници	 и	 друг	
печатен	материјал,	како	и	соодветни	електронски	
медиуми	(вклучително	ЦД-РОМ	и	ЦД-а)	
кл.	 42	 -	 компјутерско	 програмирање;	 дизајн	 и	
развој	на	компјутерски	хардвер	и	софтвер;	услуги	
со	 бази	 на	 податоци,	 имено	 изнајмување	 или	
временски	пристап	за	работа	со	бази	на	податоци,	
како	и	собирање	и	испорака	на	податоци,	вести	и	

информации;	 изнајмување	 опрема	 за	 обработка	
на	 податоци	 и	 компјутери;	 проектирање	 и	
планирање	 на	 телекомуникациска	 опрема,	
планирање	технички	проекти	

(111)	 13596	 (151)	 30/01/2008
(210)	 TM		2006/127	 (220)	 07/02/2006
	 	 (181)	 07/02/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 T-Mobile International AG&Co.KG
 Landgrabenweg 151 53227 Bonn, DE
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

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

RELAX 50
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 9	 -	 апарати	 и	 инструменти,	 електрични,	
електронски,	 оптички,	 за	 вагање,	 мерење,	
сигнализација,	 контрола	 (инспекција)	 и	 настава	
(вклучени	 во	 класата	 9);	 апарати	 за	 снимање,	
пренос,	 производство	 и	 репродукција	 на	 звук,	
слика	 или	 податоци;	 машински-читливи	 носачи	
на	 податоци;	 автоматски	 машини	 и	 механизми	
за	 апарати	 кои	 се	 задвижуваат	 со	 пара	 или	 со	
жетон;	 регистар	 каси,	 сметачки	машини,	 опрема	
за	обработка	на	податоци	и	компјутери	
кл.	16	-		хартија,	картон	и	производи	од	нив	(вклучени	
во	 класата	 16);	 печатени	 работи;	 печатени	 и/
или	 жигосани,	франкирани	 карти	 изработени	 од	
картон	 или	 пластика;	 книговезачки	 материјал;	
фотографии;	 канцелариски	 материјал;	 лепила	
за	 канцелариска	 или	 куќна	 употреба;	 уметнички	
материјали;	четки	и	четкички	за	бојосување,	боење	
и	цртање;	машини	за	пишување	и	канцелариски	
реквизити	 (освен	мебел);	 материјали	 за	 обука	 и	
настава	 (освен	 апарати);	 пластични	 материјали	
за	пакување	(вклучени	во	класата	16);	печатарски	
букви;	клишеа	
кл.	 35	 -	 огласување;	 водење	 работи;	 деловно	
управување;	канцелариски	работи	
кл.	 38	 -	 телекомуникации,	 дистрибуција	 и	
изнајмување	 опрема	 за	 телекомуникации,	
вклучително	истата	и	за	радио	и	телевизија	
кл.	 41	 -	 образовни	 услуги;	 подготвување	 обука,	
разонода;	 спортски	 и	 културни	 активности;	
издавање	 и	 објавување	 книги,	 весници	 и	 друг	
печатен	материјал,	како	и	соодветни	електронски	
медиуми	(вклучително	ЦД-РОМ	и	ЦД-а)	
кл.	 42	 -	 компјутерско	 програмирање;	 дизајн	 и	
развој	на	компјутерски	хардвер	и	софтвер;	услуги	
со	 бази	 на	 податоци,	 имено	 изнајмување	 или	
временски	пристап	за	работа	со	бази	на	податоци,	
како	и	собирање	и	испорака	на	податоци,	вести	и	
информации;	 изнајмување	 опрема	 за	 обработка	
на	 податоци	 и	 компјутери;	 проектирање	 и	
планирање	 на	 телекомуникациска	 опрема,	
планирање	технички	проекти	
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Trgovski marki

228

13599

(111)	 13599	 (151)	 30/01/2008
(210)	 TM		2006/128	 (220)	 07/02/2006
	 	 (181)	 07/02/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 T-Mobile International AG&Co.KG
 Landgrabenweg 151 53227 Bonn, DE
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

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

RELAX 500

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 9	 -	 апарати	 и	 инструменти,	 електрични,	
електронски,	 оптички,	 за	 вагање,	 мерење,	
сигнализација,	 контрола	 (инспекција)	 и	 настава	
(вклучени	 во	 класата	 9);	 апарати	 за	 снимање,	
пренос,	 производство	 и	 репродукција	 на	 звук,	
слика	 или	 податоци;	 машински-читливи	 носачи	
на	 податоци;	 автоматски	 машини	 и	 механизми	
за	 апарати	 што	 се	 задвижуваат	 со	 пара	 или	 со	
жетон;	 регистар	 каси,	 сметачки	 машини,	 опрема	
за	обработка	на	податоци	и	компјутери	
кл.	16	-		хартија,	картон	и	производи	од	нив	(вклучени	
во	 класата	 16);	 печатени	 работи;	 печатени	 и/
или	 жигосани,	 франкирани	 карти	 изработени	 од	
картон	 или	 пластика;	 книговезачки	 материјал;	
фотографии;	 канцелариски	 материјал;	 лепила	
за	 канцелариска	 или	 куќна	 употреба;	 уметнички	
материјали;	 четки	 и	 четкички	 за	 бојосување	 и	
цртање;	 машини	 за	 пишување	 и	 канцелариски	
реквизити	 (освен	 мебел);	 материјали	 за	 обука	 и	
настава	 (освен	 апарати);	 пластични	 материјали	
за	пакување	(вклучени	во	класата	16);	печатарски	
букви;	клишеи	
кл.	 35	 -	 огласување;	 водење	 работи;	 деловно	
управување;	канцелариски	работи	
кл.	 38	 -	 телекомуникации,	 дистрибуција	 и	
изнајмување	 опрема	 за	 телекомуникации,	
вклучително	истата	и	за	радио	и	телевизија	
кл.	 41	 -	 образовни	 услуги;	 подготвување	 обука,	
разонода;	 спортски	 и	 културни	 активности;	
издавање	 и	 објавување	 книги,	 весници	 и	 друг	
печатен	материјал,	како	и	соодветни	електронски	
медиуми	(вклучително	ЦД-РОМ	и	ЦД-а)	
кл.	 42	 -	 компјутерско	 програмирање;	 дизајн	 и	
развој	на	компјутерски	хардвер	и	софтвер;	услуги	
со	 бази	 на	 податоци,	 имено	 изнајмување	 или	
временски	пристап	за	работа	со	бази	на	податоци,	
како	и	собирање	и	испорака	на	податоци,	вести	и	
информации;	изнајмување	опрема	за	обработка	на	
податоци	и	компјутери;	проектирање	и	планирање	
на	 телекомуникациска	 опрема,	 планирање	
технички	проекти	

(111)	 13604	 (151)	 30/01/2008
(210)	 TM		2006/129	 (220)	 07/02/2006
	 	 (181)	 07/02/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 T-Mobile International AG&Co.KG
 Landgrabenweg 151 53227 Bonn, DE
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

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

RELAX CLEVER

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 9	 -	 апарати	 и	 инструменти,	 електрични,	
електронски,	 оптички,	 за	 вагање,	 мерење,	
сигнализација,	 контрола	 (инспекција)	 и	 настава	
(вклучени	 во	 класата	 9);	 апарати	 за	 снимање,	
пренос,	 производство	 и	 репродукција	 на	 звук,	
слика	 или	 податоци;	 машински-читливи	 носачи	
на	 податоци;	 автоматски	 машини	 и	 механизми	
за	 апарати	што	 се	 задвижуваат	 со	 пара	 или	 со	
жетон;	 регистар	 каси,	 сметачки	машини,	 опрема	
за	обработка	на	податоци	и	компјутери	
кл.	16	-		хартија,	картон	и	производи	од	нив	(вклучени	
во	 класата	 16);	 печатени	 работи;	 печатени	 и/
или	 жигосани,	франкирани	 карти	 изработени	 од	
картон	 или	 пластика;	 книговезачки	 материјал;	
фотографии;	 канцелариски	 материјал;	 лепила	
за	 канцелариска	 или	 куќна	 употреба;	 уметнички	
материјали;	 четки	 и	 четкички	 за	 бојосување	 и	
цртање;	 машини	 за	 пишување	 и	 канцелариски	
реквизити	 (освен	мебел);	 материјали	 за	 обука	 и	
настава	 (освен	 апарати);	 пластични	 материјали	
за	пакување	(вклучени	во	класата	16);	печатарски	
букви;	клишеи	
кл.	 35	 -	 огласување;	 водење	 работи;	 деловно	
управување;	канцелариски	работи	
кл.	 38	 -	 телекомуникации,	 дистрибуција	 и	
изнајмување	 опрема	 за	 телекомуникации,	
вклучително	истата	и	за	радио	и	телевизија	
кл.	 41	 -	 образовни	 услуги;	 подготвување	 обука,	
разонода;	 спортски	 и	 културни	 активности;	
издавање	 и	 објавување	 книги,	 весници	 и	 друг	
печатен	материјал,	како	и	соодветни	електронски	
медиуми	(вклучително	ЦД-РОМ	и	ЦД-а)	
кл.	 42	 -	 компјутерско	 програмирање;	 дизајн	 и	
развој	на	компјутерски	хардвер	и	софтвер;	услуги	
со	 бази	 на	 податоци,	 имено	 изнајмување	 или	
временски	пристап	за	работа	со	бази	на	податоци,	
како	и	собирање	и	испорака	на	податоци,	вести	и	
информации;	 изнајмување	 опрема	 за	 обработка	
на	 податоци	 и	 компјутери;	 проектирање	 и	
планирање	 на	 телекомуникациска	 опрема,	
планирање	технички	проекти	



Glasnik, 15/2,  str. 213-351, april 2008 Skopje   

Trgovski marki
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13594

(111)	 13598	 (151)	 30/01/2008
(210)	 TM		2006/130	 (220)	 07/02/2006
	 	 (181)	 07/02/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 T-Mobile International AG&Co.KG
 Landgrabenweg 151 53227 Bonn, DE
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

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

RELAX ECO

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 9	 -	 апарати	 и	 инструменти,	 електрични,	
електронски,	 оптички,	 за	 вагање,	 мерење,	
сигнализација,	 контрола	 (инспекција)	 и	 настава	
(вклучени	 во	 класата	 9);	 апарати	 за	 снимање,	
пренос,	 производство	 и	 репродукција	 на	 звук,	
слика	 или	 податоци;	 машински-читливи	 носачи	
на	 податоци;	 автоматски	 машини	 и	 механизми	
за	 апарати	што	 се	 задвижуваат	 со	 пара	 или	 со	
жетон;	 регистар	 каси,	 сметачки	машини,	 опрема	
за	обработка	на	податоци	и	компјутери	
кл.	16	-		хартија,	картон	и	производи	од	нив	(вклучени	
во	 класата	 16);	 печатени	 работи;	 печатени	 и/
или	 жигосани,	франкирани	 карти	 изработени	 од	
картон	 или	 пластика;	 книговезачки	 материјал;	
фотографии;	 канцелариски	 материјал;	 лепила	
за	 канцелариска	 или	 куќна	 употреба;	 уметнички	
материјали;	 четки	 и	 четкички	 за	 бојосување	 и	
цртање;	 машини	 за	 пишување	 и	 канцелариски	
реквизити	 (освен	мебел);	 материјали	 за	 обука	 и	
настава	 (освен	 апарати);	 пластични	 материјали	
за	пакување	(вклучени	во	класата	16);	печатарски	
букви;	клишеи	
кл.	 35	 -	 огласување;	 водење	 работи;	 деловно	
управување;	канцелариски	работи	
кл.	 38	 -	 телекомуникации,	 дистрибуција	 и	
изнајмување	 опрема	 за	 телекомуникации,	
вклучително	истата	и	за	радио	и	телевизија	
кл.	 41	 -	 образовни	 услуги;	 подготвување	 обука,	
разонода;	 спортски	 и	 културни	 активности;	
издавање	 и	 објавување	 книги,	 весници	 и	 друг	
печатен	материјал,	како	и	соодветни	електронски	
медиуми	(вклучително	ЦД-РОМ	и	ЦД-а)	
кл.	 42	 -	 компјутерско	 програмирање;	 дизајн	 и	
развој	на	компјутерски	хардвер	и	софтвер;	услуги	
со	 бази	 на	 податоци,имено	 изнајмување	 или	
временски	пристап	за	работа	со	бази	на	податоци,	
како	и	собирање	и	испорака	на	податоци,	вести	и	
информации;	 изнајмување	 опрема	 за	 обработка	
на	 податоци	 и	 компјутери;	 проектирање	 и	
планирање	 на	 телекомуникациска	 опрема,	
планирање	технички	проекти	

(111)	 13594	 (151)	 30/01/2008
(210)	 TM		2006/131	 (220)	 07/02/2006
	 	 (181)	 07/02/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 T-Mobile International AG&Co.KG
 Landgrabenweg 151 53227 Bonn, DE
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

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

RELAX HOLIDAY

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 9	 -	 апарати	 и	 инструменти,	 електрични,	
електронски,	 оптички,	 за	 вагање,	 мерење,	
сигнализација,	 контрола	 (инспекција)	 и	 настава	
(вклучени	 во	 класата	 9);	 апарати	 за	 снимање,	
пренос,	 производство	 и	 репродукција	 на	 звук,	
слика	 или	 податоци;	 машински-читливи	 носачи	
на	 податоци;	 автоматски	 машини	 и	 механизми	
за	 апарати	што	 се	 задвижуваат	 со	 пара	 или	 со	
жетон;	 регистар	 каси,	 сметачки	машини,	 опрема	
за	обработка	на	податоци	и	компјутери	
кл.	16	-		хартија,	картон	и	производи	од	нив	(вклучени	
во	 класата	 16);	 печатени	 работи;	 печатени	 и/
или	 жигосани,	франкирани	 карти	 изработени	 од	
картон	 или	 пластика;	 книговезачки	 материјал;	
фотографии;	 канцелариски	 материјал;	 лепила	
за	 канцелариска	 или	 куќна	 употреба;	 уметнички	
материјали;	 четки	 и	 четкички	 за	 бојосување	 и	
цртање;	 машини	 за	 пишување	 и	 канцелариски	
реквизити	 (освен	мебел);	 материјали	 за	 обука	 и	
настава	 (освен	 апарати);	 пластични	 материјали	
за	пакување	(вклучени	во	класата	16);	печатарски	
букви;	клишеи	
кл.	 35	 -	 огласување;	 водење	 работи;	 деловно	
управување;	канцелариски	работи	
кл.	 38	 -	 телекомуникации,	 дистрибуција	 и	
изнајмување	 опрема	 за	 телекомуникации,	
вклучително	истата	и	за	радио	и	телевизија	
кл.	 41	 -	 образовни	 услуги;	 подготвување	 обука,	
разонода;	 спортски	 и	 културни	 активности;	
издавање	 и	 објавување	 книги,	 весници	 и	 друг	
печатен	материјал,	како	и	соодветни	електронски	
медиуми	(вклучително	ЦД-РОМ	и	ЦД-а)	
кл.	 42	 -	 компјутерско	 програмирање;	 дизајн	 и	
развој	на	компјутерски	хардвер	и	софтвер;	услуги	
со	 бази	 на	 податоци,	 имено	 изнајмување	 или	
временски	пристап	за	работа	со	бази	на	податоци,	
како	и	собирање	и	испорака	на	податоци,	вести	и	
информации;	 изнајмување	 опрема	 за	 обработка	
на	 податоци	 и	 компјутери;	 проектирање	 и	
планирање	 на	 телекомуникациска	 опрема,	
планирање	технички	проекти	
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13742

(111)	 13742	 (151)	 14/02/2008
(210)	 TM		2006/141	 (220)	 08/02/2006
	 	 (181)	 08/02/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 T-Mobile International AG&Co.KG
 Landgrabenweg 151 53227 Bonn, DE
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

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

TELLY

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 9	 -	 апарати	 и	 инструменти-електрични,	
електронски,	 оптички,	 за	 вагање,	 мерење,	
сигнализација,	 контрола	 (инспекција)	 и	 настава	
(вклучени	 во	 класата	 9);	 апарати	 за	 снимање,	
пренос,	 производство	 и	 репродукција	 на	 звук,	
слика	 или	 податоци;	 машински-читливи	 носачи	
на	 податоци;	 автоматски	 машини	 и	 механизми	
за	 апарати	 што	 се	 задвижуваат	 со	 пара	 или	 со	
жетон;	 регистар	 каси,	 сметачки	 машини,	 опрема	
за	обработка	на	податоци	и	компјутери	
кл.	16	-	хартија,	картон	и	производи	од	нив	(вклучени	
во	 класата	 16);	 печатени	 работи;	 печатени	 и/
или	 жигосани,	 франкирани	 карти	 изработени	 од	
картон	 или	 пластика;	 книговезнички	 материјал;	
фотографии;	 канцелариски	 материјал;	 лепила	
за	 канцелариска	 или	 куќна	 употреба;	 уметнички	
материјали;	четки	и	четкички	за	бојосување,	боење	
и	цртање;	машини	 за	 пишување	и	 канцелариски	
реквизити	 (освен	 мебел);	 материјали	 за	 обука	 и	
настава	 (освен	 апарати);	 пластични	 материјали	
за	пакување	(вклучени	во	класата	16);	печатарски	
букви;	клишеа	
кл.	 35	 -	 огласување;	 водење	 работи;	 деловно	
управување;	канцелариски	работи	
кл.	 36	 -	 осигурување;	 финансиски	 работи;	
парични	 (монетарни)	 работи;	 работи	 врзани	 за	
недвижности	
кл.	 38	 -	 телекомуникации,	 дистрибуција	 и	
изнајмување	 опрема	 за	 телекомуникации,	
вклучително	истата	и	за	радио	и	телевизија	
кл.	 41	 -	 образовни	 услуги;	 подготвување	 обука,	
разонода;	 спортски	 и	 културни	 активности;	
издавање	 и	 објавување	 книги,	 весници	 и	 друг	
печатен	материјал,	како	и	соодветни	електронски	
медиуми	(вклучително	ЦД-РОМ	и	ЦД-а)	
кл.	 42	 -	 компјутерско	 програмирање;	 дизајн	 и	
развој	на	компјутерски	хардвер	и	софтвер;	услуги	
со	 бази	 на	 податоци,	 имено	 изнајмување	 или	
временски	пристап	за	работа	со	бази	на	податоци,	
како	и	собирање	и	испорака	на	податоци,	вести	и	
информации;	изнајмување	опрема	за	обработка	на	
податоци	и	компјутери;	проектирање	и	планирање	
на	 телекомуникациска	 опрема,	 планирање	
технички	проекти	

(111)	 13603	 (151)	 30/01/2008
(210)	 TM		2006/163	 (220)	 08/02/2006
	 	 (181)	 08/02/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 T-Mobile International AG&Co.KG
 Landgrabenweg 151 53227 Bonn, DE
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

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

RELAX

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 9	 -	 апарати	 и	 инструменти	 електрични,	
електронски,	 оптички,	 за	 вагање,	 мерење,	
сигнализација,	 контрола	 (инспекција)	 и	 настава	
(вклучени	 во	 класата	 9);	 апарати	 за	 снимање,	
пренос,	 производство	 и	 репродукција	 на	 звук,	
слика	 или	 податоци;	 машински-читливи	 носачи	
на	 податоци;	 автоматски	 машини	 и	 механизми	
за	 апарати	 што	 се	 покренуваат	 со	 пара	 или	 со	
жетон;	 регистар	 каси,	 сметачки	машини,	 опрема	
за	обработка	на	податоци	и	компјутери	
кл.	16	-	хартија,	картон	и	производи	од	нив	(вклучени	
во	 класата	 16);	 печатени	 работи;	 печатени	 и/
или	 жигосани,	франкирани	 карти	 изработени	 од	
картон	 или	 пластика;	 книговезачки	 материјал;	
фотографии;	 канцелариски	 материјал;	 лепила	
за	 канцелариска	 или	 куќна	 употреба;	 уметнички	
материјали;	четки	и	четкички	за	фарбање,	боење	
и	цртање;	машини	за	пишување	и	канцелариски	
реквизити	 (освен	мебел);	 материјали	 за	 обука	 и	
настава	 (освен	 апарати);	 пластични	 материјали	
за	пакување	(вклучени	во	класата	16);	печатарски	
букви;	клишеа	
кл.	 35	 -	 огласување;	 водење	 работи;	 деловно	
управување;	канцелариски	работи	
кл.	 38	 -	 телекомуникации,	 дистрибуција	 и	
изнајмување	 опрема	 за	 телекомуникации,	
вклучително	и	истата	за	радио	и	телевизија	
кл.	 41	 -	 образовни	 услуги;	 подготвување	 на	
обука,	разонода;	спортски	и	културни	активности;	
издавање	 и	 објавување	 книги,	 весници	 и	 друг	
печатен	материјал,	како	и	соодветни	електронски	
медиуми	(вклучително	ЦД-РОМ	и	ЦД-а)	
кл.	 42	 -	 компјутерско	 програмирање;	 дизајн	 и	
развој	на	компјутерски	хардвер	и	софтвер;	услуги	
со	 бази	 на	 податоци,	 имено,	 изнајмување	 или	
временски	пристап	за	работа	со	бази	на	податоци,	
како	и	собирање	и	испорака	на	податоци,	вести	и	
информации;	 изнајмување	 опрема	 за	 обработка	
на	 податоци	 и	 компјутери;	 проектирање	 и	
планирање	 на	 телекомуникациска	 опрема,	
планирање	технички	проекти	
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13910

(111)	 13815	 (151)	 25/02/2008
(210)	 TM		2006/170	 (220)	 08/02/2006
	 	 (181)	 08/02/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 НИД „НОВИ СТРАНИЦИ” А-Ш ДОО СКОПЈЕ
 ул. Сава Ковачевиќ бр. 10-Б, MK
(540)	

(591)	 црвена,	црна	и	сива
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	16	 -	 хартија,	 картон	и	 производи	од	нив	што	
не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	 	 печатени	
работи,	 	 книговезнички	 материјал,	 фотографии,	
канцелариски	 материјал,	 канцелариски	 прибор	
(освен	 мебел),	 материјали	 за	 пакување	 што	 не	
се	опфатени	во	другите	класи;	печатарски	букви;	
клишиња	
кл.	18	-	кожа	и	имитација	од	кожа	и	производите	од	
нив	што	не	се	опфатени	со	другите	класи;	куфери	
и	патни	торби;	чадори	за	дожд	и	за	сонце	
кл.	35	 -	 огласување	и	рекламирање;	 уредувачка	
дејност;	водење	работење;		канцелариски	работи	

(111)	 13823	 (151)	 25/02/2008
(210)	 TM		2006/186	 (220)	 15/02/2006
	 	 (181)	 15/02/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 „DAFLORN” OOD
 8, Jordan Jovkov str., BG-9300 DOBRICH, BG
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

LACTILLY

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	1	-	хемиски	производи	за	индустријата,	науката	
и	 фотографиите,	 како	 и	 за	 земјоделството,	
градинарството	и	шумарството;	хемиски	производи	
за	конзервирање	прехранбени	производи	
кл.	 3	 -	 козметика,	 парфимерија,	 есенцијални	
масла;	 сапуни,	 средства	 за	 белење	 и	 други	
супстанции	 за	 перење,	 препарати	 за	 чистење,	
полирање,	 триење	 и	 нагризување,	 лосиони	 за	
коса;	препарати	за	нега	на	забите	

кл.	 5	 -	 фармацевтски	 и	 ветеринарни	 производи;	
санитарни	 производи	 за	 медицинска	 употреба,	
храна	 за	 бебиња,	 фластери,	 материјали	 за	
завои,	материјали	за	пломбирање	заби,	забарски	
восок;	 средства	 за	 дезинфекција,	 препарати	 за	
уништување	штетници;	фунгициди,	хербициди	
кл.	29	 -	 млеко	 и	млечни	 производи;	месо,	 риба,	
живина	и	дивеч;	месни	преработки,	конзервирано,	
сушено	и	варено	овошје	и	зеленчук,	желе,	џемови,	
компоти,	јајца,	масло	и	масти	за	јадење	
кл.	 35	 -	 огласување;	 водење	 на	 работење;	
бизнис	 администарција,	 канцелариски	 работи,	
демонстрација	на	производи,	промоција	/продажба	
за	трето	лице/,	испитување	на	јавното	мислење,	on	
line	рекламирање	по	пат	на	компјутерска	мрежа;	
организирање	 изложби	 во	 комерцијални	 или	
рекламни	 цели,	 објавување	 рекламни	 текстови;	
дистрибуција	 на	 примероци;	 агенции	 за	 увоз-
извоз;	бизнис	информации	

(111)	 13824	 (151)	 25/02/2008
(210)	 TM		2006/187	 (220)	 16/02/2006
	 	 (181)	 16/02/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Друштво за инжинеринг, проектирање, 

монтажа, производство и трговија КОДИНГ 
ДООЕЛ

 1000 СКОПЈЕ ул. Шарпланинска бб, MK
(740)	 МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ,	Д.О.О.	Скопје	
	 Ул.	Апостол	Гусларот	3,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 сина,	црвена	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	32	-	минерална	и	сода	вода	
кл.	 37	 -	 градежни	 конструкции,	 поправки,	
инсталациски	услуги	
кл.	40	-	обработка	на	материјали	

(111)	 13910	 (151)	 03/03/2008
(210)	 TM		2006/195	 (220)	 20/02/2006
	 	 (181)	 20/02/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 
 (also trading as TOYOTA MOTOR 

CORPORATION)
 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

VERSO
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13904

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 12	 -	 автомобили	 и	 структурни	 делови	 за	
истите	

(111)	 13904	 (151)	 03/03/2008
(210)	 TM		2006/196	 (220)	 20/02/2006
	 	 (181)	 20/02/2016
	 	 	(450)	30/04/2008
(732)	 GPX International Tire Corporation
730 Eastern Avenue Malden, MA 02148-0070, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

PRIMEX

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	12	-	гуми,	гуми	за	патнички	возила,	гуми	за	лесни	
камиони,	 гуми	 за	 трактори,	 гуми	 за	 фармерски	
направи,	 шумски	 гуми,	 земјоделски	 гуми,	 гуми	
за	 камиони,	 индустриски	 гуми,	 гуми	 за	 теренски	
возила,	 гуми	 за	 возила	 за	 сите	 терени,	 гуми	 за	
тревници	 и	 градини,	 помошни	 (додатни)	 гуми,	
гуми	за	воени	возила,	гуми	за	возила	за	ракување	
со	 материјали,	 гасеници	 за	 возила	 направени	
од	 гума,	 гумен	валец	на	полни	 гуми,	пневматски	
обликувани	цврсти	гуми	и	полиуретански	гуми	

(111)	 13576	 (151)	 31/01/2008
(210)	 TM		2006/199	 (220)	 20/02/2006
	 	 (181)	 20/02/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Друштво за транспорт, трговија и услуги МОНО 

ТРЕЈД експорт-импорт ДОО Скопје
 ДТЦ Мавровка, ламела C спрат 6/12 
 1000 Скопје, MK
(740)	 НОШПАЛ		БОРИС,	адвокат	
	 Ул.	„Љубљанска’’	бб,	1000	Скопје,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 зелена,	портокалова,	црна	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 30	 -	 кафе,	 чај,	 какао,	 шеќер,	 ориз,	 тапиока,	
саго,	 замена	 за	 кафе,	 брашно	 и	 производи	 од	
жито,	леб,	сладолед,	мед,	меласа,	квасец,	прашок	
за	печење,	сол,	сенф,	оцет,	сосеви	(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.	 43	 -	 подготвување	 храна	 и	 пијалаци;	
привремено	сместување	

(111)	 13908	 (151)	 03/03/2008
(210)	 TM		2006/202	 (220)	 21/02/2006
	 	 (181)	 21/02/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Dow AgroSciences LLC
 9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, 

US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

TREFLAN

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 5	 -	 пестициди,	 препарати	 за	 уништување	
штетници,	фунгициди,	хербициди	и	инсектициди	

(111)	 13909	 (151)	 03/03/2008
(210)	 TM		2006/203	 (220)	 21/02/2006
	 	 (181)	 21/02/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Dow AgroSciences LLC
 9330 Zionsville Road, Indianapolis, 
 Indiana 46268, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

LONTREL

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 5	 -	 пестициди,	 препарати	 за	 уништување	
штетници,	фунгициди,	хербициди	и	инсектициди	

(111)	 13747	 (151)	 13/02/2008
(210)	 TM		2006/205	 (220)	 22/02/2006
	 	 (181)	 22/02/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 KONTREKS DOO Aleksandar i dr. 
 ul. Bukureska 3, Skopje, MK
(540)	



Glasnik, 15/2,  str. 213-351, april 2008 Skopje   

Trgovski marki

233

13605

(591)	 црна	и	црвена
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	11	-	клима	уреди	

(111)	 13681	 (151)	 07/02/2008
(210)	 TM		2006/214	 (220)	 22/02/2006
	 	 (181)	 22/02/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 HERBALIFE INTERNATIONAL, INC.
 1800 Century Park East Los Angeles, 
 California 90067, US
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

NITEWORKS

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	32	-	безалкохолни	пијалaци	и	други	препарати	
за	правење	безалкохолни	пијалaци	

(111)	 13605	 (151)	 29/01/2008
(210)	 TM		2006/224	 (220)	 23/02/2006
	 	 (181)	 23/02/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 МАКПРОМЕТ-Штип
 Брегалничка бб. 2000 Штип, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

BAZOOKA

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	30	-	алги	/мирудија/,	анис	за	посипување,	анис	
/зрнца/,	 арашид	 /слатки	 врз	 база	 на	 арашид/,	
ароматични	препарати	за	употреба	во	исхраната,	
ароми	за	слатки	(различни	од	етеричните	масла),	
ароми	/мирудии/	(различни	од	етеричните	масла),	
бадеми	 (слатки	 врз	 база	 на	 бадеми),	 бадеми	
пржени	 во	 шеќер,	 бадемово	 тесто,	 бело	 кафе,	
бисквити,	бобинки	(брашно	од	бобинки),	божиќни	
дрва	(слатки	за	украсување	на	божиќните	дрва),	
бонбони,	 брашно	 (јадења	 врз	 база	 на	 брашно),	
брашно	(најфино	пченкарно	брашно),	брашно	од	
синап,	бриоши	/печиво/,	ванилија	/арома/,	ванилин	
/надоместок	за	ванилија/,	вафли,	врзивни	средства	
за	 колбаси,	 гликоза	 за	 употреба	 во	 исхраната,	
гриз,	 гуми	 за	 џвакање,	 двопек	 /препечен	 леб/,	
диви	 ореви	 за	 употреба	 во	 исхраната,	 ѓумбир	 /
мирудија/,	 екстракти	 за	 исхрана	 /со	 исклучок	 на	
етеричните	есенции	и	масла/,	екстракти	на	слад	за	
употреба	во	исхраната,	жита	(приправки	од	жита),	
жита	(снегулки	од	сушени	жита),	жито	(брашно	од	

жито),	замрзната	павлака,	згуснувачи	за	готвење	
на	прехранбени	продукти,	зоб	(продукти	врз	база	
на	 зоб),	 зоб	 /истолчен/,	 зоб	 /исчистен/,	 зобени	
снегулки,	 зобено	 брашно,	 јачмен	 /лупен/,	 јачмен	
/толчен/,	 јачмено	 брашно,	 јуфки,	 какао,	 какао	
(пијалаци	 врз	 база	 на	 какао),	 какао	 (производи	
од	какао),	какао	со	млеко,	карамел	бонбони,	кари	
/мирудија/,	кафе,	кафе	(ароми),	кафе	надоместок	
за	 кафе),	 кафе	 (пијалаци	 врз	 база	 на	 кафе),	
кафе	 (растителни	 производи	што	 го	 заменуваат	
кафето),	кафе	/зелено/,	кашички	врз	база	на	млеко	
за	 јадење,	 квасец,	 керевиз	 (сол	 од	 керевиз),	
кечап	 /сос/,	 компирово	 брашно	 за	 употреба	 во	
исхраната,	копра,	кускус,	ладни	пијалаци	/шербет/,	
леб,	мајонез,	макарони,	малтоза,	марципан	/слатки	
од	 шеќер	 и	 бадем/,	 матена	 павлака	 (производи	
за	зацврстување	на	матената	павлака),	матична	
млеч	 за	 исхрана	 на	 луѓето	 /не	 е	 за	 медицинска	
употреба/,	 мед,	 медени	 слатки,	 меласа,	 меласа	
(сируп	од	меласа),	мелена	пченка,	мента	(бонбони	
од	мента),	мента	за	слатки,	месни	пити,	мирудии,	
мирудии	 /зачини/,	 мирудии,	 ароматични,	 морска	
вода	за	кујна,	морски	оревчиња,	мраз	за	ладење,	
мраз	/прехранбен/,	некиснет	леб,	овошни	слатки,	
ориз,	оцет,	палачинки,	пастили	/бонбони/,	пенушка	
/герма/,	пивски	оцет,	пијалаци	(ароми	за	пијалаци)	
различни	 од	 етеричните	 масла,	 пијалаци	 врз	
база	на	какао,	пијалаци	врз	база	на	кафе,	пимент	
(зачин),	пиперка	/мирудија/,	пица,	погача	/од	жито/	
за	употреба	во	исхраната,	прехранбено	брашно,	
пржена	пченка,	природни	засладувачи,	прополис	
/производ	 на	 пчела/	 за	 употреба	 на	 луѓето,	
пудинзи,	пченкарни	пуканки	/поп	-	корн/,	пченкарни	
снегулки,	 пченкарно	 брашно,	 пченкарно	 брашно	
за	 луѓето,	 равиоли	 /тестенина/,	 саго	 /скроб	 од	
семе	на	саго	-	палма/,	салати	(сосови	за	салати),	
саќести	 слатки,	 сендвичи,	 сенф,	 ситни	 јуфки,	
скроб	 за	 преупотреба	 во	 исхраната,	 скроб	 за	
употреба	 во	 исхраната,	 скробни	 производи	 за	
употреба	 во	 исхраната,	 слад	 (екстракт	 на	 слад)	
за	 исхрана,	 слад	 (слатки	 од	 слад)	 за	 исхрана,	
слад	за	исхрана,	сладолед,	сладолед	(прашок	за	
сладолед),	сладолед	 (средства	за	зацврстување	
на	 сладоледот),	 слаткарски	 производи,	 слатки,	
слатки,	 слатки	 (прашок	 за	слатки),	 слатки	 (тесто	
за	слатки),	слатки	од	бадем,	смекнување	на	месо	
(производи	за	смекнување	на	месото	за	употреба	
во	домакинството),	соја	(брашно	од	соја),	сол	за	
конзервирање	прехранбени	продукти,	 сол	 /за	 во	
јадење/,	 сосови	 од	 репки,	 сосови	 /со	 исклучок	
на	 сосови	 за	 салати/,	 стапчиња	 -	 слатки,	 суров	
мраз,	 природен	 или	 вештачки,	 тапиоца,	 тапиока	
(брашно	 од	 тапиока)	 за	 исхрана,	 тестенини,	
тестенини	за	исхрана,	торти,	украси	за	слатки	/за	
јадење/	за	слатки,	фабрика	за	брашно	(производи	
на	 фабрика	 за	 брашно),	 ферменти	 за	 тесто,	
фино	ситно	печиво,	фондани	/врста	бонбони/,	
цикорија	 /сурогат	 на	 кафе/,	 цимет	 /мирудија/,	
црн	пипер,	црн	шеќер,	чаеви	/не	се	за	медицинска	
употреба/,	чај,	чајни	колачиња	/мињони/,	чоколадни	
пијалаци,	 чоколадно	 млеко	 /напивка/,	 чоколадо,	
шајчиња,	 шафран	 /зачин/,	 шеќер,	 шеќер	 /жолт/	
за	 употреба	 во	 исхраната,	 шеќерни	 производи,	
шеќерни	производи	за	украсување	божиќни	дрва,	
шоу	-	шоу	/мирудија/,	шпагети	
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кл.	 31	 -	 агруми	 /јужно	 овошје/,	 алги	 за	 исхрана	
на	 луѓето	 и	 животните,	 арашиди	 (брашно	 од	
арашид)	за	животни,	арашиди	(погачи	од	арашид)	
за	 животни,	 арашиди	 /овошје/,	 бадеми	 /овошје/,	
бобинки	 во	 свежа	 состојба,	 бобинки	 /овошје/,	
божиќни	дрва	/за	китење/,	бор	/шишарки/,	брашно	
за	животни,	брашно	за	товење,	вар	за	крма,	венци	
од	 природно	 цвеќе,	 винова	 лоза	 (пенушка	 на	
винова	лоза),	вински	талог,	градинарско	зеленило	
/свежо/,	 грашок	 /свеж/,	 грмушки,	 грозје	 /свежо/,	
дага	(морска	школка)	 /живи/,	добиток	(добиточен	
квасец),	 добиток	 (храна	 за	 добиток),	 добиточна	
репка,	добиточна	сол,	додатоци	за	крма	/не	се	за	
медицинска	употреба/,	домашни	миленици	/храна	
за	 домашни	 миленици/,	 дрво	 со	 кора,	 дудинки,	
елен	 печурка	 /свежа/,	 живина	 за	 одгледување,	
живина	 /жива/,	 животни	 од	 резерват,	 животни	 -	
живи,	жита	(остатоци	од	обработка)	за	добиточна	
храна,	жита	во	зрно	/не	обработени/,	жито,	зелена	
салата,	 зоб,	 зрна	 /жита/,	 зрнца	 за	 исхрана	 на	
животните,	 исушени	 растенија	 за	 украсување,	
јајца	од	дудов	свилец,	јајца	за	насад,	јастог	/жив/,	
јастози	 /живи/,	 јачмен,	 какао	 во	 зрна	 /во	 сурова	
состојба/,	 какао	 во	 зрна	 /во	 сурова	 состојба/,	
кашичка	 /храна	 за	 кучиња/,	 кокосов	 орев,	
кокосов	орев	 (кора	на	 кокосов	орев),	 кола	 (орев	
кола),	 комиња	 /дроб/,	 комиње	 од	шеќерна	 трска	
/во	сурова	состојба/,	компири,	коприва,	корени	за	
употреба	 во	 исхраната,	 кори	 /сурови/,	 костен	 во	
свежа	состојба,	краставички,	крма,	крма	за	јакнење,	
круши,	купови	на	хмел,	кучешки	колачиња,	легла	
(производи	за	животински	легла),	лежење	на	јајца	
(производи	за	лежење	јајца),	ленено	брашно	
/крма/,	леќа	/зеленчук/	свежа,	лешници,	лимони,	
лук	 (свеж)	 /зеленчук/,	 луковици	 /грутки/,	 луковици	
/цветни/,	 мамка	 за	 риболов	 /жива/,	 мароно	 /свежи/,	
маслинки	/свежи/,	мекотели	/живи/,	мицелиј,	напој	
со	трици	/храна	за	добиток/,	одгледување	(живина	
за	 одгледување),	 одгледување	 (производи	 за	
одгледување),	 ореви,	 оризово	 брашно	 /крма/,	
остриги	/живи/,	отпадоци	од	дестилација	/за	сточна	
храна/	палми,	палмини	листови,	печурки	/свежи/,	
пиперка	 /растение/,	 плута	 /сурова/,	 портокали,	
прекрупа	 за	 живина,	 прехранбени	 производи	 за	
животни,	 прехранбени	 производи	 за	 јакнење	 /за	
животни/,	 природен	 тревник,	 природно	 цвеќе,	
протеини	за	исхрана	на	животните,	птици	(храна	
за	 птици),	 пченица,	 пченка	 пченкарна	 погача,	
рабарбара	 /растение/	 ракови	 /слатководни/	
живи,	 ракчиња	 /живи/,	 растенија	 ,	 репка	 (колач	
од	 репка	 за	 стока)	 ’рж,	 риби	 /живи/,	 рибна	 икра,	
’ркулци	 /ботаника/,	 рокчиња	 /за	 јадење/,	 ружи	
/грмушки/,	 смрека,	 свеж	 зеленчук,	 свежо	овошје,	
сезам,	семе,	сено,	сипина	коска	за	птици,	слад	за	
пиварница	и	 за	фабрики	 за	алкохолни	пијалаци,	
слама	 за	 прекривање	 на	 хумусот,	 слама	 /крма/,	
стебла,	стебла	 /растение/,	струготини	од	дрво	за	
производство	 на	 целулозна	 маса,	 суви	 кокосови	
јадра,	 суво	 цвеќе	 за	 украсување,	 сурово	 дрво,	
тиква,	 товење	на	животни	 (производи	 за	 товење	
на	животните),	тресет	за	животински	легла,	трици	
од	жита,	трици	од	жито,	троп	/комиње	од	овошје/,	
фиданки	 за	 расад,	 хмел,	 храна	 за	 животни,	
хумусни	 прекривки,	 цветен	 прав	 /суровина/,	
цикорија	 /корен	 на	 цикорија/	 цикорија	 /салата/,	

шеќерна	трска,	школки	/живи/	
кл.	 35	 -	 услуги	 при	 продажба	 на	 големо	 мало	
со:	 алги	 /мирудија/,	 анис	 за	 посипување,	 анис	
/зрнца/,	 арашид	 /слатки	 врз	 база	 на	 арашид/,	
ароматични	препарати	за	употреба	во	исхраната,	
ароми	за	слатки	(различни	од	етеричните	масла),	
ароми	/мирудии/	(различни	од	етеричните	масла),	
бадеми	 (слатки	 врз	 база	 на	 бадеми),	 бадеми	
пржени	 во	 шеќер,	 бадемово	 тесто,	 бело	 кафе,	
бисквити,	бобинки	(брашно	од	бобинки),	божиќни	
дрва	(слатки	за	украсување	на	божиќните	дрва),	
бонбони,	 брашно	 (јадења	 врз	 база	 на	 брашно),	
брашно	(најфино	пченкарно	брашно),	брашно	од	
синап,	бриоши	/печиво/,	ванилија	/арома/,	ванилин	
/надоместок	за	ванилија/,	вафли,	врзивни	средства	
за	 колбаси,	 гликоза	 за	 употреба	 во	 исхраната,	
гриз,	гуми	за	џвакање,	двопек	/препечен	леб/,	диви	
ореви	 за	 употреба	 во	 исхраната,	 ѓумбир	 /мирудија/,	
екстракти	за	исхрана	/со	исклучок	на	етеричните	
есенции	и	масла/,	екстракти	на	слад	за	употреба	
во	 исхраната,	 жита	 (приправки	 од	 жита),	 жита	
(снегулки	 од	 сушени	 жита),	 жито	 (брашно	 од	
жито),	замрзната	павлака,	згуснувачи	за	готвење	
на	прехранбени	продукти,	зоб	(продукти	врз	база	
на	 зоб),	 зоб	 /истолчен/,	 зоб	 /исчистен/,	 зобени	
снегулки,	 зобено	 брашно,	 јачмен	 /лупен/,	 јачмен	
/толчен/,	 јачмено	 брашно,	 јуфки,	 какао,	 какао	
(пијалаци	 врз	 база	 на	 какао),	 какао	 (производи	
од	какао),	какао	со	млеко,	карамел	бонбони,	кари	
/мирудија/,	кафе,	кафе	(ароми),	кафе	надоместок	
за	 кафе),	 кафе	 (пијалаци	 врз	 база	 на	 кафе),	
кафе	 (растителни	 производи	што	 го	 заменуваат	
кафето),	кафе	/зелено/,	кашички	врз	база	на	млеко	
за	 јадење,	 квасец,	 керевиз	 (сол	 од	 керевиз),	 кечап	
/сос/,	 компирово	 брашно	 за	 употреба	 во	 исхраната,	
копра,	 кускус,	 ладни	 пијалаци	 /шербет/,	 леб,	
мајонез,	 макарони,	 малтоза,	 марципан	 /слатки	
од	 шеќер	 и	 бадем/,	 матена	 павлака	 (производи	
за	зацврстување	на	матената	павлака),	матична	
млеч	 за	 исхрана	 на	 луѓето	 /не	 е	 за	 медицинска	
употреба/,	 мед,	 медени	 слатки,	 меласа,	 меласа	
(сируп	од	меласа),	мелена	пченка,	мента	(бонбони	
од	мента),	мента	за	слатки,	месни	пити,	мирудии,	
мирудии	 /зачини/,	 мирудии,	 ароматични,	 морска	
вода	за	кујна,	морски	оревчиња,	мраз	за	ладење,	
мраз	/прехранбен/,	некиснет	леб,	овошни	слатки,	
ориз,	оцет,	палачинки,	пастили	/бонбони/,	пенушка	
/герма/,	пивски	оцет,	пијалаци	(ароми	за	пијалаци)	
различни	 од	 етеричните	 масла,	 пијалаци	 врз	
база	на	какао,	пијалаци	врз	база	на	кафе,	пимент	
(зачин),	пиперка	/мирудија/,	пица,	погача	/од	жито/	
за	употреба	во	исхраната,	прехранбено	брашно,	
пржена	пченка,	природни	засладувачи,	прополис	
/производ	 на	 пчела/	 за	 употреба	 на	 луѓето,	
пудинзи,	пченкарни	пуканки	/поп	-	корн/,	пченкарни	
снегулки,	 пченкарно	 брашно,	 пченкарно	 брашно	
за	 луѓето,	 равиоли	 /тестенина/,	 саго	 /скроб	 од	
семе	на	саго	-	палма/,	салати	(сосови	за	салати),	
саќести	 слатки,	 сендвичи,	 сенф,	 ситни	 јуфки,	
скроб	 за	 преупотреба	 во	 исхраната,	 скроб	 за	
употреба	 во	 исхраната,	 скробни	 производи	 за	
употреба	 во	 исхраната,	 слад	 (екстракт	 на	 слад)	
за	 исхрана,	 слад	 (слатки	 од	 слад)	 за	 исхрана,	
слад	за	исхрана,	сладолед,	сладолед	(прашок	за	
сладолед),	сладолед	 (средства	за	зацврстување	
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на	 сладоледот),	 слаткарски	 производи,	 слатки,	
слатки,	 слатки	 (прашок	 за	слатки),	 слатки	 (тесто	
за	слатки),	слатки	од	бадем,	смекнување	на	месо	
(производи	за	смекнување	на	месото	за	употреба	
во	домакинството),	соја	(брашно	од	соја),	сол	за	
конзервирање	прехранбени	продукти,	 сол	 /за	 во	
јадење/,	 сосови	 од	 репки,	 сосови	 /со	 исклучок	
на	 сосови	 за	 салати/,	 стапчиња	 -	 слатки,	 суров	
мраз,	 природен	 или	 вештачки,	 тапиоца,	 тапиока	
(брашно	 од	 тапиока)	 за	 исхрана,	 тестенини,	
тестенини	 за	 исхрана,	 торти,	 украси	 за	 слатки	
/за	 јадење/	 за	 слатки,	 фабрика	 за	 брашно	
(производи	 на	 фабрика	 за	 брашно),	 ферменти	
за	 тесто,	 фино	 ситно	 печиво,	 фондани	 /врста	
бонбони/,	 цикорија	 /сурогат	 на	 кафе/,	 цимет	
/мирудија/,	 црн	 пипер,	 црн	 шеќер,	 чаеви	 /не	 се	
за	 медицинска	 употреба/,	 чај,	 чајни	 колачиња	
/мињони/,	 чоколадни	пијалаци,	 чоколадно	млеко	
/напивка/,	 чоколадо,	 шајчиња,	 шафран	 /зачин/,	
шеќер,	 шеќер	 /жолт/	 за	 употреба	 во	 исхраната,	
шеќерни	 производи,	 шеќерни	 производи	 за	
украсување	божиќни	дрва,	шоу	 -	шоу	 /мирудија/,	
шпагети,	 агруми	 /јужно	 овошје/,	 алги	 за	 исхрана	
на	 луѓето	 и	 животните,	 арашиди	 (брашно	 од	
арашид)	за	животни,	арашиди	(погачи	од	арашид)	
за	 животни,	 арашиди	 /овошје/,	 бадеми	 /овошје/,	
бобинки	 во	 свежа	 состојба,	 бобинки	 /овошје/,	
божиќни	дрва	/за	китење/,	бор	/шишарки/,	брашно	
за	животни,	брашно	за	товење,	вар	за	крма,	венци	
од	 природно	 цвеќе,	 винова	 лоза	 (пенушка	 на	
винова	лоза),	вински	талог,	градинарско	зеленило	
/свежо/,	 грашок	 /свеж/,	 грмушки,	 грозје	 /свежо/,	
дага	(морска	школка)	/живи/,	добиток	(добиточен	
квасец),	 добиток	 (храна	 за	 добиток),	 добиточна	
репка,	добиточна	сол,	додатоци	за	крма	/не	се	за	
медицинска	употреба/,	домашни	миленици	/храна	
за	 домашни	 миленици/,	 дрво	 со	 кора,	 дудинки,	
елен	 печурка	 /свежа/,	 живина	 за	 одгледување,	
живина	 /жива/,	 животни	 од	 резерват,	 животни	 -	
живи,	жита	(остатоци	од	обработка)	за	добиточна	
храна,	жита	ва	зрно	/не	обработени/,	жито,	зелена	
салата,	 зоб,	 зрна	 /жита/,	 зрнца	 за	 исхрана	 на	
животните,	 исушени	 растенија	 за	 украсување,	
јајца	од	дудов	свилец,	јајца	за	насад,	јастог	/жив/,	
јастози	 /живи/,	 јачмен,	 какао	 во	 зрна	 /во	 сурова	
состојба/,	 какао	 во	 зрна	 /во	 сурова	 состојба/,	
кашичка	/храна	за	кучиња/,	кокосов	орев,	кокосов	
орев	 (кора	 на	 кокосов	 орев),	 кола	 (орев	 кола),	
комиња	 /дроб/,	 комиње	 од	 шеќерна	 трска	 /во	
сурова	 состојба/,	 компири,	 коприва,	 корени	 за	
употреба	 во	 исхраната,	 кори	 /сурови/,	 костен	 во	
свежа	состојба,	краставички,	крма,	крма	за	јакнење,	
круши,	купови	на	хмел,	кучешки	колачиња,	легла	
(производи	 за	 животински	 легла),	 лежење	 на	
јајца	(производи	за	лежење	јајца),	ленено	брашно	
/крма/,	 леќа	 /зеленчук/	 свежа,	 лешници,	 лимони,	
лук	 (свеж)	 /зеленчук/,	луковици	 /грутки/,	луковици	
/цветни/,	мамка	за	риболов	/жива/,	мароно	/свежи/,	
маслинки	/свежи/,	мекотели	/живи/,	мицелиј,	напој	
со	трици	/храна	за	добиток/,	одгледување	(живина	
за	 одгледување),	 одгледување	 (производи	 за	
одгледување),	 ореви,	 оризово	 брашно	 /крма/,	
остриги	/живи/,	отпадоци	од	дестилација	/за	сточна	
храна/	палми,	палмини	листови,	печурки	/свежи/,	
пиперка	 /растение/,	 плута	 /сурова/,	 портокали,	

прекрупа	 за	 живина,	 прехранбени	 производи	 за	
животни,	 прехранбени	 производи	 за	 јакнење	 /за	
животни/,	 природен	 тревник,	 природно	 цвеќе,	
протеини	за	исхрана	на	животните,	птици	(храна	
за	 птици),	 пченица,	 пченка	 пченкарна	 погача,	
рабарбара	 /растение/	 ракови	 /слатководни/	
живи,	 ракчиња	 /живи/,	 растенија,	 репка	 (колач	
од	репка	 за	 стока)	 ’рж,	 риби	 /живи/,	 рибна	икра,	
’ркулци	 /ботаника/,	 рокчиња	 /за	 јадење/,	 ружи	
/грмушки/,	 смрека,	свеж	зеленчук,	свежо	овошје,	
сезам,	семе,	сено,	сипина	коска	за	птици,	слад	за	
пиварница	и	за	фабрики	за	алкохолни	пијалаци,	
слама	 за	 прекривање	 на	 хумусот,	 слама	 /крма/,	
стебла,	стебла	/растение/,	струготини	од	дрво	за	
производство	 на	 целулозна	маса,	 суви	 кокосови	
јадра,	 суво	 цвеќе	 за	 украсување,	 сурово	 дрво,	
тиква,	 товење	на	животни	 (производи	за	товење	
на	животните),	тресет	за	животински	легла,	трици	
од	жита,	трици	од	жито,	троп	/комиње	од	овошје/,	
фиданки	 за	 расад,	 хмел,	 храна	 за	 животни,	
хумусни	 прекривки,	 цветен	 прав	 /суровина/,	
цикорија	 /корен	 на	 цикорија/	 цикорија	 /салата/,	
шеќерна	трска,	школки	/живи/	
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	 	 (181)	 23/02/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
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 Солидарност 32 2000 Штип, MK
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	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

STELA

(551)	 индивидуална
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кл.	30	-	алги	/мирудија/,	анис	за	посипување,	анис	
/зрнца/,	 арашид	 /слатки	 врз	 база	 на	 арашид/,	
ароматични	препарати	за	употреба	во	исхраната,	
ароми	за	слатки	(различни	од	етеричните	масла),	
ароми	/мирудии/	(различни	од	етеричните	масла),	
бадеми	 (слатки	 врз	 база	 на	 бадеми),	 бадеми	
пржени	 во	 шеќер,	 бадемово	 тесто,	 бело	 кафе,	
бисквити,	бобинки	(брашно	од	бобинки),	божиќни	
дрва	 (слатки	 за	 украсување	 на	 божиќните	
дрва),	 бонбони,	 брашно	 (јадења	 врз	 база	 на	
брашно),	 брашно	 (најфино	 пченкарно	 брашно),	
брашно	 од	 синап,	 бриоши	 /печиво/,	 ванилија	
/арома/,	 ванилин	 /надоместок	 за	 ванилија/,	
вафли,	 врзивни	 средства	 за	 колбаси,	 гликоза	 за	
употреба	 во	 исхраната,	 гриз,	 гуми	 за	 џвакање,	
двопек	 /препечен	 леб/,	 диви	 ореви	 за	 употреба	 во	
исхраната,	 ѓумбир	 /мирудија/,	 екстракти	 за	исхрана	
/со	 исклучок	 на	 етеричните	 есенции	 и	 масла/,	
екстракти	на	слад	за	употреба	во	исхраната,	жита	
(приправки	 од	 жита),	 жита	 (снегулки	 од	 сушени	
жита),	жито	(брашно	од	жито),	замрзната	павлака,	
згуснувачи	за	готвење	на	прехранбени	продукти,	
зоб	 (продукти	 врз	 база	 на	 зоб),	 зоб	 /истолчен/,	
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зоб	 /исчистен/,	 зобени	 снегулки,	 зобено	 брашно,	
јачмен	 /лупен/,	 јачмен	 /толчен/,	 јачмено	 брашно,	
јуфки,	какао,	какао	(пијалаци	врз	база	на	какао),	
какао	(производи	од	какао),	какао	со	млеко,	карамел	
бонбони,	кари	/мирудија/,	кафе,	кафе	(ароми),	кафе	
надоместок	 за	 кафе),	 кафе	 (пијалаци	 врз	 база	
на	 кафе),	 кафе	 (растителни	 производи	 што	 го	
заменуваат	 кафето),	 кафе	 /зелено/,	 кашички	 врз	
база	 на	 млеко	 за	 јадење,	 квасец,	 керевиз	 (сол	 од	
керевиз),	кечап	/сос/,	компирово	брашно	за	употреба	во	
исхраната,	копра,	кускус,	ладни	пијалаци	/шербет/,	
леб,	мајонез,	макарони,	малтоза,	марципан	/слатки	
од	 шеќер	 и	 бадем/,	 матена	 павлака	 (производи	
за	 зацврстување	на	матената	 павлака),	матична	
млеч	 за	 исхрана	 на	 луѓето	 /не	 е	 за	 медицинска	
употреба/,	 мед,	 медени	 слатки,	 меласа,	 меласа	
(сируп	од	меласа),	мелена	пченка,	мента	(бонбони	
од	мента),	мента	за	слатки,	месни	пити,	мирудии,	
мирудии	 /зачини/,	 мирудии,	 ароматични,	 морска	
вода	за	кујна,	морски	оревчиња,	мраз	за	ладење,	
мраз	/прехранбен/,	некиснет	леб,	овошни	слатки,	
ориз,	оцет,	палачинки,	пастили	/бонбони/,	пенушка	
/герма/,	пивски	оцет,	пијалаци	(ароми	за	пијалаци)	
различни	 од	 етеричните	 масла,	 пијалаци	 врз	
база	на	какао,	пијалаци	врз	база	на	кафе,	пимент	
(зачин),	пиперка	/мирудија/,	пица,	погача	/од	жито/	
за	 употреба	 во	исхраната,	 прехранбено	брашно,	
пржена	пченка,	природни	засладувачи,	прополис	
/производ	 на	 пчела/	 за	 употреба	 на	 луѓето,	
пудинзи,	пченкарни	пуканки	/поп	-	корн/,	пченкарни	
снегулки,	 пченкарно	 брашно,	 пченкарно	 брашно	
за	 луѓето,	 равиоли	 /тестенина/,	 саго	 /скроб	 од	
семе	на	саго	-	палма/,	салати	(сосови	за	салати),	
саќести	 слатки,	 сендвичи,	 сенф,	 ситни	 јуфки,	
скроб	 за	 преупотреба	 во	 исхраната,	 скроб	 за	
употреба	 во	 исхраната,	 скробни	 производи	 за	
употреба	 во	 исхраната,	 слад	 (екстракт	 на	 слад)	
за	 исхрана,	 слад	 (слатки	 од	 слад)	 за	 исхрана,	
слад	за	исхрана,	сладолед,	сладолед	(прашок	за	
сладолед),	 сладолед	 (средства	 за	 зацврстување	
на	 сладоледот),	 слаткарски	 производи,	 слатки,	
слатки,	 слатки	 (прашок	 за	 слатки),	 слатки	 (тесто	
за	слатки),	слатки	од	бадем,	смекнување	на	месо	
(производи	за	смекнување	на	месото	за	употреба	
во	домакинството),	соја	 (брашно	од	соја),	сол	за	
конзервирање	 прехранбени	 продукти,	 сол	 /за	 во	
јадење/,	 сосови	 од	 репки,	 сосови	 /со	 исклучок	
на	 сосови	 за	 салати/,	 стапчиња	 -	 слатки,	 суров	
мраз,	 природен	 или	 вештачки,	 тапиоца,	 тапиока	
(брашно	 од	 тапиока)	 за	 исхрана,	 тестенини,	
тестенини	за	исхрана,	торти,	украси	за	слатки	/за	
јадење/	за	слатки,	фабрика	за	брашно	(производи	
на	фабрика	за	брашно),	ферменти	за	тесто,	фино	
ситно	печиво,	фондани	/врста	бонбони/,	цикорија	/
сурогат	на	кафе/,	цимет	/мирудија/,	црн	пипер,	црн	
шеќер,	чаеви	/не	се	за	медицинска	употреба/,	чај,	
чајни	 колачиња	 /мињони/,	 чоколадни	 пијалаци,	
чоколадно	 млеко	 /напивка/,	 чоколадо,	 шајчиња,	
шафран	/зачин/,	шеќер,	шеќер	/жолт/	за	употреба	
во	 исхраната,	 шеќерни	 производи,	 шеќерни	
производи	за	украсување	божиќни	дрва,	шоу	-	шоу	
/мирудија/,	шпагети	
кл.	 31	 -	 агруми	 /јужно	 овошје/,	 алги	 за	 исхрана	
на	 луѓето	 и	 животните,	 арашиди	 (брашно	 од	
арашид)	за	животни,	арашиди	(погачи	од	арашид)	

за	 животни,	 арашиди	 /овошје/,	 бадеми	 /овошје/,	
бобинки	 во	 свежа	 состојба,	 бобинки	 /овошје/,	
божиќни	дрва	/за	китење/,	бор	/шишарки/,	брашно	
за	животни,	брашно	за	товење,	вар	за	крма,	венци	
од	 природно	 цвеќе,	 винова	 лоза	 (пенушка	 на	
винова	лоза),	вински	талог,	градинарско	зеленило	
/свежо/,	 грашок	 /свеж/,	 грмушки,	 грозје	 /свежо/,	
дага	(морска	школка)	/живи/,	добиток	(добиточен	
квасец),	 добиток	 (храна	 за	 добиток),	 добиточна	
репка,	добиточна	сол,	додатоци	за	крма	/не	се	за	
медицинска	употреба/,	домашни	миленици	/храна	
за	 домашни	 миленици/,	 дрво	 со	 кора,	 дудинки,	
елен	 печурка	 /свежа/,	 живина	 за	 одгледување,	
живина	 /жива/,	 животни	 од	 резерват,	 животни	 -	
живи,	жита	(остатоци	од	обработка)	за	добиточна	
храна,	жита	во	зрно	/не	обработени/,	жито,	зелена	
салата,	 зоб,	 зрна	 /жита/,	 зрнца	 за	 исхрана	 на	
животните,	 исушени	 растенија	 за	 украсување,	
јајца	од	дудов	свилец,	јајца	за	насад,	јастог	/жив/,	
јастози	 /живи/,	 јачмен,	 какао	 во	 зрна	 /во	 сурова	
состојба/,	 какао	 во	 зрна	 /во	 сурова	 состојба/,	
кашичка	/храна	за	кучиња/,	кокосов	орев,	кокосов	
орев	 (кора	 на	 кокосов	 орев),	 кола	 (орев	 кола),	
комиња	 /дроб/,	 комиње	 од	 шеќерна	 трска	 /во	
сурова	 состојба/,	 компири,	 коприва,	 корени	 за	
употреба	 во	 исхраната,	 кори	 /сурови/,	 костен	 во	
свежа	состојба,	краставички,	крма,	крма	за	јакнење,	
круши,	купови	на	хмел,	кучешки	колачиња,	легла	
(производи	за	животински	легла),	лежење	на	јајца	
(производи	за	лежење	јајца),	ленено	брашно	
/крма/,	леќа	/зеленчук/	свежа,	лешници,	лимони,	
лук	 (свеж)	 /зеленчук/,	луковици	 /грутки/,	луковици	
/цветни/,	 мамка	 за	 риболов	 /жива/,	 мароно	 /свежи/,	
маслинки	/свежи/,	мекотели	/живи/,	мицелиј,	напој	
со	трици	/храна	за	добиток/,	одгледување	(живина	
за	 одгледување),	 одгледување	 (производи	 за	
одгледување),	 ореви,	 оризово	 брашно	 /крма/,	
остриги	/живи/,	отпадоци	од	дестилација	/за	сточна	
храна/	палми,	палмини	листови,	печурки	/свежи/,	
пиперка	 /растение/,	 плута	 /сурова/,	 портокали,	
прекрупа	 за	 живина,	 прехранбени	 производи	 за	
животни,	 прехранбени	 производи	 за	 јакнење	 /за	
животни/,	 природен	 тревник,	 природно	 цвеќе,	
протеини	за	исхрана	на	животните,	птици	(храна	
за	 птици),	 пченица,	 пченка	 пченкарна	 погача,	
рабарбара	 /растение/	 ракови	 /слатководни/	
живи,	 ракчиња	 /живи/,	 растенија	 ,	 репка	 (колач	
од	репка	 за	 стока)	 ’рж,	 риби	 /живи/,	 рибна	икра,	
’ркулци	 /ботаника/,	 рокчиња	 /за	 јадење/,	 ружи	
/грмушки/,	 смрека,	свеж	зеленчук,	свежо	овошје,	
сезам,	семе,	сено,	сипина	коска	за	птици,	слад	за	
пиварница	и	за	фабрики	за	алкохолни	пијалаци,	
слама	 за	 прекривање	 на	 хумусот,	 слама	 /крма/,	
стебла,	стебла	/растение/,	струготини	од	дрво	за	
производство	 на	 целулозна	маса,	 суви	 кокосови	
јадра,	 суво	 цвеќе	 за	 украсување,	 сурово	 дрво,	
тиква,	 товење	на	животни	 (производи	за	товење	
на	животните),	тресет	за	животински	легла,	трици	
од	жита,	трици	од	жито,	троп	/комиње	од	овошје/,	
фиданки	 за	 расад,	 хмел,	 храна	 за	 животни,	
хумусни	 прекривки,	 цветен	 прав	 /суровина/,	
цикорија	 /корен	 на	 цикорија/	 цикорија	 /салата/,	
шеќерна	трска,	школки	/живи/	
кл.	35	 	услуги	при	продажба	на	големо	мало	со:	
алги	/мирудија/,	анис	за	посипување,	анис	/зрнца/,	
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арашид	/слатки	врз	база	на	арашид/,	ароматични	
препарати	 за	 употреба	 во	 исхраната,	 ароми	 за	
слатки	 (различни	 од	 етеричните	 масла),	 ароми	
/мирудии/	 (различни	 од	 етеричните	 масла),	
бадеми	 (слатки	 врз	 база	 на	 бадеми),	 бадеми	
пржени	 во	 шеќер,	 бадемово	 тесто,	 бело	 кафе,	
бисквити,	бобинки	(брашно	од	бобинки),	божиќни	
дрва	(слатки	за	украсување	на	божиќните	дрва),	
бонбони,	 брашно	 (јадења	 врз	 база	 на	 брашно),	
брашно	(најфино	пченкарно	брашно),	брашно	од	
синап,	бриоши	/печиво/,	ванилија	/арома/,	ванилин	
/надоместок	за	ванилија/,	вафли,	врзивни	средства	
за	 колбаси,	 гликоза	 за	 употреба	 во	 исхраната,	
гриз,	гуми	за	џвакање,	двопек	/препечен	леб/,	диви	
ореви	 за	 употреба	 во	 исхраната,	 ѓумбир	 /мирудија/,	
екстракти	за	исхрана	/со	исклучок	на	етеричните	
есенции	и	масла/,	екстракти	на	слад	за	употреба	
во	 исхраната,	 жита	 (приправки	 од	 жита),	 жита	
(снегулки	 од	 сушени	 жита),	 жито	 (брашно	 од	
жито),	замрзната	павлака,	згуснувачи	за	готвење	
на	прехранбени	продукти,	зоб	(продукти	врз	база	
на	 зоб),	 зоб	 /истолчен/,	 зоб	 /исчистен/,	 зобени	
снегулки,	 зобено	 брашно,	 јачмен	 /лупен/,	 јачмен	
/толчен/,	 јачмено	 брашно,	 јуфки,	 какао,	 какао	
(пијалаци	 врз	 база	 на	 какао),	 какао	 (производи	
од	какао),	какао	со	млеко,	карамел	бонбони,	кари	
/мирудија/,	кафе,	кафе	(ароми),	кафе	надоместок	
за	 кафе),	 кафе	 (пијалаци	 врз	 база	 на	 кафе),	
кафе	 (растителни	 производи	што	 го	 заменуваат	
кафето),	кафе	/зелено/,	кашички	врз	база	на	млеко	
за	 јадење,	 квасец,	 керевиз	 (сол	 од	 керевиз),	 кечап	
/сос/,	 компирово	 брашно	 за	 употреба	 во	 исхраната,	
копра,	 кускус,	 ладни	 пијалаци	 /шербет/,	 леб,	
мајонез,	 макарони,	 малтоза,	 марципан	 /слатки	
од	 шеќер	 и	 бадем/,	 матена	 павлака	 (производи	
за	зацврстување	на	матената	павлака),	матична	
млеч	 за	 исхрана	 на	 луѓето	 /не	 е	 за	 медицинска	
употреба/,	 мед,	 медени	 слатки,	 меласа,	 меласа	
(сируп	од	меласа),	мелена	пченка,	мента	(бонбони	
од	мента),	мента	за	слатки,	месни	пити,	мирудии,	
мирудии	 /зачини/,	 мирудии,	 ароматични,	 морска	
вода	за	кујна,	морски	оревчиња,	мраз	за	ладење,	
мраз	/прехранбен/,	некиснет	леб,	овошни	слатки,	
ориз,	оцет,	палачинки,	пастили	/бонбони/,	пенушка	
/герма/,	пивски	оцет,	пијалаци	(ароми	за	пијалаци)	
различни	 од	 етеричните	 масла,	 пијалаци	 врз	
база	на	какао,	пијалаци	врз	база	на	кафе,	пимент	
(зачин),	пиперка	/мирудија/,	пица,	погача	/од	жито/	
за	употреба	во	исхраната,	прехранбено	брашно,	
пржена	пченка,	природни	засладувачи,	прополис	
/производ	 на	 пчела/	 за	 употреба	 на	 луѓето,	
пудинзи,	пченкарни	пуканки	/поп	-	корн/,	пченкарни	
снегулки,	 пченкарно	 брашно,	 пченкарно	 брашно	
за	 луѓето,	 равиоли	 /тестенина/,	 саго	 /скроб	 од	
семе	на	саго	-	палма/,	салати	(сосови	за	салати),	
саќести	 слатки,	 сендвичи,	 сенф,	 ситни	 јуфки,	
скроб	 за	 преупотреба	 во	 исхраната,	 скроб	 за	
употреба	 во	 исхраната,	 скробни	 производи	 за	
употреба	 во	 исхраната,	 слад	 (екстракт	 на	 слад)	
за	 исхрана,	 слад	 (слатки	 од	 слад)	 за	 исхрана,	
слад	за	исхрана,	сладолед,	сладолед	(прашок	за	
сладолед),	сладолед	 (средства	за	зацврстување	
на	 сладоледот),	 слаткарски	 производи,	 слатки,	
слатки,	 слатки	 (прашок	 за	слатки),	 слатки	 (тесто	
за	слатки),	слатки	од	бадем,	смекнување	на	месо	

(производи	за	смекнување	на	месото	за	употреба	
во	домакинството),	соја	(брашно	од	соја),	сол	за	
конзервирање	прехранбени	продукти,	 сол	 /за	 во	
јадење/,	 сосови	 од	 репки,	 сосови	 /со	 исклучок	
на	 сосови	 за	 салати/,	 стапчиња	 -	 слатки,	 суров	
мраз,	 природен	 или	 вештачки,	 тапиоца,	 тапиока	
(брашно	 од	 тапиока)	 за	 исхрана,	 тестенини,	
тестенини	за	исхрана,	торти,	украси	за	слатки	/за	
јадење/	за	слатки,	фабрика	за	брашно	(производи	
на	фабрика	за	брашно),	ферменти	за	тесто,	фино	
ситно	 печиво,	 фондани	 /врста	 бонбони/,	 цикорија	
/сурогат	 на	 кафе/,	 цимет	 /мирудија/,	 црн	 пипер,	 црн	
шеќер,	чаеви	/не	се	за	медицинска	употреба/,	чај,	
чајни	 колачиња	 /мињони/,	 чоколадни	 пијалаци,	
чоколадно	 млеко	 /напивка/,	 чоколадо,	 шајчиња,	
шафран	/зачин/,	шеќер,	шеќер	/жолт/	за	употреба	
во	 исхраната,	 шеќерни	 производи,	 шеќерни	
производи	 за	 украсување	 божиќни	 дрва,	 шоу	 -	
шоу	 /мирудија/,	 шпагети,	 агруми	 /јужно	 овошје/,	
алги	за	исхрана	на	луѓето	и	животните,	арашиди	
(брашно	од	арашид)	за	животни,	арашиди	(погачи	
од	арашид)	за	животни,	арашиди	/овошје/,	бадеми	
/овошје/,	бобинки	во	свежа	состојба,	бобинки	/овошје/,	
божиќни	дрва	/за	китење/,	бор	/шишарки/,	брашно	за	
животни,	брашно	 за	 товење,	вар	 за	 крма,	 венци	
од	 природно	 цвеќе,	 винова	 лоза	 (пенушка	 на	
винова	лоза),	вински	талог,	градинарско	зеленило	
/свежо/,	 грашок	 /свеж/,	 грмушки,	 грозје	 /свежо/,	
дага	(морска	школка)	/живи/,	добиток	(добиточен	
квасец),	 добиток	 (храна	 за	 добиток),	 добиточна	
репка,	добиточна	сол,	додатоци	за	крма	/не	се	за	
медицинска	употреба/,	домашни	миленици	/храна	
за	домашни	миленици/,	дрво	со	кора,	дудинки,	елен	
печурка	/свежа/,	живина	за	одгледување,	живина	
/жива/,	животни	од	резерват,	животни	-	живи,	жита	
(остатоци	од	обработка)	за	добиточна	храна,	жита	
ва	 зрно	 /не	 обработени/,	 жито,	 зелена	 салата,	
зоб,	зрна	/жита/,	зрнца	за	исхрана	на	животните,	
исушени	растенија	за	украсување,	јајца	од	дудов	
свилец,	јајца	за	насад,	јастог	/жив/,	јастози	/живи/,	
јачмен,	какао	во	зрна	/во	сурова	состојба/,	какао	
во	 зрна	 /во	 сурова	 состојба/,	 кашичка	 /храна	 за	
кучиња/,	 кокосов	 орев,	 кокосов	 орев	 (кора	 на	
кокосов	 орев),	 кола	 (орев	 кола),	 комиња	 /дроб/,	
комиње	 од	 шеќерна	 трска	 /во	 сурова	 состојба/,	
компири,	 коприва,	 корени	 за	 употреба	 во	
исхраната,	кори	/сурови/,	костен	во	свежа	состојба,	
краставички,	крма,	крма	за	јакнење,	круши,	купови	
на	хмел,	кучешки	колачиња,	легла	(производи	за	
животински	легла),	лежење	на	јајца	(производи	за	
лежење	 јајца),	 ленено	 брашно	 /крма/,	 леќа	 /зеленчук/	
свежа,	 лешници,	 лимони,	 лук	 (свеж)	 /зеленчук/,	
луковици	 /грутки/,	 луковици	 /цветни/,	 мамка	 за	
риболов	/жива/,	мароно	/свежи/,	маслинки	/свежи/,	
мекотели	/живи/,	мицелиј,	напој	со	трици	/храна	за	
добиток/,	одгледување	(живина	за	одгледување),	
одгледување	(производи	за	одгледување),	ореви,	
оризово	брашно	/крма/,	остриги	/живи/,	отпадоци	
од	дестилација	/за	сточна	храна/	палми,	палмини	
листови,	печурки	/свежи/,	пиперка	/растение/,	
плута	/сурова/,	портокали,	прекрупа	за	живина,	
прехранбени	производи	за	животни,	прехранбени	
производи	 за	 јакнење	 /за	 животни/,	 природен	
тревник,	 природно	 цвеќе,	 протеини	 за	 исхрана	
на	 животните,	 птици	 (храна	 за	 птици),	 пченица,	
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пченка	 пченкарна	 погача,	 рабарбара	 /растение/	
ракови	 /слатководни/	 живи,	 ракчиња	 /живи/,	
растенија,	 репка	 (колач	 од	 репка	 за	 стока)	 ’рж,	
риби	 /живи/,	 рибна	 икра,	 ’ркулци	 /ботаника/,	
рокчиња	/за	јадење/,	ружи	/грмушки/,	смрека,	свеж	
зеленчук,	свежо	овошје,	сезам,	семе,	сено,	сипина	
коска	за	птици,	слад	за	пиварница	и	за	фабрики	
за	алкохолни	пијалаци,	слама	за	прекривање	на	
хумусот,	слама	/крма/,	стебла,	стебла	/растение/,	
струготини	од	дрво	за	производство	на	целулозна	
маса,	 суви	 кокосови	 јадра,	 суво	 цвеќе	 за	
украсување,	сурово	дрво,	тиква,	товење	на	животни	
(производи	 за	 товење	 на	 животните),	 тресет	 за	
животински	легла,	трици	од	жита,	трици	од	жито,	
троп	/комиње	од	овошје/,	фиданки	за	расад,	хмел,	
храна	за	животни,	хумусни	прекривки,	цветен	прав	
/суровина/,	цикорија	/корен	на	цикорија/	цикорија	
/салата/,	шеќерна	трска,	школки	/живи/	

(111)	 13617	 (151)	 29/01/2008
(210)	 TM		2006/226	 (220)	 23/02/2006
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 Солидарност 32 2000 Штип, MK
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	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

STIPI

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	30	-	алги	/мирудија/,	анис	за	посипување,	анис	
/зрнца/,	 арашид	 /слатки	 врз	 база	 на	 арашид/,	
ароматични	препарати	за	употреба	во	исхраната,	
ароми	за	слатки	(различни	од	етеричните	масла),	
ароми	/мирудии/	(различни	од	етеричните	масла),	
бадеми	 (слатки	 врз	 база	 на	 бадеми),	 бадеми	
пржени	 во	 шеќер,	 бадемово	 тесто,	 бело	 кафе,	
бисквити,	бобинки	(брашно	од	бобинки),	божиќни	
дрва	 (слатки	за	украсување	на	божиќните	дрва),	
бонбони,	 брашно	 (јадења	 врз	 база	 на	 брашно),	
брашно	(најфино	пченкарно	брашно),	брашно	од	
синап,	бриоши	/печиво/,	ванилија	/арома/,	ванилин	
/надоместок	за	ванилија/,	вафли,	врзивни	средства	
за	 колбаси,	 гликоза	 за	 употреба	 во	 исхраната,	
гриз,	 гуми	 за	 џвакање,	 двопек	 /препечен	 леб/,	
диви	 ореви	 за	 употреба	 во	 исхраната,	 ѓумбир	
/мирудија/,	 екстракти	 за	исхрана	 /со	исклучок	на	
етеричните	есенции	и	масла/,	екстракти	на	слад	за	
употреба	во	исхраната,	жита	(приправки	од	жита),	
жита	(снегулки	од	сушени	жита),	жито	(брашно	од	
жито),	замрзната	павлака,	згуснувачи	за	готвење	
на	прехранбени	продукти,	зоб	(продукти	врз	база	
на	 зоб),	 зоб	 /истолчен/,	 зоб	 /исчистен/,	 зобени	
снегулки,	 зобено	 брашно,	 јачмен	 /лупен/,	 јачмен	
/толчен/,	 јачмено	 брашно,	 јуфки,	 какао,	 какао	
(пијалаци	врз	база	на	какао),	какао	(производи	од	
какао),	 какао	со	млеко,	 карамел	бонбони,	 кари	 /
мирудија/,	кафе,	кафе	(ароми),	кафе	надоместок	

за	 кафе),	 кафе	 (пијалаци	 врз	 база	 на	 кафе),	
кафе	 (растителни	 производи	што	 го	 заменуваат	
кафето),	кафе	/зелено/,	кашички	врз	база	на	млеко	
за	 јадење,	 квасец,	 керевиз	 (сол	 од	 керевиз),	 кечап	
/сос/,	 компирово	 брашно	 за	 употреба	 во	 исхраната,	
копра,	 кускус,	 ладни	 пијалаци	 /шербет/,	 леб,	
мајонез,	 макарони,	 малтоза,	 марципан	 /слатки	
од	 шеќер	 и	 бадем/,	 матена	 павлака	 (производи	
за	зацврстување	на	матената	павлака),	матична	
млеч	 за	 исхрана	 на	 луѓето	 /не	 е	 за	 медицинска	
употреба/,	 мед,	 медени	 слатки,	 меласа,	 меласа	
(сируп	од	меласа),	мелена	пченка,	мента	(бонбони	
од	мента),	мента	за	слатки,	месни	пити,	мирудии,	
мирудии	 /зачини/,	 мирудии,	 ароматични,	 морска	
вода	за	кујна,	морски	оревчиња,	мраз	за	ладење,	
мраз	/прехранбен/,	некиснет	леб,	овошни	слатки,	
ориз,	оцет,	палачинки,	пастили	/бонбони/,	пенушка	
/герма/,	пивски	оцет,	пијалаци	(ароми	за	пијалаци)	
различни	 од	 етеричните	 масла,	 пијалаци	 врз	
база	на	какао,	пијалаци	врз	база	на	кафе,	цимент	
(зачин),	пиперка	/мирудија/,	пица,	погача	/од	жито/	
за	употреба	во	исхраната,	прехранбено	брашно,	
пржена	пченка,	природни	засладувачи,	прополис	
/производ	 на	 пчела/	 за	 употреба	 на	 луѓето,	
пудинзи,	пченкарни	пуканки	/поп	-	корн/,	пченкарни	
снегулки,	 пченкарно	 брашно,	 пченкарно	 брашно	
за	 луѓето,	 равиоли	 /тестенина/,	 саго	 /скроб	 од	
семе	на	саго	-	палма/,	салати	(сосови	за	салати),	
саќести	 слатки,	 сендвичи,	 сенф,	 ситни	 јуфки,	
скроб	 за	 преупотреба	 во	 исхраната,	 скроб	 за	
употреба	 во	 исхраната,	 скробни	 производи	 за	
употреба	 во	 исхраната,	 слад	 (екстракт	 на	 слад)	
за	 исхрана,	 слад	 (слатки	 од	 слад)	 за	 исхрана,	
слад	за	исхрана,	сладолед,	сладолед	(прашок	за	
сладолед),	сладолед	 (средства	за	зацврстување	
на	 сладоледот),	 слаткарски	 производи,	 слатки,	
слатки,	 слатки	 (прашок	 за	слатки),	 слатки	 (тесто	
за	слатки),	слатки	од	бадем,	смекнување	на	месо	
(производи	за	смекнување	на	месото	за	употреба	
во	домакинството),	соја	(брашно	од	соја),	сол	за	
конзервирање	прехранбени	продукти,	 сол	 /за	 во	
јадење/,	 сосови	 од	 репки,	 сосови	 /со	 исклучок	
на	 сосови	 за	 салати/,	 стапчиња	 -	 слатки,	 суров	
мраз,	 природен	 или	 вештачки,	 тапиоца,	 тапиока	
(брашно	 од	 тапиока)	 за	 исхрана,	 тестенини,	
тестенини	за	исхрана,	торти,	украси	за	слатки	/за	
јадење/	за	слатки,	фабрика	за	брашно	(производи	
на	фабрика	за	брашно),	ферменти	за	тесто,	фино	
ситно	 печиво,	 фондани	 /врста	 бонбони/,	 цикорија	
/сурогат	 на	 кафе/,	 пимет	 /мирудија/,	 црн	 пипер,	 црн	
шеќер,	чаеви	/не	се	за	медицинска	употреба/,	чај,	
чајни	 колачиња	 /мињони/,	 чоколадни	 пијалаци,	
чоколадно	 млеко	 /напивка/,	 чоколадо,	 шајчиња,	
шафран	/зачин/,	шеќер,	шеќер	/жолт/	за	употреба	
во	 исхраната,	 шеќерни	 производи,	 шеќерни	
производи	 за	 украсување	 божиќни	 дрва,	 шоу	 -	
шоу	/мирудија/,	шпагети	
кл.	 31	 -	 агруми	 /јужно	 овошје/,	 алги	 за	 исхрана	
на	 луѓето	 и	 животните,	 арашиди	 (брашно	 од	
арашид)	за	животни,	арашиди	(погачи	од	арашид)	
за	 животни,	 арашиди	 /овошје/,	 бадеми	 /овошје/,	
бобинки	 во	 свежа	 состојба,	 бобинки	 /овошје/,	
божиќни	дрва	/за	китење/,	бор	/шишарки/,	брашно	
за	животни,	брашно	за	товење,	вар	за	крма,	венци	
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од	 природно	 цвеќе,	 винова	 лоза	 (пенушка	 на	
винова	лоза),	вински	талог,	градинарско	зеленило	
/свежо/,	 грашок	 /свеж/,	 грмушки,	 грозје	 /свежо/,	
дага	(морска	школка)	/живи/,	добиток	(добиточен	
квасец),	 добиток	 (храна	 за	 добиток),	 добиточна	
репка,	добиточна	сол,	додатоци	за	крма	/не	се	за	
медицинска	употреба/,	домашни	миленици	/храна	
за	 домашни	 миленици/,	 дрво	 со	 кора,	 дудинки,	
елен	 печурка	 /свежа/,	 живина	 за	 одгледување,	
живина	 /жива/,	 животни	 од	 резерват,	 животни	 -	
живи,	жита	(остатоци	од	обработка)	за	добиточна	
храна,	жита	во	зрно	/не	обработени/,	жито,	зелена	
салата,	 зоб,	 зрна	 /жита/,	 зрнца	 за	 исхрана	 на	
животните,	 исушени	 растенија	 за	 украсување,	
јајца	од	дудов	свилец,	јајца	за	насад,	јастог	/жив/,	
јастози	 /живи/,	 јачмен,	 какао	 во	 зрна	 /во	 сурова	
состојба/,	 какао	 во	 зрна	 /во	 сурова	 состојба/,	
кашичка	/храна	за	кучиња/,	кокосов	орев,	кокосов	
орев	 (кора	 на	 кокосов	 орев),	 кола	 (орев	 кола),	
комиња	 /дроб/,	 комиње	 од	 шеќерна	 трска	 /во	
сурова	 состојба/,	 компири,	 коприва,	 корени	 за	
употреба	 во	 исхраната,	 кори	 /сурови/,	 костен	 во	
свежа	состојба,	краставички,	крма,	крма	за	јакнење,	
круши,	купови	на	хмел,	кучешки	колачиња,	легла	
(производи	за	животински	легла),	лежење	на	јајца	
(производи	 за	 лежење	 јајца),	 ленено	 брашно	 /крма/,	
леќа	 /зеленчук/	свежа,	лешници,	лимони,	лук	(свеж)	
/зеленчук/,	луковици	/грутки/,	луковици	/цветни/,	
мамка	 за	 риболов	 /жива/,	 мароно	 /свежи/,	
маслинки	/свежи/,	мекотели	/живи/,	мицелиј,	напој	
со	трици	/храна	за	добиток/,	одгледување	(живина	
за	 одгледување),	 одгледување	 (производи	 за	
одгледување),	 ореви,	 оризово	 брашно	 /крма/,	
остриги	/живи/,	отпадоци	од	дестилација	/за	сточна	
храна/	палми,	палмини	листови,	печурки	/свежи/,	
пиперка	 /растение/,	 плута	 /сурова/,	 портокали,	
прекрупа	 за	 живина,	 прехранбени	 производи	 за	
животни,	 прехранбени	 производи	 за	 јакнење	 /за	
животни/,	 природен	 тревник,	 природно	 цвеќе,	
протеини	за	исхрана	на	животните,	птици	(храна	
за	 птици),	 пченица,	 пченка	 пченкарна	 погача,	
рабарбара	 /растение/	 ракови	 /слатководни/	
живи,	 ракчиња	 /живи/,	 растенија	 ,	 репка	 (колач	
од	репка	 за	 стока)	 ’рж,	 риби	 /живи/,	 рибна	икра,	
’ркулци	 /ботаника/,	 рокчиња	 /за	 јадење/,	 ружи	
/грмушки/,	 смрека,	свеж	зеленчук,	свежо	овошје,	
сезам,	семе,	сено,	сипина	коска	за	птици,	слад	за	
пиварница	и	за	фабрики	за	алкохолни	пијалаци,	
слама	 за	 прекривање	 на	 хумусот,	 слама	 /крма/,	
стебла,	стебла	/растение/,	струготини	од	дрво	за	
производство	 на	 целулозна	маса,	 суви	 кокосови	
јадра,	 суво	 цвеќе	 за	 украсување,	 сурово	 дрво,	
тиква,	 товење	на	животни	 (производи	за	товење	
на	животните),	тресет	за	животински	легла,	трици	
од	жита,	трици	од	жито,	троп	/комиње	од	овошје/,	
фиданки	 за	 расад,	 хмел,	 храна	 за	 животни,	
хумусни	 прекривки,	 цветен	 прав	 /суровина/,	
цикорија	 /корен	 на	 цикорија/	 цикорија	 /салата/,	
шеќерна	трска,	школки	/живи/	
кл.	 35	 -	 услуги	 при	 продажба	 на	 големо	 мало	
со:	 алги	 /мирудија/,	 анис	 за	 посипување,	 анис	
/зрнца/,	 арашид	 /слатки	 врз	 база	 на	 арашид/,	
ароматични	препарати	за	употреба	во	исхраната,	
ароми	за	слатки	(различни	од	етеричните	масла),	
ароми	/мирудии/	(различни	од	етеричните	масла),	

бадеми	 (слатки	 врз	 база	 на	 бадеми),	 бадеми	
пржени	 во	 шеќер,	 бадемово	 тесто,	 бело	 кафе,	
бисквити,	бобинки	(брашно	од	бобинки),	божиќни	
дрва	(слатки	за	украсување	на	божиќните	дрва),	
бонбони,	 брашно	 (јадења	 врз	 база	 на	 брашно),	
брашно	(најфино	пченкарно	брашно),	брашно	од	
синап,	бриоши	/печиво/,	ванилија	/арома/,	ванилин	
/надоместок	за	ванилија/,	вафли,	врзивни	средства	
за	 колбаси,	 гликоза	 за	 употреба	 во	 исхраната,	
гриз,	гуми	за	џвакање,	двопек	/препечен	леб/,	диви	
ореви	 за	 употреба	 во	 исхраната,	 ѓумбир	 /мирудија/,	
екстракти	за	исхрана	/со	исклучок	на	етеричните	
есенции	и	масла/,	екстракти	на	слад	за	употреба	
во	 исхраната,	 жита	 (приправки	 од	 жита),	 жита	
(снегулки	 од	 сушени	 жита),	 жито	 (брашно	 од	
жито),	замрзната	павлака,	згуснувачи	за	готвење	
на	прехранбени	продукти,	зоб	(продукти	врз	база	
на	 зоб),	 зоб	 /истолчен/,	 зоб	 /исчистен/,	 зобени	
снегулки,	 зобено	 брашно,	 јачмен	 /лупен/,	 јачмен	
/толчен/,	 јачмено	 брашно,	 јуфки,	 какао,	 какао	
(пијалаци	 врз	 база	 на	 какао),	 какао	 (производи	
од	какао),	какао	со	млеко,	карамел	бонбони,	кари	
/мирудија/,	кафе,	кафе	(ароми),	кафе	надоместок	
за	 кафе),	 кафе	 (пијалаци	 врз	 база	 на	 кафе),	
кафе	 (растителни	 производи	што	 го	 заменуваат	
кафето),	кафе	/зелено/,	кашички	врз	база	на	млеко	
за	 јадење,	 квасец,	 керевиз	 (сол	 од	 керевиз),	 кечап	
/сос/,	 компирово	 брашно	 за	 употреба	 во	 исхраната,	
копра,	 кускус,	 ладни	 пијалаци	 /шербет/,	 леб,	
мајонез,	 макарони,	 малтоза,	 марципан	 /слатки	
од	 шеќер	 и	 бадем/,	 матена	 павлака	 (производи	
за	зацврстување	на	матената	павлака),	матична	
млеч	 за	 исхрана	 на	 луѓето	 /не	 е	 за	 медицинска	
употреба/,	 мед,	 медени	 слатки,	 меласа,	 меласа	
(сируп	од	меласа),	мелена	пченка,	мента	(бонбони	
од	мента),	мента	за	слатки,	месни	пити,	мирудии,	
мирудии	 /зачини/,	 мирудии,	 ароматични,	 морска	
вода	за	кујна,	морски	оревчиња,	мраз	за	ладење,	
мраз	/прехранбен/,	некиснет	леб,	овошни	слатки,	
ориз,	оцет,	палачинки,	пастили	/бонбони/,	пенушка	
/герма/,	пивски	оцет,	пијалаци	(ароми	за	пијалаци)	
различни	 од	 етеричните	 масла,	 пијалаци	 врз	
база	на	какао,	пијалаци	врз	база	на	кафе,	пимент	
(зачин),	пиперка	/мирудија/,	пица,	погача	/од	жито/	
за	употреба	во	исхраната,	прехранбено	брашно,	
пржена	пченка,	природни	засладувачи,	прополис	
/производ	 на	 пчела/	 за	 употреба	 на	 луѓето,	
пудинзи,	пченкарни	пуканки	/поп	-	корн/,	пченкарни	
снегулки,	 пченкарно	 брашно,	 пченкарно	 брашно	
за	 луѓето,	 равиоли	 /тестенина/,	 саго	 /скроб	 од	
семе	на	саго	-	палма/,	салати	(сосови	за	салати),	
саќести	 слатки,	 сендвичи,	 сенф,	 ситни	 јуфки,	
скроб	 за	 преупотреба	 во	 исхраната,	 скроб	 за	
употреба	 во	 исхраната,	 скробни	 производи	 за	
употреба	 во	 исхраната,	 слад	 (екстракт	 на	 слад)	
за	 исхрана,	 слад	 (слатки	 од	 слад)	 за	 исхрана,	
слад	за	исхрана,	сладолед,	сладолед	(прашок	за	
сладолед),	сладолед	 (средства	за	зацврстување	
на	 сладоледот),	 слаткарски	 производи,	 слатки,	
слатки,	 слатки	 (прашок	 за	слатки),	 слатки	 (тесто	
за	слатки),	слатки	од	бадем,	смекнување	на	месо	
(производи	за	смекнување	на	месото	за	употреба	
во	домаќинството),	соја	(брашно	од	соја),	сол	за	
конзервирање	прехранбени	продукти,	 сол	 /за	 во	
јадење/,	 сосови	 од	 репки,	 сосови	 /со	 исклучок	
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на	 сосови	 за	 салати/,	 стапчиња	 -	 слатки,	 суров	
мраз,	 природен	 или	 вештачки,	 тапиоца,	 тапиока	
(брашно	 од	 тапиока)	 за	 исхрана,	 тестенини,	
тестенини	за	исхрана,	торти,	украси	за	слатки	/за	
јадење/	за	слатки,	фабрика	за	брашно	(производи	
на	фабрика	за	брашно),	ферменти	за	тесто,	фино	
ситно	 печиво,	 фондани	 /врста	 бонбони/,	 цикорија	
/сурогат	 на	 кафе/,	 цимет	 /мирудија/,	 црн	 пипер,	 црн	
шеќер,	чаеви	/не	се	за	медицинска	употреба/,	чај,	
чајни	 колачиња	 /мињони/,	 чоколадни	 пијалаци,	
чоколадно	 млеко	 /напивка/,	 чоколадо,	 шајчиња,	
шафран	/зачин/,	шеќер,	шеќер	/жолт/	за	употреба	
во	 исхраната,	 шеќерни	 производи,	 шеќерни	
производи	 за	 украсување	 божиќни	 дрва,	 шоу	 -	
шоу	 /мирудија/,	 шпагети,	 агруми	 /јужно	 овошје/,	
алги	за	исхрана	на	луѓето	и	животните,	арашиди	
(брашно	од	арашид)	за	животни,	арашиди	(погачи	
од	арашид)	за	животни,	арашиди	/овошје/,	бадеми	
/овошје/,	бобинки	во	свежа	состојба,	бобинки	/овошје/,	
божиќни	дрва	/за	китење/,	бор	/шишарки/,	брашно	за	
животни,	 брашно	 за	 товење,	 вар	 за	 крма,	 венци	
од	 природно	 цвеќе,	 винова	 лоза	 (пенушка	 на	
винова	лоза),	вински	талог,	градинарско	зеленило	
/свежо/,	 грашок	 /свеж/,	 грмушки,	 грозје	 /свежо/,	
дага	(морска	школка)	 /живи/,	добиток	(добиточен	
квасец),	 добиток	 (храна	 за	 добиток),	 добиточна	
репка,	добиточна	сол,	додатоци	за	крма	/не	се	за	
медицинска	употреба/,	домашни	миленици	/храна	
за	 домашни	 миленици/,	 дрво	 со	 кора,	 дудинки,	
елен	 печурка	 /свежа/,	 живина	 за	 одгледување,	
живина	 /жива/,	 животни	 од	 резерват,	 животни	 -	
живи,	жита	(остатоци	од	обработка)	за	добиточна	
храна,	жита	ва	зрно	/не	обработени/,	жито,	зелена	
салата,	 зоб,	 зрна	 /жита/,	 зрнца	 за	 исхрана	 на	
животните,	 исушени	 растенија	 за	 украсување,	
јајца	од	дудов	свилец,	јајца	за	насад,	јастог	/жив/,	
јастози	 /живи/,	 јачмен,	 какао	 во	 зрна	 /во	 сурова	
состојба/,	 какао	 во	 зрна	 /во	 сурова	 состојба/,	
кашичка	 /храна	 за	 кучиња/,	 кокосов	 орев,	
кокосов	орев	 (кора	на	 кокосов	орев),	 кола	 (орев	
кола),	 комиња	 /дроб/,	 комиње	 од	шеќерна	 трска	
/во	сурова	состојба/,	компири,	коприва,	корени	за	
употреба	 во	 исхраната,	 кори	 /сурови/,	 костен	 во	
свежа	состојба,	краставички,	крма,	крма	за	јакнење,	
круши,	купови	на	хмел,	кучешки	колачиња,	легла	
(производи	за	животински	легла),	лежење	на	јајца	
(производи	 за	 лежење	 јајца),	 ленено	 брашно	 /крма/,	
леќа	 /зеленчук/	свежа,	лешници,	лимони,	лук	 (свеж)	
/зеленчук/,	луковици	/грутки/,	луковици	/цветни/,	
мамка	 за	 риболов	 /жива/,	 мароно	 /свежи/,	
маслинки	/свежи/,	мекотели	/живи/,	мицелиј,	напој	
со	трици	/храна	за	добиток/,	одгледување	(живина	
за	 одгледување),	 одгледување	 (производи	 за	
одгледување),	 ореви,	 оризово	 брашно	 /крма/,	
остриги	/живи/,	отпадоци	од	дестилација	/за	сточна	
храна/	палми,	палмини	листови,	печурки	/свежи/,	
пиперка	 /растение/,	 плута	 /сурова/,	 портокали,	
прекрупа	 за	 живина,	 прехранбени	 производи	 за	
животни,	 прехранбени	 производи	 за	 јакнење	 /за	
животни/,	 природен	 тревник,	 природно	 цвеќе,	
протеини	за	исхрана	на	животните,	птици	(храна	
за	 птици),	 пченица,	 пченка	 пченкарна	 погача,	
рабарбара	 /растение/	 ракови	 /слатководни/	
живи,	 ракчиња	 /живи/,	 растенија,	 репка	 (колач	
од	 репка	 за	 стока)	 ’рж,	 риби	 /живи/,	 рибна	 икра,	

’ркулци	 /ботаника/,	 рокчиња	 /за	 јадење/,	 ружи	
/грмушки/,	 смрека,	свеж	зеленчук,	свежо	овошје,	
сезам,	семе,	сено,	сипина	коска	за	птици,	слад	за	
пиварница	и	за	фабрики	за	алкохолни	пијалаци,	
слама	 за	 прекривање	 на	 хумусот,	 слама	 /крма/,	
стебла,	стебла	/растение/,	струготини	од	дрво	за	
производство	 на	 целулозна	маса,	 суви	 кокосови	
јадра,	 суво	 цвеќе	 за	 украсување,	 сурово	 дрво,	
тиква,	 товење	на	животни	 (производи	за	товење	
на	животните),	тресет	за	животински	легла,	трици	
од	жита,	трици	од	жито,	троп	/комиње	од	овошје/,	
фиданки	 за	 расад,	 хмел,	 храна	 за	 животни,	
хумусни	 прекривки,	 цветен	 прав	 /суровина/,	
цикорија	 /корен	 на	 цикорија/	 цикорија	 /салата/,	
шеќерна	трска,	школки	/живи/	

(111)	 13628	 (151)	 01/02/2008
(210)	 TM		2006/230	 (220)	 23/02/2006
	 	 (181)	 23/02/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 HERBALIFE INTERNATIONAL, INC.
 1800 Century Park East Los Angeles, 
 California 90067, US
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

RADIANT C

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	3	 -	 лосиони,	 креми,	 гелови,	 етерични	масла,	
маски,	 препарати	 за	 чистење,	 тонери,	 влажначи	
и	 чистачи	 за	 лице	 и	 тело;	 производи	 за	 нега	 на	
кожата,	фацијални	спрејови	

(111)	 13683	 (151)	 07/02/2008
(210)	 TM		2006/231	 (220)	 24/02/2006
	 	 (181)	 24/02/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Фармасвис дооел
 ул. Лондонска бр. 19/3/6  Скопје 1000, MK
(540)	

DICLO DUO

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	5	-	фармацевтски	производи	

(111)	 13759	 (151)	 18/02/2008
(210)	 TM		2006/232	 (220)	 24/02/2006
	 	 (181)	 24/02/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 The Procter  & Gamble Company
 One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
 Ohio 45202, US
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(740)	 МАРГАРИТА		ПЕКЕВСКА,		адвокат	
	 ул.	„Народен	Фронт”	21/4-5	1000	Скопје,	
	 1000,	копје
(540)	

(591)	 бела,	зелена	и	сина
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	3	-	препарати	за	перење	и	избелување	и	други	
супстанции	 за	 употреба	 при	 перење;	 препарати	
за	 чистење,	 полирање,	 рибање	 и	 абразивни	
препарати;	сапуни	

(111)	 13760	 (151)	 18/02/2008
(210)	 TM		2006/233	 (220)	 24/02/2006
	 	 (181)	 24/02/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 The Procter  & Gamble Company
 One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
 Ohio 45202, US
(740)	 МАРГАРИТА		ПЕКЕВСКА,		адвокат	
	 ул.	„Народен	Фронт”	21/4-5	1000	Скопје,	
	 1000,	Скопје
(540)	

ARIEL BRILLIANT

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	3	-	препарати	за	перење	и	избелување	и	други	
супстанции	 за	 употреба	 при	 перење;	 препарати	
за	 чистење,	 полирање,	 рибање	 и	 абразивни	
препарати;	сапуни	

(111)	 13788	 (151)	 20/02/2008
(210)	 TM		2006/234	 (220)	 24/02/2006
	 	 (181)	 24/02/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 The Procter  & Gamble Company
 One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
 Ohio 45202, US
(740)	 МАРГАРИТА		ПЕКЕВСКА,		адвокат	
	 ул.	„Народен	Фронт”	21/4-5	1000	Скопје,	
	 1000,	Скопје
(540)	

(591)	 	бела,	светло		зелена,	темно	зелена,	светло	сина,	
темно	сина,	виолетова,	црвена	и	сина

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	3	-	препарати	за	перење	и	избелување	и	други	
супстанции	 за	 употреба	 при	 перење;	 препарати	
за	 чистење,	 полирање,	 рибање	 и	 абразивни	
препарати;	сапуни	

(111)	 13858	 (151)	 27/02/2008
(210)	 TM		2006/238	 (220)	 28/02/2006
	 	 (181)	 28/02/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 HOBBS LIMITED
 42 Gloucester Avenue LONDON NW1 8JD, UK
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 3	 -	 парфимерија	 и	 есенцијални	 масла;	
козметички	 производи;	 козметички	 комплети,	
препарати	за	чистење	на	косата,	кодиционирање	
и	 стилизирање;	 колоранти	 и	 бои	 за	 коса;	
шампони	 и	 кондиционери;	 гелови	 и	 лосиони	 за	
стилизирање	 на	 косата;	 сапуни	 и	 медицински	
сапуни;	дрогериски	производи;	анти-перспиранти	
и	деодоранси;	креми	и	соли	за	бањање;	средства	
за	испирање	на	устата	(не	за	медицински	цели);	
миризлива	 вода;	 препарати	 за	 заштита	 од	
сонце	и	за	потемнување;	талк	пудра;	шамичиња	
импрегнирани	 со	 козметички	 лосиони;	 тоалетна	
вода	
кл.	25	-	облека,	чевли	и	капи	
кл.	 35	 -	 огласување,	 водење	 на	 работење;	
управување	 со	 работи;	 канцелариски	 работи;	
деловни	 информациони	 услуги;	 деловни	
информациони	 услуги,	 сите	 обезбедени	 он-
лајн	 од	 компјутерска	 дата	 база	 или	 интернет;	
компилација	 и	 систематизација	 на	 информации	
во	 компјутерските	 дата	 бази;	 компјутеризирано	
водење	на	фајловите;	пребарување	на	податоци	
во	 компјутерски	 фајлови	 (за	 други);	 агенции	 за	
комерцијални	информации;	деловни	истражувања	
и	 пребарувања;	 деловни	 испитувања;	 деловни	
проценки,	 консултации,	 информации	 и	
организации;	 услуги	 на	 управување	 со	 работи	
за	 процесуирање	 на	 трансакции	 и	 информации	
за	 купувачи	 на	 интернет;	 анализи	 на	 цените;	
организација	на	изложбени	и	продажбени	саеми	
за	 бизнис,	 комерцијални	 и	 рекламни	 намени;	
економско	предвидување;	пазарни	и	маркетингшки	
истражувања	и	студии;	испитување	на	мислење;	
прибирање,	 уредување	 и	 ширење	 статистички	
информации;	 услуги	 на	 проверка	 (ревизија)	 и	
сметководство;	 подготвување	 и	 поднесување	
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даночна	 пријава;	 консултации	 во	 врска	 со	
кадровско	 управување;	 кадровско	 регрутирање;	
огласувачки	и	промотивни	услуги	и	информативни	
услуги	 поврзани	 со	 наведеното;	 компилација	
од	 огласувањата	 за	 употреба	 како	 веб	 страници	
на	 интернет;	 компилација	 од	 директориуми	 за	
објавување	 на	 интернет;	 обезбедување	 простор	
на	 вебстраници	 за	 огласување	 на	 производи	
и	 услуги;	 он-лајн	 огласувања	 на	 компјутерска	
мрежа;	 директно	 огласување	 по	 пошта;	
ширење	 огласувачки	 и	 промотивни	 материјали;	
демонстрирање	 на	 производи;	 дистрибуција	 на	
примероци	и	промотивни	предмети;	осмислување	
и	 апдејтување	 на	 огласувачки,	 промотивни	 и	
рекламни	 материјали;	 подготовка	 на	 рекламни	
колумни;	 објавување	 на	 рекламни	 текстови;	
изнајмување	огласувачки	 и	 промотивен	 простор;	
изнајмување	 рекламно	 време	 на	 комуникациски	
медиуми;	огласување	на	отворен	простор;	односи	
со	 јавноста;	 продажбени	 промоции	 (за	 други);	
радио	и	телевизиско	огласување	и	рекламирање;	
транскрипција;	 процесуирање	 на	 зборови;	
репродукција	 на	 документи;	 советодавни	 и	
консултантски	услуги	поврзани	со	сите	претходно	
споменати	услуги	

(111)	 13935	 (151)	 06/03/2008
(210)	 TM		2006/240	 (220)	 01/03/2006
	 	 (181)	 01/03/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 LANTZIS S.A.
 PO Box 7, GR-352 00 Atalanti, GR
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	16	-	самолепливи	ленти	за	пакување;	хартија	

(111)	 13928	 (151)	 04/03/2008
(210)	 TM		2006/242	 (220)	 01/03/2006
	 	 (181)	 01/03/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 American Express Marketing & Development 

Corp.
 200 Vesey Street New York, NY 10285, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 бела	и	сина
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 35	 -	 промовирање	 на	 продажба	 на	 стока	
и	 услуги	 за	 други	 со	 доделување	 пунктови	 за	
продажба,	со	користење	на	кредитни	картички	
кл.	36	-	услуги	со	кредитни	и	дебитни	картички	
кл.	 39	 -	 услуги	 што	 ги	 пружаат	 патнички	
агенции;	 имено,	 карти	 и	 туристички	 аранжмани,	
услуги	 за	 резервирање	 туристички	 патувања	
и	 разгледување	 знаменитости,	 управување	 и	
организирање	патувања,	организирање	превоз	за	
патници	по	пат	на	сувоземен,	воздушен	и	воден	
сообраќај,	 услуги	 на	 лични	 туристички	 водичи	 и	
информации	 за	 патувања,	 пренос	 на	 багаж	 на	
патници	и	организација	на	трансфер	на	багажот,	
и	 организирање	 изнајмување/рентирање	 на	
автомобили	и	кочии	
кл.	43	-	вршење	на	хотелски	резервации	за	други;	
резервации	на	хотелски	соби	за	патници	

(111)	 13905	 (151)	 03/03/2008
(210)	 TM		2006/249	 (220)	 01/03/2006
	 	 (181)	 01/03/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 AT & T Corporation 
 32 Avenue of the Americas, New York, 
 New York 10013, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 светло	сина,	темно	сина,	сива,	црна	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 9	 -	 производи	 за	 телекомуникации,	 имено	
порти	 за	 употреба	 во	 системите	 за	 безжични	
комуникации;	 компјутерски	 софтвер	 за	 употреба	
во	 пристапувањето	 кон	 глобалната	 компјутерска	
мрежа;	 телефонски	 прибори,	 имено	 телефонски	
кабли	 и	 батерии;	 електронски	 производи,	 имено	
дигитални	 фотографски	 приемници;	 телефони;	
телевизиска	 периферна	 опрема,	 имено	 куќишта	
за	 поставување	 од	 горе,	 уреди	 за	 далечинско	
управување	 и	 прирачници	 со	 упатства	 што	 се	
продаваат	 како	 целина;	 претходно	 платени	
телекомуникациски	 картички	 за	 бирање	 врски,	
магнетно	 шифрирани;	 телекомуникациски	
приклучници	и	прекинувачи;	рутери	за	кабловоди;	
безжични	рутери;	самостоечки	безжични	места	за	
пристап;	 интегрални	рутери	 кои	 содржат	модем;	
модеми	 за	 дигитални	 претплатници	 на	 врските,	
инаку	 познати	 како	 DSL	 модеми,	 кабелски	
модеми	 и	 сателитски	 модеми	 кои	 остваруваат	
директен	 контакт	 со	 дигиталниот	 претплатник	
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на	 врските	 инаку	 познат	 како	 DSL,	 услуги	 за	
сателитски	 податоци	 или	 за	 кабелски	 податоци	
за	широк	фреквентен	опсег;	адаптери	за	мрежни	
„интерфејс”	 картички	 кои	 инаку	 се	 познати	 како	
адаптери;	сервери	за	печатење;	преносни	кабли	
RЈ	 45;	 филтри	 за	 телефонски	 водови;	 спојни	
елементи	за	телекомуникации;	модуларни	утикачи	
за	телекомуникации;	жични	и	безжични	телефони	
за	 телеконференциски	 врски	 преку	 фиксна	
телефонија;	софтвер	за	работа	со	\/РN	(виртуелна	
приватна	 мрежа);	 машини	 што	 одговараат	 на	
телефонски	 повици;	 телефони	 за	 поврзување	
преку	 интернет;	 безжични	 телефони;	 слушалки	
и	 антени	 за	 безкабелски	 и	 безжични	 телефони;	
магнетно	шифрирани	кредитни	картички;	магнетно	
шифрирани	картички	со	внесена	вредност	
кл.	 16	 -	 телефонски	 адресари;	 производи	 од	
хартија	и	печатени	работи,	имено	билети,	постери,	
брошури,	памфлети	и	материјали	за	промоција	за	
безбол	 игри	 и	 друга	 забава	 во	 живо;	 претходно	
платени	 телекомуникациски	 картички	 за	 бирање	
врски	што	не	се	магнетно	шифрирани	
кл.	35	-	обезбедување	телефонски	адресари	преку	
централен	 компјутер;	 услуги	 за	 рекламирање,	
имено,	 промоција	 на	 производи	 и	 услуги	 за	
други,	 преку	 изготвување	 и	 пласирање	 реклами	
во	 датотеките	 за	 пребарување	 на	 адресарот,	
до	 кои	 може	 да	 се	 пристапи	 преку	 глобална	
информациска	мрежа;	обезбедување	информации	
за	 малопродажба,	 информации	 како	 водич	 за	
купување	 и	 деловни	 пребарувања	 со	 помош	 на	
електронски	средства	
кл.	36	-	услуги	за	телефонски	картички	за	бирање	
врски	
кл.	37	-	услуги	за	поправка	на	телекомуникациски	
мрежни	 врски,	 контакти	 и	 телефонска	 опрема;	
инсталација	 и	 монтажа	 на	 телекомуникациски	
системи	и	 опрема	 за	 други;	 услуги	 за	 поддршка	
за	работа	преку	телекомуникациска	мрежа,	имено	
поправка	и	одржување	
кл.	 38	 -	 услуги	 за	 телекомуникации,	 имено,	
обезбедување	услуги	за	телефонска	комуникација	
и	 телефонија	 преку	 интернет,	 обезбедување	
група	 специјализирани	 телефонски	 услуги	 со	
вообичаени	 карактеристики	 за	 повикување	 и	
планови	 за	 телефонско	 повикување;	 праќање	
гласовни	 пораки	 по	 електронски	 пат,	 имено	
наснимување	 и	 последователно	 праќање	 на	
гласовните	пораки	преку	телефон;	обезбедување		
„dial-up”	приклучување	за	повеќе	 корисници,	брз	
и	 наменски	 пристап	 до	 интернет,	 глобалните	
компјутерски	 мрежи,	 други	 компјутерски	 мрежи,	
услуги	преку	централен	компјутер	и	огласни	табли;	
електронски	 пренос	 на	 пораки,	 податоци,	 слики,	
видео	 записи	 и	 информации	 преку	 интернет;	
безжично	 пренесување	 глас,	 пораки,	 податоци	
и	 информации;	 услуги	 за	 брз	 пристап	 и	 услуги	
за	 безжичен	 пристап	 до	 интернет,	 глобалните	
компјутерски	 мрежи,	 други	 компјутерски	 мрежи,	
услуги	преку	централен	компјутер	и	огласни	табли;	
услуги	 за	 телевизиски	 пренос;	 обезбедување	
услуги	 за	 мрежно	 работење	 со	 гласовни	 пораки	
и	 податоци;	 услуги	 за	 телеконференција,	
видеоконференција	 и	 веб-конференција;	

комуникации	преку	целуларни	и	мобилни	телефони;	
консултации	 за	 телекомуникации;	 услуги	 за	
протокол	на	глас	преку	интернет	(\/ОIР);	услуги	за	
пејџер;	проток	на	аудио	и	видео	материјал	преку	
интернет;	услуги	за	телекомуникации	со	употреба	
на	 „рамковно”	 реле;	 услуги	 за	 телекомуникации	
преку	виртуелни	мрежи;	пренос	на	пораки	и	слики	
со	помош	на	компјутер;	услуги	за	телекомуникации	
за	 пренесување	 глас,	 текст,	 факсимил,	 видео	
записи	и	податоци	преку	приватни	водови;	услуги	
за	 телекомуникации	 преку	 дигитална	 мрежа	
со	 интегрирани	 услуги	 (ISDN);	 800	 услуги	 за	
телекомуникации;	900	услуги	за	телекомуникации;	
услуги	 за	 вклучен	 глас,	 податоци,	 видео	 и	
мултимедиски	 записи;	 услуги	 за	 лоцирање	
независни	 лични	 комуникации	 што	 опфаќаат	
услуги	 за	 мобилни	 уреди,	 гласовни	 пораки,	
податоци	 и	 факсимил;	 обезбедување	 услуги	 за	
поддршка	 во	 работењето	 со	 телекомуникациски	
мрежи	за	други,	за	да	се	овозможи	прикажување	
на	содржината	на	светските	глобални	компјутерски	
мрежи,	 други	 услуги	 преку	 централен	 компјутер	
за	компјутерски	мрежи	и	огласни	табли;	услуги	за	
кабелски	пренос	на	услуги	за	забава	и	услуги	за	
телефонски	 пренос	 на	 гласовни	 пораки,	 видео,	
податоци	и	факсимил	
кл.	41	-	услуги	за	забава	од	видот	на	безбол	игри,	
учество	 во	 професионални	 автомобилски	 трки,	
турнири	 во	 голф	 и	 настани	 сродни	 на	 голфот;	
обезбедување	 објекти	 за	 спортување,	 забава,	
саеми,	изложби	и	конвенции	
кл.	 42	 -	 „хостирање”	 на	 веб-сајтови	 за	 други	 на	
компјутерски	 сервер	 за	 глобална	 компјутерска	
мрежа;	 изработка	 и	 одржување	 на	 софтвер	 за	
веб-	сервер	за	други;	консултации	за	компјутери,	
податоци	и	мрежи;	обезбедување	информации	во	
разни	области	со	помош	на	глобална	компјутерска	
информациска	мрежа;	проектирање,	изработка	и	
одржување	на	телекомуникациска	мрежа;	услуги	
за	 стратегија	 на	 телекомуникациска	 мрежа,	
имено	оценка	на	стратегијата	за	информациската	
технологија	 за	 мрежно	 работење,	 развој	 на	
стратегија	 за	 информациската	 технологија	
за	 мрежно	 работење,	 развој	 на	 стратегија	 за	
мрежно	 работење	 на	 поширока	 област,	 развој	
на	 апликативни	 програми	 за	 мрежно	 работење,	
овозможување	 на	 работење	 со	 веб-	 страници,	
одржување	на	континуитет	во	деловното	работење	
и	 рехабилитација	 на	 хаварии,	 како	 и	 изработка	
на	 гласовни	 и	 повеќеканалски	 портали;	 услуги	
за	 проектирање	 	 телекомуникациски	 мрежи	 и	
технологија	за	работење	со	мрежи,	вклучително	и	
оценка	на	работењето	преку	виртуелни	приватни	
мрежи,	 проверка	 на	 автентичноста	 на	 знакот	 на	
виртуелните	 приватни	 мрежи;	 создавање	 јавна	
клучна	 инфраструктура,	 оценка	 на	 работењето	
преку	 локални	мрежи,	 проектирање,	 испраќање,	
водење	и	урамнотежување	на	оптоварувањето	на	
протокол	 за	 мрежа	 преку	 интернет,	 изработка	 и	
проектирање	на	напреден	протокол	за	интернет,	
протокол	за	гласовни	пораки	преку	интернет	(\/ОIР)	
и	 количина	 на	 услужни	 мрежи,	 сигнален	 прстен	
(или	ѕвоно)	за	модел	на	етернет,	испитување	на	
оптоварувањето	 на	 веб-	 сајтот,	 трансформација	
на	 центар	 за	 податоци,	 оценка	 на	 серверот,	
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изработка	 и	 проектирање	 на	 услуги	 за	 праќање	
пораки	и	безжични	локални	мрежи,	проектирање	
центар	 за	 управување	 со	 мрежното	 работење,	
следење	 на	 работењето	 преку	 веб	 и	 оценка	 на	
готовноста	 за	 телекомуникациското	 работење;	
услуги	 за	развој	на	 телекомуникациските	мрежи,	
вклучително	и	раководење	со	проекти,	 сигнален	
прстен	(или	ѕвоно)	за	преминување	од	етернет	на	
етернет;	развој	на	систем	за	инстант	канцеларија,	
реализација	 на	 безжична	 локална	 мрежа,	
реализација	на	видео	конференциско	работење	и	
брзо	развивање	на	 телекомуникациските	мрежи,	
развој	на	можностите	за	следење	на	мрежите	во	
поширока	област	и	реализација	на	локални	мрежи;	
услуги	 на	 телекомуникациски	 контакт	 центар,	
имено	 оптимизација	 на	 протокот	 на	 повици,	
оптимизација	на	бесплатните	броеви,	интеграција	
на	основната	компјутерска	телефонија,	менторство	
за	 командни	 центри,	 услуги	 за	 раководење	 со	
персоналот	 во	 контакт	 центарот,	 проектирање		
системи	 за	 меѓусебно	 гласовно	 комуницирање	
и	 уреди	 за	 гласовно	 пребарување	 преку	 веб-	
сајтовите,	 системи	 за	 одредување	 на	 профилот	
и	 насочување	 на	 клиентите,	 консолидација	 на	
контакт	центрите,	мерења	на	контакт	центрите	и	
оценка	на	обработката	на	говорот,	како	и	ревизија	
на	 контакт	 центрите;	 услуги	 за	 сигурносно	
обезбедување	 на	 информациската	 технологија,	
вклучително	и	анализа	и	реализација	на	модели	
на	 непробоен	 ѕид,	 сигурносно	 обезбедување	
на	 мрежите,	 оценка	 на	 можноста	 за	 пробивање		
сигурност	преку	интернет,	оценка	на	сигурносното	
обезбедување	 на	 мрежите	 на	 претпријатијата,	
пребарување	 за	 лоцирање	 на	 пиратство,	
идентификација	 на	 пиратството	 преку	 модем,	
оценка	 на	 безбедносната	 политика	 и	 оценка	
на	 усогласеноста	 на	 законот	 за	 одговорност	 и	
преносливост	на		 	 	податоците	од	здравственото	
осигурување;	 интеграција	 на	 основната	
компјутерска	 телефонија;	 и	 проектирање	 на	
системи	 за	меѓусебно	 разменување	на	 гласовни	
пораки	и	уреди	за	гласовно	пребарување	на	веб-	
сајтовите,	системи	за	одредување	на	профилот	и	
за	насочување	на	клиентите	

(111)	 13629	 (151)	 31/01/2008
(210)	 TM		2006/250	 (220)	 02/03/2006
	 	 (181)	 02/03/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 SAPONIA Kemijska, prehrambena i farmaceutska 

industrija d.d.
 ul. M. Gupca br. 2, Osijek, HR
(740)	 НОШПАЛ		БОРИС,	адвокат	
	 Ул.	„Љубљанска’’	бб,	1000	Скопје,	1000,	Скопје
(540)	

ARF

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 1	 -	 хемиски	 производи	 за	 индустријата,	
науката,	 фотографиите,	 како	 и	 за	 земјоделието,	

градинарството	и	шумарството,	сурови	вештачки	
смоли,	 сурови	 пластични	 материи,	 вештачки	
ѓубриња,	смеши	за	гаснење	пожар,	препарати	за	
калење	и	заварување	метали,	хемиски	производи	
за	 конзервирање	 прехранбени	 производи,	
материи	за	штавење,	адхезиви	(лепливи	материи)	
наменети	за	индустрија	
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.	21	 -	куќни	или	кујнски	препарати	и	садови	за	
домаќимство	 (	 кои	 не	 се	 од	 благородни	 метали	
или	преслечени	со	нив),	 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	

(111)	 13753	 (151)	 15/02/2008
(210)	 TM		2006/252	 (220)	 02/03/2006
	 	 (181)	 02/03/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Друштво за производство, трговија и 

инженеринг ХЕМО-ИВ ДОО Скопје
 ул. Првомајска бб, MK
(540)	

(591)	 кафена	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	2	-	бои	

(111)	 13754	 (151)	 15/02/2008
(210)	 TM		2006/253	 (220)	 02/03/2006
	 	 (181)	 02/03/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Друштво за производство, трговија и 

инженеринг ХЕМО-ИВ ДОО Скопје
 ул. Првомајска бб, MK
(540)	
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(591)	 темно	сина,	црвена	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	2	-	бои	

(111)	 13751	 (151)	 15/02/2008
(210)	 TM		2006/254	 (220)	 02/03/2006
	 	 (181)	 02/03/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Друштво за производство, трговија и 

инженеринг ХЕМО-ИВ ДОО Скопје
 ул. Првомајска бб, MK
(540)	

(591)	 темно	сина,	зелена	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	2	-	бои	

(111)	 13750	 (151)	 15/02/2008
(210)	 TM		2006/255	 (220)	 02/03/2006
	 	 (181)	 02/03/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Друштво за производство, трговија и 

инженеринг ХЕМО-ИВ ДОО Скопје
 ул. Првомајска бб, MK
(540)	

(591)	 темно	сина,	црвена	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	2	-	бои	

(111)	 13752	 (151)	 15/02/2008
(210)	 TM		2006/256	 (220)	 02/03/2006
	 	 (181)	 02/03/2016
	 	 (450)	 30/04/2008

(732)	 Друштво за производство, трговија и 
инженеринг ХЕМО-ИВ ДОО Скопје

 ул. Првомајска бб, MK
(540)	

(591)	 темно	сина,	светло	сина	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	2	-	бои	

(111)	 13755	 (151)	 15/02/2008
(210)	 TM		2006/257	 (220)	 02/03/2006
	 	 (181)	 02/03/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Друштво за производство, трговија и 

инженеринг ХЕМО-ИВ ДОО Скопје
 ул. Првомајска бб, MK
(540)	

(591)	 зелена,	бела	и	темно	сина
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	2	-	бои	

(111)	 13883	 (151)	 28/02/2008
(210)	 TM		2006/258	 (220)	 02/03/2006
	 	 (181)	 02/03/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Caterpillar Inc. (a corporation of Delaware)
 100 N.E. Adams Street Peoria, Ilinois 61629, US
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црна,	бела,	жолта	и	црвена
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(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,	
инкубатори	за	јајца;	додатоци,	особено,	асфалтни	
секачи,	 голем	сврдел,	 валци,	острила,	алатки	 за	
носење	 блокови,	 хидраулични	 дупчалки,	 ведра,	
компактори,	 вибраторни	 компактори,	 двојници,	
кршачи,	 двојни	 секачи,	 делимбери,	 вилушкари,	
палети	 вилушки,	 заграбувачи,	 чекани,	 скокачи,	
групи	лифтови,	куки,	алатки	за	чување	материјал,	
мулти	процесори,	плугови,	дробилки,	вилушки	за	
дробење,	 гребла,	 распорувачи,	 пили,	 гребалки,	
вдлабнати	лопати,	ножици,	отстранувачи	на	снег,	
плугови	за	снег,	крилја	за	снег,	секачи	на	трупци,	
алат	 за	 отпечаток,	 алат	 за	 обработка	 на	 земја,	
тренажери,	потпирачи,	сите	горни	за	употреба	со	
машини	за	откоп	на	земја,	отстранување	и	држење		
материјал	

(111)	 13896	 (151)	 28/02/2008
(210)	 TM		2006/259	 (220)	 02/03/2006
	 	 (181)	 02/03/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Caterpillar Inc. (a corporation of Delaware)
 100 N.E. Adams Street Peoria, Ilinois 61629, US
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црна,	сребрена	и	сива
(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,	
инкубатори	 за	 јајца;	 мотори	 за	 пристаништа,	
индустриски	мотори,	дизел	мотори,	мотори	на	гас,	
мотори	 на	 природен	 гас,	 мотори	 за	 електрични,	
индустриски,	 дизел,	 гасни	 и	 на	 природен	 гас	
генератори	и	генераторски	сетови	и	структурални,	
заменски	и	поправачки	делови	за	горното	
кл.	 12	 -	 возила,	 апарати	 за	 движење	 по	 земја,	
воздух	 или	 вода;	 мотори	 за	 возила,	 особено	
артикулирани	 камиони,	 камиони	 што	 не	 се	 за	
автопатишта,	 камиони	 за	 подземно	 минирање,	
трактори	што	не	се	за	автопатишта,	локомотиви,	
земјоделски	 трактори,	 комбајни,	 камиони	 за	
пренос	на	вилушкари	и	структурални,	заменски	и	
поправачки	делови	за	горното	

(111)	 13907	 (151)	 03/03/2008
(210)	 TM		2006/260	 (220)	 02/03/2006
	 	 (181)	 02/03/2016
	 	 (450)	 30/04/2008

(732)	 Caterpillar Inc. (a corporation of Delaware)
 100 N.E. Adams Street Peoria, Ilinois 61629, US
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црна,	бела,	жолта	и	црвена
(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,	 инкубатори	 за	 јајца;	 машини	 за	 откоп	
на	 земја,	 за	 собирање	 на	 земјата	 и	 држење	 на	
материјал,	 особено	 носачи	 на	 задна	 мотика,	
носачи	за	управувачи	со	скели,	носачи	за	секаков	
вид	 терени,	 интегрирачки	 носачи	 на	 алатки,	
екскаватори	 за	 камиони,	 екскаватори	на	 тркала,	
предни	лопати,	носачи	на	телескопски	материјал,	
носачи	 на	 материјал	 за	 патишта,	 носачи	 на	
материјал	на	тркала,	трактори	во	вид	на	патеки,	
носачи	на	цевки,	 носачи	на	 патеки,	 набивачи	 за	
пополнување	 земја,	 компактори	 за	 земјиште,	
дозери	 за	 тркала,	 степенувачи	 за	 мотори,	
индустриски	 трактори,	 индустриски	 трактори	 со	
нагиб,	машини	за	шуми,	скели,	скели	на	тркала,	
собирачи	на	исечена	граѓа,	собирачи	на	исечена	
граѓа	на	тркала,	пренесувачи,	машини	за	жнеење,	
носачи	 на	 зглобови,	 набивачи	 на	 земја	 со	
вибратор,	набивачи	на	земја,	набивачи	на	асфалт	
со	 вибратор,	 пневматски	 набивачи,	 асфалтен	
павер,	ленти	од	асфалтен	павер,	валци,	студени	
планери,	 поправачи	 на	 патишта,	 воздушни	
елеватори,	стабилизатори	на	земјиште,	носачи	на	
подземни	минери,	носачи	и	структурни,	заменски	и	
поправачки	делови	за	сите	горенаведени	машини,	
структурни,	заменски	и	поправачки	делови	за	сите	
машини	за	сите	горни	алатки	што	се	употребуваат	
за	 земјиште,	 генератори	 и	 генераторски	 сетови	
за	 струја,	 индустрија,	 гас	 и	 природен	 гас	 и	
структурни,	заменски	и	поправачки	делови	за	сите	
горни	алатки	што	се	употребуваат	за	нафта,	гас	и	
воздушни	филтери	за	мотори	и	машини	
кл.	 12	 -	 возила,	 апарати	 за	 движење	 по	 земја,	
воздух	 или	 вода;	 возила	 за	 пренесување	
земја,	 чување	 на	 земја	 и	 материјали,	 особено,	
артикулирани	 ленти,	 ленти	 што	 не	 се	 автопат,	
ленти	 за	 подземно	 минирање,	 трактори	 што	 не	
се	за	автопатишта,	ленти	со	внатрешна	вилушка	
за	 гмечење	земја,	ленти	со	електрична	вилушка	
за	 гмечење	 земја,	 електрични	 пренесувачи,	
рачни	 пренесувачи,	 локомотиви,	 трактори	 за	
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земјоделие,	 комбајни,	 воздушни	 насочувачи,	
пакувачи,	подвижни	дискови,	српови,	акумулатори	
за	балирање	и	структурни,	заменски	и	поправачки	
делови	 за	 сите	 горе	 наведени,	 структурни,	
заменски	 и	 поправачки	 делови	 за	 машини	 за	
горните	возила,	пренесувачи	за	копнени	возила	и	
структурни,	заменски	и	поправачки	делови	за	нив	

(111)	 13897	 (151)	 28/02/2008
(210)	 TM		2006/261	 (220)	 02/03/2006
	 	 (181)	 02/03/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Caterpillar Inc. (a corporation of Delaware)
 100 N.E. Adams Street Peoria, Ilinois 61629, US
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црна,	бела,	жолта	и	црвена
(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,	
инкубатори	за	јајца;	додатоци,	особено,	асфалтни	
секачи,	 голем	сврдел,	валци,	острила,	алатки	за	
носење	 блокови,	 хидраулични	 дупчалки,	 ведра,	
компактори,	 вибраторни	 компактори,	 двојници,	
кршачи,	 двојни	 секачи,	 делимбери,	 вилушкари,	
палети	 вилушки,	 заграбувачи,	 чекани,	 скокачи,	
групи	лифтови,	куки,	алатки	за	чување	материјал,	
мулти	процесори,	плугови,	дробилки,	вилушки	за	
дробење,	 гребла,	 распорувачи,	 пили,	 гребалки,	
вдлабнати	лопати,	ножици,	отстранувачи	на	снег,	
плугови	за	снег,	крилја	за	снег,	секачи	на	трупци,	
алат	 за	 отпечаток,	 алат	 за	 обработка	 на	 земја,	
тренажери,	 потпирачи,	 сите	 горни	 за	 употреба	
со	 машини	 за	 откоп	 на	 земја,	 отстранување	 и	
држење		материјал	

(111)	 13893	 (151)	 28/02/2008
(210)	 TM		2006/262	 (220)	 02/03/2006
	 	 (181)	 02/03/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Caterpillar Inc. (a corporation of Delaware)
 100 N.E. Adams Street Peoria, Ilinois 61629, US
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црна,	сребрена	и	сива
(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,	
инкубатори	 за	 јајца;	 мотори	 за	 пристаништа,	
индустриски	мотори,	дизел	мотори,	мотори	на	гас,	
мотори	 на	 природен	 гас,	 мотори	 за	 електрични,	
индустриски,	 дизел,	 гасни	 и	 на	 природен	 гас	
генератори	и	генераторски	сетови	и	структурални,	
заменски	и	поправачки	делови	за	горното	
кл.	 12	 -	 возила,	 апарати	 за	 движење	 по	 земја,	
воздух	 или	 вода;	 мотори	 за	 возила,	 особено	
артикулирани	 камиони,	 камиони	 што	 не	 се	 за	
автопатишта,	 камиони	 за	 подземно	 минирање,	
трактори	што	не	се	за	автопатишта,	локомотиви,	
земјоделски	 трактори,	 комбајни,	 камиони	 за	
пренос	на	вилушкари	и	структурални,	заменски	и	
поправачки	делови	за	горното	

(111)	 13895	 (151)	 28/02/2008
(210)	 TM		2006/263	 (220)	 02/03/2006
	 	 (181)	 02/03/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Caterpillar Inc. (a corporation of Delaware)
 100 N.E. Adams Street Peoria, Ilinois 61629, US
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црна,	бела,	жолта	и	црвена
(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,	инкубатори	за	јајца;	машини	за	откоп	на	
земја,	за	собирање	земја	и	држење	на	материјал,	
особено,	 носачи	 на	 задна	 мотика,	 интегрирани	
носачи	 на	 алатки,	 ескаватори	 за	 камиони,	
ескаватори	на	тркала,	предни	лопати,	носачи	на	
телескопски	 материјал,	 носачи	 на	 материјал	 за	
патишта,	носачи	на	материјал	на	тркала,	машини	
за	 шуми,	 скели,	 скели	 на	 тркала,	 собирачи	 на	
исечена	 граѓа,	 собирачи	 на	 исечена	 граѓа	 на	
тркала,	пренесувачи,	машини	за	жнеење,	носачи	
на	подземни	минери,	дополнувања	за	употреба	на	
горните	машини,	особено	задни	мотики	и	носачи	
на	алатки	

(111)	 13894	 (151)	 28/02/2008
(210)	 TM		2006/264	 (220)	 02/03/2006
	 	 (181)	 02/03/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
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(732)	 Caterpillar Inc. (a corporation of Delaware)
 100 N.E. Adams Street Peoria, Ilinois 61629, US
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црна,	бела,	жолта	и	црвена
(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,	
инкубатори	 за	 јајца;	 машини	 за	 откоп	 на	 земја,	
за	собирање	на	земјата	и	држење	на	материјал,	
особено	 носачи	 на	 задна	 мотика,	 носачи	 за	
управувачи	со	скели,	носачи	за	секаков	вид	терени,	
интегрирачки	 носачи	 на	 алатки,	 екскаватори	 за	
камиони,	 екскаватори	на	 тркала,	 предни	лопати,	
носачи	 на	 телескопски	 материјал,	 носачи	 на	
материјал	 за	 патишта,	 носачи	 на	 материјал	 на	
тркала,	 трактори	 во	 вид	 на	 патеки,	 носачи	 на	
цевки,	носачи	на	патеки,	набивачи	за	пополнување	
земја,	компактори	за	земјиште,	дозери	за	тркала,	
степенувачи	 за	 мотори,	 индустриски	 трактори,	
индустриски	трактори	со	нагиб,	машини	за	шуми,	
скели,	скели	на	тркала,	собирачи	на	исечена	граѓа,	
собирачи	на	исечена	граѓа	на	тркала,	пренесувачи,	
машини	за	жнеење,	носачи	на	зглобови,	набивачи	
на	земја	со	вибратор,	набивачи	на	земја,	набивачи	
на	 асфалт	 со	 вибратор,	 пневматски	 набивачи,	
асфалтен	павер,	ленти	од	асфалтен	павер,	валци,	
студени	планери,	поправачи	на	патишта,	воздушни	
елеватори,	стабилизатори	на	земјиште,	носачи	на	
подземни	минери,	носачи	и	структурни,	заменски	и	
поправачки	делови	за	сите	горенаведени	машини,	
структурни,	заменски	и	поправачки	делови	за	сите	
машини	за	сите	горни	алатки	што	се	употребуваат	
за	 земјиште,	 генератори	 и	 генераторски	 сетови	
за	 струја,	 индустрија,	 гас	 и	 природен	 гас	 и	
структурни,	заменски	и	поправачки	делови	за	сите	
горни	алатки	што	се	употребуваат	за	нафта,	гас	и	
воздушни	филтери	за	мотори	и	машини	
кл.	12	-	возила,	апарати	за	движење	по	земја,	воздух	
или	 вода;	 возила	 за	 пренесување	 земја,	 чување	
на	 земја	 и	 материјали,	 особено,	 артикулирани	
ленти,	ленти	што	не	се	автопат,	ленти	за	подземно	
минирање,	 трактори	 што	 не	 се	 за	 автопатишта,	
ленти	 со	 внатрешна	 вилушка	 за	 гмечење	 земја,	
ленти	 со	електрична	вилушка	 за	 гмечење	 земја,	
електрични	 пренесувачи,	 рачни	 пренесувачи,	
локомотиви,	 трактори	 за	 земјоделие,	 комбајни,	
воздушни	 насочувачи,	 пакувачи,	 подвижни	
дискови,	 српови,	 акумулатори	 за	 балирање	 и	
структурни,	заменски	и	поправачки	делови	за	сите	
горе	наведени,	структурни,	заменски	и	поправачки	
делови	за	машини	за	горните	возила,	пренесувачи	
за	 копнени	 возила	 и	 структурни,	 заменски	 и	
поправачки	делови	за	нив	

(111)	 13725	 (151)	 12/02/2008
(210)	 TM		2006/266	 (220)	 02/03/2006
	 	 (181)	 02/03/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 DEVELOPMENT CENTER FOR TEACHING 

CHINESE AS AS FOREIGN LANGUAGE OF THE 
MINISTRY OF EDUCATION P.R.C.

 17 th Floor, Fangyuan Mansion B56 Zhongguancun 
South St., Beijing 100044, CN

(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 41	 -	 педагошки	 опити,	 академии	 (обука),	
предавање,	обука/подучување/,	образовни	услуги,	
настава	/услуги/,	одгледување	/обука/	(упатства	за	
обучување),	 разговори	 (организирање	 и	 водење	
разговори),	 изложби	 (организирање	 изложби)	 во	
културни	 или	 воспитни	 цели,	 книги	 (издавање	
книги),	издавање	на	електронски	книги	и	списанија	
on-line,	 видео	 ленти	 (изнајмување,	 издавање),	
монтажа	на	радио	и	телевизиски	програми	

(111)	 13728	 (151)	 12/02/2008
(210)	 TM		2006/267	 (220)	 02/03/2006
	 	 (181)	 02/03/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 DEVELOPMENT CENTER FOR TEACHING 

CHINESE AS AS FOREIGN LANGUAGE OF THE 
MINISTRY OF EDUCATION P.R.C.

 17 th Floor, Fangyuan Mansion B56 Zhongguancun 
South St., Beijing 100044, CN

(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 41	 -	 педагошки	 опити,	 академии	 (обука),	
предавање,	обука/подучување/,	образовни	услуги,	
настава	/услуги/,	одгледување	/обука/	(упатства	за	
обучување),	 разговори	 (организирање	 и	 водење	
разговори),	 изложби	 (организирање	 изложби)	 во	
културни	 или	 воспитни	 цели,	 книги	 (издавање	
книги),	 издавање	 електронски	 книги	 и	 списанија	
on-line,	 видео	 ленти	 (изнајмување,	 издавање),	
монтажа	на	радио	и	телевизиски	програми	
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(111)	 13700	 (151)	 07/02/2008
(210)	 TM		2006/268	 (220)	 03/03/2006
	 	 (181)	 03/03/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Еггра ДООЕЛ Сами Мехмети
 Бул. Климент Охридски 11/04 1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	16	 -	печатени	работи,	фотографии,	брошури,	
вез	 /рачна	 изработка/	 (модели	 за	 изработка	 на	
вез),	весници,	графички	прикази,	графички	слики,	
графички	 цртежи,	 грбови	 /хартиени	 печати/,	
каталози,	 книги,	 книги	 (ознаки	 за	 страници	 на	
книгите),	 книшки	 /работни	 книшки,	 пасоши	 и	
тн/,	 лепење	фотографии	 (апарати	 за	лепење	на	
фотографиите),	 лепило	 за	 производи	од	 хартија	
или	 за	 домаќинство,	 лепило	 за	 производи	 од	
хартија	или	за	домаќинство,	лепливи	материи	за	
хартиени	производи	или	за	домаќинство,	лепливи	
траки	за	хартиени	производи	или	за	домаќинство,	
лигавчиња	од	харија	/на	децата	околу	врат	за	да	
не	 се	 извалкаат/,	 листови	 /хартиени	 производи/,	
литографии	/каменопечат/,	литографски	камења,	
литографски	 уметнички	 предмети,	 матрици	 за	
размножување	 /шаблони/,	 натписни	 плочки	 од	
хартија	 или	 картон,	 нацрти,	 нацрти	 (апарати	
за	 трасирање,	 за	 нацрти),	 пантографи	 /прибор	
за	 пресување/,	 печатен	 материјал	 /печатници/,	
печатење	 (канцелариски	 апарати	 за	 печатење),	
плакати	 (плочи	 за	 поставување	 плакати)	 од	
хартија	 и	 картон,	 плакати	 /постери/,	 проспекти,	
публикации,	разгледници,	размножување	(апарати	
за	 размножување),	 размножување	 (апарати	
и	 машини	 за	 размножување),	 фотографии	 и	
фотографирање	
кл.	35	-	агенции	за	трговски	информации,	агенции	
за	 увоз	 -	 извоз,	 анализа	 на	 производната	 цена,	
вештадавање	 дејности,	 /експертиза/,	 водење	
дејност	 (служби	 за	 совети	 за	 водење	 	 одделни	
дејности),	 дакгилографски	 услуги,	 дејности	
(консултации	за	водење	на	дејностите),	дејности	
(помош	 во	 водење	 на	 дејностите),	 дејности	
(професионални	 консултации),	 дејности	
(советување	 за	 организирање	 и	 водење	 на	
дејностите),	 демонстрација	 на	 производи,	
документи	 (умножување	 на	 документите),	
информации	 за	 дејноста,	 информатички	
картотеки	 (водење	 на	 информатичките	
картотеки),	истражувања	за	дејностите,	изложби	
(организирање	 изложби)	 во	 комерцијални	
или	 рекламни	 цели,	 изнајмување	 рекламен	

простор,	 изнајмување	 уреднички	 апарати,	
изнајмување	 уреднички	 апарати	 и	 прибор,	
изнајнување	 рекламен	 материјал,	 изработка	
на	 такси,	 извоз	 (агенции	 за	 извоз	 -	 увоз),	 јавно	
мислење	(испитување	на	јавното	мислење),	книги	
(книговодство)	консултации	врзани	за	прашањата	
на	 персоналот,	 книговодство,	 лицитација	
(продажба	на	лицитација),	манекени	(манекенски	
услуги)	 во	 рекламни	 и	 промовирачки	 цели	 на	
продажбата,	 објавување	 рекламни	 текстови,	
обработка	на	текстови,	огласување	/рекламирање/,	
организирање	 дејности	 (советување	 за	
организирање	 на	 дејностите),	 организирање	
изложби	во	комерцијални	и	рекламни	цели,	пазар	
(побарувачка	 на	 пазарот),	 пазар	 (проучување	
на	 пазарот),	 персонал	 (вработување	 персонал),	
плакатирање	 /огласување/,	 пребарувања	 за	
дејности,	преместување	(услуги	за	преместување	
на	 претпријатија),	 преписи	 на	 соопштенија,	
претплата	 на	 весници	 (услуги	 за	 претплата	 на	
весниците)	 /за	 трето	 лице/,	 производни	 цени	
(анализа	на	производните	цени),	промоција	/продажба	
за	трето	лице/,	пропагандни	дејности,	проучување	
на	 пазарот	 /маркетинг/,	 проверка	 на	 сметки,	
распределба	 /дистрибуција/	 на	 примероци,	
рекламирање	 по	 пат	 на	 радио,	 рекпамирање	
по	 пат	 на	 телевизија,	 рекламна	 документација	
(уредување	 на	 рекламната	 документација),	
рекламна	 хроника,	 рекпамни	 агенции,	 рекламни	
огласи	 (ширење	 на	 рекламните	 огласи),	
секретарство	 (секретарски	 услуги),	 статистичко	
информирање,	 стебла	 во	 шуми	 (проценка	 на	
стеблата),	стенографски	услуги,	такси	(изработка	
на	 таксите),	 уредување	 излози,	 хелиографско	
умножување	и	ширење	рекламен	материјал	/трактати,	
проспекти,	печатени	примероци/	
кл.	 41	 -	 академии	 (обука),	 варие,	 видео	 ленти	
(изнајмување	 на	 видео	 лентите),	 видео	 ленти	
(производство	 на	 филмови	 на	 видео	 ленти),	
забавни	 паркови	 /циркуси/,	 здравствени	
клубови	 /нега	 на	 физичкото	 здравје/,	 изложби	
(организирање	 изложби)	 во	 културни	 или	
воспитни	цели,	изнајмување	радио	и	телевизиски	
апарати,	 изнајмување	 стадиони,	 кино	 -	
студио,	 кино	 сали	 (користење	 на	 кино	 салите),	
киноапаратура	 (изнајмување	 киноапаратура	 и	
прибор),	 клубови	 (услуги	 на	 клубовите)	 /забава	
или	 одгледување/,	 конференции	 (организирање	
и	водење	конференции),	конгреси	(организирање	
и	 водење	 конгреси),	 магнетоскопи	 (изнајмување	
магнетоскопи),	 модни	 агенции	 за	 уметници,	
монтажа	 на	 радио	 и	 телевизиски	 програми,	
натпревари	 (организирање	 натпревари)	 /обука	
или	 забава/,	 објавување	 текстови	 /текстови	
што	 не	 се	 рекпамни/,	 одгледување	 /обука/,	
одгледување	 /обука/	 (упатства	 за	 обучување),	
планирање	приеми	/забава/,	практично	обучување	
/демонстрирање/,	 приредби	 (изнајмување	
декор	 за	 приредби),	 приредби	 (одржување	 на	
приредбите),	разговори	(организирање	и	водење	
разговори),	 разонода,	 разонода	 (упатство	 за	
разонода),	 разонода	 по	 пат	 на	 радио,	 разонода	
по	пат	на	телевизија,	семинари	(организирање	и	
водење	 семинари),	 симпозиуми	 (организирање	
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и	 водење	 симпозиуми),	 слободно	 време	 (услуги	
врзани	 за	 исполнување	 на	 слободното	 време),	
спортски	 натпревари	 (организирање	 спортски	
натпревари),	 студио	 за	 снимање	 (услуги	 на	
студио	 за	 снимање),	 театарски	 артисти	 (услуги	
на	 театарските	 артисти),	 театарски	 импресарио	
(услуги	 на	 театарските	 импресарија),	 театарски	
претстави,	тонски	снимки	(изнајмување	на	тонски	
снимки)	и	филмови	(производство	филмови)	

(111)	 13798	 (151)	 20/02/2008
(210)	 TM		2006/269	 (220)	 03/03/2006
	 	 (181)	 03/03/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

ДЕЛФИ увоз-извоз ДООЕЛ 
 7500 ПРИЛЕП  Ул.Пенка Котеска 99 , MK
(740)	 МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ,	Д.О.О.	Скопје	
	 Ул.	Апостол	Гусларот	3,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 сребрена-сива
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 39	 -	 транспортни	 услуги,	 организирање	
патувања	

(111)	 13637	 (151)	 31/01/2008
(210)	 TM		2006/271	 (220)	 06/03/2006
	 	 (181)	 06/03/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Друштво за маркетинг и пропаганда МЕДИА 

ХАУС ДОО Скопје
 ул. Луј Пастер бр. 5/1-5 Скопје, MK
(740)	 ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ	А.Д.	СКОПJЕ		
	 бул.	„Кузман	Јосифовски	Питу„	28	лок.8,	
	 1000,	Скопје
(540)	

МЕДИА ХАУС

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 35	 -	 огласување,	 агенции	 за	 огласување,	
огласување	 по	 пошта,	 издавање	 простор	
за	 огласување,	 материјали	 за	 огласување,	
застапување	 на	 уметници,	 претставување	 на	
стоки,	организација	на	изложби	 за	 комерцијални	
или	 рекламни	 цели,	 маркетиншки	 истражувања,	
маркетиншки	 студии,	 огласување	 преку	
компјутерски	 мрежи,	 објавување	 огласи,	 односи	
со	јавноста,	агенции	за	односи	со	јавноста	

кл.	 41	 -	 продукција	 на	 радио	 и	 телевизиски	
програми,	 продукција	 на	 шоу	 програми,	
продукција	 на	 видео	 филм,	 објавување	 книги,	
радио	 забава,	 издавање	 филмови,	 издавање	
звучни	 записи,	 издавање	 	 видео	 ленти,	
организирање	и	изведување	семинари,	спортски	
настани,	титлување,	организирање	и	изведување	
симпозиуми,	предавање,	телевизиска	забава	
кл.	42	-	научни	и	технолошки	услуги,	истражувања	
и	 планирања	 што	 се	 однесуваат	 на	 истите;	
услуги	 за	 индустриски	 анализи	 и	 истражувања;	
проектирање	и	развој	на	компјутерски	хардвер	и	
софтвер;	правни	услуги	

(111)	 13737	 (151)	 13/02/2008
(210)	 TM		2006/272	 (220)	 06/03/2006
	 	 (181)	 06/03/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 МИЛЕ ЃОШЕВСКИ and 
 ДАРКО ГЕЛЕВ
 бул. Партизански одреди 99-1/2, 1000 Скопје, 

MK and 
 УЛ. Иван Милутиновиќ 14/9, 1000 Скопје, MK
(740)	 ГАВРИЛОВСКА	АЛЕКСАНДРА,	адвокат	
	 бул.	Партизански	одреди	бр.103/26	1000	Скопје
(540)	

(591)	 црна,	сива	(сребрена)	и	портокалова
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	32	-	енергетски	пијалаци	

(111)	 13714	 (151)	 11/02/2008
(210)	 TM		2006/273	 (220)	 07/03/2006
	 	 (181)	 07/03/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 ДИРЕКЦИЈА ЗА КУЛТУРА И УМЕТНОСТ НА 

СКОПЈЕ
 бул. Свети Климент Охридски бр. 58-б 
 п. фах 519-Скопје, MK
(540)	

(591)	 окер	и	сина
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(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	41	-	културни	активности	

(111)	 13713	 (151)	 11/02/2008
(210)	 TM		2006/274	 (220)	 07/03/2006
	 	 (181)	 07/03/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 The Procter  & Gamble Company
 One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
 Ohio 45202, US
(740)	 МАРГАРИТА		ПЕКЕВСКА,		адвокат	
	 ул.	„Народен	Фронт”	21/4-5	1000	Скопје,	
	 1000,	Скопје
(540)	

(591)	 бела,	зелена,	црвена,	сина,	жолта	и	портокалова
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	3	-	препарати	за	перње	и	избелување	и	други	
супстанции	 за	 употреба	 при	 перење;	 препарати	
за	 чистење,	 полирање,	 рибање	 и	 абразивни	
препарати;	сапуни	

(111)	 13711	 (151)	 11/02/2008
(210)	 TM		2006/275	 (220)	 07/03/2006
	 	 (181)	 07/03/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 The Procter  & Gamble Company
 One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
 Ohio 45202, US
(740)	 МАРГАРИТА		ПЕКЕВСКА,		адвокат	
	 ул.	„Народен	Фронт”	21/4-5	1000	Скопје,	
	 1000,	Скопје
(540)	

(591)	 зелена,	жолта,	портокалова	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	3	-	препарати	за	перње	и	избелување	и	други	
супстанции	 за	 употреба	 при	 перење;	 препарати	
за	 чистење,	 полирање,	 рибање	 и	 абразивни	
препарати;	сапуни	

(111)	 13620	 (151)	 31/01/2008
(210)	 TM		2006/276	 (220)	 07/03/2006
	 	 (181)	 07/03/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Trajan d.o.o. Preduzuce za ugostiteljstvo, turizam, 

zanatstvo i licne usluge, spoljnu i unutrasnju 
trgovinu

 Ul. Ustanicka br. 64/XIII, 11000 Beograd, YU
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

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

(591)	 бордо	црна	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 9	 -	 електрични	 батерии,	 галвански	 батерии,	
соларни	батерии	

(111)	 13623	 (151)	 31/01/2008
(210)	 TM		2006/278	 (220)	 08/03/2006
	 	 (181)	 08/03/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Шалевски Миодраг
 ул. Хашка бр. 18Б 1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

BOSSTON

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	34	-	тутун,	преработки	од	тутун-особено	цигари,	
производи	за	пушачите,	кибрити	

(111)	 13686	 (151)	 07/02/2008
(210)	 TM		2006/280	 (220)	 08/03/2006
	 	 (181)	 08/03/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И 

УСЛУГИ НА ГОЛЕМО И МАЛО „МУЛТИПРОМ” 
ДООЕЛ

 ул.”ИНДУСТРИСКА” бб, 
 ИСТОЧНА ИНДУСТРИСКА ЗОНА - 1040 Маџари, 

MK
(540)	

MULTIJAFFACAKES
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(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	30	-	кондиторски	производи	

(111)	 13849	 (151)	 28/02/2008
(210)	 TM		2006/283	 (220)	 09/03/2006
	 	 (181)	 09/03/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Bristol-Myers Squibb & Gilead Sciences, LLC, 

Delaware limited liability company
 333 Lakeside Drive, Foster City, 
 California 94404, US
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

STRIVIST
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 5	 -	 фармацевтски	 препарати	 за	 човечка	
употреба	

(111)	 13727	 (151)	 12/02/2008
(210)	 TM		2006/284	 (220)	 09/03/2006
	 	 (181)	 09/03/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Tobacna Ljubljana d.o.o.
 Tobacna ulica 5, 1000 Ljubljanа, SI
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	34	-	тутун,	било	преработен	или	непреработен;	
цигари;	 пури;	 супститути	 (замена)	 за	 тутун,	 што	
не	се	за	медицинска		употреба	или	за	лекување;	
кибрити	и	производи	за	пушачите	

(111)	 13625	 (151)	 31/01/2008
(210)	 TM		2006/287	 (220)	 10/03/2006
	 	 (181)	 10/03/2016
	 	 (450)	 30/04/2008

(732)	 Шалевски Миодраг
 ул. Хашка бр. 18Б 1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

PERLA

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 34	 -	 тутун,	 преработки	 од	 тутун	 -	 особено	
цигари,	производи	за	пушачите,	кибрити	

(111)	 13632	 (151)	 31/01/2008
(210)	 TM		2006/289	 (220)	 10/03/2006
	 	 (181)	 10/03/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION 

a Delaware corporation, 
 10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, 

California 90035, US
(740)	 МАРГАРИТА		ПЕКЕВСКА,		адвокат	
	 ул.	„Народен	Фронт”	21/4-5	1000	Скопје,	
	 1000,	Скопје
(540)	

FX

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	16	-	списанија	за	забава	
кл.	38	-	услуги	за	телевизиски	пренос	
кл.	41	-	забавни	услуги	во	рамките	на	правењето	
телевизиска	 програма;	 обезбедување	на	 oн-лајн	
информација	 во	 доменот	 на	 телевизијата,	 кино	
филм	и	видео	забава	преку	интернет	

(111)	 13721	 (151)	 12/02/2008
(210)	 TM		2006/290	 (220)	 13/03/2006
	 	 (181)	 13/03/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија АД 

Скопје
 ул. Кузман Јосифовски Питу 15, 
 1000 Скопје, MK
(740)	 БИЛЈАНА		ПАНОВА,	адвокат	
	 Ул.”Васил	Ѓоргов”	бр.	34/	1-	6,	1000,	Скопје
(540)	

FUN DIAL

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 9	 -	 апарати	 и	 инструменти,	 научни,	
поморски,	 геодетски,	 електрични,	 фотографски,	
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кинематографски,	 оптички,	 за	 мерење,	
сигнализација,	контрола	(инспекција),	спасување	
и	 настава,	 апарати	 за	 снимање,	 пренос	 и	
репродукција	на	звук	или	слика,	магнетски	носачи	
на	 податоци,	 дескови	 за	 снимање,	 автоматски	
машини	 и	 механизми	 за	 апаратите	 што	 се	
активираат	 со	 монети	 или	 жетони;	 регистар	
каси;	машини	за	сметање	и	опрема	за	обработка	
на	 податоци	 и	 компјутери;	 апарати	 за	 гаснење	
пожар	
кл.	38	-	телекомуникации	

(111)	 13931	 (151)	 10/03/2008
(210)	 TM		2006/291	 (220)	 22/03/2006
	 	 (181)	 22/03/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 GENERICON PHARMA Gesellschaft m.b.H.
 Hafnerstrasse 211 A-8054 Graz, AT
(740)	 Александра	Трајчовска,	адвокат	
	 Ул.	Бојмија	бр.	4	лок.1	1000	Скопје
(540)	

(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)	 13930	 (151)	 10/03/2008
(210)	 TM		2006/292	 (220)	 22/03/2006
	 	 (181)	 22/03/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 GENERICON PHARMA Gesellschaft m.b.H.
 Hafnerstrasse 211 A-8054 Graz, AT
(740)	 Александра	Трајчовска,	адвокат	
	 Ул.	Бојмија	бр.	4	лок.1	1000	Скопје
(540)	

GENERICON

(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)	 13803	 (151)	 20/02/2008
(210)	 TM		2006/294	 (220)	 13/03/2006
	 	 (181)	 13/03/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 СКОВИН АД СКОПЈЕ
 ул.15 Корпус бр.3,1000 Скопје, MK
(540)	

(591)	 светло	кафена,	окер,	црна,	златна	и	сина
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	33	-	алкохолни	пијалаци	

(111)	 13841	 (151)	 28/02/2008
(210)	 TM		2006/295	 (220)	 13/03/2006
	 	 (181)	 13/03/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Cadbury Ireland Limited 
 Malahide Road, Coolock, Dublin 5 , IE
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

VAPOUR ACTION

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	30	-	немедицински	слатки,	чоколадни	слатки	и	
шеќерни	слатки	

(111)	 13836	 (151)	 28/02/2008
(210)	 TM		2006/296	 (220)	 13/03/2006
	 	 (181)	 13/03/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Cadbury Ireland Limited 
 Malahide Road, Coolock, Dublin 5 , IE
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
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(540)	

(591)	 црна,	сива	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	30	-	немедицински	слатки,	чоколадни	слатки	и	
шеќерни	слатки	

(111)	 13838	 (151)	 28/02/2008
(210)	 TM		2006/297	 (220)	 13/03/2006
	 	 (181)	 13/03/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Cadbury Ireland Limited 
 Malahide Road, Coolock, Dublin 5 , IE
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црна,	сива	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	30	-	немедицински	слатки,	чоколадни	слатки	и	
шеќерни	слатки	

(111)	 13658	 (151)	 01/02/2008
(210)	 TM		2006/300	 (220)	 14/03/2006
	 	 (181)	 14/03/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 BRIDGESTONE CORPORATION
 10-1, Kyobashi 1-chome, Chuo-Ku, TOKYO, JP
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	12	 -	 гуми;	тркала	за	возила;	внатрешни	туби,	

бандажи	и	капаци	за	тркала	за	возила;	внатрешни	
туби	за	гуми	за	возила;	делови	и	опрема	за	сите	
горенаведени	производи	
кл.	 37	 -	 снабдување	 со	 совети	 и	 информации	
поврзани	 со	 поправка,	 замена	 и	 одржување	 на	
гуми,	и	делови	и	опрема	за	истите	
кл.	 42	 -	 снабдување	 со	 технички	 совети	 и	
информации	поврзани	со	производство	и	употреба	
на	гуми	и	делови	и	опрема	за	истите	

(111)	 13587	 (151)	 28/01/2008
(210)	 TM		2006/307	 (220)	 14/03/2006
	 	 (181)	 14/03/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 PLIVA HRVATSKA d.o.o.
 Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb, HR
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(540)	

LIDACEF

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	5	-	фармацевтски	производи	

(111)	 13691	 (151)	 07/02/2008
(210)	 TM		2006/315	 (220)	 16/03/2006
	 	 (181)	 16/03/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Genzyme Corporation
 500 Kendall Street Cambridge, 
 Massachusetts 02142, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

MYOZYME

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	5	-	фармацевтски	препарати	за	употреба	при	
третирање	заболувања	поврзани	со	натрупувања	
(складирања)	лизозоми	

(111)	 13693	 (151)	 07/02/2008
(210)	 TM		2006/316	 (220)	 16/03/2006
	 	 (181)	 16/03/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Genzyme Corporation
 500 Kendall Street Cambridge, 
 Massachusetts 02142, US
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(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

SYNVISC

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 5	 -	 фармацевтски	 препарати	 инјектирачки	
биохемиски	 раствори	 со	 непосредно	 пакување,	
имено	раствори	на	натриум	хилан	
кл.	10	-	медицински	помагала,	шприц	со	сопствен	
контејнер	(резервоар)	за	вбризгување	инјектирачки	
раствор	на	натриум	хилан	со	непосредно	пакување	
за	употреба	во	хирургијата	

(111)	 13877	 (151)	 27/02/2008
(210)	 TM		2006/317	 (220)	 17/03/2006
	 	 (181)	 17/03/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Д.П.Т.У. „КОЛА”-Скопје
 ул.Качанички пат б.б., MK
(540)	

(591)	 црна,	бела	и	црвена
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 29	 -	 месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч,	 месни	
преработки,	 конзервирано,	 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	 жито,	
леб,	 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,	 свежо	 овошје	 и	
зеленчук,	семиња,	билки	и	природно	цвеќе,	храна	
за	животни,	пивски	слад	
кл.	 32	 -	 пиво,	 минерална	 и	 сода	 водаи	 други	
безалкохолни	 пијалaци,	 пијалаци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалаци	
кл.	33	-	алкохолни	пијалaци	

(111)	 13781	 (151)	 20/02/2008
(210)	 TM		2006/318	 (220)	 17/03/2006
	 	 (181)	 17/03/2016	

	 (450)	 30/04/2008
(732)	 NOVARTIS AG
 4002 BASEL, CH

(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

EFEXIVA

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	5	 -	фармацевтски	 препарати	 за	 употреба	 кај	
човекот	

(111)	 13791	 (151)	 20/02/2008
(210)	 TM		2006/329	 (220)	 20/03/2006
	 	 (181)	 20/03/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 SmithKline Beecham Corporation
 One Franklin Plaza Philadelphia, 
 Pennsylvania 191 02, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

ATRIANCE

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	5	 -	фармацевтски	и	медицински	препарати	и	
супстанции	за	употреба	на	луѓето	

(111)	 13792	 (151)	 20/02/2008
(210)	 TM		2006/330	 (220)	 20/03/2006
	 	 (181)	 20/03/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 SmithKline Beecham Corporation
 One Franklin Plaza Philadelphia, 
 Pennsylvania 191 02, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

PIBOSYNC

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	5	 -	фармацевтски	и	медицински	препарати	и	
супстанции	за	употреба	на	луѓето	

(111)	 13818	 (151)	 25/02/2008
(210)	 TM		2006/332	 (220)	 20/03/2006
	 	 (181)	 20/03/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И 

УСЛУГИ НА ГОЛЕМО И МАЛО „МУЛТИПРОМ” 
ДООЕЛ

 ул. ИНДУСТРИСКА бб, ИСТОЧНА ИНДУСТРИСКА 
ЗОНА - 1040 Маџари, MK
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(540)	

MAXI ROLL

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	30	-	кондиторски	производи	

(111)	 13848	 (151)	 28/02/2008
(210)	 TM		2006/346	 (220)	 21/03/2006
	 	 (181)	 21/03/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 THE SCOTT FETZER COMPANY 
 28800 Clemens Road, Westlake, Ohio 44145, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

SENTRIA

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 7	 -	 вакуум	 чистачи	 (правосмукалки)	 и	 нивни	
делови	

(111)	 13901	 (151)	 03/03/2008
(210)	 TM		2006/347	 (220)	 22/03/2006
	 	 (181)	 22/03/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 „Прима Медикал” ДОО
 ул. Партизански Одреди, бр. 25 
 1000 Скопје, MK
(540)	

(591)	 зелена	и	портокалова
(551)	 колективна
(510, 511)

кл.	 5	 -	 компреси	 8-слојни,	 нестерилни/стерилни;	
газа	 во	 ролна;	 калико	 завој;	 апликатор	 за	 око;	
компреси	од	неткаен	текстил	4-слојни/6-слојни/8-
слојни;	 дрвена	 шпатула;	 еластичен	 завој;	
самолеплив	завој;	фластер	со	цинк	оксид;	фластер	
од	 неткаен	 текстил;	 фластер	 свилен;	 фластер	
полиетиленски;	 адхезивна	 лепенка;	 инфузионен	
фластер;	адхезивен	фластер	за	рани	
кл.	 10	 -	 ендотрахеален	 тубус	 орал/назал	 со	
каф;	 ендотрахеален	 тубус	 орал/назал	 без	 каф;	
ендотрахеален	тубус	назално	обликуван	со	каф;	
ендотрахеален	 тубус	 назално	 обликуван	 без	
каф;	 ендотрахеален	 тубус	 орално	 обликуван	 со	
каф;	 ендотрахеален	 тубус	 орално	 обликуван	

без	 каф;	 ендотрахеален	 тубус	 армиран	 со	 каф;	
трахеостомски	тубус	со	каф;	трахеостомски	тубус	
без	 каф;	 стомачна	 гастрична	 сонда;	 сонда	 за	
исхрана;	 аспирационен	 катетер;	 сет	 за	 сукција	
мукос;	air	ways;	јанкауер	сет	со	држач;	уретрален	
катетер;	 нелатон	 катетер	 машки/женски;	 фоли	
катетер	 педијатриски	 2-канален,	 балон	 3-5сcm;	
фоли	 катетер	2-канален,	балон	5-10ссm;	З0ссm;	
30-50ссm;	 фоли	 катетер	 3-канален,	 балон	 30-
50ссm;фоли	 катетер	 тиман	 2-канален,	 балон	
5-10ссm/	 З0ссm;	 назална	 оксигенска	 канила;	
оксигенска	 маска;	 маска	 за	 аеросол;	 мулти-
вент	 маска;	 небулизер	 со	 маска;	 уринска	 кеса,	
педијатриска;	 уринска	 кеса;	 лантеца	 за	 крв;	
хируршки	 скалпел;	 клема	 за	 папок;	 хируршки	
конец	 Саtgut	 Сhromic;	 хируршки	 конец	 Саtgut	
Plain;	 хируршки	 конец	 Silk	 braided;	 хируршки	
конец	 Nylon	 monofilament;	 хируршки	 конец	
Роlyester	 braided;	 хируршки	 конец	 Polypropylene	
monofilament;	 хируршки	 конец	 Роlyglycolic	 acid;	
сет	 за	 инфузија;	 сет	 за	 трансфузија;	 минивен	
сет;	шприц	 за	 една	 употреба	 со	 игла;	шприц	 за	
една	употреба	без	игла;	шприц	за	една	употреба	
со	 игла	 туберкулински;	шприц	 за	 една	 употреба	
без	игла	туберкулински;	шприц	со	вакуум	за	една	
употреба;	игла	за	една	употреба	

(111)	 13850	 (151)	 28/02/2008
(210)	 TM		2006/348	 (220)	 22/03/2006
	 	 (181)	 22/03/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 CASTOR MULTIMEDIA d.o.o.
 Crnomerec 97A 10000 Zagreb , HR
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

PIRAMIDA

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 41	 -	 обука;	 образовни	 услуги;	 стручно	
оспособување;	 забава;	 спортски	 и	 културни	
активности	

(111)	 13842	 (151)	 28/02/2008
(210)	 TM		2006/349	 (220)	 22/03/2006
	 	 (181)	 22/03/2016
	 	 	(450)	30/04/2008
(732)	 Dritan Hoxha, President of „VALTELINA” Sh.p.k.
 Street „Pandi Dardha” Laprake, Tirana, AL
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

LORI CAFFE

(551)	 индивидуална
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(510, 511)

кл.	 30	 -	 кафе,	 преработено	 кафе,	 печено	 и	
непечено	кафе,	генерално	сите	видови	на	кафе,	
замена	 за	 кафе,	 шеќер	 за	 кафе	 и	 напивки	 кои	
содржат	кафе	

(111)	 13843	 (151)	 28/02/2008
(210)	 TM		2006/350	 (220)	 22/03/2006
	 	 (181)	 22/03/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Dritan Hoxha, President of „VALTELINA” Sh.p.k.
 Street „Pandi Dardha” Laprake, Tirana, AL
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 златна,	црвена,	црна,	бела	и	сива
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 30	 -	 кафе,	 преработено	 кафе,	 печено	 и	
непечено	кафе,	генерално	сите	видови	на	кафе,	
замена	 за	 кафе,	 шеќер	 за	 кафе	 и	 напивки	 кои	
содржат	кафе	

(111)	 13844	 (151)	 28/02/2008
(210)	 TM		2006/351	 (220)	 22/03/2006
	 	 (181)	 22/03/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Dritan Hoxha, President of „VALTELINA” Sh.p.k.
 Street „Pandi Dardha” Laprake, Tirana, AL
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

LORI CAFFE „IL CAFFE...PER 
PASSIONE”

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 30	 -	 кафе,	 преработено	 кафе,	 печено	 и	
непечено	кафе,	генерално	сите	видови	на	кафе,	
замена	 за	 кафе,	 шеќер	 за	 кафе	 и	 напивки	 кои	
содржат	кафе	

(111)	 13646	 (151)	 31/01/2008
(210)	 TM		2006/352	 (220)	 22/03/2006
	 	 (181)	 22/03/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Zorluteks Tekstil Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi 

Petrol Ofisi Dolum Tesisleri
 Yolu Zorlu Plaza Avcilar Istanbul, TR
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

ZORLU LINENS

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 23	 -	 конец	 за	 текстилна	 употреба;	 шиење;	
везење	 и	 предење	 волна	 и	 конец;	 еластичен	
конец	и	предило	за	текстилна	употреба	
кл.	24	-	ткаенина	за	текстилна	употреба,	non-woven	
текстилна	ткаенина;	ткаенина	од	стаклено	влакно	
за	 текстилна	 употреба;	 ткаенина	 непропустлива	
на	гас	за	воздушни	балони;	ткаенина	од	вештачка	
кожа;	постава	(текстил);	круто	платно;	филтрирани	
материјали	од	текстил;	завеси;	прекриени	завеси	
од	текстил	и	пластика;	платно	за	домаќинството;	
прекривка	 за	 стол	 (не	 од	 хартија),	 столни	
салфети	од	текстил,	покривка	за	кревети;	чаршав	
(текстил),	 навлака	 за	 перница;	 прекривка	 за	
перница	и	 прекривка	 за	 јорган;	мебелј	 прекриен	
со	текстил;	салфети	од	текстил;	тепих	за	молење	
од	текстил;	прекривка	за	кревет	од	хартија;	јорган;	
кебиња;	 лененено	 платно	 за	 купатило	 (освен	 за	
облека);	 крпа	 од	 текстил;	 ѕидни	 закачалки	 од	
текстил;	шамичиња	од	текстил;	ткиво	од	текстил	
за	 бришење	 шминка;	 знамиња	 (не	 од	 хартија);	
етикети	(штоф);	вреќи	за	доли	алишта	направени	
од	текстил	што	не	се	вклучени	во	другите	класи;	
бисаги	направени	од	текстил	што	не	се	вклучени	
во	другите	класи	
кл.	 25	 -	 облека	 направена	 од	 секаков	 вид	
материјал	 освен	 заштитна	 облека	 (внатрешно	
носење	и	надворешно	носење);	облека	направена	
од	трико;	кожен	капут,	спортска	облека,	облека	за	
капење,	долни	алишта,	ракавици,	чорапи,	шапки,	
капи,	баретки,	облека	за	бебиња,	бебешки	пелени	
од	текстил,	бебешки	салфети	од	текстил,	детски	
комлети	(облека),	внатрешно	носење	за	бебиња,	
најлонски	 пелени,	 детски	 шамичиња	 (освен	 од	
хартија),	 вратоврски,	 шал,	 крагаи	 за	 облека,	
шамичиња,	 костум,	 лента	 за	 глава,	 манжета,	
ремен,	прерамки,	потпора	за	облека,	подврски	
кл.	26	-	тантела	и	вез,	тантела	за	раб,	венец,	лента,	
копчиња	за	облека,	обетки,	обрач	за	здолниште,	
патент,	копчиња	за	чевли	и	појас,	заковица,	чичак,	
тантела,	потполнка	за	облека,	игли,	топуска,	игла	
за	плетење,	игли	со	кука,	игли	за	сите	случаеви,	
игли	за	шиење,	вештачко	цвеќе,	вештачки	венец,	
вештачко	 овошје,	мрежа	 за	 коса,	 лента	 за	 коса,	
неелектрични	 витлери	 за	 коса,	 тенка	 лента	 за	
кадрава	 коса,	 вештачка	 коса	 (перика),	 потпора	
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за	 коса,	 вештачки	 мустаќи,	 вештачки	 бради,	
обележување	 платно	 (нумерирање	 со	 букви	 на	
штофот)	
кл.	 35	 -	 малопродажни	 услуги,	 заедничко	
одгледување	широк	асортаман	на	стоки	наменети	
за	потрошувачите	да	ги	видат	и	купат	тие	стоки	

(111)	 13794	 (151)	 20/02/2008
(210)	 TM		2006/353	 (220)	 22/03/2006
	 	 (181)	 22/03/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 The Procter  & Gamble Company
 One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
 Ohio 45202, US
(740)	 МАРГАРИТА		ПЕКЕВСКА,		адвокат	
	 ул.	„Народен	Фронт”	21/4-5	1000	Скопје,	
	 1000,	Скопје
(540)	

(591)	 зелена
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	3	-	препарати	за	перње	и	избелување	и	други	
супстанции	 за	 употреба	 при	 перење;	 препарати	
за	 чистење,	 полирање,	 рибање	 и	 абразивни	
препарати;	сапуни	

(111)	 13685	 (151)	 07/02/2008
(210)	 TM		2006/354	 (220)	 23/03/2006
	 	 (181)	 23/03/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Aсан Ердован; Секуловски Оливер and
 Обрадовиќ Златко
 бул.Кузман Јосифовски Питу бр.19-6/48, MK;
 ул.Никола Русински бр.3-6/27 Скопје, MK and
 бул.Јане Сандански бр.7-2/1, Скопје, MK
(740)	 ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ	А.Д.	СКОПJЕ		
	 бул.	„Кузман	Јосифовски	Питу„	28	лок.8,	
	 1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црна,	жолта	и	бела
(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	 42	 -	 правни	 услуги,	 консултации	 од	
областа	 на	 интелектуалната	 сопственост,	
застапување	 на	 авторски	 права,	 лиценцирање	
на	 интелектуалната	 сопственост,	 услуги	 за	
набљудување	 на	 интелектуалната	 сопственост,	
правно	истражување,	застапување	во	парници	

(111)	 13868	 (151)	 28/02/2008
(210)	 TM		2006/355	 (220)	 23/03/2006
	 	 (181)	 23/03/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Aktiebolaget Electrolux
 SE-105 45 Stockholm, SE
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

IZZI

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	7	-	машини	за	миење	садови	и	делови	за	нив	
особено	 кошници;	 машини	 за	 перење,	 сушалки,	
цедење,	(машини	за	цедење),	машини	за	сушење	
како	 центрифуги,	 кабини	 за	 сушење;	 валци	 за	
пеглање,	машини	за	пеглање,	електрични	маталки	
за	 домаќинството,	 електрични	 мелници	 за	
домаќинството,	 електрични	 мешалки,	 мачкалки,	
машини	за	кујна	/електрични/,	мешалки	/електрични	
апарати	 за	 ситнење	 и	 мешање	 	 намирници/,	
мешалки	/миксери/,	машини	за	миксирање	храна,	
процесори	 за	 храна,	 електрична	 машина	 за	
сечење,	машина	за	мелење	(дробење),	делови	и	
опрема	за	сите	погоренаведени	производи	
кл.	 11	 -	 фрижидери,	 замрзнувачи,	 шпорети,	
скари,	фурни,	микробранова	печка,	инсталации	и	
апарати	за	климатизација,	вентилатори,	плински	
шпорет,	плочи	на	камин,	плочи	за	греење,	апарати	
за	 прочистување	 на	 водата,	 електричен	 чајник,	
машини	за	подготвување	кафе,	електрични	греачи	
на	 вода,	 прочистувачи	 за	 воздух,	 влажначи	 за	
воздух,	тостери,	електрични	калапи	за	колачиња,	
тезги-ладилници,	 ладилници-витрини,	 кабини	 за	
сушење,	 сушилници,	 делови	 и	 опрема	 за	 сите	
погоренаведени	производи	

(111)	 13847	 (151)	 28/02/2008
(210)	 TM		2006/357	 (220)	 24/03/2006
	 	 (181)	 24/03/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 NOVARTIS AG
 4002 BASEL, CH
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

LAMISIL ONCE
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(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 5	 -	 фармацевтски,	 ветеринарни	 и	 санитарни	
препарати;	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)	 13820	 (151)	 25/02/2008
(210)	 TM		2006/358	 (220)	 24/03/2006
	 	 (181)	 24/03/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Hemofarm A.D. 
 farmaceutsko-hemijska industrija
 Beogradski put bb, 26 300 Vrsac, YU
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

TWIZENT

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 5	 -	 фармацевтски,	 ветеринарни	 и	 санитарни	
препарати;	 диететски	 супстанции	 прилагодени	
за	 употреба	 во	 медицината,	 храна	 за	 бебиња;	
фластери,	материјали	за	завиткување;	материјали	
за	 пломбирање	 заби,	 забарски	 смоли;	 средства	
за	 	 дезинфекција;	 препарати	 за	 уништување	
штетници;	фунгициди,	хербициди	

(111)	 13821	 (151)	 25/02/2008
(210)	 TM		2006/359	 (220)	 24/03/2006
	 	 (181)	 24/03/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Hemofarm A.D. 
 farmaceutsko-hemijska industrija
 Beogradski put bb, 26 300 Vrsac, YU
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

AGLIKEM

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 5	 -	 фармацевтски,	 ветеринарни	 и	 санитарни	
препарати;	 диететски	 супстанции	 прилагодени	
за	 употреба	 во	 медицината,	 храна	 за	 бебиња;	
фластери,	материјали	за	завиткување;	материјали	
за	 пломбирање	 заби,	 забарски	 смоли;	 средства	
за	 	 дезинфекција;	 препарати	 за	 уништување	
штетници;	фунгициди,	хербициди	

(111)	 13822	 (151)	 25/02/2008
(210)	 TM		2006/360	 (220)	 24/03/2006
	 	 (181)	 24/03/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska 

industrija
 Beogradski put bb, 26 300 Vrsac, YU
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

BUMEREX

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 5	 -	 фармацевтски,	 ветеринарни	 и	 санитарни	
препарати;	 диететски	 супстанции	 прилагодени	
за	 употреба	 во	 медицината,	 храна	 за	 бебиња;	
фластери,	материјали	за	завиткување;	материјали	
за	 пломбирање	 заби,	 забарски	 смоли;	 средства	
за	 	 дезинфекција;	 препарати	 за	 уништување	
штетници;	фунгициди,	хербициди	

(111)	 13782	 (151)	 20/02/2008
(210)	 TM		2006/361	 (220)	 24/03/2006
	 	 (181)	 24/03/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 GLAXO GROUP LIMITED
 Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue 

Greenford, Middlesex UB6 0NN, UK
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

CAPIVIT

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	5	 -	фармацевтски	препарати	и	супстанции	за	
употреба	 кај	 човекот;	 диететски	 супстанции	 за	
медицинска	 употреба;	 витамински	 и	 минерални	
препарати	

(111)	 13648	 (151)	 01/02/2008
(210)	 TM		2006/365	 (220)	 27/03/2006
	 	 (181)	 27/03/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 МАКСИ ЛС ДООЕЛ ВЛАДИМИР - Тетово
 ул. А.Здравковски бр. 28, Тетово, MK
(540)	
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(591)	 бела,	сина	и	жолта
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	3	-	влажни	шамичиња,	шамичиња	за	еднократна	
употреба	
кл.	 5	 -	 хигиенски	 пелени	 и	 салфети;	 хигиенски	
производи	за	лични	цели	за	еднократна	употреба;	
женски	влошки,	тампони	
кл.	16	-	бебешки	пелени	од	хартија	и	целулоза	за	
еднократна	употреба;	носни	шамичиња	од	хартија	
и	 целулоза	 за	 еднократна	 употреба;	 салфети	од	
хартија	и	целулоза,	тоалетна	хартија	
кл.	 25	 -	 пелени	 за	 бебиња	 (не	 се	 од	 хартија);	
пелени	за	новороденчиња	

(111)	 13649	 (151)	 01/02/2008
(210)	 TM		2006/366	 (220)	 27/03/2006
	 	 (181)	 27/03/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 МАКСИ ЛС ДООЕЛ ВЛАДИМИР - Тетово
 ул. А.Здравковски бр. 28, Тетово, MK
(540)	

(591)	 бела,		сина,	црвена	и		жолта
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	3	-	влажни	шамичиња,	шамичиња	за	еднократна	
употреба	
кл.	 5	 -	 хигиенски	 пелени	 и	 салфети,	 хигиенски	
производи	за	лични	цели	за	еднократна	употреба;	
женски	влошки,	тампони	
кл.	16	-	бебешки	пелени	од	хартија	и	целулоза	за	
еднократна	употреба,	носни	шамичиња	од	хартија	
и	 целулоза	 за	 еднократна	 употреба;	 салфети	од	
хартија	и	целулоза,	тоалетна	хартија	
кл.	 25	 -	 пелени	 за	 бебиња	 (не	 се	 од	 хартија);	
пелени	за	новороденчиња	

(111)	 13689	 (151)	 07/02/2008
(210)	 TM		2006/367	 (220)	 27/03/2006
	 	 (181)	 27/03/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 МАКСИ ЛС ДООЕЛ ВЛАДИМИР - Тетово
 ул. А.Здравковски бр. 28, Тетово, MK
(540)	

(591)	 бела	и	сина
(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	3	-	влажни	шамичиња;	шамичиња	за	еднократна	
употреба;	
кл.	 5	 -	 хигиенски	 пелени	 и	 салфети;	 хигиенски	
производи	за	лични	цели	за	еднократна	употреба;	
женски	влошки,	тампони;	
кл.	16	-	бебешки	пелени	од	хартија	и	целулоза	за	
еднократна	употреба;	носни	шамичиња	од	хартија	
и	целулоза	за	еднократна	употреба,	салфети	од	
хартија	и	целулоза,	тоалетна	хартија;	
кл.	 25	 -	 пелени	 за	 бебиња	 (не	 се	 од	 хартија),	
пелени	за	новороденчиња	

(111)	 13783	 (151)	 20/02/2008
(210)	 TM		2006/369	 (220)	 28/03/2006
	 	 (181)	 28/03/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Друштво за трговија и услуги МЕДИКАНОВА 

ДОО Скопје
 ул. Миле Поп Јорданов бр.28, MK
(740)	 АНДОНОСКИ		МИТКО,	адвокат	
	 ул.”Питу	Гули”	70,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 	темно	сина	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 5	 -	 фармацевтски	 препарати,	 материјали	 за	
пломбирање	заби	и	забарски	смоли,	средства	за	
дезинфекција	
кл.	10	-	медицински,	хируршки,	забарски	апарати	и	
инструменти,	вештачки	заби,	хируршки	материјали	
за	шиење	
кл.	44	-	медицински	услуги,	хигиенска	нега	и	нега	
на	убавината	na	луѓето	

(111)	 13857	 (151)	 27/02/2008
(210)	 TM		2006/371	 (220)	 28/03/2006
	 	 (181)	 28/03/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Hemofarm A.D., 
 farmaceutsko-hemijska industrija
 Beogradski put bb, 26300 Vrsac, YU
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

TECTUM

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 5	 -	 фармацевтски	 препарати	 за	 хумана	
употреба,	особено	антиандрогени	
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(111)	 13922	 (151)	 03/03/2008
(210)	 TM		2006/372	 (220)	 29/03/2006
	 	 (181)	 29/03/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Aktiebolaget Electrolux
 SE-105 45 Stockholm, SE
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

FLEXIFORM

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	7	-	машини	за	миење	садови	и	делови	за	нив	
особено	 кошници;	 машини	 за	 перење,	 сушалки,	
цедење,	(машини	за	цедење),	машини	за	сушење	
како	 центрифуги,	 валци	 за	 пеглање,	 машини	 за	
пеглање,	 електрични	маталки	 за	домаќинството,	
електрични	мелници	за	домаќинството,	електрични	
мешалки,	мачкалки,	машини	за	кујна	/електрични/,	
мешалки	 /електрични	 апарати	 за	 ситнење	 и	
мешање	 намирници/,	 мешалки	 /миксери/,	
машини	 за	 миксирање	 храна,	 процесори	 за	
храна,	 електрична	 машина	 за	 сечење,	 машина	
за	мелење	 (дробење),	 делови	 и	 опрема	 за	 сите	
погоре	наведени	производи	
кл.	 11	 -	 фрижидери,	 замрзнувачи,	 шпорети,	
скари,	фурни,	микробранова	печка,	инсталации	и	
апарати	 за	 климатизација,	 вентилатори,	 шпорет	
на	гас,	плочи	на	камин,	плочи	за	греење,	апарати	
за	 прочистување	 на	 водата,	 електричен	 чајник,	
машини	 за	 подготвување	 кафе,	 електрични	
греачи	на	вода,	прочистувачи	за	воздух,	влажначи	
за	воздух,	тостери,	електрични	калапи	за	слатки,	
кабини	за	сушење,	сушилници,	делови	и	опрема	
за	сите	погоре	наведени	производи	

(111)	 13633	 (151)	 01/02/2008
(210)	 TM		2006/374	 (220)	 29/03/2006
	 	 (181)	 29/03/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Pfizer Italia S.r.l.
 Strada Statale 156  Km. 50   04010 Latina, IT
(740)	 АЛКАЛОИД	А.Д.	Скопје	
	 ул.”Александар	Македонски”	12,	1000,	Скопје
(540)	

ЗАВЕДОС

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	5	 -	фармацевтски,	ветеринарски	и	санитарни	
препарати;	диететски	супстанци	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)	 13631	 (151)	 01/02/2008
(210)	 TM		2006/376	 (220)	 29/03/2006
	 	 (181)	 29/03/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Pfizer Italia S.r.l.
 Strada Statale 156  Km. 50   04010 Latina, IT
(740)	 АЛКАЛОИД	А.Д.	Скопје	
	 ул.”Александар	Македонски”	12,	1000,	Скопје
(540)	

АДРИБЛАСТИНА

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	5	 -	фармацевтски,	ветеринарски	и	санитарни	
препарати;	диететски	супстанци	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)	 13643	 (151)	 01/02/2008
(210)	 TM		2006/377	 (220)	 29/03/2006
	 	 (181)	 29/03/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Pfizer Health AB
 Lindhagensgatan 100 SE-11287 Stockholm, SE
(740)	 АЛКАЛОИД	А.Д.	Скопје	
	 ул.”Александар	Македонски”	12,	1000,	Скопје
(540)	

ГЕНОТРОПИН

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	5	 -	фармацевтски;	ветеринарски	и	санитарни	
препарати;	диететски	супстанци	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,	
хебрициди	

(111)	 13855	 (151)	 27/02/2008
(210)	 TM		2006/379	 (220)	 29/03/2006
	 	 (181)	 29/03/2016
	 	 	(450)	30/04/2008
(300)	 2404612		21/10/2005		GB
(732)	 Vodafone Group Plc 
 Vodafone House, The Connection, Newbury, 

Berkshire, RG14 2FN, UK
(740)	 ИНДОВСКА	АНЕТА,	адвокат	
	 Ул.’’ДамеГруев’’		3/	2-11,	1000,	Скопје
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(540)	

VODAFONE

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	9	-		електрични	и	електронски	телекомуникации,	
телефонски	 и	 комуникациски	 апарати	 и	
инструменти;	 апарати	 и	 инструменти	 за	
комуникација	со	податоци;	апарати	и	инструменти	
за	 процесуирање,	 пренос,	 чување,	 собирање,	
примање	 и	 пристап	 до	 податоци	 во	 форма	 на	
кодирани	податоци,	текст,	аудио,	графички	прикази	
или	 видеа	 или	 комбинација	 на	 овие	 формати;	
апарати	 за	 процесуирање	 слика,	 инструменти	 и	
опрема;	фотографски	апарати;	модеми;	кодирани	
картички;	 умни	 картички;	 холограми;	 медиуми	
за	 чување	 информации,	 податоци,	 слики	 и	
звук;	 празни	 и	 претходно	 наснимени	 магнетски	
картички;	 картици	што	содржат	микропроцесори;	
чип	 картички;	 електронски	 идентификациони	
картички;	 телефонски	 картички,	 телефонски	
кредитни	 картички;	 кредитни	 картички;	 дебитни	
картички;	 картички	 за	 електронски	 игри	
дизајнирани	за	употреба	со	телефони;	магнетски,	
дигитални	 и	 оптички	 носачи	 на	 податоци;	
магнетски,	 дигитални	 и	 оптички	 медиуми	 за	
снимање	и	чување	податоци	(празни	и	претходно	
наснимени);	 компјутерски	 софтвер,	 вклучително	
компјутерски	софтвер	преземени	за	компјутерски	
бази	на	податоци,	интернет	или	други	електронски	
мрежи;	 електронски	 публикации	 (кои	 можат	 да	
се	 даунлодираат-преземат)	 преземен	 он-лајн	 од	
компјутерски	бази	на	податоци,	интернет	или	други	
електронски	 мрежи;	 машински	 читани	 медиуми;	
дигитални	 аудио,	 видео	 и	 податоци	 (кои	 можат	
да	 се	 даунлодираат-преземат)	 (download-iraat)	
преземени	од	компјутерска	база	на	податоци	или	
интернет,	 вклучително	 МПЗ	 интернет	 страници;	
МПЗ	 плеери	 (читачи),	 џебни	 сметачи	 (ПДА);	
апарати	и	инструменти	за	сателитско	примање	и	
пренос;	апарати	за	даунлодирање	на	аудио,	видео	
и	 податоци	 од	 интернет;	 полначи	 на	 батерии	 за	
употреба	на	телекомуникациски	апарати;	батерии;	
адаптери	 за	 употреба	 со	 телекомуникациски	 и	
комуникациски	 апарати	 и	 инструменти;	 радио	
телефони,	мобилни	и	фиксни	телефони;	филмови,	
видео	музика,	аудио,	аудио-визуелни	и	графички	
слики	што	можат	да	се	даунлодираат	 (download-
iraat)	од	компјутерска	база	на	податоци,	интернет	
или	 други	 електронски	 мрежи;	 телевизиски	
апарати	 и	 инструменти;	 радио	 и	 телевизиски	
преносници	и	приемници	за	емитување;	апарати	
за	 пристап	 до	 емитување	 или	 до	 преносни	
програми;	 електрични	 и	 електронски	 додатоци	 и	
надворешна	 (периферна)	 опрема	 дизајнирана	 и	
прилагодена	 за	 употреба	 на	 телекомуникациски	
и	 комуникациски	 апарати	 и	 инструменти,	
компјутери,	 аудио-визуални	 апарати	 и	 опрема	
и	 апарати	 за	 електронски	 игри,	 електрични	 и	
електронски	апарати	за	игри	вклучени	во	класата	
9;	компјутери	вклучително		лаптопови	и	преносни	
компјутери;	 програмирани	 електронски	 склопки	
за	пренос	на	податоци;	електронски	и	сателитски	

навигациски	и	позициски	апарати	и	инструменти	
вклучително	 ГПС	 (глобални	 позициски	 системи);	
уреди	 монтирани	 на	 маса	 или	 монирани	 во	
возило,	што	имаат	вграден	звучник	кој	овозможува	
употреба	 на	 телефон	 без	 користење	 на	 рацете;	
подлога	за	телефонски	сет	во	автомобил;	делови	
и	опрема	вклучени	во	класата	9	за	сите	наведени	
производи	
кл.	 38	 -	 телекомуникации,	 мобилни	 и	 фиксни	
телекомуникации	 и	 услуги	 по	 сателит,	 услуги	
на	 станици	 и	 радиокомуникациски	 услуги;	
изнајмување,	лизинг	и	наем	на	телекомуникации,	
телефонски	 и	 комуникациски	 апарати	 и	
инструменти;	 комуникација	 со	 информации	
(вклучително	 и	 вебстраници),	 со	 податоци	
преку	 радио,	 телекомуникации	 преку	 сателит;	
телефонски	услуги,	услуги	на	мобилна	телефонија,	
услуги	за	собирање	и	пренос	на	пораки,	услуги	на	
радио	пејџинг	(paging),	услуги	на	пренасочување	
на	 повик,	 услуги	 на	 телефонски	 секретарки,	
услуги	на	именици	и	електронска	пошта;	пренос,	
достава	 и	 прием	 на	 звук,	 податоци,	 слики,	
музика	 и	 информации;	 услуги	 на	 лични	 броеви;	
позајмување	 на	 заменета	 (заменска	 опрема)	
опрема	 за	 телекомуникациски	 и	 комуникациски	
апарати	и	инструменти	во	случај	на	расипување,	
губиток	 или	 кражба;	 овозможување	 услуги	 на	
интернет,	особено	услуги	на	пристап	до	интернтет;	
овозможување	 локациски	 базирани	 услуги	 за	
телекомуникациски	 и	 комуникациски	 апарати	 и	
инструменти;	 овозможување	 базични	 апликации	
што	 се	 однесуваат	 на	 услуги	 на	 протоколот,	
вклучително	 и	 оние	 што	 користат	 сигурносен	
комуникациски	канал;	овозможување	информации	
врзани	 за	 телекомуникациски	 и	 комуникациски	
апарати	и	инструменти	или	што	идентификуваат	
телекомуникациски	 и	 комуникациски	 апарати	 и	
инструменти;	 емитување	 или	 пренос	 на	 радио	
или	 телевизиска	 програма;	 услуги	 за	 пренос	 на	
пораки,	имено,	праќање,	примање	и	проследување	
на	пораките	во	форма	на	текст,	аудио,	графички	
приказ	 или	 видео	 или	 комбинација	 на	 овие	
формати;	општи	услуги	на	праќање	пораки;	услуги	
на	говорна	пошта;	услуги	на	видео	конференција;	
услуги	 на	 видео	 телефон;	 овозможување	
телекомуникациски	врски	со	компјутерски	бази	на	
податоци;	интернет	или	други	електронски	мрежи;	
овозможување	пристап	на	дигитални	аудио,	видео	
и	 вебстраници	 од	 база	 на	 податоци,	 интернтет	
или	други	електронски	мрежи;	достава	на	аудио,	
видеа	 и	 податоци	 по	 пат	 на	 телекомуникација;	
управување	 со	 машини	 за	 пребарување;	 услуги	
на	 бази	 на	 податоци	 за	 телекомуникации	 и	
комуникации;	 вклучително	 овозможување	
корисникот	да	симне	(даунлодира)	(download-ira)	
дигитална	 содржина	 од	 мрежата	 и	 серверот	 на	
индивидуалната	база	на	податоци;	овозможување	
пристап	 до	 телекомуникациски	 инфраструктури	
за	други	оператори;	овозможување	и	управување	
со	електронски	конферениции,	групи	за	разговор	
и	чет	(chat)	соби;	изнајмување,	лизинг	и	наем	на	
апарати,	инструменти,	инсталации	или	компоненти	
во	 овозможување	 на	 претходно	 наведените	
услуги;	 услуги	 на	 советување,	 информации	 и	
консултации	врзани	за	се	претходно	наведено	
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(111)	 13761	 (151)	 18/02/2008
(210)	 TM		2006/380	 (220)	 29/03/2006
	 	 (181)	 29/03/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(300)	 2404612		21/10/2005		GB
(732)	 Vodafone Group Plc 
 Vodafone House, The Connection, Newbury, 

Berkshire, RG14 2FN, UK
(740)	 ИНДОВСКА	АНЕТА,	адвокат	
	 Ул.’’ДамеГруев’’		3/	2-11,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црна,	сива	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	9	-	електрични	и	електронски	телекомуникации,	
телефонски	 и	 комуникациски	 апарати	 и	
инструменти;	 апарати	 и	 инструменти	 за	
комуникација	со	податоци;	апарати	и	инструменти	
за	 процесуирање,	 пренос,	 чување,	 собирање,	
примање	 и	 пристап	 до	 податоци	 во	 форма	 на	
кодирани	податоци,	текст,	аудио,	графички	прикази	
или	 видеа	 или	 комбинација	 на	 овие	 формати;	
апарати	 за	 процесуирање	 слика,	 инструменти	 и	
опрема;	фотографски	апарати;	модеми;	кодирани	
картички;	 умни	 картички;	 холограми;	 медиуми	
за	 чување	 информации,	 податоци,	 слики	 и	
звук;	 празни	 и	 претходно	 наснимени	 магнетски	
картички;	картици	што	содржат	микропроцесори;	
чип	 картички;	 електронски	 идентификациони	
картички;	 телефонски	 картички,	 телефонски	
кредитни	 картички;	 кредитни	 картички;	 дебитни	
картички;	 картички	 за	 електронски	 игри	
дизајнирани	за	употреба	со	телефони;	магнетски,	
дигитални	 и	 оптички	 носачи	 на	 податоци;	
магнетски,	 дигитални	 и	 оптички	 медиуми	 за	
снимање	и	чување	податоци	(празни	и	претходно	
наснимени);	 компјутерски	 софтвер,	 вклучително	
компјутерски	софтвер	преземени	за	компјутерски	
бази	на	податоци,	интернет	или	други	електронски	
мрежи;	 електронски	 публикации	 (кои	 можат	 да	
се	 даунлодираат-преземат)	 преземен	 он-лајн	 од	
компјутерски	бази	на	податоци,	интернет	или	други	
електронски	 мрежи;	 машински	 читани	 медиуми;	
дигитални	 аудио,	 видео	 и	 податоци	 (кои	 можат	
да	 се	 даунлодираат-преземат)	 (download-iraat)	
преземени	од	компјутерска	база	на	податоци	или	
интернет,	 вклучително	 МПЗ	 интернет	 страници;	
МПЗ	 плеери	 (читачи),	 џебни	 сметачи	 (ПДА);	
апарати	и	инструменти	за	сателитско	примање	и	
пренос;	апарати	за	даунлодирање	на	аудио,	видео	
и	 податоци	 од	 интернет;	 полначи	 на	 батерии	 за	

употреба	на	телекомуникациски	апарати;	батерии;	
адаптери	 за	 употреба	 со	 телекомуникациски	 и	
комуникациски	 апарати	 и	 инструменти;	 радио	
телефони,	мобилни	и	фиксни	телефони;	филмови,	
видео	музика,	аудио,	аудио-визуелни	и	графички	
слики	што	можат	да	се	даунлодираат	(download-
iraat)	од	компјутерска	база	на	податоци,	интернет	
или	 други	 електронски	 мрежи;	 телевизиски	
апарати	 и	 инструменти;	 радио	 и	 телевизиски	
преносници	и	приемници	за	емитување;	апарати	
за	 пристап	 до	 емитување	 или	 до	 преносни	
програми;	 електрични	и	електронски	додатоци	и	
надворешна	 (периферна)	 опрема	 дизајнирана	 и	
прилагодена	 за	 употреба	 на	 телекомуникациски	
и	 комуникациски	 апарати	 и	 инструменти,	
компјутери,	 аудио-визуални	 апарати	 и	 опрема	
и	 апарати	 за	 електронски	 игри,	 електрични	 и	
електронски	апарати	за	игри	вклучени	во	класата	
9;	компјутери	вклучително		лаптопови	и	преносни	
компјутери;	 програмирани	 електронски	 склопки	
за	пренос	на	податоци;	електронски	и	сателитски	
навигациски	и	позициски	апарати	и	инструменти	
вклучително	 ГПС	 (глобални	 позициски	 системи);	
уреди	 монтирани	 на	 маса	 или	 монирани	 во	
возило,	што	имаат	вграден	звучник	кој	овозможува	
употреба	 на	 телефон	 без	 користење	 на	 рацете;	
подлога	за	телефонски	сет	во	автомобил;	делови	
и	опрема	вклучени	во	класата	9	за	сите	наведени	
производи	
кл.	 38	 -	 телекомуникации,	 мобилни	 и	 фиксни	
телекомуникации	 и	 услуги	 по	 сателит,	 услуги	
на	 станици	 и	 радиокомуникациски	 услуги;	
изнајмување,	лизинг	и	наем	на	телекомуникации,	
телефонски	 и	 комуникациски	 апарати	 и	
инструменти;	 комуникација	 со	 информации	
(вклучително	 и	 вебстраници),	 со	 податоци	
преку	 радио,	 телекомуникации	 преку	 сателит;	
телефонски	услуги,	услуги	на	мобилна	телефонија,	
услуги	за	собирање	и	пренос	на	пораки,	услуги	на	
радио	пејџинг	(paging),	услуги	на	пренасочување	
на	 повик,	 услуги	 на	 телефонски	 секретарки,	
услуги	на	именици	и	електронска	пошта;	пренос,	
достава	 и	 прием	 на	 звук,	 податоци,	 слики,	
музика	 и	 информации;	 услуги	 на	 лични	 броеви;	
позајмување	 на	 заменета	 (заменска	 опрема)	
опрема	 за	 телекомуникациски	 и	 комуникациски	
апарати	и	инструменти	во	случај	на	расипување,	
губиток	 или	 кражба;	 овозможување	 услуги	 на	
интернет,	особено	услуги	на	пристап	до	интернтет;	
овозможување	 локациски	 базирани	 услуги	 за	
телекомуникациски	 и	 комуникациски	 апарати	 и	
инструменти;	 овозможување	 базични	 апликации	
што	 се	 однесуваат	 на	 услуги	 на	 протоколот,	
вклучително	 и	 оние	 што	 користат	 сигурносен	
комуникациски	канал;	овозможување	информации	
врзани	 за	 телекомуникациски	 и	 комуникациски	
апарати	и	инструменти	или	што	идентификуваат	
телекомуникациски	 и	 комуникациски	 апарати	 и	
инструменти;	 емитување	 или	 пренос	 на	 радио	
или	 телевизиска	 програма;	 услуги	 за	 пренос	 на	
пораки,	имено,	праќање,	примање	и	проследување	
на	пораките	во	форма	на	текст,	аудио,	графички	
приказ	 или	 видео	 или	 комбинација	 на	 овие	
формати;	општи	услуги	на	праќање	пораки;	услуги	
на	говорна	пошта;	услуги	на	видео	конференција;	
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услуги	 на	 видео	 телефон;	 овозможување	
телекомуникациски	врски	со	компјутерски	бази	на	
податоци;	интернет	или	други	електронски	мрежи;	
овозможување	пристап	на	дигитални	аудио,	видео	
и	 вебстраници	 од	 база	 на	 податоци,	 интернтет	
или	други	електронски	мрежи;	достава	на	аудио,	
видеа	 и	 податоци	 по	 пат	 на	 телекомуникација;	
управување	 со	 машини	 за	 пребарување;	 услуги	
на	 бази	 на	 податоци	 за	 телекомуникации	 и	
комуникации;	 вклучително	 овозможување	
корисникот	да	симне	 (даунлодира)	 (download-ira)	
дигитална	 содржина	 од	 мрежата	 и	 серверот	 на	
индивидуалната	база	на	податоци;	овозможување	
пристап	 до	 телекомуникациски	 инфраструктури	
за	други	оператори;	овозможување	и	управување	
со	електронски	конферениции,	групи	за	разговор	
и	чет	(chat)	соби;	изнајмување,	лизинг	и	наем	на	
апарати,	инструменти,	инсталации	или	компоненти	
во	овозможување	на	претходно	наведените	услуги;	
услуги	на	советување,	информации	и	консултации	
врзани	за	се	претходно	наведено	

(111)	 13699	 (151)	 11/02/2008
(210)	 TM		2006/381	 (220)	 30/03/2006
	 	 (181)	 30/03/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 ISHIHARA SANGYO KAISHA LTD.
 No. 3-15, EDOBORI 1-CHOME, NISHI - KU, 
 OSAKA, JP
(740)	 ИРЕНА	КОЦАРЕВА,	адвокат	
	 ДТЦ	Мавровка	лам.Ц1/10,	1000,	Скопје
(540)	

NEMATHORIN

(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)	 13676	 (151)	 05/02/2008
(210)	 TM		2006/382	 (220)	 30/03/2006
	 	 (181)	 30/03/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 GENERAL MOTORS CORPORATION a corporation 

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,	
	 1000,	Скопје

(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	12	-	моторни	возила	и	делови	за	истите	

(111)	 13694	 (151)	 07/02/2008
(210)	 TM		2006/383	 (220)	 31/03/2006
	 	 (181)	 31/03/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 МАКПЕЛ ДОО увоз-извоз - Скопје
 ул. Никола Русински бр.3 а/1-2, 
 1000 Скопје, MK
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	3	-	влажни	шамичиња;	шамичиња	за	еднократна	
употреба;	
кл.	 5	 -	 хигиенски	 пелени	 и	 салфети;	 хигиеснки	
производи	за	лични	цели	за	еднократна	употреба,	
женски	влошки,	тампони;	
кл.	16	-	бебешки	пелени	од	хартија	и	целулоза	за	
еднократна	употреба,	носни	шамичиња	од	хартија	
и	целулоза	за	еднократна	употреба,	салфети	од	
хартија	и	целулоза,	тоалетна	хартија;	
кл.	 25	 -	 пелени	 за	 бебиња	 (не	 се	 од	 хартија),	
пелени	за	новороденчиња	

(111)	 13778	 (151)	 20/02/2008
(210)	 TM		2006/387	 (220)	 31/03/2006
	 	 (181)	 31/03/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(300)	 78/732,010		10/12/2005		US
(732)	 Amgen Inc.,
 One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, 

California 91320-1789, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

NPLATE
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	5	-	фармацевтски	препарати	за	третирање	на	
заболувања	кај	човекот	

(111)	 13786	 (151)	 20/02/2008
(210)	 TM		2006/388	 (220)	 31/03/2006
	 	 (181)	 31/03/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(300)	 78732022		12/10/2005		US
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(732)	 Amgen Inc.,
 One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, 

California 91320-1789, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

PLATEORA

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	5	-	фармацевтски	препарати	за	третирање	на	
заболување	кај	човекот	

(111)	 13787	 (151)	 20/02/2008
(210)	 TM		2006/389	 (220)	 31/03/2006
	 	 (181)	 31/03/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(300)	 78/732,024		12/10/2005		US
(732)	 Amgen Inc.,
 One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, 

California 91320-1789, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

PLENFORT

(551)	 индивидуална

(510,	511)

кл.	5	-	фармацевтски	препарати	за	третирање	на	
заболувања	кај	човекот	

(111)	 13695	 (151)	 11/02/2008
(210)	 TM		2006/391	 (220)	 30/03/2006
	 	 (181)	 30/03/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Cott Beverages Inc., 
 a Georgia Corporation
 4211 W. Boy Scout Blvd., Suite 290, 
 Corporate Center II, Tampa, Florida 33607, US
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

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

RED RAIN

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	32	-	енергетски	пијалаци	

(111)	 13697	 (151)	 11/02/2008
(210)	 TM		2006/392	 (220)	 30/03/2006
	 	 (181)	 30/03/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Cott Beverages Inc., a Georgia Corporation
 4211 W. Boy Scout Blvd., Suite 290, 
 Corporate Center II, Tampa, Florida 33607, US
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

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

ROYAL CROWN

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	30	-	чaеви	

(111)	 13917	 (151)	 03/03/2008
(210)	 TM		2006/399	 (220)	 04/04/2006
	 	 (181)	 04/04/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Aktiebolaget Electrolux
 SE-105 45 Stockholm, SE
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

TIME MANAGER

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	7	-	машини	за	миење	садови	и	делови	за	нив	
особено	 кошници;	 машини	 за	 перење,	 сушалки,	
цедење,	(машини	за	цедење),	машини	за	сушење	
како	 центрифуги,	 валци	 за	 пеглање,	 машини	 за	
пеглање,	 електрични	маталки	 за	домаќинството,	
електрични	 мелници	 за	 домаќинството,	
електрични	мешалки,	мачкалки,	машини	за	кујна	
/електрични/,	 мешалки	 /електрични	 апарати	
за	 ситнење	 и	 мешање	 намирници/,	 мешалки	 /
миксери/,	машини	за	миксирање	храна,	процесори	
за	храна,	електрична	машина	за	сечење,	машина	
за	мелење	 (дробење),	 делови	 и	 опрема	 за	 сите	
погоре	наведени	производи	
кл.	 11	 -	 фрижидери,	 замрзнувачи,	 шпорети,	
скари,	фурни,	микробранова	печка,	инсталации	и	
апарати	 за	 климатизација,	 вентилатори,	 шпорет	
на	гас,	плочи	на	камин,	плочи	за	греење,	апарати	
за	 прочистување	 на	 водата,	 електричен	 чајник,	
машини	 за	 подготвување	 кафе,	 електрични	
греачи	на	вода,	прочистувачи	за	воздух,	влажначи	
за	воздух,	тостери,	електрични	калапи	за	слатки,	
кабини	за	сушење,	сушилници,	делови	и	опрема	
за	сите	погоре	наведени	производи	
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(111)	 13659	 (151)	 31/01/2008
(210)	 TM		2006/400	 (220)	 04/04/2006
	 	 (181)	 04/04/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Nintendo Co., Ltd.
 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, 
 Kyoto-shi, Kyoto, JP
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(540)	

NINTENDO

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 38	 -	 комуникација	 со	 помош	 на	 целуларни	
телефони;	 комуникации	 преку	 компјутерски	
терминали;	комуникации	со	помош	на	кориснички	
апарат	за	видео	игри;	комуникации	со	помош	на	
рачен	апарат	со	екран	од	течен	кристал	за	игри;	
комуникации	 со	 помош	 на	 машини	 што	 работат	
со	 метални	 пари;	 комуникации	 преку	 мрежи	 од	
оптичко	влакно;	комуникации	по	пат	на	телеграми;	
праќање	 телеграми;	 пренесување	 телеграми;	
услуги	 за	 телеграф;	 комуникации	 со	 помош	 на	
телефон;	 телефонски	 услуги;	 услуги	 за	 телекс;	
пренесување	пораки	и	слики	со	помош	на	компјутер;	
пренесување	пораки,	звуци	и	слики	со	помош	на	
кориснички	апарати	 за	видео	игри;	пренесување	
пораки,	звуци	и	слики	со	помош	на	рачни	апарати	
со	 екран	 од	 течен	 кристал	 за	 игри;	 услуги	 за	
електронски	табли	за	билтени	(телекомуникациски	
услуги);	електронска	пошта;	пренесување	пораки	
со	помош	на	факс	машини;	праќање	пораки;	услуги	
за	повикување	преку	разглас	(радио,	телефон	или	
други	 средства	 за	 електронска	 комуникација);	
обезбедување	 телекомуникациски	 врски	 со	
глобална	 компјутерска	 мрежа	 обезбедување	
кориснички	 пристап	 до	 глобална	 компјутерска	
мрежа	 (провајдери);	 обезбедување	 места	 за	
пристап	 до	 глобална	 компјутерска	 мрежа	 со	
рачен	апарат	со	екран	од	течен	кристал	за	игри;	
обезбедување	 релејни	 места	 за	 комуникација	
со	 рачен	 апарат	 со	 екран	 од	 течен	 кристал	 за	
игри;	 услуги	 за	 телекомуникациско	 насочување	
и	 спојување;	 услуги	 за	 телеконференции;	 услуги	
за	 гласовни	 разговори	 и	 објавување	 пораки	 на	
веб	 страници;	 сателитски	 пренос;	 информации	
во	 врска	 со	 телекомуникациите;	 емитување	
преку	 кабелска	 телевизија;	 услуги	 за	 пренос	 по	
пат	 на	 видео	 по	 избор;	 емитување	преку	 радио;	
емитување	преку	телевизија;	услуги	за	емитување	
преку	 телевизија	 што	 се	 нудат	 преку	 централен	
компјутер	 (од	 компјутерска	 мрежа);	 новински	
агенции;	 услуги	 за	 телеграми;	 изнајмување	
факс	 апарати;	 изнајмување	 апарат	 за	 праќање	
пораки;	 изнајмување	 модеми;	 изнајмување	
телекомуникациска	 опрема;	 изнајмување	
телефони;	 обезбедување	 меѓусебно	 поврзување	

за	рачни	апарати	со	екран	од	течен	кристал	за	игри,	
по	пат	на	безжична	комуникација;	обезбедување	
меѓусебно	поврзување	за	кориснички	апарати	за	
видео	игри,	по	пат	на	безжична	комуникација	
кл.	 41	 -	 услуги	 за	 игри	 што	 се	 нудат	 преку	
централен	 компјутер	 (од	 компјутерска	 мрежа);	
услуги	за	игри	што	се	нудат	преку	интернет;	услуги	
за	 игри	што	 се	 нудат	 по	 пат	 на	 комуникации	 со	
кориснички	апарат	за	видео	игри;	услуги	за	игри	
што	 се	 нудат	 по	 пат	 на	 комуникации	 со	 рачен	
апарат	со	екран	од	течен	кристал	за	игри;	услуги	
за	 игри	што	 се	 нудат	 по	 пат	 на	 комуникации	 со	
машини	што	 работат	 со	 метални	 пари	 за	 видео	
игри;	 обезбедување	 програми	 за	 кориснички	
видео	игри	по	пат	на	безжична	комуникација	(што	
не	може	да	се	преземат);	обезбедување	програми	
за	 рачни	 апарати	 со	 екран	 од	 течен	 кристал	 за	
игри,	 по	 пат	 на	 безжична	 комуникација	 (што	 не	
може	 да	 се	 преземат);	 	 обезбедување	 програми	
за	машини	што	работат	со	метални	пари	за	видео	
игри,	 по	 пат	 на	 безжична	 комуникација	 (што	 не	
може	 да	 се	 преземат);	 обезбедување	 програми	
за	 компјутери	 по	 пат	 на	 безжична	 комуникација	
(што	 не	 може	 да	 се	 преземат);	 услуги	 за	
разонода;	 	 услуги	 за	 забава;	 информации	 за	
забава;	 информации	 за	 рекреација;	 услуги	 за	
забавувачи;		услуги	за	игри;		обезбедување	услуги	
за	разонода	со	помош	на	машини	што	работат	со	
метални	пари;	обезбедување	звуци	и	слики	по	пат	
на	 комуникација	 со	 кориснички	 апарат	 за	 видео	
игри	(што	не	може	да	се	преземат);	обезбедување	
звуци	 и	 слики	 по	 пат	 на	 комуникација	 со	 рачен	
апарат	со	екран	од	течен	кристал	за	игри	(што	не	
може	да	се	преземат);	обезбедување	звуци	и	слики	
по	 пат	 на	 комуникации	 со	 машини	 што	 работат	
со	метални	пари	за	видео	игри	(што	не	може	да	
се	 преземат);	 	 обезбедување	 програми	 по	 пат	
на	комуникации	со	кориснички	апарати	за	видео	
игри	(што	не	може	да	се	преземат);	обезбедување	
програми	по	пат	на	комуникации	со	рачен	апарат	
со	екран	од	течен	кристал	за	игри	(што	не	може	да	
се	преземат);	обезбедување	програми	по	пат	на	
комуникации	со	машини	што	работат	со	метални	
пари	за	видео	игри	(што	не	може	да	се	преземат);	
организација,	раководење	и	уредување	на	настани	
за	 видео	 игри;	 изнајмување	 софтвер	 за	 видео	
игри;		изнајмување	софтвер	за	рачни	апарати	за	
игри;		работење	со	лотарии;	услуги	за	дигитални	
слики;		озвучување	(синхронизирање);	уредување	
на	 видео	 ленти;	 академии	 (образование);	
интернати;	 	 курсеви	 за	 деловна	 преписка;	
информации	 за	 образование;	 испитување	 во	
областа	на	образованието;	услуги	за	образование;	
упатства	 во	 областа	 на	 гимнастиката;	 услуги	 за	
упатства;	 детски	 градинки	 (забавишта);	 физичко	
образование;	практична	обука	 (демонстрирање);	
религиозно	 образование;	 одржување	 настава;	
настава	 (обучување);	 	 организирање	 и	
водење	 колоквиуми;	 	 организирање	 и	 водење	
конференции;	организирање	и	водење	конгреси;	
организирање	и	водење	семинари;	организирање	
и	 водење	 симпозиуми;	 организирање	 и	 водење	
работни	семинари	(обука);	клупски	услуги	(забава	
или	 образование);	 организирање	 натпревари	
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(образование	или	забава);	организирање	изложби	
за	 културолошки	 или	 образовни	 цели;	 обука	
на	 животни;	 зоолошки	 градини;	 обезбедување	
електронски	публикации	преку	централен	компјутер	
(што	не	може	да	се	преземат);	услуги	за	подвижна	
книжарница;	 услуги	 за	 подвижна	 библиотека;	
објавување	 електронска	 работна	 површина;	
објавување	 книги;	 објавување	 електронски	
книги	 и	 часописи	 преку	 централен	 компјутер;	
објавување	текстови	 (различни	од	текстовите	за	
реклами);	 организарање	 шоу	 претстави	 (услуги	
за	 импресарија);	 филмска	 продукција;	 услуги	 за	
титлување;	 производство	 на	 филмови	 на	 видео	
ленти;	услуги	за	пишување	текстови	за	спикери;	
циркуси;	 услуги	 за	 оркестри;	 презентација	 на	
изведби	во	живо;	производство	на	шоу	претстави;	
театарско	производство;	производство	на	радио	и	
телевизиски	програми;	забава	преку	радио;	забава	
преку	 телевизија;	 услуги	 за	 музички	 состави;	
прикажување	артисти	како	модели;	организирање	
спортски	 натпревари;	 организирање	 натпревари	
за	 убавици;	 услуги	 за	 летни	 кампови	 (забава);	
организирање	 балови;	 планирање	 журки	
(забава);	 услуги	 за	 спортски	 кампови;	 студија	
за	 филмови;	 услуги	 на	 студија	 за	 снимање;	
услуги	 за	 здравствени	 клубови;	 обезбедување	
простор	 за	 голф;	 обезбедување	 простор	 за	
спортување;	изнајмување	стадиони;	изнајмување	
тениски	 игралишта;	 организирање	 временски	
распоред	 за	 спортски	 настани;	 обезбедување	
објекти	за	рекреација;	паркови	за	забава;	услуги	
за	 дискотеки;	 ноќни	 клубови;	 	 обезбедување	
објекти	 за	 казино	 (коцкање);	 обезбедување	
услуги	 за	 караоки;	 музички	 хали;	 обезбедување	
простории	за	кинотеки;	обезбедување	простории	
за	театарски	филмови;		обезбедување	простории	
за	 музеи	 (презентации,	 изложби);	 резервирање	
седишта	за	шоу	претстави;	изнајмување	филмови	
за	кинотеки;	изнајмување	апарати	за	осветлување	
за	театарски	декорации	или	телевизиски	студија;	
изнајмување	 филмови	 (подвижни	 слики);	
изнајмување	прожектори	за	филмови	и	прибор	за	
прожекторите;	 изнајмување	 опрема	 за	 нуркање	
со	лесни	костуми;	изнајмување	спортска	опрема	
(освен	 возила);	 изнајмување	 аудио	 опрема;	
изнајмување	 камкордери;	 	 изнајмување	 радио	 и	
телевизиски	 уреди;	 изнајмување	 видео	 камери;	
изнајмување	 видео	 рекордери	 (за	 наснимување	
видео	 касети);	 издавање	 книги,	 со	 дозвола	 за	
изнесување	надвор	од	библиотеката;	изнајмување	
апарати	за	наснимување	звук;	изнајмување	видео	
ленти;	 изнајмување	 сцени	 за	 шоу	 презентации;	
изнајмување	бини	за	сценарио;	работи	во	врска	со	
микрофилмови;	фотографија;	работи	во	врска	со	
видео	ленти;	насоки	во	врска	со	професионална	
ориентација	 (услуги	 за	 образование	 или	 обука);		
фотографско	известување;	јазично	толкување	на	
потписи;	превод;	услуги	за	новинари,	за	вести	
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кл.	 38	 	 комуникација	 со	 помош	 на	 целуларни	
телефони;	 комуникации	 преку	 компјутерски	
терминали;	комуникации	со	помош	на	кориснички	
апарат	 за	 видео	 игри;	 комуникации	 со	 помош	
на	 рачен	 апарат	 со	 екран	 од	 течен	 кристал	 за	
игри;	 комуникации	 со	 помош	 на	 машини	 што	
работат	 со	 метални	 пари;	 комуникации	 преку	
мрежи	 од	 оптичко	 влакно;	 комуникации	 по	 пат	
на	 телеграми;	 праќање	 телеграми;	 пренесување	
телеграми;	 услуги	 за	 телеграф;	 комуникации	
со	 помош	 на	 телефон;	 телефонски	 услуги;	
услуги	 за	 телекс;	 пренесување	 пораки	 и	 слики	
со	 помош	 на	 компјутер;	 пренесување	 пораки,	
звуци	 и	 слики	 со	 помош	 на	 кориснички	 апарати	
за	 видео	 игри;	 пренесување	 пораки,	 звуци	 и	
слики	 со	 помош	 на	 рачни	 апарати	 со	 екран	 од	
течен	 кристал	 за	 игри;	 услуги	 за	 електронски	
табли	 за	 билтени	 (телекомуникациски	 услуги);	
електронска	 пошта;	 пренесување	 пораки	 со	
помош	на	факс	машини;	праќање	пораки;	услуги	
за	 повикување	 преку	 разглас	 (радио,	 телефон	
или	други	средства	за	електронска	комуникација);	
обезбедување	 телекомуникациски	 врски	 со	
глобална	 компјутерска	 мрежа	 обезбедување	
кориснички	 пристап	 до	 глобална	 компјутерска	
мрежа	 (провајдери);	 обезбедување	 места	 за	
пристап	 до	 глобална	 компјутерска	 мрежа	 со	
рачен	апарат	со	екран	од	течен	кристал	за	игри;	
обезбедување	 релејни	 места	 за	 комуникација	
со	 рачен	 апарат	 со	 екран	 од	 течен	 кристал	 за	
игри;	 услуги	 за	 телекомуникациско	 насочување	
и	спојување;	услуги	за	телеконференции;	услуги	
за	 гласовни	 разговори	 и	 објавување	 пораки	 на	
веб	 страници;	 сателитски	 пренос;	 информации	
во	 врска	 со	 телекомуникациите;	 емитување	
преку	 кабелска	 телевизија;	 услуги	 за	 пренос	 по	
пат	на	видео	по	избор;	емитување	преку	радио;	
емитување	преку	телевизија;	услуги	за	емитување	
преку	 телевизија	што	 се	 нудат	 преку	 централен	
компјутер	 (од	 компјутерска	 мрежа);	 новински	
агенции;	 услуги	 за	 телеграми;	 изнајмување	
факс	 апарати;	 изнајмување	 апарат	 за	 праќање	
пораки;	 изнајмување	 модеми;	 изнајмување	
телекомуникациска	 опрема;	 изнајмување	
телефони;	 обезбедување	меѓусебно	 поврзување	
за	рачни	апарати	со	екран	од	течен	кристал	за	игри,	
по	пат	на	безжична	комуникација;	обезбедување	
меѓусебно	поврзување	за	кориснички	апарати	за	
видео	игри,	по	пат	на	безжична	комуникација	
кл.	 41	 -	 услуги	 за	 игри	 што	 се	 нудат	 преку	
централен	 компјутер	 (од	 компјутерска	 мрежа);	
услуги	 за	 игри	 што	 се	 нудат	 преку	 интернет;	
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услуги	за	игри	што	се	нудат	по	пат	на	комуникации	
со	 кориснички	 апарат	 за	 видео	 игри;	 услуги	 за	
игри	што	се	нудат	по	пат	на	комуникации	со	рачен	
апарат	со	екран	од	течен	кристал	за	игри;	услуги	
за	 игри	што	 се	 нудат	 по	 пат	 на	 комуникации	 со	
машини	што	 работат	 со	 метални	 пари	 за	 видео	
игри;	 обезбедување	 програми	 за	 кориснички	
видео	игри	по	пат	на	безжична	комуникација	(што	
не	може	да	се	преземат);	обезбедување	програми	
за	 рачни	 апарати	 со	 екран	 од	 течен	 кристал	 за	
игри,	 по	 пат	 на	 безжична	 комуникација	 (што	 не	
може	 да	 се	 преземат);	 	 обезбедување	 програми	
за	машини	што	работат	со	метални	пари	за	видео	
игри,	 по	 пат	 на	 безжична	 комуникација	 (што	 не	
може	 да	 се	 преземат);	 обезбедување	 програми	
за	 компјутери	 по	 пат	 на	 безжична	 комуникација	
(што	не	може	да	се	преземат);	услуги	за	разонода;	
услуги	 за	 забава;	 информации	 за	 забава;	
информации	за	рекреација;	услуги	за	забавувачи;	
услуги	за	игри;		обезбедување	услуги	за	разонода	
со	 помош	 на	 машини	 што	 работат	 со	 метални	
пари;	 обезбедување	 звуци	 и	 слики	 по	 пат	 на	
комуникација	со	кориснички	апарат	за	видео	игри	
(што	не	може	да	се	преземат);	обезбедување	звуци	
и	слики	по	пат	на	комуникација	со	рачен	апарат	со	
екран	од	течен	кристал	за	игри	(што	не	може	да	се	
преземат);	обезбедување	звуци	и	слики	по	пат	на	
комуникации	со	машини	што	работат	со	метални	
пари	за	видео	игри	(што	не	може	да	се	преземат);		
обезбедување	програми	по	пат	на	комуникации	со	
кориснички	апарати	за	видео	игри	 (што	не	може	
да	 се	 преземат);	 обезбедување	програми	по	пат	
на	комуникации	со	рачен	апарат	со	екран	од	течен	
кристал	 за	 игри	 (што	 не	 може	 да	 се	 преземат);	
обезбедување	 програми	 по	 пат	 на	 комуникации	
со	машини	што	работат	со	метални	пари	за	видео	
игри	(што	не	може	да	се	преземат);	организација,	
раководење	и	уредување	на	настани	за	видео	игри;	
изнајмување	софтвер	за	видео	игри;	изнајмување	
софтвер	 за	рачни	апарати	 за	игри;	 работење	со	
лотарии;	 услуги	 за	 дигитални	 слики;	 озвучување	
(синхронизирање);	 уредување	 на	 видео	 ленти;		
академии	 (образование);	 интернати;	 курсеви	 за	
деловна	преписка;	 информации	 за	 образование;	
испитување	 во	 областа	 на	 образованието;	
услуги	 за	 образование;	 упатства	 во	 областа	 на	
гимнастиката;	услуги	за	упатства;	детски	градинки	
(забавишта);	 физичко	 образование;	 практична	
обука	(демонстрирање);	религиозно	образование;	
одржување	 настава;	 настава	 (обучување);	
организирање	и	водење	колоквиуми;	организирање	
и	 водење	 конференции;	 организирање	 и	
водење	 конгреси;	 организирање	 и	 водење	
семинари;	 	организирање	и	водење	симпозиуми;	
организирање	 и	 водење	 работни	 семинари	
(обука);	клупски	услуги	(забава	или	образование);	
организирање	 натпревари	 (образование	 или	
забава);	организирање	изложби	за	културолошки	
или	образовни	цели;	обука	на	животни;	зоолошки	
градини;	 обезбедување	 електронски	 публикации	
преку	 централен	 компјутер	 (што	 не	 може	 да	 се	
преземат);	услуги	за	подвижна	книжарница;	услуги	
за	подвижна	библиотека;	објавување	електронска	
работна	површина;	објавување	книги;	објавување	
електронски	 книги	 и	 часописи	 преку	 централен	

компјутер;	 објавување	 текстови	 (различни	 од	
текстовите	 за	 реклами);	 организарање	 шоу	
претстави	 (услуги	 за	 импресарија);	 филмска	
продукција;	 услуги	 за	 титлување;	 производство	
на	филмови	на	видео	ленти;	услуги	за	пишување	
текстови	за	спикери;	циркуси;	услуги	за	оркестри;	
презентација	 на	 изведби	 во	 живо;	 производство	
на	 шоу	 претстави;	 театарско	 производство;	
производство	на	радио	и	 телевизиски	програми;	
забава	 преку	 радио;	 забава	 преку	 телевизија;	
услуги	за	музички	состави;	прикажување	артисти	
како	модели;	организирање	спортски	натпревари;	
организирање	натпревари	 за	 убавици;	 услуги	 за	
летни	 кампови	 (забава);	 организирање	 балови;	
планирање	 журки	 (забава);	 услуги	 за	 спортски	
кампови;	 студија	 за	филмови;	 услуги	 на	 студија	
за	 снимање;	 услуги	 за	 здравствени	 клубови;	
обезбедување	 простор	 за	 голф;	 обезбедување	
простор	 за	 спортување;	 изнајмување	 стадиони;	
изнајмување	 тениски	 игралишта;	 организирање	
временски	 распоред	 за	 спортски	 настани;	
обезбедување	 објекти	 за	 рекреација;	 паркови	
за	 забава;	 услуги	 за	 дискотеки;	 ноќни	 клубови;	
обезбедување	 објекти	 за	 казино	 (коцкање);	
обезбедување	 услуги	 за	 караоки;	 музички	
хали;	 обезбедување	 простории	 за	 кинотеки;	
обезбедување	 простории	 за	 театарски	
филмови;	 обезбедување	 простории	 за	 музеи	
(презентации,	 изложби);	 резервирање	 седишта	
за	 шоу	 претстави;	 изнајмување	 филмови	 за	
кинотеки;	 изнајмување	 апарати	 за	 осветлување	
за	театарски	декорации	или	телевизиски	студија;	
изнајмување	 филмови	 (подвижни	 слики);	
изнајмување	прожектори	за	филмови	и	прибор	за	
прожекторите;	 изнајмување	 опрема	 за	 нуркање	
со	лесни	костуми;	изнајмување	спортска	опрема	
(освен	 возила);	 изнајмување	 аудио	 опрема;	
изнајмување	 камкордери;	 изнајмување	 радио	 и	
телевизиски	 уреди;	 изнајмување	 видео	 камери;	
изнајмување	 видео	 рекордери	 (за	 наснимување	
видео	 касети);	 издавање	 книги,	 со	 дозвола	 за	
изнесување	надвор	од	библиотеката;	изнајмување	
апарати	за	наснимување	звук;	изнајмување	видео	
ленти;	 изнајмување	 сцени	 за	 шоу	 презентации;	
изнајмување	бини	за	сценарио;	работи	во	врска	со	
микрофилмови;	фотографија;	работи	во	врска	со	
видео	ленти;	насоки	во	врска	со	професионална	
ориентација	 (услуги	 за	 образование	 или	 обука);	
фотографско	известување;	јазично	толкување	на	
потписи;	превод;	услуги	за	новинари,	за	вести	
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(540)	

DONKEYKONG
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 9	 -	 машини	 за	 видео	 игри	 што	 работат	 со	
метални	 пари;	 програми,	 компјутерски	 програми	
и	 други	 програми	 што	 може	 да	 се	 преземат,	
наменети	за	машини	за	видео	игри	што	работат	
со	 метални	 пари;	 електронски	 кола,	 оптички	
дискови,	 магнетни	 дискови,	 оптички	 магнетни	
дискови,	магнетни	ленти,	магнетни	картички,	РОМ	
кертриџи,	РОМ	касети,	РОМ	картички,	мемориски	
кертриџи,	 мемориски	 картички,	 ЦД	 РОМ-ови,	
ДВД	 РОМ-ови	 и	 други	 складишни	 средства	
за	 сместување	 програми	 за	 машини	 за	 видео	
игри	што	 работат	 со	 метални	 пари;	 контролери,	
рачки	за	управување	(џојстици)	и	други	делови	и	
елементи	за	машини	за	видео	игри	што	работат	со	
метални	пари;	кориснички	видео	игри;	програми,	
компјутерски	 програми	 и	 други	 програми	 што	
може	 да	 се	 преземат,	 наменети	 за	 кориснички	
видео	 игри;	 електронски	 кола,	 оптички	 дискови,	
магнетни	 дискови,	 оптички	 магнетни	 дискови,	
магнетни	ленти,	магнетни	картички,	РОМ	кертриџи,	
РОМ	касети,	РОМ	картички,	мемориски	кертриџи,	
мемориски	 картички,	 ЦД	 РОМ-ови,	 ДВД	 РОМ-
ови	и	други	 складишни	средства	 за	 сместување	
кориснички	 видео	 игри;	 контролери,	 рачки	 за	
управување	 (џојстици),	 комуникациски	 адаптери	
и	други	делови	и	елементи	за	кориснички	видео	
игри;	 програми,	 компјутерски	 програми	 и	 други	
програми	 што	 може	 да	 се	 преземат,	 наменети	
за	 рачни	 апарати	 со	 екран	 од	 течен	 кристал	 за	
играње;	 електронски	 кола,	 оптички	 дискови,	
магнетни	 дискови,	 оптички	 магнетни	 дискови,	
магнетни	ленти,	магнетни	картички,	РОМ	кертриџи,	
РОМ	касети,	РОМ	картички,	мемориски	кертриџи,	
мемориски	 картички,	 ЦД	 РОМ-ови,	 ДВД	 РОМ-
ови	и	други	 складишни	средства	 за	 сместување	
програми	 за	 рачни	 апарати	 со	 екран	 од	 течен	
кристал	 за	 игри;	 персонални	 компјутери	 и	 други	
компјутери	(вклучително	и	централни	единици	за	
обработка,	електронски	кола,	магнетни	дискови	и	
магнетни	 ленти	 за	 складирање	 на	 компјутерски	
програми	и	друга	 периферна	опрема);	 програми	
што	 може	 да	 се	 преземат	 и	 други	 програми	 за	
персонални	 и	 други	 компјутери;	 електронски	
кола,	 оптички	 дискови,	 магнетни	 дискови,	
оптички	 магнетни	 дискови,	 магнетни	 ленти,	
магнетни	 картички,	 РОМ	 кертриџи,	 РОМ	 касети,	
РОМ	 картички,	 мемориски	 кертриџи,	 мемориски	
картички,	 ЦД	 РОМ-ови,	 ДВД	 РОМ-ови	 и	 други	
складишни		средства		за		сместување		програми		
за		игри		и		други		програми		за	персонални	и	други	
компјутери;	 електронски	 кола	 (празни),	 оптички	
дискови	 (празни),	 магнетни	 дискови	 (празни),	
оптички	 магнетни	 дискови	 (празни),	 магнетни	
ленти	 (празни),	 магнетни	 картички	 (празни),	
РОМ	 кертриџи	 (празни),	 РОМ	 касети	 (празни),	
РОМ	 картички	 (празни),	 мемориски	 	 	 кертриџи	
(празни),	 	 	 мемориски	 	 	 картички	 (празни),	 ЦД	
РОМ-ови(празни),	 ДВД	 РОМ-ови	 (празни)	 и	
други	 празни	 складишни	 средства;	 читачи	 на	

баркодови,	електронски	машини,	апарати	и	нивни	
делови	што	спаѓаат	во	класата	9;	педометри;	суви	
ќелии;	 комуникациски	 кабли,	 други	 електрични	
жици	и	 кабли;	 камери;	 очила	 за	 спорт;	 очила	 за	
сонце;	 дигитални	 камери;	 целуларни	 телефони;	
ремчиња	 (врвки)	 за	 целуларни	 телефони;	 факс	
машини,	 телевизиски	 приемници	 (телевизори),	
плеери	 за	 компакт	 дискови,	 плеери	 за	 видео	
дискови,	 уреди	 за	 наснимување	 видео	 ленти,	
звучници;	слушалки;	наснимени	компакт	дискови;	
електронски	 кола	 и	 програми	 за	 автоматска	
изведба	 наснимени	 на	 ЦД	 РОМ,	 	 наменети	 за	
електронски	 музички	 инструменти;	 машини	 што	
работат	со	метални	пари;		симулатори	за	спортски	
тренинг;	 симулатори	 за	 тренинг	 за	 возење	 со	
возило;	 електрични	 рамни	 пегли;	 електрични	
зумери;	 апарат	 за	 дојава	 во	 случај	 на	 кражба;	
изложени	 кинематографски	 филмови;	 изложени	
слајд	 филмови;	 наснимени	 видео	 дискови	 и	
видео	 ленти;	 електронски	 публикации;	 машини	
за	продавање;	машини	за	фотокопирање;	пловки	
за	пливање	што	треба	да	се	надуваат;	чепови	за	
уши	
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кл.	 9	 -	 машини	 за	 видео	 игри	 што	 работат	 со	
метални	 пари;	 програми,	 компјутерски	 програми	
и	 други	 програми	 што	 може	 да	 се	 преземат,	
наменети	за	машини	за	видео	игри	што	работат	
со	 метални	 пари;	 електронски	 кола,	 оптички	
дискови,	 магнетни	 дискови,	 оптички	 магнетни	
дискови,	магнетни	ленти,	магнетни	картички,	РОМ	
кертриџи,	РОМ	касети,	РОМ	картички,мемориски	
кертриџи,	 мемориски	 картички,	 ЦД	 РОМ-ови,	
ДВД	 РОМ-ови	 и	 други	 складишни	 средства	
за	 сместување	 програми	 за	 машини	 за	 видео	
игри	што	 работат	 со	 метални	 пари;	 контролери,	
рачки	за	управување	(џојстици)	и	други	делови	и	
елементи	за	машини	за	видео	игри	што	работат	со	
метални	пари;	кориснички	видео	игри;	програми,	
компјутерски	 програми	 и	 други	 програми	 што	
може	 да	 се	 преземат,	 наменети	 за	 кориснички	
видео	 игри;	 електронски	 кола,	 оптички	 дискови,	
магнетни	 дискови,	 оптички	 магнетни	 дискови,	
магнетни	ленти,	магнетни	картички,	РОМ	кертриџи,	
РОМ	касети,	РОМ	картички,	мемориски	кертриџи,	
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мемориски	 картички,	 ЦД	 РОМ-ови,	 ДВД	 РОМ-
ови	 и	 други	 складишни	 средства	 за	 сместување	
кориснички	 видео	 игри;	 контролери,	 рачки	 за	
управување	 (џојстици),	 комуникациски	 адаптери	
и	други	делови	и	елементи	за	 кориснички	видео	
игри;	 програми,	 компјутерски	 програми	 и	 други	
програми	 што	 може	 да	 се	 преземат,	 наменети	
за	 рачни	 апарати	 со	 екран	 од	 течен	 кристал	 за	
играње;	 електронски	 кола,	 оптички	 дискови,	
магнетни	 дискови,	 оптички	 магнетни	 дискови,	
магнетни	ленти,	магнетни	картички,	РОМ	кертриџи,	
РОМ	касети,	РОМ	картички,	мемориски	кертриџи,	
мемориски	 картички,	 ЦД	 РОМ-ови,	 ДВД	 РОМ-
ови	 и	 други	 складишни	 средства	 за	 сместување	
програми	 за	 рачни	 апарати	 со	 екран	 од	 течен	
кристал	 за	 игри;	 персонални	 компјутери	 и	 други	
компјутери	(вклучително	и	централни	единици	за	
обработка,	електронски	кола,	магнетни	дискови	и	
магнетни	 ленти	 за	 складирање	 на	 компјутерски	
програми	 и	 друга	 периферна	 опрема);	 програми	
што	 може	 да	 се	 преземат	 и	 други	 програми	 за	
персонални	 и	 други	 компјутери;	 електронски	
кола,	 оптички	 дискови,	 магнетни	 дискови,	
оптички	 магнетни	 дискови,	 магнетни	 ленти,	
магнетни	 картички,	 РОМ	 кертриџи,	 РОМ	 касети,	
РОМ	 картички,	 мемориски	 кертриџи,	 мемориски	
картички,	 ЦД	 РОМ-ови,	 ДВД	 РОМ-ови	 и	 други	
складишни		средства		за		сместување		програми		
за		игри		и		други		програми	за	персонални	и	други	
компјутери;	 електронски	 кола	 (празни),	 оптички	
дискови	 (празни),	 магнетни	 дискови	 (празни),	
оптички	 магнетни	 дискови	 (празни),	 магнетни	
ленти	 (празни),	 магнетни	 картички	 (празни),	
РОМ	 кертриџи	 (празни),	 РОМ	 касети	 (празни),	
РОМ	 картички	 (празни),	 мемориски	 	 	 кертриџи	
(празни),	 	 мемориски	 	 	 картички	 	 	 (празни),	 ЦД	
РОМ-ови	 (празни),	 ДВД	 РОМ-ови	 (празни)	 и	
други	 празни	 складишни	 средства;	 читачи	 на	
баркодови,	електронски	машини,	апарати	и	нивни	
делови	што	спаѓаат	во	класата	9;	педометри;	суви	
ќелии;	 комуникациски	 кабли,	 други	 електрични	
жици	и	кабли;	камери;	очила	за	сонце;	целуларни	
телефони;	 ремени	 (врвки)	 за	 целуларни	
телефони;	факс	машини,	телевизиски	приемници	
(телевизори),	 плеери	 за	 компакт	 дискови,	
плеери	за	видео	дискови,	уреди	за	наснимување	
видео	 ленти,	 звучници;	 слушалки;	 наснимени	
компакт	 дискови;	 електронски	 кола	 и	 програми	
за	 автоматска	 изведба	 наснимени	 на	 ЦД	 РОМ,	
наменети	 за	 електронски	 музички	 инструменти;	
машини	што	работат	со	метални	пари;	изложени	
кинематографски	 филмови;	 изложени	 слајд	
филмови;	 наснимени	 видео	 дискови	 и	 видео	
ленти;	 електронски	 публикации;	 машини	 за	
продавање;	машини	за	фотокопирање;	

(111)	 13590	 (151)	 28/01/2008
(210)	 TM		2006/404	 (220)	 04/04/2006
	 	 (181)	 04/04/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Nintendo Co., Ltd.
 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, 
 Kyoto-shi, Kyoto, JP

(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 9	 -	 машини	 за	 видео	 игри	 што	 работат	 со	
метални	 пари;	 програми,	 компјутерски	 програми	
и	 други	 програми	 што	 може	 да	 се	 преземат,	
наменети	за	машини	за	видео	игри	што	работат	
со	 метални	 пари;	 електронски	 кола,	 оптички	
дискови,	 магнетни	 дискови,	 оптички	 магнетни	
дискови,	магнетни	ленти,	магнетни	картички,	РОМ	
кертриџи,	РОМ	касети,	РОМ	картички,	мемориски	
кертриџи,	 мемориски	 картички,	 ЦД	 РОМ-ови,	
ДВД	 РОМ-ови	 и	 други	 складишни	 средства	
за	 сместување	 програми	 за	 машини	 за	 видео	
игри	што	 работат	 со	 метални	 пари;	 контролери,	
рачки	за	управување	(џојстици)	и	други	делови	и	
елементи	за	машини	за	видео	игри	што	работат	со	
метални	пари;	кориснички	видео	игри;	програми,	
компјутерски	 програми	 и	 други	 програми	 што	
може	 да	 се	 преземат,	 наменети	 за	 кориснички	
видео	 игри;	 електронски	 кола,	 оптички	 дискови,	
магнетни	 дискови,	 оптички	 магнетни	 дискови,	
магнетни	ленти,	магнетни	картички,	РОМ	кертриџи,	
РОМ	касети,	РОМ	картички,	мемориски	кертриџи,	
мемориски	 картички,	 ЦД	 РОМ-ови,	 ДВД	 РОМ-
ови	и	други	 складишни	средства	 за	 сместување	
кориснички	 видео	 игри;	 контролери,	 рачки	 за	
управување	 (џојстици),	 комуникациски	 адаптери	
и	други	делови	и	елементи	за	кориснички	видео	
игри;	 програми,	 компјутерски	 програми	 и	 други	
програми	 што	 може	 да	 се	 преземат,	 наменети	
за	 рачни	 апарати	 со	 екран	 од	 течен	 кристал	 за	
играње;	 електронски	 кола,	 оптички	 дискови,	
магнетни	 дискови,	 оптички	 магнетни	 дискови,	
магнетни	ленти,	магнетни	картички,	РОМ	кертриџи,	
РОМ	касети,	РОМ	картички,	мемориски	кертриџи,	
мемориски	 картички,	 ЦД	 РОМ-ови,	 ДВД	 РОМ-
ови	и	други	 складишни	средства	 за	 сместување	
програми	 за	 рачни	 апарати	 со	 екран	 од	 течен	
кристал	 за	 игри;	 персонални	 компјутери	 и	 други	
компјутери	(вклучително	и	централни	единици	за	
обработка,	електронски	кола,	магнетни	дискови	и	
магнетни	 ленти	 за	 складирање	 на	 компјутерски	
програми	и	друга	 периферна	опрема);	 програми	
што	 може	 да	 се	 преземат	 и	 други	 програми	 за	
персонални	 и	 други	 компјутери;	 електронски	
кола,	 оптички	 дискови,	 магнетни	 дискови,	
оптички	 магнетни	 дискови,	 магнетни	 ленти,	
магнетни	 картички,	 РОМ	 кертриџи,	 РОМ	 касети,	
РОМ	 картички,	 мемориски	 кертриџи,	 мемориски	
картички,	 ЦД	 РОМ-ови,	 ДВД	 РОМ-ови	 и	 други	
складишни		средства		за		сместување		програми		
за		игри		и		други		програми		за	персонални	и	други	
компјутери;	 електронски	 кола	 (празни),	 оптички	
дискови	 (празни),	 магнетни	 дискови	 (празни),	
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оптички	 магнетни	 дискови	 (празни),	 магнетни	
ленти	 (празни),	 магнетни	 картички	 (празни),	
РОМ	 кертриџи	 (празни),	 РОМ	 касети	 (празни),	
РОМ	 картички	 (празни),	 мемориски	 	 	 кертриџи	
(празни),	 	 	 мемориски	 	 	 картички	 	 	 (празни),	ЦД	
РОМ-ови	 (празни),	 ДВД	 РОМ-ови	 (празни)	 и	
други	 празни	 складишни	 средства;	 читачи	 на	
баркодови,	електронски	машини,	апарати	и	нивни	
делови	што	спаѓаат	во	класата	9;	педометри;	суви	
ќелии;	 комуникациски	 кабли,	 други	 електрични	
жици	и	кабли;	камери;	очила	за	сонце;	целуларни	
телефони;	 ремени	 (врвки)	 за	 целуларни	
телефони;	факс	машини,	телевизиски	приемници	
(телевизори),	 плеери	 за	 компакт	 дискови,	
плеери	за	видео	дискови,	уреди	за	наснимување	
видео	 ленти,	 звучници;	 слушалки;	 наснимени	
компакт	 дискови;	 електронски	 кола	 и	 програми	
за	 автоматска	 изведба	 наснимени	 на	 ЦД	 РОМ,	
наменети	 за	 електронски	 музички	 инструменти;	
машини	што	работат	со	метални	пари;	изложени	
кинематографски	 филмови;	 изложени	 слајд	
филмови;	 наснимени	 видео	 дискови	 и	 видео	
ленти;	 електронски	 публикации;	 машини	 за	
продавање;	машини	за	фотокопирање;	

(111)	 13586	 (151)	 28/01/2008
(210)	 TM		2006/405	 (220)	 04/04/2006
	 	 (181)	 04/04/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 MERCK & CO., Inc., a New Jersey Corporation
 One Merck Drive, P.O. Box 100, 
 Whitehouse Station, New Jersey, US
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(540)	

JANUMET
(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)	 13584	 (151)	 28/01/2008
(210)	 TM		2006/409	 (220)	 05/04/2006
	 	 (181)	 05/04/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, 

trgovinu i usluge
 ul. Marijana Cavica br.1, HR
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје

(540)	

(591)	 бела,	жолта,	светло	зелена	и	темно	зелена
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 29	 -	 месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч,	 месни	
екстрати;	конзервирано,	сушено	и	варено	овошје	
и	зеленчук;	желaтин	за	исхрана(жељиња),	џемови,	
компоти;	јајца,	млеко	и	млечни	производи;	масла	
за	јадење	и	масти	
кл.	 30	 -	 кафе,	 чај,	 какао,	 ориз,	 тапиока,	 саго,	
надоместок	за	кафе;	брашно	и	производи	од	жита,	
леб,	колач,	слатки;	бонбони;	сладолед;	мед,	сируп	
од	меласа;	квасец,	прашок	за	пециво;	сол,	сенф;	
оцет,	сосеви	(мирудии);	мирудии;	мраз	за	ладење	

(111)	 13578	 (151)	 28/01/2008
(210)	 TM		2006/410	 (220)	 05/04/2006
	 	 (181)	 05/04/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, 

trgovinu i usluge
 ul. Marijana Cavica br.1, HR
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 бела,	 жолта,	 светло	 и	 темно	 зелена,	 црвена,	
светло	и	темно	сина,	светло	кафена	и	сива

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	29	-	маргарин	

(111)	 13577	 (151)	 28/01/2008
(210)	 TM		2006/411	 (220)	 05/04/2006
	 	 (181)	 05/04/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, 

trgovinu i usluge
 ul. Marijana Cavica br.1, HR
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
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(540)	

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

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	29	-	маргарин	

(111)	 13579	 (151)	 28/01/2008
(210)	 TM		2006/412	 (220)	 05/04/2006
	 	 (181)	 05/04/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, 

trgovinu i usluge
 ul. Marijana Cavica br.1, HR
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 бела,	 жолта,	 светло	 и	 темно	 зелена,	 црвена	 и	
светло	кафена

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	30	-	мајонез	

(111)	 13581	 (151)	 28/01/2008
(210)	 TM		2006/413	 (220)	 05/04/2006
	 	 (181)	 05/04/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, 

trgovinu i usluge
 ul. Marijana Cavica br.1, HR
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 бела,	 жолта,	 светло	 и	 темно	 зелена,	 црвена,	
светло	кафена	и	сина

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	30	-	мајонез	

(111)	 13583	 (151)	 28/01/2008
(210)	 TM		2006/414	 (220)	 05/04/2006
	 	 (181)	 05/04/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, 

trgovinu i usluge
 ul. Marijana Cavica br.1, HR
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 бела,	 жолта,	 светло	 и	 темно	 зелена,	 црвена,	
светло	сина,	светло	кафена	и		портокалова

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	29	-	соино	масло	за	јадење	

(111)	 13611	 (151)	 29/01/2008
(210)	 TM		2006/415	 (220)	 05/04/2006
	 	 (181)	 05/04/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, 

trgovinu i usluge
 ul. Marijana Cavica br.1, HR
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 бела,	 жолта,	 светло	 и	 темно	 зелена,	 црвена,	
светло	и	темно	сина,	светло	кафена	и	сива

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	29	-	растително	масло	за	јадење	

(111)	 13614	 (151)	 29/01/2008
(210)	 TM		2006/416	 (220)	 05/04/2006
	 	 (181)	 05/04/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, 

trgovinu i usluge
 ul. Marijana Cavica br.1, HR
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(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 бела,	 жолта,	 светло	 и	 темно	 зелена,	 црвена,	
светло	сина,	светло	и	темно	кафена	и	црна

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	29	-	сончогледово	масло	за	јадење	

(111)	 13616	 (151)	 29/01/2008
(210)	 TM		2006/417	 (220)	 05/04/2006
	 	 (181)	 05/04/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, 

trgovinu i usluge
 ul. Marijana Cavica br.1, HR
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 бела,	 жолта,	 светло	 и	 темно	 зелена,	 црвена,	
светло	и	темно	кафена,	сива	и	црна

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	29	-	маргарин	

(111)	 13582	 (151)	 28/01/2008
(210)	 TM		2006/418	 (220)	 05/04/2006
	 	 (181)	 05/04/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, 

trgovinu i usluge
 ul. Marijana Cavica br.1, HR
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

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

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	30	-	мајонез		

(111)	 13585	 (151)	 28/01/2008
(210)	 TM		2006/419	 (220)	 05/04/2006
	 	 (181)	 05/04/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, 

trgovinu i usluge
 ul. Marijana Cavica br.1, HR
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 бела,	 жолта,	 светло	 и	 темно	 зелена,	 црвена,	
светло	и	темно	кафена	и	розова

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	30	-	мајонез	

(111)	 13580	 (151)	 28/01/2008
(210)	 TM		2006/420	 (220)	 05/04/2006
	 	 (181)	 05/04/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, 

trgovinu i usluge
 ul. Marijana Cavica br.1, HR
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 бела,	 жолта,	 светло	 и	 темно	 зелена,	 црвена,	
светло	и	темно	кафена

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	30	-	мајонез	

(111)	 13621	 (151)	 31/01/2008
(210)	 TM		2006/421	 (220)	 05/04/2006
	 	 (181)	 05/04/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
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(732)	 ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, 
trgovinu i usluge 

 ul. Marijana Cavica br.1, Zagreb, HR
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 бела,	 жолта,	 светло	 и	 темно	 зелена,	 црвена,	
светло	и	темно	розева

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	30	-	мајонез	

(111)	 13756	 (151)	 15/02/2008
(210)	 TM		2006/422	 (220)	 05/04/2006
	 	 (181)	 05/04/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 ВИЗБА ВАЛАНДОВО
 ул. Никола Карев 6 Валандово, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 32	 -	 безалкохолни	 овошни	 екстракти,	
безалкохолни	пијалаци,	води	за	на	маса,	газирани	
води,	газирани	води	(производи	за	подготвување	
газирани	 води),	 газирани	 пијалаци	 (прашок	 за	
газирани	 пијалаци),	 газирани	 пијалаци	 (таблети	
за	 газирани	пијалаци),	 концентрати	на	екстракти	
за	 подготвување	 напивки,	 ликери	 (препарати	
за	 подготвување	 ликер),	 лимонада	 ,	 лимонада	
(сирупи	за	лимонада),	минерални	води	(производи	
за	 подготвување	 минерални	 води),	 минерални	
води	 /пијалаци/,	 мошт,	 мошт	 од	 грозје,	 овошни	
напивки	 без	 алкохол,	 овошни	 сокови,	 пијалаци	
(концентрати	 на	 екстракти	 за	 подготвување	
пијалаци),	 пијалаци	 (сирупи	 за	 подготвување	
пијалаци),	 пијалаци	 (состојки	 за	 подготвување	
пијалаци),	 пијалаци	 на	 база	 на	 сурутки,	 слад	
(мошт	од	слад),	слад	(пиво	од	слад),	сода	-	вода,	
сок	од	маки	трупки	(напивка),	сокови	од	растенија	
/напивки/	
кл.	 33	 -	 aлкохол	 (овошен	 екстракт	 со	 алкохол),	
алкохол	од	нане	,	алкохолни	екстракти,	алкохолни	
есенции,	 алкохолни	 пијалаци	 (со	 исклучок	 на	

пиво),	 алкохолни	 пијалаци	 што	 содржат	 овошје,	
алкохолни	пијалаци,	 аперитиви,	 арак	 /вид	ликер	
од	 роза/,	 вино,	 виски	 ,	 дестилирани	 пијалаци,	
дигестиви	 /алкохол	 и	 ликер/,	 јаболкова	 ракија,	
коктели,	 ликери,	 ликери	 /горчливи/,	 медовина	 /
пијалок	од	вода	и	мед/,	 нане	 (алкохол	од	нане),	
ракија	
кл.	39	 -	 aмбалажирање	 производи,	 изнајмување	
ладилници,	 дистрибуција	 на	 вода,	 испорака	
/дистрибуција/	 на	 производи,	 магацини	
(изнајмување	 магацини),	 превознички	 /
шпедиторски/	 услуги,	 складирање,	 складирање	
(упатства	за	складирање),	складирање	на	стоката,	
цевоводи	(превоз	по	цевоводи)	

(111)	 13926	 (151)	 04/03/2008
(210)	 TM		2006/424	 (220)	 06/04/2006
	 	 (181)	 06/04/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 ВИВАРТИА ИНДУСТРИСКО И ТРГОВСКО 

ДРУШТВО ЗА ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ И 
УСЛУГИ ЗА ИСПОРАКА С.А.

 ул.Зириди бр.10, Општина Амароусио, 
 Атика, GR
(740)	 АНТЕВСКИ	ЗЛАТКО,	адвокат	
	 Ул.	Димо	Хаџидимов	бр.37	1000	Скопје
(540)	

(591)	 црвена	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 29	 -	 месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч,	 месни	
преработки;	 конзервирано,	 сушено	 и	 варено	
овошје	и	зеленчук,	желе,	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,	сладолед,	мед,	меласа;	квасец,	прашок	
за	печење,		сол,	сенф;	оцет,	сосoви	(како	мирудии);	
мирудии;	мраз	

(111)	 13622	 (151)	 31/01/2008
(210)	 TM		2006/428	 (220)	 06/04/2006
	 	 (181)	 06/04/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 „Семенарство” АД извоз-увоз
 Хиподром бб н. Маџари 1040 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	
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(591)	 зелена	и	црвена
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 1	 -	 хемиски	 производи	 за	 земјоделието,	
градинарството	 и	 шумарството,	 вештачки	
ѓубриња,	 хемиски	 производи	 за	 конзервирање	
прехранбени	 производи,	 азотни	 ѓубриња	 /гној/,	
активен	 јаглен,	 алги	 (фертилизанти),	 бакарен	
сулфат(витриол),	 бактериолошки	 препарати	 за	
скиснување,	бактериолошки	препарати	различни	
од	оние	за	медицинска	и	ветеринарна	употреба,	
бактерициди	 за	 енологија	 (хемиски	 производи	
што	 се	 користат	 во	 производството	 на	 вино),	
биолошки	 препарати	 (различни	 од	 препарати	
за	 медицинска	 или	 ветеринарна	 употреба),	
биохемиски	катализатори,	вештачки	засладувачи	
(хемиски	 производи),	 винарство(бактерициди	 за	
винарството)	(хемиски	производи	што	се	користат	
во	 производството	 на	 вино),	 вино	 (средства	 за	
бистрење	на	 виното),	 вино(средства	 за	 чистење	
на	 виното),	 винова	 лоза	 (хемиски	 производи	 за	
заштита	на	виновата	лоза	од	болести),	восок	 за	
калемење	на	дрвата,	восок	за	пелцување	на	дрвјата,	
гареж	за	индустриска	или	земјоделска	употреба,	
гноење	на	земјата	(хемиски	производи	за	гноење	
на	замјата),	градинарство,	градинарство	(хемиски	
производи	 за	 градинарството),	 со	 исклучок	 на	
фунгициди,	 хербициди,	 инсектициди	 и	 средства	
против	 штетници,	 дрвја	 (кит	 за	 исполнување	
на	 шуплините	 во	 дрвјата),	 одгледување	 дрвја,	
дрвја	 (производи	 за	 премачкување	 на	 дрвјата),	
одгледување	 	 дрвја,	 дрво	 (производи	 за	
дестилација	 на	 метанол),	 дрво	 за	 штавење,	
дупчење	(раствор	за	олеснување	на	дупчењето),	
дупчење	 (хемиски	 додатоци	 на	 раствори	 за	
дупчење),	 дупчење	 	 навои	 (смеси	 за	 дупчење	
со	 навои),	 житен	 плевел	 (хемиски	 средства	 за	
заштита	од	житен	плевел),	замјоделство	(ѓубриња	
за	употреба	во	земјоделството),	згура	(ѓубриште),	
земја	 за	 обработка,	 земја	 црница,	 земја	 црница	
(хумус),	 земјено	 алкални	 метали,	 земјоделство	
(хемиски	 производи	 за	 земојоделството),	 со	
исклучок	на	фунгициди,	хербициди,	инсектициди	
и	 средства	 против	 штетници,	 инсектициди	
(хемиски	 додатоци	 за	 инсектицидите),	 карбонил	
за	 заштита	 на	 растенијата,	 кит	 за	 калемење	
на	 дрвата,	 конзервирање	 цвеќе	 (производи	 за	
конзервирање	на	цвеќето),	масла	за	конзервирање	
намирници,	 овошје	 (хормони	 за	 забрзување	
на	 дозревањето	 на	 овошјето),	 пиво	 (производи	
за	 бистрење	 и	 конзервирање	 на	 пивото),	 пиво	
(производи	за	конзервирање	на	пивото),	пијалаци	
(средства	 за	 филтрирање	 за	 индустријата	 на	
пијалаци),	 плодови	 средства	 (фертилизати),	
растенија	 (препарати	 за	 регулирање	 на	 растот	
на	 растенијата),	 регулација	 на	 растењето	
на	 растенијата	 (препарати	 за	 регулација	 на	
растењето	 на	 растенијата),	 ’ртење	 на	 зеленчук	
(производи	против	’ртење	на	зеленчукот),	саксии	
(средства	за	заштита	на	саксиите),	со	исклучок	на	
бои	 и	 масла,	 саксии	 од	 тресет	 за	 хортикултура,	
семе	 (средства	 за	 заштита	 на	 семето),	 слама	
(ѓубре),	 созревање	 на	 овошје	 (хормони	 за	
забрзување	на	созревањето	на	овошјето),	сол	за	
конзервирање	(различна	од	солта	за	намирници),	

соли	 (ѓубриња),	 средства	 за	 симнување	 лисја,	
супер	фосфати	(ѓубре),	супстрати	за	површински	
посеви	(земјоделие),	тресет	(ѓубре),	тресет	(садови	
од	 тресет	 за	 градинарството),	 тресовина	 (кора	
од	храст	во	прав),	тутун	 (течност	за	потопување	
на	 тутунот),	 филтрирачки	 материи	 (растителни	
супстанции),	фосфати	(ѓубре),	хемиски	производи	
за	 земјоделството	 (со	 исклучок	 на	 фунгициди,	
хербициди,	инсектициди	и	паразитициди),	хормони	
за	забрзување	на	созревањето	на	овошјето,	цвеќе	
(производи	за	конзервирање	на	цвеќето),	шалитра,	
шумарство	(хемиски	производи	за	шумарството,	со	
исклучок	на	фунгициди,	хербициди,	инсектициди	
и	средства	против	штетници)	
кл.	 31	 -	 земјоделски,	 градинарски	 и	 шумски	
производи	 и	 зрнести	 производи	 што	 не	 се	
опфатени	 со	 другите	 класи,	 свежо	 овошје	 и	
зеленчук,	 семиња,	 билки	 и	 природно	 цвеќе,	
агруми	/јужно	овошје/,	алги	за	исхрана	на	лугето	
и	 животните,	 арашиди	 (брашно	 од	 арашид)	 за	
животни,	арашиди	(погачи	од	арашид)	за	животни,	
арашиди	 /овошје/,	 бадеми	 /овошје/,	 бобинки	 во	
свежа	состојба,	бобинки	/овошје/,	божиќни	дрва	/за	
китење/,	бор	/шишарки/,	венци	од	природно	цвеќе,	
винова	 лоза	 (пенушка	 на	 винова	 лоза),	 вински	
талог,	 градинарско	 зеленило	 /свежо/,	 грашок	
/свеж/,	 грмушки,	 грозје	 /свежо/,	 дрво	 со	 кора,	
дудинки,	 елен	 печурка	 /свежа/,	 жита	 (остатоци	
од	обработка)	за	добиточна	храна,	жита	ва	зрно	
/не	 обработени/,	 жито,	 зелена	 салата,	 зоб,	 зрна	
/жита/,	 зрнца	за	исхрана	на	животните,	исушени	
растенија	за	украсување,	јајаца	од	дудов	свилец,	
јајца	 за	 насад,	 јачмен,	 какао	 во	 зрна	 /во	 сурова	
состојба/,	 какао	 во	 зрна	 /во	 сурова	 состојба/,	
кокосов	 орев,	 кокосов	 орев	 (кора	 на	 кокосов	
орев),	 кола	 (орев	 кола),	 комиња	 /дроб/,	 комиње	
од	шеќерна	трска	 /во	сурова	состојба/,	 компири,	
коприва,	 корени	 за	 употреба	 во	 исхраната,	 кори	
/сурови/,	 костен	 во	 свежа	 состојба,	 краставички,	
круши,	купови	хмел,	ленено	брашно	/крма/,	леќа	
/зеленчук/	 свежа,	 лешници,	 лимони,	 лук	 (свеж)	
/зеленчук/,	 луковици	 /грутки/,	 луковици	 /цветни/,	
маслинки	 /свежи/,	 мекотели	 /живи/,	 мицелиј,	
напој	 со	 трици	 /храна	 за	 добиток/,	 одгледување	
(производи	 за	 одгледување),	 ореви,	 оризово	
брашно	/крма/,	отпадоци	од	дестилација	/за	сточна	
храна/	палми,	палмини	листови,	печурки	/свежи/,	
пиперка	 /растение/,	 плута	 /сурова/,	 портокали,	
прекрупа	 за	 живина,	 прехранбени	 производи	 за	
животни,	 прехранбени	 производи	 за	 јакнење	 /за	
животни/,	 природен	 тревник,	 природно	 цвеќе,	
пченица,	 пченка	 пченкарна	 погача,	 рабарбара	
/растение/,	 растенија	 ,	 репка	 (колач	 од	 репка	
за	 стока)	 ’рж,	 рибна	 икра,	 ’ркулци	 /ботаника/,	
рокчиња	 /за	 јадење/,	 ружи	 /грмушки/,	 смрека,	
свеж	зеленчук,	свежо	овошје,	сезам,	семе,	сено,	
слад	 за	 пиварници	 и	 за	 фабрики	 за	 алкохолни	
пијалаци,	слама	за	прекривање	на	хумусот,	слама	
/крма/,	 стебла,	 стебла	 /растение/,	 струготини	 од	
дрво	 за	 производство	 на	 целулозна	 маса,	 суви	
кокосови	јадра,	суво	цвеќе	за	украсување,	сурово	
дрво,	 тиква,	 трици	од	жита,	 трици	од	жито,	 троп	
/комиње	 од	 овошје/,	 фиданки	 за	 расад,	 хмел,	
храна	за	животни,	хумусни	прекривки,	цветен	прав	
/суровина/,	цикорија	/корен	на	цикорија/	цикорија	
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/салата/,	шеќерна	трска	
кл.	 35	 -	 услуги	 при	 продажба	 на	 големо	 и	
мало	 со:	 хемиски	 производи	 за	 земјоделието,	
градинарството	 и	 шумарството,	 вештачки	
ѓубриња,	 хемиски	 производи	 за	 конзервирање	
прехранбени	 производи,	 азотни	 ѓубриња	 /гној/,	
активен	 јаглен,	 алги	 (фертилизанти),	 бакарен	
сулфат(витриол),	 бактериолошки	 препарати	 за	
скиснување,	 бактериолошки	препарати	различни	
од	оние	за	медицинска	и	ветеринарна	употреба,	
бактерициди	 за	 енологија	 	 (хемиски	 	 производи		
што		се			користат		во		производството		на	вино),	
биолошки	 препарати	 (различни	 од	 препарати	
за	 медицинска	 или	 ветеринарна	 употреба),	
биохемиски	катализатори,	вештачки	засладувачи	
(хемиски	 производи),	 винарство	 (бактерициди	 за	
винарството)	(хемиски	производи	што	се	користат	
во	 производството	 на	 вино),	 вино	 (средства	 за	
бистрење	на	виното),	вино	(средства	за	чистење	
на	 виното),	 винова	 лоза(хемиски	 производи	 за	
заштита	на	 виновата	лоза	од	болести),	 восок	 за	
калемење	на	дрвата,	восок	за	пелцување	на	дрвјата,	
гареж	за	индустриска	или	 земјоделска	употреба,	
гноење	на	земјата	(хемиски	производи	за	гноење	
на	замјата),	градинарство,	градинарство(хемиски	
производи	 за	 градинарството),	 со	 исклучок	 на	
фунгициди,	 хербициди,	 инсектициди	 и	 средства	
против	 штетници,	 дрвја	 (кит	 за	 исполнување	 на	
шуплините	 во	 дрвјата),	 одгледување	 на	 дрвјата,	
дрвја	 (производи	 за	 премачкување	 на	 дрвјата),	
одгледување	 на	 дрвјата,	 дрво	 (производи	 за	
дестилација	на	метанол),	дрво	за	штавење,	дупчење	
(раствор	за	олеснување	на	дупчењето),	дупчење	
(хемиски	 додатоци	 на	 раствори	 за	 дупчење),	
дупчење	 дупки	 со	 навои	 (смеси	 за	 дупчење	
со	 навои),	 житен	 плевел	 (хемиски	 средства	 за	
заштита	од	житен	плевел),	замјоделство	(ѓубриња	
за	употреба	во	земјоделството),	згура	(ѓубриште),	
земја	 за	 обработка,	 земја	 црница,	 земја	 црница	
(хумус),	 земјено	 алкални	 метали,	 земјоделство	
(хемиски	 производи	 за	 земојоделството),	 со	
исклучок	на	фунгициди,	 хербициди,	инсектициди	
и	 средства	 против	 штетници,	 инсектициди	
(хемиски	 додатоци	 за	 инсектициди),	 карбонил	
за	 заштита	 на	 растенијата,	 кит	 за	 калемење	 на	
дрвата,	 конзервирање	 на	 цвеќе	 (производи	 за	
конзервирање	на	цвеќето),	масла	за	конзервирање	
намирници,	 овошје	 (хормони	 за	 забрзување	
на	 дозревањето	 на	 овошјето),	 пиво	 (производи	
за	 бистрење	 и	 конзервирање	 на	 пивото),	 пиво	
(производи	за	конзервирање	на	пивото),	пијалаци	
(средства	 за	 филтрирање	 за	 индустријата	 на	
пијалаци),	 плодови	 средства	 (фертилизати),	
растенија	 (препарати	 за	 регулирање	 на	 растот	
на	 растенијата),	 регулација	 на	 растењето	
на	 растенијата	 (препарати	 за	 регулација	 на	
растењето	 на	 растенијата),	 ’ртење	 на	 зеленчук	
(производи	против	 ’ртење	на	зеленчукот),	саксии	
(средства	за	заштита	на	саксиите),	со	исклучок	на	
бои	 и	 масла,	 саксии	 од	 тресет	 за	 хортикултура,	
семе	 (средства	 за	 заштита	 на	 семето),	 слама	
(ѓубре),	 созревање	 на	 овошје	 (хормони	 за	
забрзување	на	созревањето	на	овошјето),	сол	за	
конзервирање	(различна	од	солта	за	намирници),	
соли	 (ѓубриња),	 средства	 за	 симнување	 лисја,	

супер	фосфати	(ѓубре),	супстрати	за	површински	
посеви	 (земјоделие),	 тресет	 (ѓубре),	 тресет	
(садови	од	тресет	за	градинарството),	тресовина	
(кора	 од	 храст	 во	 прав),	 тутун	 (течност	 за	
потопување	 на	 тутунот),	 филтрирачки	 материи	
(растителни	 супстанции),	 фосфати	 (ѓубре),	
хемиски	 производи	 за	 земјоделството	 (со	
исклучок	на	фунгициди,	хербициди,	инсектициди	
и	 паразитициди),	 хормони	 за	 забрзување	 на	
созревањето	 на	 овошјето,	 цвеќе	 (производи	 за	
конзервирање	 на	 цвеќето),	шалитра,	шумарство	
(хемиски	производи	за	шумарството,	со	исклучок	
на	фунгициди,	хербициди,	инсектициди	и	средства	
против	 штетници),	 земјоделски,	 градинарски	
и	 шумски	 производи	 и	 зрнести	 производи	 што	
не	 се	 опфатени	 со	 другите	 класи,	 свежо	 овошје	
и	 зеленчук,	 семиња,	 билки	 и	 природно	 цвеќе,	
агруми	/јужно	овошје/,	алги	за	исхрана	на	лугето	
и	 животните,	 арашиди	 (брашно	 од	 арашид)	 за	
животни,	арашиди	(погачи	од	арашид)	за	животни,	
арашиди	 /овошје/,	 бадеми	 /овошје/,	 бобинки	 во	
свежа	состојба,	бобинки	/овошје/,	божиќни	дрва	/за	
китење/,	бор	/шишарки/,	венци	од	природно	цвеќе,	
винова	 лоза	 (пенушка	 на	 винова	 лоза),	 вински	
талог,	 градинарско	 зеленило	 /свежо/,	 грашок	
/свеж/,	 грмушки,	 грозје	 /свежо/,	 дрво	 со	 кора,	
дудинки,	 елен	 печурка	 /свежа/,	 жита	 (остатоци	
од	обработка)	за	добиточна	храна,	жита	во	зрно	
/не	 обработени/,	 жито,	 зелена	 салата,	 зоб,	 зрна	
/жита/,	 зрнца	за	исхрана	на	животните,	исушени	
растенија	 за	украсување,	 јајца	од	дудов	свилец,	
јајца	 за	 насад,	 јачмен,	 какао	 во	 зрна	 /во	 сурова	
состојба/,	 какао	 во	 зрна	 /во	 сурова	 состојба/,	
кокосов	 орев,	 кокосов	 орев	 (кора	 на	 кокосов	
орев),	 кола	 (орев	 кола),	 комиња	 /дроб/,	 комиње	
од	шеќерна	трска	 /во	сурова	состојба/,	 компири,	
коприва,	 корени	 за	 употреба	 во	 исхраната,	 кори	
/сурови/,	 костен	 во	 свежа	 состојба,	 краставички,	
круши,	купови	на	хмел,	ленено	брашно	/крма/,	леќа	
/зеленчук/	 свежа,	 лешници,	 лимони,	 лук	 (свеж)	
/зеленчук/,	 луковици	 /грутки/,	 луковици	 /цветни/,	
маслинки	 /свежи/,	 мекотели	 /живи/,	 мицелиј,	
напој	 со	 трици	 /храна	 за	 добиток/,	 одгледување	
(производи	 за	 одгледување),	 ореви,	 оризово	
брашно	/крма/,	отпадоци	од	дестилација	/за	сточна	
храна/	палми,	палмини	листови,	печурки	/свежи/,	
пиперка	 /растение/,	 плута	 /сурова/,	 портокали,	
прекрупа	 за	 живина,	 прехранбени	 производи	 за	
животни,	 прехранбени	 производи	 за	 јакнење	 /за	
животни/,	 природен	 тревник,	 природно	 цвеќе,	
пченица,	 пченка	 пченкарна	 погача,	 рабарбара	
/растение/,	 растенија	 ,	 репка	 (колач	 од	 репка	
за	 стока)	 ’рж,	 рибна	 икра,	 ’ркулци	 /ботаника/,	
рокчиња	 /за	 јадење/,	 ружи	 /грмушки/,	 смрека,	
свеж	зеленчук,	свежо	овошје,	сезам,	семе,	сено,	
слад	 за	 пиварница	 и	 за	 фабрики	 за	 алкохолни	
пијалаци,	слама	за	прекривање	на	хумусот,	слама	
/крма/,	 стебла,	 стебла	 /растение/,	 струготини	 од	
дрво	 за	 производство	 на	 целулозна	 маса,	 суви	
кокосови	јадра,	суво	цвеќе	за	украсување,	сурово	
дрво,	 тиква,	 трици	од	жита,	 трици	од	жито,	 троп	
/комиње	 од	 овошје/,	 фиданки	 за	 расад,	 хмел,	
храна	за	животни,	хумусни	прекривки,	цветен	прав	
/суровина/,	цикорија	/корен	на	цикорија/	цикорија	
/салата/,	шеќерна	трска	
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(111)	 13707	 (151)	 11/02/2008
(210)	 TM		2006/430	 (220)	 07/04/2006
	 	 (181)	 07/04/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 SENKARDES Gida San. ve Tic. Ltd. Sti Export 

Import
 Eskisehir Karayolu Uzeri Otoban Giseleri Yani 

Hanli Beldesi-Sakarya Adapazari, TR
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

TWIST

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	29	-	белка	од	јајце,	белтачини	за	прехранбена	
употреба,	 варено	 овошје,	 грозје	 /суво/,	 ѓумбир	
/џем/,	 желатин	 за	 исхрана,	 желиња	 за	 исхрана,	
жолчки	 од	 јајце,	 замрзнато	 овошје,	 зашеќерено	
овошје,	изматен	шлаг,	 какао-путер,	кокос	 (сушен	
кокосов	 орев),	 кокосов	 путер,	 кокосова	 маст,	
кокосово	 масло,	 кора	 од	 лимон	 или	 портокал,	
кристализирано	 овошје,	 маргарини,	 мармалад,	
масла	 за	 јадење,	млеко,	млеко	 (сурутка),	 млеко	
од	 кобила,	 млечни	 напивки	 во	 кои	 преовладува	
млеко,	млечни	производи,	овошје	 (конзервирано	
во	 алкохол),	 овошје	 (конзервирано	 овошје),	
овошна	 каша,	 овошни	 желиња,	 овошни	 кришки,	
овошни	 салати,	 павлака	 /млечни	 производи/,	
путер,	путер	(кајмак	за	путер),	урми,	чипс	/пржени	
компири/,	џем	
кл.	 30	 -	 анис	 за	 посипување,	 анис	 /зрнца/,	
арашид	/слатки	врз	база	на	арашид/,	ароматични	
препарати	 за	 употреба	 во	 исхраната,	 ароми	 за	
слатки	 (различни	 од	 етеричните	 масла),	 ароми	
/мирудии/	 (различни	 од	 етеричните	 масла),	
бадеми	 (слатки	 врз	 база	 на	 бадеми),	 бадеми	
пржени	 во	 шеќер,	 бадемово	 тесто,	 бело	 кафе,	
бисквити,	бобинки	(брашно	од	бобинки),	божиќни	
дрва	(слатки	за	украсување	на	божиќните	дрва),	
бонбони,	 брашно	 (јадења	 врз	 база	 на	 брашно),	
брашно	 (најфино	 пченкарно	 брашно),	 брашно	
од	 синап,	 бриоши	 /печиво/,	 ванилија	 /арома/,	
ванилин	 /надоместок	 за	 ванилија/,	 вафли,	
гликоза	 за	 употреба	 во	 исхраната,	 гриз,	 гуми	 за	
џвакање,	 двопек	 /препечен	 леб/,	 диви	 ореви	
за	 употреба	 во	 исхраната,	 ѓумбир	 /мирудија/,	
екстракти	за	исхрана	/со	исклучок	на	етеричните	
есенции	и	масла/,	екстракти	на	слад	за	употреба	
во	 исхраната,	 жита	 (приправки	 од	 жита),	 жита	
(снегулки	 од	 сушени	 жита),	 жито	 (брашно	 од	
жито),	замрзната	павлака,	згуснувачи	за	готвење	
на	прехранбени	продукти,	зоб	(продукти	врз	база	
на	 зоб),	 зоб	 /истолчен/,	 зоб	 /исчистен/,	 зобени	
снегулки,	 зобено	 брашно,	 јачмен	 /лупен/,	 јачмен	
/толчен/,	 јачмено	 брашно,	 јуфки,	 какао,	 какао	
(пијалаци	врз	база	на	какао),	какао	(производи	од	
какао),	 какао	 со	млеко,	 карамел	бонбони,	 кафе,	
кафе	 (ароми),	 кафе	 (надоместок	 за	 кафе),	 кафе	
(пијалаци	 врз	 база	 на	 кафе),	 кафе	 (растителни	

производи	 кои	 го	 заменуваат	 кафето),	 кафе	 /
зелено/,	 кашички	 врз	 база	 на	 млеко	 за	 јадење,	
квасец,	 керевиз	 (сол	 од	 керевиз),	 компирово	
брашно	за	употреба	во	исхраната,	копра,	кускус,	
ладни	пијалаци	/шербет/,	леб,	макарони,	малтоза,	
марципан	 /слатки	 од	 шеќер	 и	 бадем/,	 матена	
павлака	 (производи	 за	 зацврстување	 на	 матена	
павлака),	матичен	млеч	за	исхрана	на	луѓето	/не	
е	 за	медицинска	употреба/,	мед,	медени	слатки,	
меласа,	меласа	(сируп	од	меласа),	мелена	пченка,	
мента	 (бонбони	 од	 мента),	 мента	 за	 слатки,	
месни	 пити,	 овошни	 слатки,	 палачинки,	 пастили	
/бонбони/,	 пенушка	 /герма/,	 пијалаци	 (ароми	
за	 пијалаци)	 различни	 од	 етеричните	 масла,	
пијалаци	 врз	 база	 на	 какао,	 пијалаци	 врз	 база	
на	 кафе,	 пимент	 (зачин),	 пица,	 погача	 /од	 жито/	
за	употреба	во	исхраната,	прехранбено	брашно,	
пржена	пченка,	природни	засладувачи,	прополис	
/производ	 на	 пчела/	 за	 употреба	 на	 луѓето,	
пудинзи,	пченкарни	пуканки	/поп	-	корн/,	пченкарни	
снегулки,	 пченкарно	 брашно,	 пченкарно	 брашно	
за	 луѓето,	 равиоли	 /тестенина/,	 саго	 /скроб	 од	
семе	на	саго	-	палма/,	саќести	слатки,	сендвичи,	
скроб	 за	 преупотреба	 во	 исхраната,	 скроб	 за	
употреба	 во	 исхраната,	 скробни	 производи	 за	
употреба	 во	 исхраната,	 слад	 (екстракт	 на	 слад)	
за	 исхрана,	 слад	 (колачи	 од	 слад)	 за	 исхрана,	
слад	за	исхрана,	сладолед,	сладолед	(прашок	за	
сладолед),	сладолед	 (средства	за	зацврстување	
на	 сладоледот),	 слаткарски	 производи,	 слатки,	
слатки,	 слатки	 (прашок	 за	слатки),	 слатки	 (тесто	
за	слатки),	слатки	од	бадем,	соја	(брашно	од	соја),	
сол	 за	 конзервирање	 прехранбени	 продукти,	
сол	 /за	 во	 јадење/,	 стапчиња	 -	 слатки,	 тапиока	
(брашно	 од	 тапиока)	 за	 исхрана,	 тестенини,	
тестенини	за	исхрана,	торти,	украси	за	слатки	/за	
јадење/	за	слатки,	фабрика	за	брашно	(производи	
на	 фабрика	 за	 брашно),	 ферменти	 за	 тесто,	
фино	 ситно	 печиво,	 фондани	 /врста	 бонбони/,	
цикорија	/сурогат	на	кафе/,	цимет	/мирудија/,	црн	
шеќер,	чаеви	/не	се	за	медицинска	употреба/,	чај,	
чајни	 колачиња	 /мињони/,	 чоколадни	 пијалаци,	
чоколадно	 млеко	 /напивка/,	 чоколадо,	 шафран	
/мирудија/,	 шеќер,	 шеќер	 /жолт/	 за	 употреба	
во	 исхраната,	 шеќерни	 производи,	 шеќерни	
производи	за	украсување	божиќни	дрва,	шпагети	
кл.	31	-	какао	во	зрна	/во	сурова	состојба/,	кокосов	
орев,	 свежо	овошје,	 сезам,	 суви	 кокосови	 јадра,	
цветен	прав	/суровина/,	шеќерна	трска	

(111)	 13709	 (151)	 11/02/2008
(210)	 TM		2006/431	 (220)	 07/04/2006
	 	 (181)	 07/04/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 SENKARDES Gida San. ve Tic. Ltd. Sti Export 

Import
 Eskisehir Karayolu Uzeri Otoban Giseleri Yani 

Hanli Beldesi-Sakarya Adapazari, TR
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	
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(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	29	-	белка	од	јајце,	белтачини	за	прехранбена	
употреба,	 варено	 овошје,	 грозје	 /суво/,	 ѓумбир	
/џем/,	 желатин	 за	 исхрана,	 желиња	 за	 исхрана,	
жолчки	 од	 јајце,	 замрзнато	 овошје,	 зашеќерено	
овошје,	 изматен	шлаг,	 какао-путер,	 кокос	 (сушен	
кокосов	 орев),	 кокосов	 путер,	 кокосова	 маст,	
кокосово	 масло,	 кора	 од	 лимон	 или	 портокал,	
кристализирано	 овошје,	 маргарини,	 мармалад,	
масла	 за	 јадење,	 млеко,	 млеко	 (сурутка),	 млеко	
од	 кобила,	 млечни	 напивки	 во	 кои	 преовладува	
млеко,	млечни	 производи,	 овошје	 (конзервирано	
во	 алкохол),	 овошје	 (конзервирано	 овошје),	
овошна	 каша,	 овошни	 желиња,	 овошни	 кришки,	
овошни	 салати,	 павлака	 /млечни	 производи/,	
путер,	путер	(кајмак	за	путер),	урми,	чипс	/пржени	
компири/,	џем	
кл.	30	-	анис	за	посипување,	анис	/зрнца/,	арашид	/
слатки	врз	база	на	арашид/,	ароматични	препарати	
за	 употреба	 во	 исхраната,	 ароми	 за	 слатки	
(различни	од	етеричните	масла),	ароми	/мирудии/	
(различни	од	етеричните	масла),	бадеми	(слатки	
врз	 база	 на	 бадеми),	 бадеми	 пржени	 во	 шеќер,	
бадемово	 тесто,	 бело	 кафе,	 бисквити,	 бобинки	
(брашно	 од	 бобинки),	 божиќни	 дрва	 (слатки	 за	
украсување	на	божиќните	дрва),	бонбони,	брашно	
(јадења	 врз	 база	 на	 брашно),	 брашно	 (најфино	
пченкарно	 брашно),	 брашно	 од	 синап,	 бриоши	
/печиво/,	 ванилија	 /арома/,	 ванилин	 /надоместок	
за	 ванилија/,	 вафли,	 гликоза	 за	 употреба	 во	
исхраната,	гриз,	гуми	за	џвакање,	двопек	/препечен	
леб/,	диви	ореви	за	употреба	во	исхраната,	ѓумбир	
/мирудија/,	 екстракти	 за	исхрана	 /со	исклучок	на	
етеричните	есенции	и	масла/,	екстракти	на	слад	за	
употреба	во	исхраната,	жита	(приправки	од	жита),	
жита	(снегулки	од	сушени	жита),	жито	(брашно	од	
жито),	замрзната	павлака,	згуснувачи	за	готвење	
на	прехранбени	продукти,	зоб	(продукти	врз	база	
на	 зоб),	 зоб	 /истолчен/,	 зоб	 /исчистен/,	 зобени	
снегулки,	 зобено	 брашно,	 јачмен	 /лупен/,	 јачмен	
/толчен/,	 јачмено	 брашно,	 јуфки,	 какао,	 какао	
(пијалаци	врз	база	на	какао),	какао	(производи	од	
какао),	 какао	 со	млеко,	 карамел	 бонбони,	 кафе,	
кафе	 (ароми),	 кафе	 (надоместок	 за	 кафе),	 кафе	
(пијалаци	 врз	 база	 на	 кафе),	 кафе	 (растителни	
производи	 кои	 го	 заменуваат	 кафето),	 кафе	 /
зелено/,	 кашички	 врз	 база	 на	 млеко	 за	 јадење,	
квасец,	 керевиз	 (сол	 од	 керевиз),	 компирово	
брашно	за	употреба	во	исхраната,	копра,	кускус,	
ладни	пијалаци	/шербет/,	леб,	макарони,	малтоза,	
марципан	 /слатки	 од	 шеќер	 и	 бадем/,	 матена	
павлака	 (производи	 за	 зацврстување	 на	 матена	
павлака),	матичен	млеч	за	исхрана	на	луѓето	/не	
е	 за	медицинска	 употреба/,	мед,	медени	 слатки,	
меласа,	меласа	(сируп	од	меласа),	мелена	пченка,	
мента	 (бонбони	 од	 мента),	 мента	 за	 слатки,	
месни	 пити,	 овошни	 слатки,	 палачинки,	 пастили	
/бонбони/,	 пенушка	 /герма/,	 пијалаци	 (ароми	
за	 пијалаци)	 различни	 од	 етеричните	 масла,	
пијалаци	 врз	 база	 на	 какао,	 пијалаци	 врз	 база	
на	 кафе,	 пимент	 (зачин),	 пица,	 погача	 /од	 жито/	
за	 употреба	 во	исхраната,	 прехранбено	брашно,	
пржена	пченка,	природни	засладувачи,	прополис	

/производ	 на	 пчела/	 за	 употреба	 на	 луѓето,	
пудинзи,	пченкарни	пуканки	/поп	-	корн/,	пченкарни	
снегулки,	 пченкарно	 брашно,	 пченкарно	 брашно	
за	 луѓето,	 равиоли	 /тестенина/,	 саго	 /скроб	 од	
семе	на	саго	-	палма/,	саќести	слатки,	сендвичи,	
скроб	 за	 преупотреба	 во	 исхраната,	 скроб	 за	
употреба	 во	 исхраната,	 скробни	 производи	 за	
употреба	 во	 исхраната,	 слад	 (екстракт	 на	 слад)	
за	 исхрана,	 слад	 (колачи	 од	 слад)	 за	 исхрана,	
слад	за	исхрана,	сладолед,	сладолед	(прашок	за	
сладолед),	сладолед	 (средства	за	зацврстување	
на	 сладоледот),	 слаткарски	 производи,	 слатки,	
слатки,	 слатки	 (прашок	 за	слатки),	 слатки	 (тесто	
за	слатки),	слатки	од	бадем,	соја	(брашно	од	соја),	
сол	 за	 конзервирање	 прехранбени	 продукти,	
сол	 /за	 во	 јадење/,	 стапчиња	 -	 слатки,	 тапиока	
(брашно	 од	 тапиока)	 за	 исхрана,	 тестенини,	
тестенини	за	исхрана,	торти,	украси	за	слатки	/за	
јадење/	за	слатки,	фабрика	за	брашно	(производи	
на	 фабрика	 за	 брашно),	 ферменти	 за	 тесто,	
фино	 ситно	 печиво,	 фондани	 /врста	 бонбони/,	
цикорија	/сурогат	на	кафе/,	цимет	/мирудија/,	црн	
шеќер,	чаеви	/не	се	за	медицинска	употреба/,	чај,	
чајни	 колачиња	 /мињони/,	 чоколадни	 пијалаци,	
чоколадно	 млеко	 /напивка/,	 чоколадо,	 шафран	
/мирудија/,	 шеќер,	 шеќер	 /жолт/	 за	 употреба	
во	 исхраната,	 шеќерни	 производи,	 шеќерни	
производи	за	украсување	божиќни	дрва,	шпагети	
кл.	31	-	какао	во	зрна	/во	сурова	состојба/,	кокосов	
орев,	 свежо	овошје,	 сезам,	 суви	 кокосови	 јадра,	
цветен	прав	/суровина/,	шеќерна	трска	

(111)	 13703	 (151)	 11/02/2008
(210)	 TM		2006/432	 (220)	 07/04/2006
	 	 (181)	 07/04/2016
	 	 	(450)	30/04/2008
(732)	 SENKARDES Gida San. ve Tic. Ltd. Sti Export 

Import
 Eskisehir Karayolu Uzeri Otoban Giseleri Yani 

Hanli Beldesi-Sakarya Adapazari, TR
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

PAVOT

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	29	-	белка	од	јајце,	белтачини	за	прехранбена	
употреба,	 варено	 овошје,	 грозје	 /суво/,	 ѓумбир	
/џем/,	 желатин	 за	 исхрана,	 желиња	 за	 исхрана,	
жолчки	 од	 јајце,	 замрзнато	 овошје,	 зашеќерено	
овошје,	изматен	шлаг,	 какао-путер,	кокос	 (сушен	
кокосов	 орев),	 кокосов	 путер,	 кокосова	 маст,	
кокосово	 масло,	 кора	 од	 лимон	 или	 портокал,	
кристализирано	 овошје,	 маргарини,	 мармалад,	
масла	 за	 јадење,	млеко,	млеко	 (сурутка),	 млеко	
од	 кобила,	 млечни	 напивки	 во	 кои	 преовладува	
млеко,	млечни	производи,	овошје	 (конзервирано	
во	 алкохол),	 овошје	 (конзервирано	 овошје),	
овошна	 каша,	 овошни	 желиња,	 овошни	 кришки,	
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овошни	 салати,	 павлака	 /млечни	 производи/,	
путер,	путер	(кајмак	за	путер),	урми,	чипс	/пржени	
компири/,	џем	
кл.	 30	 -	 анис	 за	 посипување,	 анис	 /зрнца/,	
арашид	/слатки	врз	база	на	арашид/,	ароматични	
препарати	 за	 употреба	 во	 исхраната,	 ароми	 за	
слатки	 (различни	 од	 етеричните	 масла),	 ароми	
/мирудии/	 (различни	 од	 етеричните	 масла),	
бадеми	 (слатки	 врз	 база	 на	 бадеми),	 бадеми	
пржени	 во	 шеќер,	 бадемово	 тесто,	 бело	 кафе,	
бисквити,	бобинки	(брашно	од	бобинки),	божиќни	
дрва	(слатки	за	украсување	на	божиќните	дрва),	
бонбони,	 брашно	 (јадења	 врз	 база	 на	 брашно),	
брашно	 (најфино	 пченкарно	 брашно),	 брашно	
од	 синап,	 бриоши	 /печиво/,	 ванилија	 /арома/,	
ванилин	 /надоместок	 за	 ванилија/,	 вафли,	
гликоза	 за	 употреба	 во	 исхраната,	 гриз,	 гуми	 за	
џвакање,	 двопек	 /препечен	 леб/,	 диви	 ореви	
за	 употреба	 во	 исхраната,	 ѓумбир	 /мирудија/,	
екстракти	за	исхрана	/со	исклучок	на	етеричните	
есенции	и	масла/,	екстракти	на	слад	за	употреба	
во	 исхраната,	 жита	 (приправки	 од	 жита),	 жита	
(снегулки	 од	 сушени	 жита),	 жито	 (брашно	 од	
жито),	замрзната	павлака,	згуснувачи	за	готвење	
на	прехранбени	продукти,	зоб	(продукти	врз	база	
на	 зоб),	 зоб	 /истолчен/,	 зоб	 /исчистен/,	 зобени	
снегулки,	 зобено	 брашно,	 јачмен	 /лупен/,	 јачмен	
/толчен/,	 јачмено	 брашно,	 јуфки,	 какао,	 какао	
(пијалаци	врз	база	на	какао),	какао	(производи	од	
какао),	 какао	 со	млеко,	 карамел	бонбони,	 кафе,	
кафе	 (ароми),	 кафе	 (надоместок	 за	 кафе),	 кафе	
(пијалаци	 врз	 база	 на	 кафе),	 кафе	 (растителни	
производи	 кои	 го	 заменуваат	 кафето),	 кафе	 /
зелено/,	 кашички	 врз	 база	 на	 млеко	 за	 јадење,	
квасец,	 керевиз	 (сол	 од	 керевиз),	 компирово	
брашно	за	употреба	во	исхраната,	копра,	кускус,	
ладни	пијалаци	/шербет/,	леб,	макарони,	малтоза,	
марципан	 /слатки	 од	 шеќер	 и	 бадем/,	 матена	
павлака	 (производи	 за	 зацврстување	 на	 матена	
павлака),	матичен	млеч	за	исхрана	на	луѓето	/не	
е	 за	медицинска	употреба/,	мед,	медени	слатки,	
меласа,	меласа	(сируп	од	меласа),	мелена	пченка,	
мента	 (бонбони	 од	 мента),	 мента	 за	 слатки,	
месни	 пити,	 овошни	 слатки,	 палачинки,	 пастили	
/бонбони/,	 пенушка	 /герма/,	 пијалаци	 (ароми	
за	 пијалаци)	 различни	 од	 етеричните	 масла,	
пијалаци	 врз	 база	 на	 какао,	 пијалаци	 врз	 база	
на	 кафе,	 пимент	 (зачин),	 пица,	 погача	 /од	 жито/	
за	употреба	во	исхраната,	прехранбено	брашно,	
пржена	пченка,	природни	засладувачи,	прополис	
/производ	 на	 пчела/	 за	 употреба	 на	 луѓето,	
пудинзи,	пченкарни	пуканки	/поп	-	корн/,	пченкарни	
снегулки,	 пченкарно	 брашно,	 пченкарно	 брашно	
за	 луѓето,	 равиоли	 /тестенина/,	 саго	 /скроб	 од	
семе	на	саго	-	палма/,	саќести	слатки,	сендвичи,	
скроб	 за	 преупотреба	 во	 исхраната,	 скроб	 за	
употреба	 во	 исхраната,	 скробни	 производи	 за	
употреба	 во	 исхраната,	 слад	 (екстракт	 на	 слад)	
за	 исхрана,	 слад	 (колачи	 од	 слад)	 за	 исхрана,	
слад	за	исхрана,	сладолед,	сладолед	(прашок	за	
сладолед),	сладолед	 (средства	за	зацврстување	
на	 сладоледот),	 слаткарски	 производи,	 слатки,	
слатки,	 слатки	 (прашок	 за	слатки),	 слатки	 (тесто	
за	слатки),	слатки	од	бадем,	соја	(брашно	од	соја),	
сол	 за	 конзервирање	 прехранбени	 продукти,	

сол	 /за	 во	 јадење/,	 стапчиња	 -	 слатки,	 тапиока	
(брашно	 од	 тапиока)	 за	 исхрана,	 тестенини,	
тестенини	за	исхрана,	торти,	украси	за	слатки	/за	
јадење/	за	слатки,	фабрика	за	брашно	(производи	
на	 фабрика	 за	 брашно),	 ферменти	 за	 тесто,	
фино	 ситно	 печиво,	 фондани	 /врста	 бонбони/,	
цикорија	/сурогат	на	кафе/,	цимет	/мирудија/,	црн	
шеќер,	чаеви	/не	се	за	медицинска	употреба/,	чај,	
чајни	 колачиња	 /мињони/,	 чоколадни	 пијалаци,	
чоколадно	 млеко	 /напивка/,	 чоколадо,	 шафран	
/мирудија/,	 шеќер,	 шеќер	 /жолт/	 за	 употреба	
во	 исхраната,	 шеќерни	 производи,	 шеќерни	
производи	за	украсување	божиќни	дрва,	шпагети	
кл.	31	-	какао	во	зрна	/во	сурова	состојба/,	кокосов	
орев,	 свежо	овошје,	 сезам,	 суви	 кокосови	 јадра,	
цветен	прав	/суровина/,	шеќерна	трска	

(111)	 13704	 (151)	 11/02/2008
(210)	 TM		2006/433	 (220)	 07/04/2006
	 	 (181)	 07/04/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 SENKARDES Gida San. ve Tic. Ltd. Sti Export 

Import
 Eskisehir Karayolu Uzeri Otoban Giseleri Yani 

Hanli Beldesi-Sakarya Adapazari, TR
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

KAMILA

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	29	-	белка	од	јајце,	белтачини	за	прехранбена	
употреба,	 варено	 овошје,	 грозје	 /суво/,	 ѓумбир	
/џем/,	 желатин	 за	 исхрана,	 желиња	 за	 исхрана,	
жолчки	 од	 јајце,	 замрзнато	 овошје,	 зашеќерено	
овошје,	изматен	шлаг,	 какао-путер,	кокос	 (сушен	
кокосов	 орев),	 кокосов	 путер,	 кокосова	 маст,	
кокосово	 масло,	 кора	 од	 лимон	 или	 портокал,	
кристализирано	 овошје,	 маргарини,	 мармалад,	
масла	 за	 јадење,	млеко,	млеко	 (сурутка),	 млеко	
од	 кобила,	 млечни	 напивки	 во	 кои	 преовладува	
млеко,	млечни	производи,	овошје	 (конзервирано	
во	 алкохол),	 овошје	 (конзервирано	 овошје),	
овошна	 каша,	 овошни	 желиња,	 овошни	 кришки,	
овошни	 салати,	 павлака	 /млечни	 производи/,	
путер,	путер	(кајмак	за	путер),	урми,	чипс	/пржени	
компири/,	џем	
кл.	30	-	анис	за	посипување,	анис	/зрнца/,	арашид	/
слатки	врз	база	на	арашид/,	ароматични	препарати	
за	 употреба	 во	 исхраната,	 ароми	 за	 слатки	
(различни	од	етеричните	масла),	ароми	/мирудии/	
(различни	од	етеричните	масла),	бадеми	(слатки	
врз	 база	 на	 бадеми),	 бадеми	 пржени	 во	 шеќер,	
бадемово	 тесто,	 бело	 кафе,	 бисквити,	 бобинки	
(брашно	 од	 бобинки),	 божиќни	 дрва	 (слатки	 за	
украсување	на	божиќните	дрва),	бонбони,	брашно	
(јадења	 врз	 база	 на	 брашно),	 брашно	 (најфино	
пченкарно	 брашно),	 брашно	 од	 синап,	 бриоши	
/печиво/,	 ванилија	 /арома/,	 ванилин	 /надоместок	
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за	 ванилија/,	 вафли,	 гликоза	 за	 употреба	 во	
исхраната,	гриз,	гуми	за	џвакање,	двопек	/препечен	
леб/,	диви	ореви	за	употреба	во	исхраната,	ѓумбир	
/мирудија/,	 екстракти	 за	исхрана	 /со	исклучок	на	
етеричните	есенции	и	масла/,	екстракти	на	слад	за	
употреба	во	исхраната,	жита	(приправки	од	жита),	
жита	(снегулки	од	сушени	жита),	жито	(брашно	од	
жито),	замрзната	павлака,	згуснувачи	за	готвење	
на	прехранбени	продукти,	зоб	(продукти	врз	база	
на	 зоб),	 зоб	 /истолчен/,	 зоб	 /исчистен/,	 зобени	
снегулки,	 зобено	 брашно,	 јачмен	 /лупен/,	 јачмен	
/толчен/,	 јачмено	 брашно,	 јуфки,	 какао,	 какао	
(пијалаци	врз	база	на	какао),	какао	(производи	од	
какао),	 какао	 со	млеко,	 карамел	 бонбони,	 кафе,	
кафе	 (ароми),	 кафе	 (надоместок	 за	 кафе),	 кафе	
(пијалаци	 врз	 база	 на	 кафе),	 кафе	 (растителни	
производи	 кои	 го	 заменуваат	 кафето),	 кафе	 /
зелено/,	 кашички	 врз	 база	 на	 млеко	 за	 јадење,	
квасец,	 керевиз	 (сол	 од	 керевиз),	 компирово	
брашно	за	употреба	во	исхраната,	копра,	кускус,	
ладни	пијалаци	/шербет/,	леб,	макарони,	малтоза,	
марципан	 /слатки	 од	 шеќер	 и	 бадем/,	 матена	
павлака	 (производи	 за	 зацврстување	 на	 матена	
павлака),	матичен	млеч	за	исхрана	на	луѓето	/не	
е	 за	медицинска	 употреба/,	мед,	медени	 слатки,	
меласа,	меласа	(сируп	од	меласа),	мелена	пченка,	
мента	 (бонбони	 од	 мента),	 мента	 за	 слатки,	
месни	 пити,	 овошни	 слатки,	 палачинки,	 пастили	
/бонбони/,	 пенушка	 /герма/,	 пијалаци	 (ароми	
за	 пијалаци)	 различни	 од	 етеричните	 масла,	
пијалаци	 врз	 база	 на	 какао,	 пијалаци	 врз	 база	
на	 кафе,	 пимент	 (зачин),	 пица,	 погача	 /од	 жито/	
за	 употреба	 во	исхраната,	 прехранбено	брашно,	
пржена	пченка,	природни	засладувачи,	прополис	
/производ	 на	 пчела/	 за	 употреба	 на	 луѓето,	
пудинзи,	пченкарни	пуканки	/поп	-	корн/,	пченкарни	
снегулки,	 пченкарно	 брашно,	 пченкарно	 брашно	
за	 луѓето,	 равиоли	 /тестенина/,	 саго	 /скроб	 од	
семе	на	саго	-	палма/,	саќести	слатки,	сендвичи,	
скроб	 за	 преупотреба	 во	 исхраната,	 скроб	 за	
употреба	 во	 исхраната,	 скробни	 производи	 за	
употреба	 во	 исхраната,	 слад	 (екстракт	 на	 слад)	
за	 исхрана,	 слад	 (колачи	 од	 слад)	 за	 исхрана,	
слад	за	исхрана,	сладолед,	сладолед	(прашок	за	
сладолед),	 сладолед	 (средства	 за	 зацврстување	
на	 сладоледот),	 слаткарски	 производи,	 слатки,	
слатки,	 слатки	 (прашок	 за	 слатки),	 слатки	 (тесто	
за	слатки),	слатки	од	бадем,	соја	(брашно	од	соја),	
сол	за	конзервирање	прехранбени	продукти,	сол	/
за	во	јадење/,	стапчиња	-	слатки,	тапиока	(брашно	
од	тапиока)	 за	исхрана,	 тестенини,	 тестенини	за	
исхрана,	 торти,	 украси	 за	 слатки	 /за	 јадење/	 за	
слатки,	фабрика	за	брашно	(производи	на	фабрика	
за	брашно),	ферменти	за	тесто,	фино	ситно	печиво,	
фондани	 /врста	 бонбони/,	 цикорија	 /сурогат	 на	
кафе/,	 цимет	 /мирудија/,	 црн	 шеќер,	 чаеви	 /не	
се	за	медицинска	употреба/,	чај,	 чајни	колачиња	
/мињони/,	 чоколадни	 пијалаци,	 чоколадно	млеко	
/напивка/,	 чоколадо,	 шафран	 /мирудија/,	 шеќер,	
шеќер	/жолт/	за	употреба	во	исхраната,	шеќерни	
производи,	 шеќерни	 производи	 за	 украсување	
божиќни	дрва,	шпагети	
кл.	31	-	какао	во	зрна	/во	сурова	состојба/,	кокосов	
орев,	 свежо	 овошје,	 сезам,	 суви	 кокосови	 јадра,	
цветен	прав	/суровина/,	шеќерна	трска	

(111)	 13642	 (151)	 31/01/2008
(210)	 TM		2006/434	 (220)	 07/04/2006
	 	 (181)	 07/04/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 MERCK & CO., Inc., a New Jersey corporation
 One Merck Drive, P.O.Box 100, 
 Whitehouse Station, New Jersey, US
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(540)	

JANUVIMET

(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)	 13813	 (151)	 21/02/2008
(210)	 TM		2006/437	 (220)	 12/04/2006
	 	 (181)	 12/04/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 „ДОРАЛ Системи за алуминиумски врати, 

прозорци и завеси АД”
 ул. 6 Километар Солун-Калахори, 
 ГР-570 09 Калахори, Солун, GR
(740)	 Валентина	Јовановска	Василева,	адвокат	
	 ул.	Маршал	Тито	бр.	53/1	1000	Скопје
(540)	

(591)	 црвена
(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,	браварски	
производи,	 мали	 метални	 производи,	 метални	
цевки,	 каси,	 производи	 од	 метал,	 што	 не	 се	
опфатени	со	другите	класи,	руди	

(111)	 13644	 (151)	 31/01/2008
(210)	 TM		2006/438	 (220)	 12/04/2006
	 	 (181)	 12/04/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Nintendo Co., Ltd.
 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, 
 Kyoto-shi, Kyoto, JP

13642
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(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(540)	

METROID
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 9	 -	 машини	 за	 видео	 игри	 кои	 работат	 со	
метални	 пари;	 програми,	 компјутерски	 програми	
и	 други	 програми	 што	 може	 да	 се	 преземат,	
наменети	за	машини	за	видео	игри	кои	работат	со	
метални	пари;	електронски	кола,	оптички	дискови,	
магнетски	 дискови,	 оптички	 магнетски	 дискови,	
магнетски	 ленти,	 магнетски	 картички,	 РОМ	
кертриџи,	РОМ	касети,	РОМ	картички,	мемориски	
кертриџи,	 мемориски	 картички,	 ЦД	 РОМ-ови,	
ДВД	 РОМ-ови	 и	 други	 складишни	 средства	 за	
сместување	 програми	 за	 машини	 за	 видео	 игри	
кои	работат	со	метални	пари;	контролери,	рачки	
за	 управување	 (џојстикови)	 и	 други	 делови	 и	
елементи	за	машини	за	видео	игри	кои	работат	со	
метални	пари;	кориснички	видео	игри;	програми,	
компјутерски	 програми	 и	 други	 програми	 што	
може	 да	 се	 преземат,	 наменети	 за	 кориснички	
видео	 игри;	 електронски	 кола,	 оптички	 дискови,	
магнетски	 дискови,	 оптички	 магнетски	 дискови,	
магнетски	 ленти,	 магнетни	 картички,	 РОМ	
кертриџи,	РОМ	касети,	РОМ	картички,	мемориски	
кертриџи,	 мемориски	 картички,	 ЦД	 РОМ-ови,	
ДВД	 РОМ-ови	 и	 други	 средства	 за	 сместување	
на	 кориснички	 видео	 игри;	 контролери,	 рачки	 за	
управување	(џојстикови),	комуникациски	адаптери	
и	други	делови	и	елементи	за	кориснички	видео	
игри;	 програми,	 компјутерски	 програми	 и	 други	
програми	што	може	да	се	преземат,	наменети	за	
рачни	апарати	за	играње	со	екран	од	течен	кристал;	
електронски	 кола,	 оптички	 дискови,	 магнетски	
дискови,	 оптички	 магнетски	 дискови,	 магнетски	
ленти,	 магнетски	 картички,	 РОМ	 кертриџи,	 РОМ	
касети,	 РОМ	 картички,	 мемориски	 кертриџи,	
мемориски	 картички,	 ЦД	 РОМ-ови,	 ДВД	 РОМ-
ови	и	други	 складишни	средства	 за	 сместување	
програми	 за	 рачни	 апарати	 за	 игри	 со	 екран	 од	
течен	 кристал;	 персонални	 компјутери	 и	 други	
компјутери	 (вклучително	 и	 централни	 единици	
за	 обработка,	 електронски	 кола,	 магнетски	
дискови	 и	 магнетски	 ленти	 за	 складирање	 на	
компјутерски	 програми	 и	 друга	 периферна	
опрема;	 програми	 што	 може	 да	 се	 преземат	 и	
други	програми	за	персонални	и	други	компјутери;	
електронски	 кола,	 оптички	 дискови,	 магнетски	
дискови,	 оптички	 магнетски	 дискови,	 магнетски	
ленти,	 магнетски	 картички,	 РОМ	 кертриџи,	 РОМ	
касети,	 РОМ	 картички,	 мемориски	 кертриџи,	
мемориски	картички,	ЦД	РОМ-ови,	ДВД	РОМ-ови	
и	други		средства		за		сместување		програми		за		
игри		и		други		програми		за	персонални	и	други	
компјутери;	 електронски	 кола	 (празни),	 оптички	
дискови	 (празни),	 магнетски	 дискови	 (празни),	
оптички	 магнетски	 дискови	 (празни),	 магнетски	
ленти	 (празни),	 магнетски	 картички(празни),	
РОМ	 кертриџи	 (празни),	 РОМ	 касети	 (празни),	
РОМ	 картички	 (празни),	 мемориски	 	 	 кертриџи			

(празни),	 	 	мемориски	 	 	 картички	 	 	 (празни),	 	ЦД	
РОМ-ови(празни),	ДВД	РОМ-ови	(празни)	и	други	
празни	 складишни	 средства;	 читачи	 на	 бар-
кодови,	 електронски	 машини,	 апарати	 и	 нивни	
делови	 кои	 спаѓаат	 во	 класа	9;	 педометри;	 суви	
ќелии;	 комуникациски	 кабли,	 други	 електрични	
жици	и	кабли;	камери;	очила	за	сонце;	целуларни	
телефони;	 ремени	 (врвки)	 за	 целуларни	
телефони;	факс	машини,	телевизиски	приемници	
(телевизори),	плеери	за	компакт	дискови,	плеери	
за	 видео	 дискови,	 уреди	 за	 наснимување	 на	
видео	 ленти,	 звучници;	 слушалки;	 нaснимени	
компакт	 дискови;	 електронски	 кола	 и	 програми	
за	 автоматска	 изведба,	 наснимени	 на	 ЦД	 РОМ,	
наменети	 за	 електронски	 музички	 инструменти;	
машини	што	работат	со	метални	пари;	изложени	
кинематографски	 филмови;	 изложени	 слајд	
филмови;	 наснимени	 видео	 дискови	 и	 видео	
ленти;	 електронски	 публикации;	 машини	 за	
продавање;	машини	за	фотокопирање	

(111)	 13866	 (151)	 28/02/2008
(210)	 TM		2006/439	 (220)	 12/04/2006
	 	 (181)	 12/04/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 YILDIZ HOLDING A.S.
 Davutpasa Caddesi No. 10, Topkapi, Istanbul, TR
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 бела	и	црвена
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 30	 -	 кафе,	 замена	 за	 кафе,	 инстант	 кафе,	
еспрессо	 кафе,	 нес	 кафе,	 филтер	 кафе	 и	 сите	
останати	видови	на	кафе	
кл.	43	 -	 услуги	 на	 обезбедување	 храна,	 пијалок,	
оброци	 и	 привремено	 сместување;	 услуги	 на	
ресторани	за	брза	храна;	услуги	на	кафулиња	и	
кафетерии;	 организирање	 обезбедување	 храна,	
пијалок,	 оброци,	 и	 закуски;	 услуги	 на	 барови;	
услуги	на	бистроа;	кафулиња;	кафетерии;	услуги	
на	кантини;	катеринг	услуги;	коктел	услуги;	услуги	
на	 брза	 храна;	 услуги	 на	 подготовка	 на	 храна,	
пијалок	 и	 оброк;	 услуги	 на	 крчми;	 ресторански	
услуги;	 ресторани;	 снек	 барови;	 услуги	 на	 земи-
носи;	услуги	поврзани	со	храна	и	пијалок	што	се	
носат	 со	 себе;	 услуги	 на	 чајни	 соби;	 услуги	 на	
вински	барови;	комбинации	од	сето	горенаведено;	
услуги	на	консултирање,	чекирање,	резервирање	
и	информирање	поврзани	со	сето	горенаведено	

(111)	 13871	 (151)	 28/02/2008
(210)	 TM		2006/445	 (220)	 14/04/2006
	 	 (181)	 14/04/2016
	 	 (450)	 30/04/2008

13871
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(732)	 NOVARTIS AG
 4002 BASEL, CH
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

TASIGNA
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	5	-	фармацевтски	препарати	

(111)	 13814	 (151)	 25/02/2008
(210)	 TM		2006/451	 (220)	 18/04/2006
	 	 (181)	 18/04/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 S.C. Johnson & Son, Inc.
 1525 Howe Street, Racine, 
 Wisconsin 53403-2236, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

OUST
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 5	 -	 препарати	 и	 суспстанции	 за	 одржување	
на	 воздухот;	 препарати	 и	 суспстанции	 што	 ја	
дезинфицираат	 или	 елиминираат	 миризбата	 од	
атмосферата,	што	не	се	употребуваат	за	чистење	
површини
	

(111)	 13789	 (151)	 20/02/2008
(210)	 TM		2006/452	 (220)	 19/04/2006
	 	 (181)	 19/04/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Друштво за монтажа, сервис и промет на 

големо и мало ОНИКС-САТ Денис ДООЕЛ увоз-
извоз 

 1000 Скопје, ул. Разлошка бр. 9/1-9, MK
(740)	 МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ,	Д.О.О.	Скопје	
	 Ул.	Апостол	Гусларот	3,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	9	-	апарати	за	снимање,	пренос	и	репродукција	
на	звук	или	слика,	магнетски	носачи	на	податоци,	
дискови	за	снимање,	машини	за	сметање	и	опрема	
за	обработка	на	податоци	и	компјутери	
кл.	 11	 -	 апарати	 за	 осветлување,	 греење,	
производство	 на	 пареа,	 варење	 (готвење),	
ладење,	сушење,	вентилација	

(111)	 13696	 (151)	 11/02/2008
(210)	 TM		2006/453	 (220)	 19/04/2006
	 	 (181)	 19/04/2016
	 	 (450)	 30/04/2008

(732)	 ШОУ-ХЕМ ДОО
 Индустриска Зона бб, 1230 Гостивар, MK
(540)	

SHOW
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	3	 -	 сапуни,	 течни	и	прашкасти	детергенти	 за	
перење	 алишта	 и	 садови,	 средства	 за	 чистење	
на	 стакло,	 кујни,	 купатила,	 плочки,	 подови,	
скари,	 печки,	 абразивни	 кремови,	 средство	 за	
белење,	 солна	 киселина,	 шампони,	 освежувачи	
за	 простории,	 средства	 за	 чистење	 теписи,	
кожа,	 мебел	 и	 други	 препарати	 за	 чистење	 во	
домаќинство	и	во	индустриски	објекти	и	препарати	
за	личнна	хигиена	

(111)	 13932	 (151)	 10/03/2008
(210)	 TM		2006/454	 (220)	 19/04/2006
	 	 (181)	 19/04/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 ШОУ-ХЕМ ДОО
 Индустриска Зона бб, 1230 Гостивар, MK
(540)	

(591)	 црвена,	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	3	 -	 сапуни,	 течни	и	прашкасти	детергенти	 за	
перење	 алишта	 и	 садови,	 средства	 за	 чистење	
на	 стакло,	 кујни,	 купатила,	 плочки,	 подови,	
скари,	 печки,	 абразивни	 кремови,	 средство	 за	
белење,	 солна	 киселина,	 шампони,	 освежувачи	
за	 простории,	 средства	 за	 чистење	 теписи,	
кожа,	 мебел	 и	 други	 препарати	 за	 чистење	 во	
домаќинство	и	во	индустриски	објекти	и	препарати	
за	личнна	хигиена	

(111)	 13884	 (151)	 03/03/2008
(210)	 TM		2006/456	 (220)	 19/04/2006
	 	 (181)	 19/04/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

Фул Колор Маркетинг дооел увоз-извоз 
Скопје

 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

БУЛЕВАР
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 16	 -	 весници,	 печатени	 изданија,	 печатарски	
производи,	 публикации,	 брошури,	 фотографии,	
известување,	книги,	нацрти	

13814
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кл.	35	-	објавување	рекламни	текстови,	огласување	
(рекламирање),	 изнајмување	 рекламен	 простор,	
јавно	 мислење,	 објавување	 јавни	 текстови,	
пропагандни	дејности,	рекламна	хроника	
кл.	38	 -	организирање	и	емитување	телевизиски	
емисии,	комуникација,	пораки	(пренос	на	пораки	
од	една	на	друга	личност),	новинарски	агенции	

(111)	 13607	 (151)	 30/01/2008
(210)	 TM		2006/457	 (220)	 19/04/2006
	 	 (181)	 19/04/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Шалевски Миодраг
 ул. Хашка бр. 18Б 1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 бела,	 светло	 и	 темно	 сива,	 црвена,	 сребрена	 и	
црна

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 34	 -	 тутун,	 преработки	 од	 тутун;	 особено	
цигари,	производи	за	пушачите,	кибрит	

(111)	 13615	 (151)	 29/01/2008
(210)	 TM		2006/458	 (220)	 19/04/2006
	 	 (181)	 19/04/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Шалевски Миодраг
 ул. Хашка бр. 18Б 1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

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

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 34	 -	 тутун,	 преработки	 од	 тутун,	 особено	
цигари,	производи	за	пушачите,	кибрит	

(111)	 13719	 (151)	 14/02/2008
(210)	 TM		2006/468	 (220)	 21/04/2006
	 	 (181)	 21/04/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 д.п.у. БЕБОФИТ Елизабета Љатко Михаиловиќ 

ДООЕЛ у/и Скопје
 ул. Кленоец бр. 38 Скопје, MK
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	5	-	витамински	и	минерални	препарати	

(111)	 13726	 (151)	 03/03/2008
(210)	 TM		2006/470	 (220)	 21/04/2006
	 	 (181)	 21/04/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 ORGACHIM JSC
 21, Treti Mart blvd., Rousse, BG
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

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

(591)	 бела,	 сите	 нијанси	 виолетова	 и	 сите	 нијанси	 на	
сина

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 2	 -	 бои,	 фирнајзи,	 емајл,	 лакови,	 прво	
премачкување,	разредувачи	
кл.	 17	 -	 изолационен	 гипсан	 малтер,	 хидро-
изолациони	 материјали,	 термо-изолациони	
материјали,	лепливи	материи	
кл.	19	-	гипсан	малтер,	суви	смеси	што	се	користат	
во	градежништвото	(цемент	и	останати	врзувачки	
материи)	

(111)	 13724	 (151)	 14/02/2008
(210)	 TM		2006/471	 (220)	 21/04/2006
	 	 (181)	 21/04/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 ORGACHIM JSC
 21, Treti Mart blvd., Rousse, BG
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

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

13724
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(540)	

(591)	 жолта,	бела	и	црна
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 2	 -	 бои,	 фирнајзи,	 емајл,	 лакови,	 прво	
премачкување,	разредувачи	
кл.	 17	 -	 изолационен	 гипсан	 малтер,	 хидро-
изолациони	 материјали,	 термо-изолациони	
материјали,	лепливи	материи	
кл.	19	-	гипсан	малтер,	суви	смеси	што	се	користат	
во	градежништвото	(цемент	и	останати	врзувачки	
материи)	

(111)	 13861	 (151)	 27/02/2008
(210)	 TM		2006/478	 (220)	 25/04/2006
	 	 (181)	 25/04/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 FUEL TV, Inc.
 10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, 

California 90035, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

FUEL TV

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	16	-	магазини	и	периодичници	
кл.	38	-	услуги	на	телевизиско	емитување	
кл.	41	-	услуги	за	забава	во	областа	на	телевизиски	
програми;	 обезбедување	 телевизиска,	 филмска	
и	 видео	 забава	 преку	 интернет	 и	 безжичен	
комуникациски	уреди	

(111)	 13667	 (151)	 05/02/2008
(210)	 TM		2006/479	 (220)	 25/04/2006
	 	 (181)	 25/04/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Pharmacia & Upjohn Company LLC, a Delaware 

Corporation
 100 Route 206 North,  Peapack, 
 07977 New Jersey, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

XANAX

(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)	 13610	 (151)	 30/01/2008
(210)	 TM		2006/480	 (220)	 25/04/2006
	 	 (181)	 25/04/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Трговско друштво за производство, трговија и 

услуги ЏОРДАНО дооел 
  ул. Ванчо Питошевски 4, 6000 Охрид, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црвена	и	сина
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 14	 -	 производи	 изработени	 од	 благородни	
метали	или	пресвлечени	со	нив,	амајлии,	брошеви,	
вазни	(украсни	садови),	кутии,	накит,	украси,	чаши	
и	шишенца	
кл.	 16	 -	 хартија,	 картон	 и	 производи	 од	 нив,	
печатени	 работи,	 канцелариски	 материјал,	
етикети,	 картонски	 производи,	 лепенки	 (картон),	
обвивки	(хартиени	производи),	плакати,	проспекти,	
публикации,	самолепливи	траки	за	производи	од	
хартија	и	хартиени	вреќички	
кл.	 20	 -	 дрвени	 плочи	 /панели/,	 држачи	 за	 крпи	
/фиксни,	 неметални/,	 жардињери,	 класери	
(полици	 за	 кпасери)	мебел,	 книжарници	 (полици	
за	 книжарници),	 ковчежиња,	 корали,	 кошници	
(плетка	на	кошници),	кошници	/неметални/,	кутии	
од	 дрво	 или	 од	 пластичен	 материјал,	 ладала,	
ознаки	(натписи,	фирми)	/од	дрво	или	од	пластика/,	
ормари,	 перници,	 покуќнина,	 полици,	 простирки,	
пултови,	рамки	за	слики,	сандачиња	за	писма	/ниту	
метални	ниту	ѕидани/,	скулптури	од	дрво,	восок,	
гипс	или	пластичен	материјал,	скулптури	/фигури/	
од	дрво,	восок	или	пластичен	материјал,	слонова	
коска,	 стаклени	 ормари	 /покуќнина/,	 основа	 за	
буриња	/неметална/,	сталак	за	списанија,	сталак	
за	 читање,	 сталак	 /мебел/,	 стапови	 /неметални/,	
уметност	(уметнички	предмети)	од	дрво,	восок,	гипс	
или	 пластични	 маси,	 шанкови	 /тезги/,	 закачалки	
за	шапки,	шишиња	(обвивки	за	шишиња)	од	дрво,	
школки	

(111)	 13829	 (151)	 28/02/2008
(210)	 TM		2006/481	 (220)	 25/04/2006
	 	 (181)	 25/04/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 ЕСКО - ФОНКО дооел
 ул. Перо Наков бб, 1000 Скопје, MK

13861
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(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 зелена,	црна	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 11	 -	 акумулатори	 на	 топлина,	 вентилатори	
/климатизација/,	 влажнење	 на	 воздухот	 за	
радијаторите	на	централно	греење,	вода	(апарати	
за	водоснабдување),	вода	(апарати	за	каптирање	
на	водата)	вода	 (апарати	за	ладење	на	водата),	
вода	 (апарати	 за	 загревање	 на	 водата),	 вода	
(инсталации	за	довод	на	водата),	вода	(хидранти),	
воздух	 (инсталации	 за	 кондиционирање	 на	
воздухот),	 воздух	 (јонизациони	 апарати	 за	
облагородување	 на	 воздухот),	 воздух	 (филтери	
за	воздух)	за	климатизација,	греење	(инсталации	
за	 греење),	 греење	 со	 топла	 вода	 (инсталации	
за	греење	со	топла	вода),	дувалки	/вентилатори/	
делови	 на	 уреди	 за	 проветрување,	 изменувачи	
на	 топлина	 и	 климатизација	 (апарати	 за	
климатизација)	
кл.	 37	 -	 градба	 /консултации/,	 дупчење	 бунари,	
електрични	 апарати	 (поставување	 и	 поправка	
на	 електрични	 апарати),	 информации	 врзани	 за	
поправка,	 климатизација	 на	 воздухот	 (поправка	
и	 одржување	на	 клима	 -	 уреди),	 котли	 (чистење	
и	поправка	на	котли),	наводнување	(поставување	
и	 поправка	 на	 уреди	 за	 наводнување),	 печки	
(поставување	 и	 поправка	 на	 печки),	 сервисни	
станици,	уреди	за	ладење	(поставување	и	поправка	
на	апаратите),	централно	греење	(поставување	и	
поправка	на	инсталации	на	централно	греење).	
кл.	 42	 -	 архитектура,	 совети	 за	 архитектура,	
геолошки	 експертизи,	 геолошки	 истражувања,	
геолошки	 снимања	 на	 терен,	 инженеринг,	
инженерски	 нацрти,	 индустриски	 дизајн,	
проектирање,	 разработка	 на	 технички	 проекти,	
совети	 за	 градежништвото,	 стручни	 консултации	
(не	се	однесуваат	на	водење	на	работите)	

(111)	 13816	 (151)	 25/02/2008
(210)	 TM		2006/488	 (220)	 27/04/2006
	 	 (181)	 27/04/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

МЕДИА ДОО експорт-импорт
 ул. Митрополит Теодосиe Гологанов 59-1/6-15, 

1000 Скопје, MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 зелена,	модра	и	сива
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	35	-	огласување	и	рекламирање;	организирање	
изложби	 во	 рекламни	 и	 комерцијални	 цели;	
проучување	 на	 пазарот;	 помош	 во	 управување	
со	 индустриски	 или	 трговски	 претпријатија;	
проучување	 на	 пазарот;	 распределба	 /
дистрибуција	 на	 примероци;	 ширење	 рекламен	
материјал/,	 трактати,	 проспекти,	 печатени	
примероци/;	 канцелариски	 работи;	 водење	
комерцијална	дејност;	управување	со	работи	
кл.	36	-	недвижен	имот	/управување	со	недвижен	
имот;	 посредување	 во	 трговија	 со	 недвижен	
имот/	
кл.	 39	 -	 испорака	 /дистрибуција/	 на	 производи;	
превознички	 /шпедиторски/	 услуги;	 разнесување	
пакети;	складирање;	складирање	стока	

(111)	 13720	 (151)	 14/02/2008
(210)	 TM		2006/491	 (220)	 03/05/2006
	 	 (181)	 03/05/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 DELTA HOLDING S.A.
 59 Panepistimiou street 105 64 Athens, GR
(740)	 БИЛЈАНА		ПАНОВА,	адвокат	
	 Ул.”Васил	Ѓоргов”	бр.	34/	1-	6,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 бела,	црвена	и	зелена
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 29	 -	 месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч;	 месни	
преработки;	 конзервирано,	 сушено	 и	 варено	
овошје	и	зеленчук;	желе,	џемови,	компоти;	 јајца,	
млеко	 и	 млечни	 производи;	 масла	 за	 јадење	 и	
масти	
кл.	30	 -	 кафе,	 чај,	 какао,	 	шеќер,	 ориз,	 тапиока,	
саго,	замена	за	кафе,	брашно	и	производи	од	жито,	
леб,	 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)	 13650	 (151)	 01/02/2008
(210)	 TM		2006/492	 (220)	 03/05/2006
	 	 (181)	 03/05/2016
	 	 (450)	 30/04/2008

13650
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(300)	 MI2005C011991		11/11/2005		IT
(732)	 Nintendo Co., Ltd.
 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, 
 Kyoto-shi, Kyoto, JP
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(540)	

NINTENDO WII

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	9	-	машини	за	видео	игри	што	се	активираат	со	
метални	пари;	програми	за	машини	за	видео	игри	
што	се	активираат	со	метални	пари;	електронски	
кола,	 оптички	 дискови,	 магнетски	 дискови,	
оптички	 магнетски	 дискови,	 магнетски	 ленти,	
магнетни	 картички,	 РОМ	 кертриџи,	 РОМ	 касети,	
РОМ	 картички,	 мемориски	 кертриџи,	 мемориски	
картички,	 ЦД	 РОМ-ови,	 ДВД	 РОМ-ови	 и	 други	
складишни	 средства	 за	 сместување	 програми	
за	 машини	 за	 видео	 игри	што	 се	 активираат	 со	
метални	пари;	други	делови	и	елементи	за	машини	
за	видео	игри	што	се	активираат	со	метални	пари;	
кориснички	 видео	 игри;	 програми	 за	 кориснички	
видео	 игри;	 електронски	 кола,	 оптички	 дискови,	
магнетски	 дискови,	 оптички	 магнетски	 дискови,	
магнетски	 ленти,	 магнетски	 картички,	 РОМ	
кертриџи,	РОМ	касети,	РОМ	картички,	мемориски	
кертриџи,	 мемориски	 картички,	 ЦД	 РОМ-ови,	
ДВД	 РОМ-ови	 и	 други	 складишни	 средства	 за	
сместување	програми	за	кориснички	видео	игри;	
контролери	и	рачки	за	управување	(џојстикови)	за	
кориснички	видео	игри	други	делови	и	елементи	за	
кориснички	видео	игри;	програми	за	рачни	апарати	
за	играње,	со	екран	од	течен	кристал;	електронски	
кола,	 оптички	 дискови,	 магнетски	 дискови,	
оптички	 магнетски	 дискови,	 магнетски	 ленти,	
магнетски	 картички,	РОМ	кертриџи,	РОМ	касети,	
РОМ	 картички,	 мемориски	 кертриџи,	 мемориски	
картички,	 ЦД	 РОМ-ови,	 ДВД	 РОМ-ови	 и	 други	
складишни	 средства	 за	 сместување	 програми	
за	 рачни	 апарати	 за	 играње,	 со	 екран	 од	 течен	
кристал;	 компјутери;	 електронски	 кола,	 оптички	
дискови,	 магнетски	 дискови,	 оптички	 магнетски	
дискови,	магнетски	ленти,	магнетски	картички,	РОМ	
кертриџи,	РОМ	касети,	РОМ	картички,	мемориски	
кертриџи,	 мемориски	 картички,	 ЦД	 РОМ-ови,	
ДВД	 РОМ-ови	 и	 други	 складишни	 средства	 за	
сместување	компјутерски	програми;	компјутерски	
програми;	 други	 електронски	машини,	 апарати	 и	
нивни	делови;	електронски	кола	(празни),	оптички	
дискови	 (празни),	 магнетски	 дискови	 (празни),	
оптички	 магнетски	 дискови	 (празни),	 магнетски	
ленти	 (празни),	 магнетски	 картички	 (празни),	
РОМ	 кертриџи	 (празни),	 РОМ	 касети	 (празни),	
РОМ	 картички	 (празни),	 мемориски	 	 	 кертриџи	
(празни),	 мемориски	 	 	 картички	 (празни),	 ЦД			
РОМ-ови	(празни),	ДВД	РОМ-ови	(празни)	и	други	
празни	 складишни	 средства;	 лабораториски	
апарати	и	инструменти;	педометри;	други	машини	

и	 инструменти	 за	 мерење	 или	 испитување;	
машини	и	апарати	за	дистрибуција	или	контрола	
на	 енергија;	 батерии	 и	 келии	 (електролитска	
келија);	 електрични	 или	 магнетни	 уреди	 за	
мерење	и	испитување;	електрични	жици	и	кабли;	
фотографски	машини	и	апарати;	кинематографски	
машини	и	апарати;	оптички	апарати	и	инструменти;	
очила	 (диоптриски	 и	 заштитни	 очила);	 апарати	
и	 опрема	 за	 спасување;	 целуларни	 телефони;	
ремчиња	 (врвки)	 за	 целуларни	 телефони;	 други	
делови	и	елементи	за	целуларни	телефони;	други	
машини	и	апарати	за	телекомуникации;	наснимени	
компакт	 дискови;	 други	 фонографски	 записи;	
електронски	 кола	 и	 ЦД	 РОМ-ови	 со	 наснимени	
самоактивирачки	програми	за	електронски	музички	
инструменти;	 метрономи;	 машини	 што	 работат	
со	метални	 пари;	 симулатори	 за	 спортска	 обука	
(тренинг);	симулатори	за	тренинг	за	управување	со	
возило;	 ротациони	 претворувачи;	 модификатори	
на	 фаза;	 електрични	 рамни	 пегли;	 електрични	
виклери	за	коса;	електрични	зумери;	сообраќајни	
триаголници	 за	 дојава	 на	 дефект	 на	 возило;	
светлечки	 или	 механички	 сообраќајни	 знаци;	
уреди	за	дојава	на	пожар;	уреди	за	дојава	на	гас;	
ракавици	за	заштита	од	несреќи;	противпожарни	
апарати;	 противпожарни	 хидранти;	 прскачки	
системи	за	противпожарна	заштита	(спринклери);	
апарати	за	дојава	на	кражба;	заштитни	шлемови;	
огноотпорна	 облека;	 маски	 за	 заштита	 од	 прав;	
маски	за	заштита	од	гас;	магнетни	јадра;	запалки	
за	цигари	како	автомобилска	опрема;	отпорнички	
жици;	електроди;	маски	за	заварување;	изложени	
кинематографски	 филмови;	 изложени	 слајд	
филмови;	 носачи	 на	 слајд	филмови;	 наснимени	
видео	 дискови	 и	 видео	 ленти;	 електронски	
публикации;	 опрема	 за	 бензински	 станици;	
машини	 за	 продавање;	 врати	 зa	 паркиралишта	
што	се	активираат	со	метални	пари;	регистер	каси;	
машини	за	броење	или	сортирање	метални	пари;	
машини	 за	 фотокопирање;	 апарати	 за	 сметање	
што	 се	 активираат	 рачно;	 машини	 и	 апарати	 за	
цртање	и	техничко	цртање;	машини	за	втиснување	
време	 и	 дата;	 контролни	 часовници	 (апарати	
за	 евиденција/запис	 на	 време);	 канцелариски	
машини	што	 работат	 со	 перфорирани	 картички;	
машини	 за	 гласање;	 машини	 за	 наплатување;	
апарати	 за	 поништување	 поштенски	 марки;	
тежински	 ремени	 (за	 користење	 со	 системи	 за	
дишење	 при	 нуркање);	 облека	 за	 нуркање	 (за	
користење	со	системи	за	дишење	при	нуркање);	
заштитни	 шлемови	 за	 спорт;	 резервоари	 за	
воздух	 (за	 користење	 со	 системи	 за	 дишење	
при	 нуркање);	 даски	 за	 пливање	 со	 пулсирачки	
залистоци;	машини	и	апарати	за	нуркање	(не	се	
за	 спорт);	 уреди	 за	регулација	 (за	 користење	со	
системи	 за	 дишење	 при	 нуркање);	 електрични	
машини	за	заварување	со	електроди;	машини	за	
сечење	 метал	 (со	 помош	 на	 електроди,	 гас	 или	
плазма);	 електрични	 уреди	 за	 отворање	 врати;	
чепови	за	уши	
кл.	 16	 -	 разменски	 картички;	 списанија;	 други	
печатени	материјали;	знаци	(обележја)	од	хартија;	
знамиња	 од	 хартија;	 етикети	 за	 багаж;	 печатени	
лотариски	билети	(различни	од	играчки);	печатени	
и	 калиграфски	 работи;	 фотографии;	 држачи	
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за	 фотографии;	 канцелариски	 и	 кабинетски	
материјал;	 пасти	 и	 други	 видови	 лепила	 за	
канцелариска	или	домашна	употреба;	електрични	
острилки	за	моливи	
кл.	28	-	рачни	апарати	за	игри	со	екран	од	течен	
кристал;	 адаптери	 на	 наизменична	 струја	 за	
рачни	апарати,	за	игри	со	екран	од	течен	кристал;	
делови	и	елементи	 за	рачни	апарати	 за	игри	со	
екран	од	течен	кристал;	карти	за	играње;	играчки	
што	содржат	карти	со	игри	и	нивни	прибор;	други	
играчки;	 карти	 со	 игри	 и	 нивни	 прибор;	 машини	
и	апарати	за	игри;	машини	и	апарати	за	забава,	
за	 употреба	 во	 забавни	 паркови	 (различни	 од	
машините	 за	 видео	 игри	 што	 се	 активираат	
со	 метални	 пари);	 кукли;	 динамични	 игри	 (кои	
завршуваат	 со	 збирен	 резултат);	 јапонски	 шах	
(игри	Шоги);	јапонски	карти	за	играње	(Утагарута);	
коцки;	јапонски	игри	со	коцки	(Сугороку);	чашки	за	
коцки;	игри	со	„каро”;	игри	со	шах;	дама	(комплети	
за	 игра	 „дама”);	 апарат	 за	 маѓионичарство;	
комплети	 за	 домино;	 јапонски	 карти	 за	 играње	
(Ханафуда);	 маџонг	 (кинеска	 игра	 со	 домино);	
опрема	за	билијард;	играчки	за	домашни	миленици;	
спортска	опрема;	восок	за	скии;	рибарски	прибор;	
алатки	за	собирање	инсекти	
кл.	41	-	услуги	за	игри	што	се	нудат	преку	централен	
компјутер	(од	компјутерска	мрежа);	услуги	за	игри	
што	се	нудат	преку	интернет;	услуги	за	игри	што	
се	 нудат	 преку	 средствата	 за	 комуникации,	 со	
помош	 на	 апарат	 за	 видео	 игри;	 услуги	 за	 игри	
што	 се	 нудат	 преку	 средствата	 за	 комуникации,	
со	помош	на	рачни	апарати	за	игри	со	екран	од	
течен	кристал;	услуги	за	игри	што	се	нудат	преку	
средствата	за	комуникации,	со	помош	на	машини	
за	видео	игри	што	се	активираат	со	метални	пари;	
обезбедување	 програми	 за	 кориснички	 видео	
игри	по	 пат	 на	безжична	 комуникација	 (не	може	
да	 се	 преземаaт);	 обезбедување	 програми	 за	
рачни	апарати	за	игри	со	екран	од	течен	кристал,	
по	пат	на	безжична	комуникација	(не	може	да	се	
преземаат);	 обезбедување	 програми	 за	 машини	
за	видео	игри	што	се	активираат	со	метални	пари,	
по	пат	на	безжична	комуникација	(не	може	да	се	
преземаат);	обезбедување	програми	за	компјутери	
по	пат	на	безжична	комуникација	(не	може	да	се	
преземаaт);	 разонода;	 забава;	 информации	 за	
забава;	информации	за	рекреација;	услуги	на	лица	
што	нудат	забава;	коцкање;	обезбедување	услуги	
за	 забава	 што	 се	 активираат	 со	 метални	 пари;	
обезбедување	звуци	и	слики	преку	средствата	за	
комуникации,	со	помош	на	апарати	за	кориснички	
видео	 игри	 (	 не	 може	 да	 се	 преземаaт);	
обезбедување	 звуци	 и	 слики	 преку	 средствата	
за	 комуникации,	 со	 помош	 на	 рачни	 апарати	 за	
игри	 со	 екран	 од	 течен	 кристал	 (не	 може	 да	 се	
преземaат);	 обезбедување	 звуци	 и	 слики	 преку	
средствата	за	комуникации,	со	помош	на	машини	
за	 видео	 игри	 што	 се	 активираат	 со	 метални	
пари	 (не	 може	 да	 се	 преземаат);	 обезбедување	
програми	 преку	 средствата	 за	 комуникации,	 со	
помош	на	апарати	за	кориснички	видео	игри	 (не	
може	да	се	преземаaт);	обезбедување	програми	
преку	 средствата	 за	 комуникации,	 со	 помош	 на	
рачни	апарати	за	игри	со	екран	од	течен	кристал	

(не	 може	 да	 се	 преземаaт);	 обезбедување	
програми	 преку	 средствата	 за	 комуникации,	 со	
помош	на	машини	за	видео	игри	што	се	активираат	
со	 метални	 пари	 (	 не	 може	 да	 се	 преземаат);	
организација,	 раководење	 или	 подготвување	
настани	со	видео	игри;	изнајмување	софтвер	за	
видео	 игри;	 изнајмување	 на	 софтвер	 за	 рачни	
апарати	 за	 игри;	 активни	 лотарии;	 услуги	 за	
дигитално	 прикажување	 на	 слики;	 озвучување	
(синхронизација);	 уредување	 на	 видео	 ленти	
предавање	 (образование);	 интернат;	 курсеви	 за	
коресподенција;	 информации	 за	 образование;	
испитување	во	областа	на	образованието;	услуги	
за	 образование;	 обука	 за	 гимнастика;	 услуги	
за	 обука;	 забавишта;	 физичко	 образование;	
практична	 обука	 (демонстрирање);	 религиозно	
образование;	 настава;	 настава	 (обучување);	
подготвување	и	водење	колоквиуми;	подготвување	
и	 водење	 конференции;	 подготвување	 и	
водење	 конгреси;	 подготвување	 и	 водење	
семинари;	 подготвување	 и	 водење	 симпозиуми;	
подготвување	 и	 водење	 работни	 семинари	
(обука);	клупски	услуги	(забава	или	образование);	
организирање	 натпревари	 (образование	 или	
забава);	организирање	изложби	за	 културни	или	
образовни	 цели;	 дресирање	 животни;	 зоолошки	
градини;	обезбедување			електронски			публикации;	
што	 се	 достапни	 	 	 преку	 	 	 централен	 компјутер	
(не	може	 да	 се	 преземаaт);	 услуги	 на	 подвижни	
книжарници;	 услуги	 на	 подвижни	 библиотеки;	
објавување	 на	 електронски	 работни	 површини;	
објавување	книги;	објавување	книги	и	списанија	во	
електронски	формат	преку	централен	компјутер;	
објавување	 текстови	 (различни	 од	 рекламните	
текстови)	 организирање	 шоу	 претстави	 (услуги	
на	 импресарио);	 производство	 на	 филмови;	
титлување;	производство	на	филмови	наснимени	
на	видео	лента;	услуги	за	пишување	текстови	за	
спикери	или	филмови	(сценарија);	циркуси;	услуги	
за	 оркестар;	 презентација	 на	 изведба	 во	 живо;	
производство	на	шоу	програми;	производство	на	
театарски	 претстави;	 производство	 на	 радио	 и	
телевизиски	програми;	забава	преку	радио;	забава	
преку	телевизија;	услуги	за	музички	композиции;	
прикажување	 артисти	 како	 модели	 (манекени);	
организирање	спортски	натпревари;	подготвување	
натпревари	за	убавица;	услуги	за	летни	кампови	
(забава);	организирање	балови;	планирање	журки	
(забава);	 услуги	 за	 спортски	 кампови;	 филмски	
студија;	услуги	на	студија	за	снимање;	услуги	на	
клубови	(друштва)	на	здрави	лица;	обезбедување	
простор	за	играње	голф;	обезбедување	спортски	
објекти;	 изнајмување	 стадиони;	 изнајмување	
тениски	 игралишта;	 одредување	 временски	
термини	 за	 спортски	 настани;	 обезбедување	
објекти	 за	 рекреација;	 забавни	 паркови;	 услуги	
на	 дискотеки;	 ноќни	 клубови;	 обезбедување	
простор	 за	 казино	 (коцкање);	 обезбедување	
услуги	 за	 солистички	 музички	 изведби	 со	
плејбек	 (караоке);	 музички	 сали;	 обезбедување	
простории	 за	 кино;	 обезбедување	 простории	
за	 кинотеки;	 обезбедување	 простории	 за	 музеј	
(презентации,	изложби);	резервација	на	седишта	
за	 шоу	 претстави;	 изнајмување	 кино	 филмови;	
изнајмување	 апарати	 за	 осветление	 театарски	
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декорации	 или	 телевизиск	 студија;	 изнајмување	
филмови	 (со	 подвижни	 слики);	 изнајмување	
прожектори	 и	 прибор	 за	 филмови	 (со	 подвижни	
слики);	 изнајмување	 лесна	 опрема	 за	 нуркање;	
изнајмување	 спортска	 опрема	 (освен	 возила);	
изнајмување	 аудио	 опрема;	 изнајмување	 рачни	
телевизиски	 камери;	 изнајмување	 радио	 и	
телевизиски	 уреди;	 изнајмување	 видео	 камери;	
изнајмување	уреди	за	наснимување	видео	касети;	
давање	под	наем	библиотеки;	изнајмување	звучни	
снимки;	 изнајмување	 видеоленти;	 изнајмување	
декорации	 за	 шоу	 претстави;	 изнајмување	
декорации	 за	 сцена;	 микрорепродукција	 на	
филмови;	 фотографија;	 репродукција	 на	 видео	
ленти;	 совети	 за	 професионална	 ориентација	
(услуги	 за	 образование	или	обука);	 известување	
по	 пат	 на	 фотографии;	 толкување	 на	 говор	 со	
знакови;	преводи;	услуги	на	известувачи	за	вести	
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кл.	9	-	машини	за	видео	игри	што	се	активираат	со	
метални	пари;	програми	за	машини	за	видео	игри	
што	се	активираат	со	метални	пари;	електронски	
кола,	 оптички	 дискови,	 магнетски	 дискови,	
оптички	 магнетски	 дискови,	 магнетски	 ленти,	
магнетни	 картички,	 РОМ	 кертриџи,	 РОМ	 касети,	
РОМ	 картички,	 мемориски	 кертриџи,	 мемориски	
картички,	 ЦД	 РОМ-ови,	 ДВД	 РОМ-ови	 и	 други	
складишни	 средства	 за	 сместување	 програми	
за	 машини	 за	 видео	 игри	што	 се	 активираат	 со	
метални	пари;	други	делови	и	елементи	за	машини	
за	видео	игри	што	се	активираат	со	метални	пари;	
кориснички	 видео	 игри;	 програми	 за	 кориснички	
видео	 игри;	 електронски	 кола,	 оптички	 дискови,	
магнетски	 дискови,	 оптички	 магнетски	 дискови,	
магнетски	 ленти,	 магнетски	 картички,	 РОМ	
кертриџи,	РОМ	касети,	РОМ	картички,	мемориски	
кертриџи,	 мемориски	 картички,	 ЦД	 РОМ-ови,	
ДВД	 РОМ-ови	 и	 други	 складишни	 средства	 за	
сместување	програми	за	кориснички	видео	игри;	
контролери	и	рачки	за	управување	(џојстикови)	за	
кориснички	видео	игри	други	делови	и	елементи	за	
кориснички	видео	игри;	програми	за	рачни	апарати	
за	играње,	со	екран	од	течен	кристал;	електронски	
кола,	 оптички	 дискови,	 магнетски	 дискови,	
оптички	 магнетски	 дискови,	 магнетски	 ленти,	

магнетски	картички,	РОМ	кертриџи,	РОМ	касети,	
РОМ	 картички,	 мемориски	 кертриџи,	 мемориски	
картички,	 ЦД	 РОМ-ови,	 ДВД	 РОМ-ови	 и	 други	
складишни	 средства	 за	 сместување	 програми	
за	 рачни	 апарати	 за	 играње,	 со	 екран	 од	 течен	
кристал;	 компјутери;	 електронски	 кола,	 оптички	
дискови,	 магнетски	 дискови,	 оптички	 магнетски	
дискови,	магнетски	ленти,	магнетски	картички,	РОМ	
кертриџи,	РОМ	касети,	РОМ	картички,	мемориски	
кертриџи,	 мемориски	 картички,	 ЦД	 РОМ-ови,	
ДВД	 РОМ-ови	 и	 други	 складишни	 средства	 за	
сместување	компјутерски	програми;	компјутерски	
програми;	други	електронски	машини,	апарати	и	
нивни	делови;	електронски	кола	(празни),	оптички	
дискови	 (празни),	 магнетски	 дискови	 (празни),	
оптички	 магнетски	 дискови	 (празни),	 магнетски	
ленти	(празни),	магнетски	картички	(празни),	РОМ	
кертриџи	 (празни),	 РОМ	 касети	 (празни),	 РОМ	
картички	(празни),	мемориски			кертриџи	(празни),	
мемориски	 	 	 картички	 (празни),	 ЦД	 	 	 РОМ-ови	
(празни),	 ДВД	 РОМ-ови	 (празни)	 и	 други	 празни	
складишни	 средства;	 лабораториски	 апарати	
и	 инструменти;	 педометри;	 други	 машини	 и	
инструменти	за	мерење	или	испитување;	машини	
и	 апарати	 за	 дистрибуција	 или	 контрола	 на	
енергија;	батерии	и	келии	(електролитска	келија);	
електрични	 или	 магнетни	 уреди	 за	 мерење	 и	
испитување;	електрични	жици	и	кабли;	фотографски	
машини	 и	 апарати;	 кинематографски	 машини	 и	
апарати;	 оптички	 апарати	 и	 инструменти;	 очила	
(диоптриски	и	заштитни	очила);	апарати	и	опрема	
за	 спасување;	 целуларни	 телефони;	 ремчиња	
(врвки)	 за	 целуларни	 телефони;	 други	 делови	 и	
елементи	за	целуларни	телефони;	други	машини	и	
апарати	за	телекомуникации;	наснимени	компакт	
дискови;	други	фонографски	записи;	електронски	
кола	и	ЦД	РОМ-ови	со	наснимени	самоактивирачки	
програми	 за	 електронски	 музички	 инструменти;	
метрономи;	 машини	 што	 работат	 со	 метални	
пари;	 симулатори	 за	 спортска	 обука	 (тренинг);	
симулатори	за	тренинг	за	управување	со	возило;	
ротациони	 претворувачи;	 модификатори	 на	
фаза;	 електрични	 рамни	 пегли;	 електрични	
виклери	за	коса;	електрични	зумери;	сообраќајни	
триаголници	 за	 дојава	 на	 дефект	 на	 возило;	
светлечки	 или	 механички	 сообраќајни	 знаци;	
уреди	за	дојава	на	пожар;	уреди	за	дојава	на	гас;	
ракавици	за	заштита	од	несреќи;	противпожарни	
апарати;	 противпожарни	 хидранти;	 прскачки	
системи	за	противпожарна	заштита	(спринклери);	
апарати	за	дојава	на	кражба;	заштитни	шлемови;	
огноотпорна	 облека;	 маски	 за	 заштита	 од	 прав;	
маски	за	заштита	од	гас;	магнетни	јадра;	запалки	
за	цигари	како	автомобилска	опрема;	отпорнички	
жици;	електроди;	маски	за	заварување;	изложени	
кинематографски	 филмови;	 изложени	 слајд	
филмови;	 носачи	 на	 слајд	филмови;	 наснимени	
видео	 дискови	 и	 видео	 ленти;	 електронски	
публикации;	 опрема	 за	 бензински	 станици;	
машини	 за	 продавање;	 врати	 зa	 паркиралишта	
што	се	активираат	со	метални	пари;	регистер	каси;	
машини	за	броење	или	сортирање	метални	пари;	
машини	 за	 фотокопирање;	 апарати	 за	 сметање	
што	 се	 активираат	 рачно;	 машини	 и	 апарати	 за	
цртање	и	техничко	цртање;	машини	за	втиснување	
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време	 и	 дата;	 контролни	 часовници	 (апарати	
за	 евиденција/запис	 на	 време);	 канцелариски	
машини	што	 работат	 со	 перфорирани	 картички;	
машини	 за	 гласање;	 машини	 за	 наплатување;	
апарати	 за	 поништување	 поштенски	 марки;	
тежински	 ремени	 (за	 користење	 со	 системи	 за	
дишење	 при	 нуркање);	 облека	 за	 нуркање	 (за	
користење	со	системи	за	дишење	при	нуркање);	
заштитни	 шлемови	 за	 спорт;	 резервоари	 за	
воздух	 (за	 користење	 со	 системи	 за	 дишење	
при	 нуркање);	 даски	 за	 пливање	 со	 пулсирачки	
залистоци;	машини	и	апарати	за	нуркање	(не	се	
за	 спорт);	 уреди	 за	регулација	 (за	 користење	со	
системи	 за	 дишење	 при	 нуркање);	 електрични	
машини	за	заварување	со	електроди;	машини	за	
сечење	 метал	 (со	 помош	 на	 електроди,	 гас	 или	
плазма);	 електрични	 уреди	 за	 отворање	 врати;	
чепови	за	уши	
кл.	 16	 -	 разменски	 картички;	 списанија;	 други	
печатени	материјали;	знаци	(обележја)	од	хартија;	
знамиња	 од	 хартија;	 етикети	 за	 багаж;	 печатени	
лотариски	билети	(различни	од	играчки);	печатени	
и	 калиграфски	 работи;	 фотографии;	 држачи	
за	 фотографии;	 канцелариски	 и	 кабинетски	
материјал;	 пасти	 и	 други	 видови	 лепила	 за	
канцелариска	или	домашна	употреба;	електрични	
острилки	за	моливи	
кл.	28	-	рачни	апарати	за	игри	со	екран	од	течен	
кристал;	 адаптери	 на	 наизменична	 струја	 за	
рачни	апарати,	за	игри	со	екран	од	течен	кристал;	
делови	и	елементи	 за	рачни	апарати	 за	игри	со	
екран	од	течен	кристал;	карти	за	играње;	играчки	
што	содржат	карти	со	игри	и	нивни	прибор;	други	
играчки;	 карти	 со	 игри	 и	 нивни	 прибор;	 машини	
и	апарати	за	игри;	машини	и	апарати	за	забава,	
за	 употреба	 во	 забавни	 паркови	 (различни	 од	
машините	 за	 видео	 игри	 што	 се	 активираат	
со	 метални	 пари);	 кукли;	 динамични	 игри	 (кои	
завршуваат	 со	 збирен	 резултат);	 јапонски	 шах	
(игри	Шоги);	јапонски	карти	за	играње	(Утагарута);	
коцки;	јапонски	игри	со	коцки	(Сугороку);	чашки	за	
коцки;	игри	со	„каро”;	игри	со	шах;	дама	(комплети	
за	 игра	 „дама”);	 апарат	 за	 маѓионичарство;	
комплети	 за	 домино;	 јапонски	 карти	 за	 играње	
(Ханафуда);	 маџонг	 (кинеска	 игра	 со	 домино);	
опрема	за	билијард;	играчки	за	домашни	миленици;	
спортска	опрема;	восок	за	скии;	рибарски	прибор;	
алатки	за	собирање	инсекти	
кл.	41	-	услуги	за	игри	што	се	нудат	преку	централен	
компјутер	(од	компјутерска	мрежа);	услуги	за	игри	
што	се	нудат	преку	интернет;	услуги	за	игри	што	
се	 нудат	 преку	 средствата	 за	 комуникации,	 со	
помош	 на	 апарат	 за	 видео	 игри;	 услуги	 за	 игри	
што	 се	 нудат	 преку	 средствата	 за	 комуникации,	
со	помош	на	рачни	апарати	за	игри	со	екран	од	
течен	кристал;	услуги	за	игри	што	се	нудат	преку	
средствата	за	комуникации,	со	помош	на	машини	
за	видео	игри	што	се	активираат	со	метални	пари;	
обезбедување	 програми	 за	 кориснички	 видео	
игри	по	 пат	 на	безжична	 комуникација	 (не	може	
да	 се	 преземаaт);	 обезбедување	 програми	 за	
рачни	апарати	за	игри	со	екран	од	течен	кристал,	
по	пат	на	безжична	комуникација	(не	може	да	се	
преземаат);	 обезбедување	 програми	 за	 машини	

за	видео	игри	што	се	активираат	со	метални	пари,	
по	пат	на	безжична	комуникација	(не	може	да	се	
преземаат);	обезбедување	програми	за	компјутери	
по	пат	на	безжична	комуникација	(не	може	да	се	
преземаaт);	 разонода;	 забава;	 информации	 за	
забава;	информации	за	рекреација;	услуги	на	лица	
што	нудат	забава;	коцкање;	обезбедување	услуги	
за	 забава	 што	 се	 активираат	 со	 метални	 пари;	
обезбедување	 звуци	 и	 слики	 преку	 средствата	
за	 комуникации,	 со	 помош	 на	 апарати	 за	
кориснички	видео	игри	(не	може	да	се	преземаaт);	
обезбедување	 звуци	 и	 слики	 преку	 средствата	
за	 комуникации,	 со	 помош	 на	 рачни	 апарати	 за	
игри	 со	 екран	 од	 течен	 кристал	 (не	 може	 да	 се	
преземaат);	 обезбедување	 звуци	 и	 слики	 преку	
средствата	за	комуникации,	со	помош	на	машини	
за	 видео	 игри	 што	 се	 активираат	 со	 метални	
пари	 (не	 може	 да	 се	 преземаат);	 обезбедување	
програми	 преку	 средствата	 за	 комуникации,	 со	
помош	на	апарати	за	кориснички	видео	игри	 (не	
може	да	се	преземаaт);	обезбедување	програми	
преку	 средствата	 за	 комуникации,	 со	 помош	 на	
рачни	апарати	за	игри	со	екран	од	течен	кристал	
(не	 може	 да	 се	 преземаaт);	 обезбедување	
програми	 преку	 средствата	 за	 комуникации,	 со	
помош	на	машини	за	видео	игри	што	се	активираат	
со	 метални	 пари	 (	 не	 може	 да	 се	 преземаат);	
организација,	 раководење	 или	 подготвување	
настани	со	видео	игри;	изнајмување	софтвер	за	
видео	 игри;	 изнајмување	 на	 софтвер	 за	 рачни	
апарати	 за	 игри;	 активни	 лотарии;	 услуги	 за	
дигитално	 прикажување	 на	 слики;	 озвучување	
(синхронизација);	 уредување	 на	 видео	 ленти	
предавање	 (образование);	 интернат;	 курсеви	 за	
коресподенција;	 информации	 за	 образование;	
испитување	во	областа	на	образованието;	услуги	
за	 образование;	 обука	 за	 гимнастика;	 услуги	
за	 обука;	 забавишта;	 физичко	 образование;	
практична	 обука	 (демонстрирање);	 религиозно	
образование;	 настава;	 настава	 (обучување);	
подготвување	и	водење	колоквиуми;	подготвување	
и	 водење	 конференции;	 подготвување	 и	
водење	 конгреси;	 подготвување	 и	 водење	
семинари;	 подготвување	 и	 водење	 симпозиуми;	
подготвување	 и	 водење	 работни	 семинари	
(обука);	клупски	услуги	(забава	или	образование);	
организирање	 натпревари	 (образование	 или	
забава);	организирање	изложби	за	 културни	или	
образовни	 цели;	 дресирање	 животни;	 зоолошки	
градини;	обезбедување			електронски			публикации;	
што	 се	 достапни	 	 	 преку	 	 	 централен	 компјутер	
(не	може	 да	 се	 преземаaт);	 услуги	 на	 подвижни	
книжарници;	 услуги	 на	 подвижни	 библиотеки;	
објавување	 на	 електронски	 работни	 површини;	
објавување	книги;	објавување	книги	и	списанија	во	
електронски	формат	преку	централен	компјутер;	
објавување	 текстови	 (различни	 од	 рекламните	
текстови)	 организирање	 шоу	 претстави	 (услуги	
на	 импресарио);	 производство	 на	 филмови;	
титлување;	производство	на	филмови	наснимени	
на	видео	лента;	услуги	за	пишување	текстови	за	
спикери	или	филмови	(сценарија);	циркуси;	услуги	
за	 оркестар;	 презентација	 на	 изведба	 во	 живо;	
производство	на	шоу	програми;	производство	на	
театарски	 претстави;	 производство	 на	 радио	 и	
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телевизиски	програми;	забава	преку	радио;	забава	
преку	телевизија;	услуги	за	музички	композиции;	
прикажување	 артисти	 како	 модели	 (манекени);	
организирање	спортски	натпревари;	подготвување	
натпревари	за	убавица;	услуги	за	летни	кампови	
(забава);	организирање	балови;	планирање	журки	
(забава);	 услуги	 за	 спортски	 кампови;	 филмски	
студија;	услуги	на	студија	за	снимање;	услуги	на	
клубови	(друштва)	на	здрави	лица;	обезбедување	
простор	за	играње	голф;	обезбедување	спортски	
објекти;	 изнајмување	 стадиони;	 изнајмување	
тениски	 игралишта;	 одредување	 временски	
термини	 за	 спортски	 настани;	 обезбедување	
објекти	 за	 рекреација;	 забавни	 паркови;	 услуги	
на	 дискотеки;	 ноќни	 клубови;	 обезбедување	
простор	 за	 казино	 (коцкање);	 обезбедување	
услуги	 за	 солистички	 музички	 изведби	 со	
плејбек	 (караоке);	 музички	 сали;	 обезбедување	
простории	 за	 кино;	 обезбедување	 простории	
за	 кинотеки;	 обезбедување	 простории	 за	 музеј	
(презентации,	изложби);	резервација	на	седишта	
за	 шоу	 претстави;	 изнајмување	 кино	 филмови;	
изнајмување	 апарати	 за	 осветление	 театарски	
декорации	 или	 телевизиск	 студија;	 изнајмување	
филмови	 (со	 подвижни	 слики);	 изнајмување	
прожектори	 и	 прибор	 за	 филмови	 (со	 подвижни	
слики);	 изнајмување	 лесна	 опрема	 за	 нуркање;	
изнајмување	 спортска	 опрема	 (освен	 возила);	
изнајмување	 аудио	 опрема;	 изнајмување	 рачни	
телевизиски	 камери;	 изнајмување	 радио	 и	
телевизиски	 уреди;	 изнајмување	 видео	 камери;	
изнајмување	уреди	за	наснимување	видео	касети;	
давање	под	наем	библиотеки;	изнајмување	звучни	
снимки;	 изнајмување	 видеоленти;	 изнајмување	
декорации	 за	 шоу	 претстави;	 изнајмување	
декорации	 за	 сцена;	 микрорепродукција	 на	
филмови;	 фотографија;	 репродукција	 на	 видео	
ленти;	 совети	 за	 професионална	 ориентација	
(услуги	 за	 образование	или	обука);	 известување	
по	 пат	 на	 фотографии;	 толкување	 на	 говор	 со	
знакови;	преводи;	услуги	на	известувачи	за	вести	

(111)	 13856	 (151)	 27/02/2008
(210)	 TM		2006/494	 (220)	 04/05/2006
	 	 (181)	 04/05/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Everlast World’s Boxing Headquarters 

Corporation
 1350 Broadway, New York 10018, US
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

EVERLAST

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	25	-	облека,	особено	машки	обувки,	пантолони,	
наметки,	 кошули,	 шорцеви,	 облека	 за	 спиење,	
пуловери	 и	 долна	 облека;	 женски	 блузи,	
обувки,	 панталони,	 наметки,	 кошули,	 шорцеви,	

облека	 за	 спиење,	 пуловери,	 градници	 и	 долна	
облека;	 блузи,	 обувки,	 панталони,	 кошули,	
шорцеви,	 облека	 за	 спиење,	 пуловери	 и	 долна	
облека	 сите	 за	 момчиња	 и	 девојчиња;	 обувки,	
панталони,	 кошули,	шорцеви,	 облека	 за	 спиење	
и	пуловери,	сите	за	деца	и	доенчиња,	ремени	за	
аеробик,	 дресови	 за	 бокс,	 обувки	 за	 бокс,	 куси	
спортски	 панталони,	 еластични	 ремени,	 трикоа	
за	 вежбање,	 спортски	 шорцеви,	 панталони	 за	
вежбање,	маици	 за	вежбање,	 јакни	 за	вежбање,	
ракавици,	 јакни,	 капути,	 поткошули,	 тренерки	 за	
џогинг,	 плетени	 покривки	 за	 глава,	 шапки,	 капи,	
штитници,	 плетени	 шалови,	 ракавици,	 ракавици	
без	прсти,	куси	кошули,	облека	за	сауна,	чорапи,	
самостоечки	 чорапи,	 доколенки,	 трикотажа,	
тренерки,	 фармерки,	 облека	 за	 капење	 (гаќици	
и	 костуми),	 наметки,	 прекривки,	 маици	 со	 куси	
ракави,	долна	облека	за	впивање	пот,	топлотна-
термална	долна	облека,	гаќици	за	бокс	и	капење,	
ракавици	и	ремени	за	кревање	тегови	

(111)	 13749	 (151)	 18/02/2008
(210)	 TM		2006/495	 (220)	 04/05/2006
	 	 (181)	 04/05/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d.
 Danica 5, 48000 Koprivnica, HR
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

EMINENS

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	5	-	фармацевтски	производи	

(111)	 13710	 (151)	 11/02/2008
(210)	 TM		2006/500	 (220)	 05/05/2006
	 	 (181)	 05/05/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

ЕМОНА БРАНД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
 ул. Виргино бр. 89 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

EMONA BRAND

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	30	 -	 кафе,	 чај,	 какао,	 	шеќер,	 ориз,	 тапиока,	
саго,	замена	за	кафе;	брашно	и	производи	од	жито,	
леб,	 сладолед,	мед,	меласа	 ,	 квасец,	 прашок	 за	
печење,		сол,	сенф;	оцет,	сосеви	(како	мирудии);	
мирудии,	мраз	
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кл.	 32	 -	 пиво,	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалaци,	 пијалaци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалaци	
кл.	43	-	услуги	за	подготвување	храна	и	пијалaци;	
привремено	сместување	

(111)	 13708	 (151)	 11/02/2008
(210)	 TM		2006/501	 (220)	 05/05/2006
	 	 (181)	 05/05/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

ЕМОНА БРАНД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
 ул. Виргино бр. 89 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

BMG IMPEX
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	30	 -	 кафе,	 чај,	 какао,	 	шеќер,	 ориз,	 тапиока,	
саго,	замена	за	кафе;	брашно	и	производи	од	жито,	
леб,	 сладолед,	мед,	меласа	 ,	 квасец,	 прашок	 за	
печење,		сол,	сенф;	оцет,	сосеви	(како	мирудии);	
мирудии,	мраз	
кл.	 32	 -	 пиво,	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалaци,	 пијалaци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалaци	
кл.	43	-	услуги	за	подготвување	храна	и	пијалaци;	
привремено	сместување	

(111)	 13706	 (151)	 08/02/2008
(210)	 TM		2006/502	 (220)	 05/05/2006
	 	 (181)	 05/05/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

ЕМОНА БРАНД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
 ул. Виргино бр. 89 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 темно	црвена,	црна	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	30	-	кафе,	чај,	какао,	шеќер,	ориз,	тапиока,	саго,	
замена	 за	 кафе;	 брашно	 и	 производи	 од	 жито,	

леб,	 сладолед,	мед,	меласа	 ,	 квасец,	 прашок	 за	
печење,		сол,	сенф;	оцет,	сосеви	(како	мирудии);	
мирудии,	мраз	
кл.	 32	 -	 пиво,	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалaци,	 пијалaци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалaци	
кл.	43	-	услуги	за	подготвување	храна	и	пијалaци;	
привремено	сместување	

(111)	 13705	 (151)	 11/02/2008
(210)	 TM		2006/503	 (220)	 05/05/2006
	 	 (181)	 05/05/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

ЕМОНА БРАНД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
 ул. Виргино бр. 89 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црвена,	црна	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	30	-	кафе,	чај,	какао,	шеќер,	ориз,	тапиока,	саго,	
замена	 за	 кафе;	 брашно	 и	 производи	 од	 жито,	
леб,	 сладолед,	мед,	меласа	 ,	 квасец,	 прашок	 за	
печење,		сол,	сенф;	оцет,	сосеви	(како	мирудии);	
мирудии,	мраз	
кл.	 32	 -	 пиво,	 минерална	 и	 сода	 вода	 и	 други	
безалкохолни	 пијалaци,	 пијалaци	 од	 овошје	 и	
овошни	 сокови,	 сирупи	 и	 други	 препарати	 за	
производство	на	пијалaци	
кл.	43	-	услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци;	
привремено	сместување	

(111)	 13826	 (151)	 25/02/2008
(210)	 TM		2006/504	 (220)	 05/05/2006
	 	 (181)	 05/05/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 GLAXO GROUP LIMITED
 Glaxo Wellcome House, 
 Berkeley Avenue Greenford, 
 Middlesex UB6 0NN, UK
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

BOSATRIA

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	5	-	фармацевтски	и	медицински	препарати	за	
човекова	употреба	
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(111)	 13825	 (151)	 25/02/2008
(210)	 TM		2006/505	 (220)	 05/05/2006
	 	 (181)	 05/05/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 GLAXO GROUP LIMITED
 Glaxo Wellcome House, 
 Berkeley Avenue Greenford, 
 Middlesex UB6 0NN, UK
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

COBOSEQ

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	5	-	фармацевтски	и	медицински	препарати	за	
човекова	употреба	

(111)	 13664	 (151)	 05/02/2008
(210)	 TM		2006/506	 (220)	 05/05/2006
	 	 (181)	 05/05/2016
	 	 	(450)	30/04/2008
(732)	 THE H.D. LEE COMPANY, INC. 
 3411 Silverside Road, Wilmington, 
 Delaware 19810, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

LEE

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 35	 -	 услуги	 за	 малопродажба;	 услуги	
за	 продавање	 по	 електронски	 пат	 (on-line);	
доставување	информации	за	производи	за	широка	
потрошувашка	и	за	трговци	преку	интернет	

(111)	 13657	 (151)	 04/02/2008
(210)	 TM		2006/511	 (220)	 08/05/2006
	 	 (181)	 08/05/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 UNILEVER N.V.
 Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(540)	

(591)	 сина	и	жолта
(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	 29	 -	 месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч;	 месни	
екстракти;	 конзервирано,	 сушено	 и	 варено	
овошје	и	зеленчук;	желиња,	мармалади,	компоти	
(овошни	сосови);	јајца;	млеко	и	млечни	производи;	
прехранбени	производи	на	база	на	соја;	маргарин;	
масла	и	масти	за	јадење	
кл.	30	-	кафе,	чај,	какао,	шеќер,	ориз,	тапиока,	саго,	
вештачко	кафе;	брашно	и	подготовки	направени	од	
цереалии	(жита),	леб,	колачи	и	слатки,	сладоледи	
(овошни	сладоледи);	мед,	меласа;	квасец,	прашок	
за	печиво;	сол,	сенф;	оцет,	билни	сосови;	зачини;	
мраз	
кл.	32	-	безалкохолни	пијалаци,	овошни	напивски	
и	овошни	сокови,	пијалаци	на	база	на	соја	

(111)	 13768	 (151)	 20/02/2008
(210)	 TM		2006/512	 (220)	 08/05/2006
	 	 (181)	 08/05/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Deutsche Telekom AG
 Friedrich-Ebert-Allee 140, D-53113 Bonn, DE
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

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

T-ONLINE

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 1	 -	 хемиски	 производи	 за	 индустријата,	
науката,	фотографиите,	 како	 и	 за	 земјоделието,	
градинарството	и	шумарството,	сурови	вештачки	
смоли,	 сурови	 пластични	 материи,	 вештачки	
ѓубриња,	смеши	за	гаснење	пожар,	препарати	за	
калење	и	заварување	метали,	хемиски	производи	
за	 конзервирање	 прехранбени	 производи,	
материи	за	штавење,	адхезиви	(лепливи	материи)	
наменети	за	индустријата	
кл.	2	-	бои,	фирнајзи,	лакови,	средства	за	заштиита	
од	 рѓа	 и	 гниење	 на	 дрвото,	 материи	 за	 боење,	
средства	 за	 нагризување,	 сурови	 природни	
смоли,	метали	во	листови	и	во	прав	за	сликарите,	
декоратерите,	печатарите	и	уметниците	
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,	
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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,	браварски	
производи,	 мали	 метални	 производи,	 метални	
цевки,	 каси,	 производи	 од	 метал,	 што	 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,	
инкубатори	за	јајца	
кл.	8	-	рачни	алати	и	направи,	прибор	за	јадење,	
ладно	оружје,	жилети	
кл.	 10	 -	 медицински,	 хируршки,	 забарски	 и	
ветеринарни	 апарати	 и	 инструменти,	 вештачки	
екстремитети,	очи	и	заби,	ортопедски	производи,	
хируршки	материјали	за	шиење	
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.	 13	 -	 огнено	 оружје,	 муниција	 и	 проектили,	
експлозив	
кл.	 14	 -	 накит,	 часовнички	 и	 хронометрички	
инструменти	
кл.	15	-	музички	инструменти	
кл.	17	-	гума,	гутаперка,	растителна	смола,	азбест,	
лискун	и	производи	од	тие	материјали	во	облик	на	
блокови,	листови,	плочи,	фолии,	кабли	или	ленти	
(сето	наведено	како	полупроизводи)	
кл.	18	-	чадори	,	чадори	за	сонце	;	производи	од	
кожа	и	имитација	на	кожа	;	куфери	и	патни	торби	
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.	 20	 -	 мебел,	 огледала,	 рамки	 за	 слики,	
производи	од	дрво,	плута,	трска,	рогозина,	врбови	
прачки,	рогови,	коски,	слонова	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	 (кои	не	се	од	благородни	метали	
или	преслечени	со	нив),	 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.	26	-	чипка	и	везови,	машни,	траки,	копчиња	
кл.	27	 -	 килими,	рогузини,	простирки	и	бришачи,	
линолеум	и	други	подни	прекривачи,	ѕидни	тапети,	
коишто	не	се	од	текстил	
кл.	 28	 -	 игри	 и	 играчки;	 гимнастички	 и	 спортски	
предмети	кои	не	се	опфатени	во	други	класи	
кл.	 29	 -	 месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч,	 месни	
преработки,	 конзервирано,	 сушено	 и	 варено	
овошје	и	зеленчук,	желе,	џемови,	компоти,	 јајца,	
млеко	 и	 млечни	 производи,	 масла	 за	 јадење	 и	
масти	
кл.	 30	 -	 кафе,	 чај,	 какао,	 шеќер,	 ориз,	 тапиока,	
саго,	 замена	 за	 кафе,	 брашно	 и	 производи	 од	
жито,	леб,	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,	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	
кл.	33	-	алкохолни	пијалаци	(освен	пиво)	
кл.	34	-	тутун,	производи	за	пушачите,	кибрит	
кл.	 35	 -	 огласување	 и	 водење	 на	 комерцијални	
работи	
кл.	39	-	транспорт	и	складирање	на	стока	
кл.	40	-	обработка	на	материјали	

(111)	 13830	 (151)	 28/02/2008
(210)	 TM		2006/516	 (220)	 10/05/2006
	 	 (181)	 10/05/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 HUAWEI TECHONOLOGIES CO., LTD (a 

corporation organized and existing under the law 
od P.R. China)

 Administration building Huawei technologies 
Co., ltd. Bantian, Longgang District, Shenzhen, 
P.R. China, CN

(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
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(510, 511)

кл.	9	-	компјутерски	хардвер,	фирмвер	и	софтвер,	
особено	компјутери,	станици,	компјутерски	мрежи	и	
мрежни	компоненти,	и	компоненети	за	менаџирање	
и	 мрежи	 за	 интеконекциски	 телекомуникации,	
за	 обезбедување	 на	 безбедност	 на	 компјутери	
и	 компјутерска	 мрежа,	 и	 за	 обезбедување	
управување	со	мрежа	и	развој	на	услуги	и	развој,	
и	 за	 управување	 и	 интерконекција	 на	 медиуми,	
аудио	и	видео	опрема,	особено,	жичана	и	безжична	
интерфејс	 мрежа,	 апарати	 за	 премостување,	
излези	 за	 употреба	 во	 безжични	 компјутерски	
мрежни	 мостови	 во	 комуникцаиски	 системи,	
рутери,	 модеми,	 електрични	 кабли,	 интегрирани	
коласнабдувачи	 со	 електрична	 енергија,	 опрема	
за	далечински	приод	за	употреба	за	компјутерско	
мрежно	 работење	 и	 телефинија,	 телефони,	 и	
соодветен	софтвер	за	се	погоре	спомнато,	особено	
компјутерски	 софтвер	 за	 дијагностицирање,	
надградување	 и	 контрола	 на	 компјутерскиот	
хардвер,	 фирмвер	 и	 софтвер;	 компјутерски	
софтвер	 за	 дијагностицирање,	 инсталирање,	
подржување,	 менаџирање,	 конфигурација,	
поврзување,	 интероперација,	 надградување	 и	
контролирање	на	компјутерски	хардвер,	фирмвер	
и	софтвер;	компјутерски	софтвер	за	употреба	на	
полето	 на	 едукација,	 особено	 за	 комуникација	
меѓу	 корисниците;	 телекомуникациска	 опрема,	
особено	 безжични	 прекинувачи	 на	 радио	
фреквенција;	 радио	 испраќачи	 и	 приемачи	 за	
телекомуникации;	 безжични	 апарати	 за	 локален	
приод	за	пренесување	на	радио	сигнали	сместени	
во	контролори	во	базична	станица,	антени,	опрема	
за	претплатници	која	испраќа	и	прима	сигнали,	и	
прекинувачи	 за	мрежно	 управување	 за	 употреба	
во	управување	на	радио	сигнали	и	пренос	на	глас	
помеѓу	треминали	на	претплатникот	и	локалните	
замени;	 безжични	 платформи	 за	 прекинувачи	 за	
селекција	на	врските	на	оптички	канал	за	 глас	и	
сигнали,	 процесуирање	 на	 повик	 и	 одржување	
на	 систем;	 апарати	 за	 приод	на	мрежа,	 особено	
контролори	на	базична	станица;	директни	и	омни	
антени;	 терминали	 за	 претплатници;	 мобилни	
телефони,	 безжични	 телефони;	 безжични	 базни	
станици,	 безжични	 антени;	 пренесувачи	 за	
телекомуникациски	 цели;	 и	 телекомуникациски	
кола	 и	 опрема	 за	 линии	 кои	 содржат	 линијски	
кабли	 и	 амплифаери;	 контролиран	 систем	 на	
прекинувачи	 за	 чување	 на	 програми,	 особено	
машини	со	прекинувачи	за	контрола	на	програма	
за	 чување	 за	 употреба	 во	 процесуирање	 на	
информации	 од	 влезни	 повици	 до	 надворешни	
терминали	 во	 јавна	 телефонска	 мрежа;	 радио	
апарати,	 особено	 опрема	 за	 податоци,	 глас	
и	 слика	 за	 мобилна	 комуникација;	 оптички	
телекомуникациски	апарати,	особено	терминал	за	
оптичка	линија	за	употреба	при	прием,	испраќање	
и	анализа	на	оптички	сигнал,	единица	за	оптичка	
мрежа,	 исто	 така	 позната	 како	 треминал	 за	
оптичка	 линија	 кој	 извршува	 оптичка	 мрежна	
работа;	опрема	за	ЦАТВ	пренос	со	оптичко	влакно,	
особено	 прекинувачи	 за	 електрично	 светло,	
оптички	 влакна,	 кабли	 за	 оптички	 влакна;	 ИСДН	
адаптер,	 телекомуникациски	 систем,	 особено	
интелигентна	високо	фреквентна	мрежна	работа	

содржана	во	компјутерските	станици	во	опремата	
за	 телекомуникациски	 терминал,	 особено	
исдн	 телефон,	 визуелен	 телефон,	 дигитален	
безжичен	 телекомуникациски	 телефон	 (ДЕЦТ),	
мобилен	телефон;	и	дигитален	телефон,	опрема	
за	 безжична	 локална	 работа,	 особено	 врски	 со	
мобилни	претплатници	за	приод	кон	системите	за	
прекинување	

(111)	 13779	 (151)	 20/02/2008
(210)	 TM		2006/519	 (220)	 11/05/2006
	 	 (181)	 11/05/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Друштво за услуги МЕДИА ПРИНТ МАКЕДОНИЈА 

ДОО Скопје
 ул. Народен Фронт бр. 17, 1000 Скопје, MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црвена	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 16	 -	 брошури;	 весници,	 дневни	 весници,	
неделни	 весници,	 месечни	 изданија,	 годишни	
изданија,	 магазини;	 календари,	 календари	 на	
кои	им	се	кинат	листовите,	календари	/годишни/,	
каталози;	 корици	 за	 неповрзани	 списанија,	
листови	 /хартиени	производи/	обвивки	 /хартиени	
производи/	обвивки,	корици	/хартиени	производи/;	
обрасци,	 папки	 за	 документи;	 печатарски	 букви,	
печатарски	производи,	печатен	материјал	/печатници/,	
печатници	 /печатени	 работи/;	 плакати	 /постери/,	
проспекти,	 публикации,	 разгледници,	 регистри	
/книги/;	 рамки	 за	 сложување	 (печатарство),	
саатнци	 (печатени	 саатници)/возни	 редови/,	
хартија,	часописи	
кл.	28	-	змејови	од	хартија,	играчки,	игри,	наградни	
игри	
кл.	35	 -	 демонстрација	на	производи;	 економски	
прогнози,	информации	за	дејноста,	истражувања	
за	 дејностите;	 изнајмување	 рекламен	 простор,	
изнајмување	рекламен	материјал,	јавно	мислење	
(испитување	 на	 јавното	 мислење);	 книги	
(книговодство)	консултации	врзани	за	прашања	на	
персоналот;	лицитација	(продажба	на	лицитација),	
објавување	 рекламни	 текстови,	 обработка	 на	
текстови,	 огласување	 /рекламирање/;	 пазар	
(побарувачка	 на	 пазарот),	 пазар	 (проучување	
на	 пазарот),	 плакатирање	 /огласување/;	 помош	
во	 управување	 со	 индустриски	 или	 трговски	

13779



Glasnik, 15/2,  str. 213-351, april 2008 Skopje   

Trgovski marki

295

претпријатија,	пребарувања	за	дејности,	преписи	
на	 соопштенија;	 претплата	 на	 весници	 (услуги	
за	 претплата	 на	 весници)	 /за	 трето	 лице/,	
промоција	/продажба	на	трето	лице/,	пропагандни	
дејности,	 проучување	 на	 пазарот	 /маркетинг/;	
распределба	 /дистрибуција/	 на	 примероци,	
рекламна	документација	(уредување	на	рекламна	
документација),	 рекламна	 хроника,	 рекламни	
огласи	 (ширење	 на	 рекламни	 огласи),	 ширење	
рекламен	 материјал	 /трактати,	 проспекти,	
печатени	примероци/	

(111)	 13776	 (151)	 20/02/2008
(210)	 TM		2006/520	 (220)	 11/05/2006
	 	 (181)	 11/05/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Друштво за услуги МЕДИА ПРИНТ МАКЕДОНИЈА 

ДОО Скопје
 ул. Народен Фронт бр. 17, 1000 Скопје, MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црвена	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 16	 -	 брошури;	 весници,	 дневни	 весници,	
неделни	 весници,	 месечни	 изданија,	 годишни	
изданија,	 магазини;	 календари,	 календари	 на	
кои	им	се	кинат	листовите,	календари	/годишни/,	
каталози;	корици	за	неповрзани	списанија,	листови	
/хартиени	 производи/	 обвивки	 /хартиени	 производи/	
обвивки,	 корици	 /хартиени	 производи/;	 обрасци,	
папки	за	документи;	печатарски	букви,	печатарски	
производи,	печатен	материјал	/печатници/,	печатници	
/печатени	 работи/;	 плакати	 /постери/,	 проспекти,	
публикации,	разгледници,	регистри	/книги/;	рамки	
за	 сложување	 (печатарство),	 саатнци	 (печатени	
саатници)/возни	редови/,	хартија,	часописи	
кл.	28	-	змејови	од	хартија,	играчки,	игри,	наградни	
игри	
кл.	35	 -	 демонстрација	на	производи;	 економски	
прогнози,	информации	за	дејноста,	истражувања	
за	 дејностите;	 изнајмување	 рекламен	 простор,	
изнајмување	 рекламен	 материјал,	 јавно	
мислење	 (испитување	 на	 јавното	 мислење);	
книги	 (книговодство)	 консултации	 врзани	 за	
прашањата	на	персоналот;	лицитација	(продажба	
на	 лицитација),	 објавување	 рекламни	 текстови,	
обработка	 на	 текстови,	 огласување	 /рекламирање/;	
пазар	 (побарувачка	на	пазарот),	пазар	 (проучување	
на	 пазарот),	 плакатирање	 /огласување/;	 помош	
во	 управување	 со	 индустриски	 или	 трговски	

претпријатија,	пребарувања	за	дејности,	преписи	
на	 соопштенија;	 претплата	 на	 весници	 (услуги	
за	 претплата	 на	 весници)	 /за	 трето	 лице/,	
промоција	/продажба	на	трето	лице/,	пропагандни	
дејности,	 проучување	 на	 пазарот	 /маркетинг/;	
распределба	 /дистрибуција/	 на	 примероци,	
рекламна	документација	(уредување	на	рекламна	
документација),	 рекламна	 хроника,	 рекламни	
огласи	 (ширење	 на	 рекламни	 огласи),	 ширење	
рекламен	 материјал	 /трактати,	 проспекти,	
печатени	примероци/	

(111)	 13651	 (151)	 04/02/2008
(210)	 TM		2006/526	 (220)	 11/05/2006
	 	 (181)	 11/05/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Трговско Друштво АВТО КУЌА ДОО Скопје 
 бул.Кочо Рацин бб 1000 Скопје, MK
(740)	 ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ	А.Д.	СКОПJЕ		
	 бул.	„Кузман	Јосифовски	Питу„	28	лок.8,	
	 1000,	Скопје
(540)	

СЕГА МОЖЕ ПОВЕЌЕ

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 12	 -	 возила,	 автомобили,	 спортски	 коли,	
автомобилски	 гуми,	 тркала,	 камиони,	 автобуси,	
моторцикли,	трактори,	комбиња	
кл.	 35	 -	 огласување,	 односи	 со	 јавноста,	 услуги	
при	 продажба	 на	 големо	 и	 мало	 на:	 моторни	
возила,	 резервни	 делови	 за	 моторни	 возила	 и	
автомобилски	гуми	
кл.	37	-	одржување	на	моторни	возила	и	поправки	
на	моторни	возила	

(111)	 13652	 (151)	 04/02/2008
(210)	 TM		2006/527	 (220)	 11/05/2006
	 	 (181)	 11/05/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Трговско Друштво АВТО КУЌА ДОО Скопје 
 бул.Кочо Рацин бб 1000 Скопје, MK
(740)	 ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ	А.Д.	СКОПJЕ		
	 бул.	„Кузман	Јосифовски	Питу„	28	лок.8,	
	 1000,	Скопје
(540)	

НОВО СИ Е НОВО

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 12	 -	 возила,	 автомобили,	 спортски	 коли,	
автомобилски	 гуми,	 тркала,	 камиони,	 автобуси,	
моторцикли,	трактори,	комбиња	
кл.	 35	 -	 огласување,	 односи	 со	 јавноста,	 услуги	
при	 продажба	 на	 големо	 и	 мало	 на:	 моторни	
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возила,	 резервни	 делови	 за	 моторни	 возила	 и	
автомобилски	гуми	
кл.	37	-	одржување	на	моторни	возила	и	поправки	
на	моторни	возила	

(111)	 13653	 (151)	 04/02/2008
(210)	 TM		2006/528	 (220)	 11/05/2006
	 	 (181)	 11/05/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 РЕПУБЛИКА ДООЕЛ Скопје
 ул. Иван Милутиновиќ бр. 10, 1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 бела,	црна,	црвена
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 16	 -	 весници,	 печатени	 изданија,	 печатарски	
производи,	 публикации,	 брошури,	 фотографии,	
разгледници,	 известување,	 книги,	 календари,	
обвивки	 (хартиени	 производи),	 нотеси	 за	
вметнување,	нацрти,	ознаки	(натписи)	од	хартија,	
папки	за	документи,	плакати	(постери)	
кл.	35	-	објавување	рекламни	текстови,	огласување	
(рекламирање),	 изнајмување	 рекламен	 простор,	
јавно	мислење	(испитување	на	јавното	мислење),	
објавување	 на	 јавни	 текстови,	 пропагандни	
дејности,	 рекламна	 хроника,	 рекламирање	 по	
пат	на	радио,	рекламирање	по	пат	на	телевизија,	
рекламна	документација	(уредување	на	рекламна	
документација),	 рекламни	 агенции,	 ширење	
рекламен	 материјал	 (трактати,	 проспекти,	
печатени	 примероци),	 изложби	 (организирање	
изложби)	 во	 комерцијални	 или	 рекламни	 цели,	
пропагандни	 дејности,	 проучување	 на	 пазарот	
(маркетинг),	
кл.	38	 -	 организирање	и	емитување	 телевизиски	
емисии,	 кабловска	 телевизија,	 комуникација,	
пораки	 (пренос	 на	 пораки	 од	 една	 на	 друга	
личност),	 новинарски	 агенции,	 подвижна	 радио	
телевизија,	упатства	за	телекомуникации	

(111)	 13766	 (151)	 20/02/2008
(210)	 TM		2006/529	 (220)	 11/05/2006
	 	 (181)	 11/05/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 СИНИМ ДООЕЛ Скопје
 ул. 50та Дивизија бр. 16 1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 16	 -	 весници,	 печатени	 изданија,	 печатарски	
производи,	 публикации,	 брошури,	 фотографии,	
разгледници,	 известување,	 книги,	 календари,	
обвивки	 (хартиени	 производи),	 нотеси	 за	
вметнување,	нацрти,	ознаки	(натписи)	од	хартија,	
папки	за	документи,	плакати	(постери);	
кл.	35	-	објавување	рекламни	текстови,	огласување	
(рекламирање),	 изнајмување	 рекламен	 простор,	
јавно	мислење	(испитување	на	јавното	мислење),	
објавување	 на	 јавни	 текстови,	 пропагандни	
дејности,	 рекламна	 хроника,	 рекламирање	 по	
пат	на	радио,	рекламирање	по	пат	на	телевизија,	
рекламна	документација	(уредување	на	рекламна	
документација),	 рекламни	 агенции,	 ширење	
рекламен	 материјал	 (трактати,	 проспекти,	
печатени	 примероци),	 изложби	 (организирање	
изложби)	 во	 комерцијални	 или	 рекламни	 цели,	
пропагандни	 дејности,	 проучување	 на	 пазарот	
(маркетинг),	
кл.	38	 -	организирање	и	емитување	телевизиски	
емисии,	 кабловска	 телевизија,	 комуникација,	
пораки	 (пренос	 на	 пораки	 од	 една	 на	 друга	
личност),	 новинарски	 агенции,	 подвижна	 радио	
телевизија,	упатства	за	телекомуникации	

(111)	 13832	 (151)	 28/02/2008
(210)	 TM		2006/530	 (220)	 11/05/2006
	 	 (181)	 11/05/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Ана Зафирова 
 ул. Народен фронт бр. 7-2/30 1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

ВРТИ СУЧИ ТОА ТИ Е...

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 16	 -	 весници,	 печатени	 изданија,	 печатарски	
производи,	 публикации,	 брошури,	 фотографии,	
разгледници,	 известување,	 книги,	 календари,	
обвивки	 (хартиени	 производи),	 нотеси	 за	
вметнување,	нацрти,	ознаки	(натписи)	од	хартија,	
папки	за	документи,	плакати	(постери);	
кл.	35	-	објавување	рекламни	текстови,	огласување	
(рекламирање),	 изнајмување	 рекламен	 простор,	
јавно	мислење	(испитување	на	јавното	мислење),	
објавување	 јавни	 текстови,	 пропагандни	
дејности,	 рекламна	 хроника,	 рекламирање	 по	
пат	на	радио,	рекламирање	по	пат	на	телевизија,	
рекламна	документација	(уредување	на	рекламна	
документација),	 рекламни	 агенции,	 ширење	
рекламен	 материјал	 (трактати,	 проспекти,	
печатени	 примероци),	 изложби	 (организирање	
изложби)	 во	 комерцијални	 или	 рекламни	 цели,	
пропагандни	 дејности,	 проучување	 на	 пазарот	
(маркетинг)	
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кл.	38	 -	организирање	и	емитување	телевизиски	
емисии,	 кабелска	 телевизија,	 комуникација,	
пораки	 (пренос	 на	 пораки	 од	 една	 на	 друга	
личност),	 новинарски	 агенции,	 подвижна	 радио	
телевизија,	упатства	за	телекомуникации	

(111)	 13899	 (151)	 10/03/2008
(210)	 TM		2006/531	 (220)	 11/05/2006
	 	 (181)	 11/05/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Друштво за производство и трговија на големо 

и мало ЈУГОЕКСПОРТ-СТИЛ ДОО експорт-
импорт Скопје

 Кеј 13 Ноември 2/6-22, 1000 Скопје, MK
(540)	

(591)	 сина
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	20	-	мебел,	огледала,	рамки	за	слики,	производи	
од	 дрво,	 плута,	 трска,	 рогозина,	 врбови	 прачки,	
рогови,	 слонова	 коска,	 китови	 коски,	 школки,	
килибар,	 седеф,	 морска	 пена	 и	 замена	 на	 сите	
материјали	или	од	пластика	

(111)	 13833	 (151)	 28/02/2008
(210)	 TM		2006/532	 (220)	 12/05/2006
	 	 (181)	 12/05/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(300)	 Z-1555/05		17/11/2005		YU
(732)	 BONGRAIN S.A. (a French Societe Anonyme)
 42 rue Rieussec, 78220 Viroflay, FR
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

NANIN SIR

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 29	 -	 млеко,	 сирење,	 крем	 сирење	 и	 млечни	
производи	

(111)	 13835	 (151)	 28/02/2008
(210)	 TM		2006/533	 (220)	 12/05/2006
	 	 (181)	 12/05/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(300)	 Z-1554/05		17/11/2005		YU
(732)	 BONGRAIN S.A. (a French Societe Anonyme)
 42 rue Rieussec, 78220 Viroflay, FR
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје

(540)	

MIR! MIR! BISER JE SIR

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 29	 -	 млеко,	 сирење,	 крем	 сирење	 и	 млечни	
производи	

(111)	 13746	 (151)	 20/02/2008
(210)	 TM		2006/538	 (220)	 12/05/2006
	 	 (181)	 12/05/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Друштво за филмска продукција ЗД ПРОЕКТ 

СТУДИО ДОО 
 ТЦ Беверли Хилс, 3 кат, 1000 Скопје, MK
(740)	 ГАВРИЛОВСКА	АЛЕКСАНДРА,	адвокат	
	 бул.	Партизански	одреди	бр.103/26	1000	Скопје
(540)	

(591)	 бела,	портокалова,	црна,	сива
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 35	 -	 изнајмување	 рекламен	 простор,	
огласување/рекламирање/,	 рекламирање	 по	 пат	
на	телевизија	
кл.	 38	 -	 телекомуникации,	 електронска	 пошта,	
емитување	 телевизиски	 програми,	 телевизиски	
емисии	
кл.	41	-	разонода	по	пат	на	телевизија,	слободно	
(услуги	поврзани	со	исполнување	на	слободното	
време)	

(111)	 13741	 (151)	 14/02/2008
(210)	 TM		2006/541	 (220)	 16/05/2006
	 	 (181)	 16/05/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 T-Mobile International AG&Co.KG
 Landgrabenweg 151 53227 Bonn, DE
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

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

МДА

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 9	 -	 апарати	 и	 инструменти-електрични,	
електронски,	 оптички,	 за	 вагање,	 мерење,	
сигнализација,	 контрола	 (инспекција)	 и	 настава	

13741
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(вклучени	 во	 класата	 9);	 апарати	 за	 снимање,	
пренос,	 производство	 и	 репродукција	 на	 звук,	
слика	 или	 податоци;	 машински-читливи	 носачи	
на	 податоци;	 автоматски	 машини	 и	 механизми	
за	 апарати	 што	 се	 задвижуваат	 со	 пара	 или	 со	
жетон;	 регистар	 каси,	 сметачки	 машини,	 опрема	
за	обработка	на	податоци	и	компјутери	
кл.	16	-	хартија,	картон	и	производи	од	нив	(вклучени	
во	 класата	 16);	 печатени	 работи;	 печатени	 и/
или	 жигосани,	 франкирани	 карти	 изработени	 од	
картон	 или	 пластика;	 книговезнички	 материјал;	
фотографии;	 канцелариски	 материјал;	 лепила	
за	 канцелариска	 или	 куќна	 употреба;	 уметнички	
материјали;	четки	и	четкички	за	бојасување,	боење	
и	цртање;	машини	 за	 пишување	и	 канцелариски	
реквизити	 (освен	 мебел);	 материјали	 за	 обука	 и	
настава	 (освен	 апарати);	 пластични	 материјали	
за	пакување	(вклучени	во	класата	16);	печатарски	
букви;	клишеа	
кл.	 35	 -	 огласување;	 водење	 работи;	 деловно	
управување;	канцелариски	работи	
кл.	 36	 -	 осигурување;	 финансиски	 работи;	
парични	 (монетарни)	 работи;	 работи	 врзани	 за	
недвижности	
кл.	 38	 -	 телекомуникации,	 дистрибуција	 и	
изнајмување	 опрема	 за	 телекомуникации,	
вклучително	истата	и	за	радио	и	телевизија	
кл.	 41	 -	 образовни	 услуги;	 подготвување	 обука,	
разонода;	 спортски	 и	 културни	 активности;	
издавање	 и	 објавување	 книги,	 весници	 и	 друг	
печатен	материјал,	како	и	соодветни	електронски	
медиуми	(вклучително	ЦД-РОМ	и	ЦД-а)	
кл.	 42	 -	 компјутерско	 програмирање;	 дизајн	 и	
развој	на	компјутерски	хардвер	и	софтвер;	услуги	
со	 бази	 на	 податоци,	 имено	 изнајмување	 или	
временски	пристап	за	работа	со	бази	на	податоци,	
како	и	собирање	и	испорака	на	податоци,	вести	и	
информации;	изнајмување	опрема	за	обработка	на	
податоци	и	компјутери;	проектирање	и	планирање	
на	 телекомуникациска	 опрема,	 планирање	
технички	проекти	

(111)	 13738	 (151)	 14/02/2008
(210)	 TM		2006/542	 (220)	 16/05/2006
	 	 (181)	 16/05/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 T-Mobile International AG&Co.KG
 Landgrabenweg 151 53227 Bonn, DE
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

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

Д 1

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 9	 -	 апарати	 и	 инструменти-електрични,	
електронски,	 оптички,	 за	 вагање,	 мерење,	
сигнализација,	 контрола	 (инспекција)	 и	 настава	

(вклучени	 во	 класата	 9);	 апарати	 за	 снимање,	
пренос,	 производство	 и	 репродукција	 на	 звук,	
слика	 или	 податоци;	 машински-читливи	 носачи	
на	 податоци;	 автоматски	 машини	 и	 механизми	
за	 апарати	што	 се	 задвижуваат	 со	 пара	 или	 со	
жетон;	 регистар	 каси,	 сметачки	машини,	 опрема	
за	обработка	на	податоци	и	компјутери	
кл.	16	-	хартија,	картон	и	производи	од	нив	(вклучени	
во	 класата	 16);	 печатени	 работи;	 печатени	 и/
или	 жигосани,	франкирани	 карти	 изработени	 од	
картон	 или	 пластика;	 книговезнички	 материјал;	
фотографии;	 канцелариски	 материјал;	 лепила	
за	 канцелариска	 или	 куќна	 употреба;	 уметнички	
материјали;	четки	и	четкички	за	бојасување,	боење	
и	цртање;	машини	за	пишување	и	канцелариски	
реквизити	 (освен	мебел);	 материјали	 за	 обука	 и	
настава	 (освен	 апарати);	 пластични	 материјали	
за	пакување	(вклучени	во	класата	16);	печатарски	
букви;	клишеа	
кл.	 35	 -	 огласување;	 водење	 работи;	 деловно	
управување;	канцелариски	работи	
кл.	 36	 -	 осигурување;	 финансиски	 работи;	
парични	 (монетарни)	 работи;	 работи	 врзани	 за	
недвижности	
кл.	 38	 -	 телекомуникации,	 дистрибуција	 и	
изнајмување	 опрема	 за	 телекомуникации,	
вклучително	истата	и	за	радио	и	телевизија	
кл.	 41	 -	 образовни	 услуги;	 подготвување	 обука,	
разонода;	 спортски	 и	 културни	 активности;	
издавање	 и	 објавување	 книги,	 весници	 и	 друг	
печатен	материјал,	како	и	соодветни	електронски	
медиуми	(вклучително	ЦД-РОМ	и	ЦД-а)	
кл.	 42	 -	 компјутерско	 програмирање;	 дизајн	 и	
развој	на	компјутерски	хардвер	и	софтвер;	услуги	
со	 бази	 на	 податоци,	 имено	 изнајмување	 или	
временски	пристап	за	работа	со	бази	на	податоци,	
како	и	собирање	и	испорака	на	податоци,	вести	и	
информации;	 изнајмување	 опрема	 за	 обработка	
на	 податоци	 и	 компјутери;	 проектирање	 и	
планирање	 на	 телекомуникациска	 опрема,	
планирање	технички	проекти	

(111)	 13739	 (151)	 13/02/2008
(210)	 TM		2006/544	 (220)	 16/05/2006
	 	 (181)	 16/05/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 T-Mobile International AG&Co.KG
 Landgrabenweg 151 53227 Bonn, DE
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

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

ФЛЕКС

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 9	 -	 апарати	 и	 инструменти	 електрични,	
електронски,	 оптички,	 за	 вагање,	 мерење,	
сигнализација,	 контрола	 (инспекција)	 и	 настава	
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(вклучени	 во	 класата	 9);	 апарати	 за	 снимање,	
пренос,	 производство	 и	 репродукција	 на	 звук,	
слика	 или	 податоци;	 машински-читливи	 носачи	
на	 податоци;	 автоматски	 машини	 и	 механизми	
за	 апарати	што	 се	 задвижуваат	 со	 пара	 или	 со	
жетон	;	регистар	каси,	сметачки	машини,	опрема	
за	обработка	на	податоци	и	компјутери	
кл.	16	-	хартија,	картон	и	производи	од	нив	(вклучени	
во	 класата	 16);	 печатени	 работи;	 печатени	 и/
или	 жигосани,	франкирани	 карти	 изработени	 од	
картон	 или	 пластика;	 книговезнички	 материјал;	
фотографии;	 канцелариски	 материјал;	 лепила	
за	 канцелариска	 или	 куќна	 употреба;	 уметнички	
материјали;	четки	и	четкички	за	бојасување,	боење	
и	цртање;	машини	за	пишување	и	канцелариски	
реквизити	 (освен	мебел);	 материјали	 за	 обука	 и	
настава	 (освен	 апарати);	 пластични	 материјали	
за	пакување	(вклучени	во	класата	16);	печатарски	
букви;	клишеи	
кл.	 35	 -	 огласување;	 водење	 работи;	 деловно	
управување;	канцелариски	работи	
кл.	 36	 -	 осигурување;	 финансиски	 работи;	
парични	 (монетарни)	 работи;	 работи	 врзани	 за	
недвижности	
кл.	 38	 -	 телекомуникации,	 дистрибуција	 и	
изнајмување	 опрема	 за	 телекомуникации,	
вклучително	истата	и	за	радио	и	телевизија	
кл.	 41	 -	 образовни	 услуги;	 подготвување	 обука,	
разонода;	 спортски	 и	 културни	 активности;	
издавање	 и	 објавување	 книги,	 весници	 и	 друг	
печатен	материјал,	како	и	соодветни	електронски	
медиуми	(вклучително	ЦД-РОМ	и	ЦД-а)	
кл.	 42	 -	 компјутерско	 програмирање;	 дизајн	 и	
развој	на	компјутерски	хардвер	и	софтвер;	услуги	
со	 бази	 на	 податоци,	 имено,	 изнајмување	 или	
временски	пристап	за	работа	со	бази	на	податоци,	
како	и	собирање	и	испорака	на	податоци,	вести	и	
информации;	 изнајмување	 опрема	 за	 обработка	
на	 податоци	 и	 компјутери;	 проектирање	 и	
планирање	 на	 телекомуникациска	 опрема,	
планирање	технички	проекти	

(111)	 13743	 (151)	 14/02/2008
(210)	 TM		2006/545	 (220)	 16/05/2006
	 	 (181)	 16/05/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 T-Mobile International AG&Co.KG
 Landgrabenweg 151 53227 Bonn, DE
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

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

СДА

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 9	 -	 апарати	 и	 инструменти-електрични,	
електронски,	 оптички,	 за	 вагање,	 мерење,	
сигнализација,	 контрола	 (инспекција)	 и	 настава	

(вклучени	 во	 класата	 9);	 апарати	 за	 снимање,	
пренос,	 производство	 и	 репродукција	 на	 звук,	
слика	 или	 податоци;	 машински-читливи	 носачи	
на	 податоци;	 автоматски	 машини	 и	 механизми	
за	 апарати	што	 се	 задвижуваат	 со	 пара	 или	 со	
жетон;	 регистар	 каси,	 сметачки	машини,	 опрема	
за	обработка	на	податоци	и	компјутери	
кл.	16	-	хартија,	картон	и	производи	од	нив	(вклучени	
во	 класата	 16);	 печатени	 работи;	 печатени	 и/
или	 жигосани,	франкирани	 карти	 изработени	 од	
картон	 или	 пластика;	 книговезнички	 материјал;	
фотографии;	 канцелариски	 материјал;	 лепила	
за	 канцелариска	 или	 куќна	 употреба;	 уметнички	
материјали;	четки	и	четкички	за	бојасување,	боење	
и	цртање;	машини	за	пишување	и	канцелариски	
реквизити	 (освен	мебел);	 материјали	 за	 обука	 и	
настава	 (освен	 апарати);	 пластични	 материјали	
за	пакување	(вклучени	во	класата	16);	печатарски	
букви;	клишеа	
кл.	 35	 -	 огласување;	 водење	 работи;	 деловно	
управување;	канцелариски	работи	
кл.	 36	 -	 осигурување;	 финансиски	 работи;	
парични	 (монетарни)	 работи;	 работи	 врзани	 за	
недвижности	
кл.	 38	 -	 телекомуникации,	 дистрибуција	 и	
изнајмување	 опрема	 за	 телекомуникации,	
вклучително	истата	и	за	радио	и	телевизија	
кл.	 41	 -	 образовни	 услуги;	 подготвување	 обука,	
разонода;	 спортски	 и	 културни	 активности;	
издавање	 и	 објавување	 книги,	 весници	 и	 друг	
печатен	материјал,	како	и	соодветни	електронски	
медиуми	(вклучително	ЦД-РОМ	и	ЦД-а)	
кл.	 42	 -	 компјутерско	 програмирање;	 дизајн	 и	
развој	на	компјутерски	хардвер	и	софтвер;	услуги	
со	 бази	 на	 податоци,	 имено	 изнајмување	 или	
временски	пристап	за	работа	со	бази	на	податоци,	
како	и	собирање	и	испорака	на	податоци,	вести	и	
информации;	 изнајмување	 опрема	 за	 обработка	
на	 податоци	 и	 компјутери;	 проектирање	 и	
планирање	 на	 телекомуникациска	 опрема,	
планирање	технички	проекти	

(111)	 13740	 (151)	 14/02/2008
(210)	 TM		2006/546	 (220)	 16/05/2006
	 	 (181)	 16/05/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 T-Mobile International AG&Co.KG
 Landgrabenweg 151 53227 Bonn, DE
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

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

ВЕБ’Н’ВАЛК

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 9	 -	 апарати	 и	 инструменти-електрични,	
електронски,	 оптички,	 за	 вагање,	 мерење,	
сигнализација,	 контрола	 (инспекција)	 и	 настава	
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(вклучени	 во	 класата	 9);	 апарати	 за	 снимање,	
пренос,	 производство	 и	 репродукција	 на	 звук,	
слика	 или	 податоци;	 машински-читливи	 носачи	
на	 податоци;	 автоматски	 машини	 и	 механизми	
за	 апарати	 што	 се	 задвижуваат	 со	 пара	 или	 со	
жетон;	 регистар	 каси,	 сметачки	 машини,	 опрема	
за	обработка	на	податоци	и	компјутери	
кл.	16	-	хартија,	картон	и	производи	од	нив	(вклучени	
во	 класата	 16);	 печатени	 работи;	 печатени	 и/
или	 жигосани,	 франкирани	 карти	 изработени	 од	
картон	 или	 пластика;	 книговезнички	 материјал;	
фотографии;	 канцелариски	 материјал;	 лепила	
за	 канцелариска	 или	 куќна	 употреба;	 уметнички	
материјали;	четки	и	четкички	за	бојасување,	боење	
и	цртање;	машини	 за	 пишување	и	 канцелариски	
реквизити	 (освен	 мебел);	 материјали	 за	 обука	 и	
настава	 (освен	 апарати);	 пластични	 материјали	
за	пакување	(вклучени	во	класата	16);	печатарски	
букви;	клишеа	
кл.	 35	 -	 огласување;	 водење	 работи;	 деловно	
управување;	канцелариски	работи	
кл.	 36	 -	 осигурување;	 финансиски	 работи;	
парични	 (монетарни)	 работи;	 работи	 врзани	 за	
недвижности	
кл.	 38	 -	 телекомуникации,	 дистрибуција	 и	
изнајмување	 опрема	 за	 телекомуникации,	
вклучително	истата	и	за	радио	и	телевизија	
кл.	 41	 -	 образовни	 услуги;	 подготвување	 обука,	
разонода;	 спортски	 и	 културни	 активности;	
издавање	 и	 објавување	 книги,	 весници	 и	 друг	
печатен	материјал,	како	и	соодветни	електронски	
медиуми	(вклучително	ЦД-РОМ	и	ЦД-а)	
кл.	 42	 -	 компјутерско	 програмирање;	 дизајн	 и	
развој	на	компјутерски	хардвер	и	софтвер;	услуги	
со	 бази	 на	 податоци,	 имено	 изнајмување	 или	
временски	пристап	за	работа	со	бази	на	податоци,	
како	и	собирање	и	испорака	на	податоци,	вести	и	
информации;	изнајмување	опрема	за	обработка	на	
податоци	и	компјутери;	проектирање	и	планирање	
на	 телекомуникациска	 опрема,	 планирање	
технички	проекти	

(111)	 13860	 (151)	 27/02/2008
(210)	 TM		2006/547	 (220)	 16/05/2006
	 	 (181)	 16/05/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 MoneyGram International, Inc. 
 (a Delaware corporation)
 1550 Utica Avenue South Minneapolis, 
 Minnesota 55416 , US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

MONEYGRAM

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 36	 -	 финансиски	 услуги,	 имено,	 услуги	 на	
трансфер	 на	 пари,	 услуги	 на	 трансфер	 на	 пари	
во	 електронска	 форма,	 инвестициски	 услуги,	

услуги	на	плаќање	сметки,	услуги	на	автоматско	
порамнување,	официјална	обработка	и	издавање	
чекови,	 услуги	на	издавање	 кредитни	и	дебитни	
картички	 и	 дебитни	 картички	 врз	 основа	 на	
депонирани	 непарични	 средства,	 процесуирање	
на	 чекови	и	дознаки,	 електронски	 трансфери	 во	
полза	на	клиентот	

(111)	 13828	 (151)	 25/02/2008
(210)	 TM		2006/548	 (220)	 16/05/2006
	 	 (181)	 16/05/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Kraft Foods Schweiz Holding AG
 Bellerivestrasse 203, CH-8008 Zurich, CH
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

COMPOSITION
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	30	-	кафе,	екстракти	од	кафе,	замена	за	кафе,	
напивки	од	кафе	и	препарати	за	таквите	напивки,	
чај	

(111)	 13712	 (151)	 11/02/2008
(210)	 TM		2006/556	 (220)	 18/05/2006
	 	 (181)	 18/05/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Famiglia-DeBartolo, LLC 
 a limited liability company organized and existing 

under the laws of Delaware 
 199 Main Street, 8th floor White Plains, 
 New York 10601, US
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(540)	

FAMOUS FAMIGLIA
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	43	-	ресторански	услуги;	ресторански	услуги	за	
земање	и	изнесување	храна	(take-away)	од	страна	
на	купувачот	

(111)	 13885	 (151)	 03/03/2008
(210)	 TM		2006/557	 (220)	 19/05/2006
	 	 (181)	 19/05/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 DEVELOPMENT CENTER FOR TEACHING 

CHINESE AS AS FOREIGN LANGUAGE OF THE 
MINISTRY OF EDUCATION P.R.C.

 17 th Floor, Fangyuan Mansion B56 Zhongguancun 
South St., Beijing 100044, CN

(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје

13860



Glasnik, 15/2,  str. 213-351, april 2008 Skopje   

Trgovski marki

301

(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 41	 -	 педагошки	 опити,	 академии	 (обука),	
предавање,	обука	/подучување/,		образовни	услуги,	
настава	/услуги/,	одгледување	/обука/	(упатства	за	
обучување),	 разговори	 (организирање	 и	 водење	
разговори),	 изложби	 (организирање	 изложби)	 во	
културни	 или	 воспитни	 цели,	 книги	 (издавање	
книги),	 издавање	 електронски	 книги	 и	 списанија	
on-line,	 видео	 ленти	 (изнајмување,	 издавање),	
монтажа	на	радио	и	телевизиски	програми	

(111)	 13886	 (151)	 03/03/2008
(210)	 TM		2006/558	 (220)	 19/05/2006
	 	 (181)	 19/05/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 DEVELOPMENT CENTER FOR TEACHING 

CHINESE AS AS FOREIGN LANGUAGE OF THE 
MINISTRY OF EDUCATION P.R.C.

 17 th Floor, Fangyuan Mansion B56 Zhongguancun 
South St., Beijing 100044, CN

(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 41	 -	 педагошки	 опити,	 академии	 (обука),	
предавање,	 обука	 /подучување/,	 	 образовни	
услуги,	 настава	 /услуги/,	 одгледување	 /обука/	
(упатства	за	обучување),	разговори	(организирање	
и	водење	на	разговори),	изложби	(организирање	
изложби)	 во	 културни	 или	 воспитни	 цели,	 книги	
(издавање	книги),	издавање	на	електронски	книги	
и	 списанија	 on-line,	 видео	 ленти	 (изнајмување,	
издавање),	 монтажа	 на	 радио	 и	 телевизиски	
програми	

(111)	 13918	 (151)	 03/03/2008
(210)	 TM		2006/559	 (220)	 19/05/2006
	 	 (181)	 19/05/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Aktiebolaget Electrolux
 SE-105 45 Stockholm, SE
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје

(540)	

IRON AID

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	7	-	машини	за	миење	садови	и	делови	за	нив	
особено	 кошници;	 машини	 за	 перење,	 сушалки,	
цедење,	(машини	за	цедење),	машини	за	сушење	
како	 центрифуги,	 валци	 за	 пеглање,	 машини	 за	
пеглање,	 електрични	маталки	 за	домаќинството,	
електрични	 мелници	 за	 домаќинството,	
електрични	мешалки,	мачкалки,	машини	за	кујна	
/електрични/,	 мешалки	 /електрични	 апарати	 за	
дробење	 и	 мешање	 на	 намирници/,	 мешалки	
/миксери/,	 машини	 за	 миксирање	 храна,	
процесори	 за	 храна,	 електрична	 машина	 за	
сечење,	машина	за	мелење,	делови	и	опрема	за	
сите	погоре	наведени	производи	
кл.	 11	 -	 фрижидери,	 замрзнувачи,	 шпорети,	
скари,	фурни,	микробранова	печка,	инсталации	и	
апарати	за	климатизација,	вентилатори,	плински	
шпорет,	плочи	на	камин,	плочи	за	греење,	апарати	
за	 прочистување	 на	 водата,	 електричен	 чајник,	
машини	за	подготвување	кафе,	електрични	греачи	
на	 вода,	 прочистувачи	 за	 воздух,	 влажначи	 за	
воздух,	тостери,	електрични	калапи	за	колачиња,	
апарати	 и	 инсталации	 за	 сушење,	 кабини	 за	
сушење,	 сушилници,	 делови	 и	 опрема	 за	 сите	
погоре	наведени	производи	

(111)	 13916	 (151)	 03/03/2008
(210)	 TM		2006/563	 (220)	 22/05/2006
	 	 (181)	 22/05/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Hansen Beverage Company, 
 a Delaware corporation
 1010 Railroad Street, Corona, 
 California 92882, US
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	5	-	хранливи	додатоци	
кл.	32	-	пијалаци	
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(111)	 13913	 (151)	 03/03/2008
(210)	 TM		2006/564	 (220)	 22/05/2006
	 	 (181)	 22/05/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Diageo Brands B.V.
 Molenwerf 10-12, 1014 BG Amsterdam, NL
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црвена	и	жолта
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	33	-	алкохолни	пијалаци	

(111)	 13790	 (151)	 20/02/2008
(210)	 TM		2006/565	 (220)	 22/05/2006
	 	 (181)	 22/05/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Abbott Laboratories
 Abbott Park, Illinois 60064-6008, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

ALUVIA

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 5	 -	 фармацевтски	 препарати;	 антивирусни	
средства	

(111)	 13682	 (151)	 07/02/2008
(210)	 TM		2006/566	 (220)	 22/05/2006
	 	 (181)	 22/05/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Kia Motors Corporation
 231, Yangjae-dong, Seocho-gu, 
 Seoul 137-938, KR
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

СЕЕ’D

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 12	 -	 патнички	 возила,	 камиони,	 автобуси,	
минибуси,	 приколки,	 мини	 приколки,	 омнибуси,	
превозни	средства	на	четири	тркала	

(111)	 13748	 (151)	 18/02/2008
(210)	 TM		2006/567	 (220)	 22/05/2006
	 	 (181)	 22/05/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 T-Mobile Deutschland GmbH
 Landgrabenweg 151 53227 Bonn, DE
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(540)	

SIMPLY CLOSER

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	9	 -	електрични,	електронски,	оптички,	мерни,	
сигнални,	 верификациони	 (надзорни)	 или	
едукативни	 апарати	 и	 инструменти	 (спаѓаат	 во	
класата	 9);	 картички	 што	 содржат	 чип;	 апарати	
за	 наснимување,	 пренесување,	 обработка	 и	
репродукција	на	звук,	слики	или	податоци;	носачи	
на	податоци	што	се	читаат	со	помош	на	машина;	
опрема	 и	 компјутери	 за	 обработка	 на	 податоци;	
компјутерски	програми,	софтвер	
кл.	16	-	хартија,	картон	и	производи	направени	од	
овие	материјали	(спаѓаат	во	класата	16);	печатени	
работи,	вклучително	и	печатени	и/или	картички	со	
испакнати	шари	направени	од	картон	или	пластика;	
книговезен	материјал;	фотографии;	канцелариски	
материјал;	лепила	за	канцелариски	или	домашни	
потреби;	материјали	за	уметници;	четки	за	боење;	
машини	за	пишување	и	 канцелариски	реквизити	
(освен	 мебел);	 инструкциски	 и	 едукативни	
материјали	(освен	апарати);	пластични	материјали	
за	пакување	(спаѓаат	во	класата	16);	печатарски	
букви;	печатарски	калапи	(шаблони)	
кл.	 35	 -	 рекламирање	 и	 деловен	 менаџмент;	
деловно	 управување;	 канцелариски	 функции;	
услуги	за	датотеки,	имено	групирање	податоци	и	
информации	
кл.	 36	 -	 осигурување,	 финансиско	 работење,	
монетарно	работење;	работење	со	недвижнини.	
кл.	38	-	телекомуникации;	работење	и	изнајмување	
телекомуникациска	 опрема;	 услуги	 за	 датотеки,	
имено	групирање	и	испраќање	на	вести	
кл.	41	-	образование;	обезбедување	обука;	забава;	
спортски	и	културни	активности	
кл.	42	-	научни	и	технолошки	услуги	и	истражување	
и	проектирање	што	се	однесуваат	на	нив;	услуги	за	
индустриска	анализа	и	истражување;	проектирање	
и	 изработка	 (создавање)	 компјутерски	 хардвер	
и	 софтвер;	 креирање	 софтвер	 за	 датотеки;	
изнајмување	 опрема	 и	 компјутери	 за	 обработка	
на	 податоци;	 проектирање	 и	 планирање	
телекомуникациска	 опрема,	 планирање	 на	
технички	 проекти;	 изнајмување	 на	 време	 за	
пристап	до	датотеки	
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(111)	 13670	 (151)	 05/02/2008
(210)	 TM		2006/569	 (220)	 23/05/2006
	 	 (181)	 23/05/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Hansen Beverage Company, 
 a Delaware corporation
 1010 Railroad Street, Corona, 
 California 92882, US
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

МОNSTER
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	5	-	хранливи	додатоци	
кл.	32	-	пијалаци	

(111)	 13921	 (151)	 03/03/2008
(210)	 TM		2006/570	 (220)	 24/05/2006
	 	 (181)	 24/05/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Omnicom International Holdings, Inc., 
 Delaware corporation
 720 California Street, San Francisco, 
 California 94108, US
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

OPERA

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 35	 -	 планирање,	 купување	 и	 набавување	
медиумски	простор	и	рекламно	време;	медиумско	
истражување	 и	 консултација	 на	 полето	 ма	
медиското	планирање	и	 купување;	истражување	
на	пазарот	и	консултација	на	полето	на	медиското	
планирање	и	купување;	и	рекламирање	за	други;	
услуги	во	врска	со	пазар	и	публицитет,	услуги	на	
односи	со	јавноста;	директен	маркетинг	(директно	
порачано	 рекламирање);	 маркетинг	 /промоција/	
на	настани;	маркетинг	на	база	на	податоци,	услуги	
за	промовирање	на	продажабата	/презентација	на	
производи/	

(111)	 13845	 (151)	 28/02/2008
(210)	 TM		2006/571	 (220)	 24/05/2006
	 	 (181)	 24/05/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Union Carbide Corporation 
 (New York Corporation)
 2030 Dow Center, Midland, Michigan 48674, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје

(540)	

UCAR

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	1	-	латексни	полимерни	хемикалии	за	употреба	
во	понатамошно	производство	

(111)	 13819	 (151)	 25/02/2008
(210)	 TM		2006/572	 (220)	 24/05/2006
	 	 (181)	 24/05/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 COMPAGNIE GERVAIS DANONE 
 (a French company)
 17 boulevard Haussmann, 75009 Paris, FR
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

NUTRIDAY

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	29	-	овошен	компот,	џем,	овошно	пире,	желе,	
млеко,	 млеко	 во	 прав,	 гелизирано,	 зачинето	 и	
измиксирано	 млеко;	 млечни	 производи,	 имено:	
млечни	 десерти,	 јогурти,	 јогурти	 за	 пиење,	
десертни	 кремови,	 кремови,	 слатки	 кремови,	
свежи	 кремови,	 путер,	 премази	 од	 сирење,	
сирења,	 зрело	 сирење,	 зрело	 сирење	со	мувла,	
несозреано	 свежо	 сирење	 и	 сирење	 во	 расол,	
бело	дробено	кравјо	сирење	(германско	сирење),	
свежо	 сирење	 продавано	 и	 како	 течно	 и	 како	
паста,	 обични	 или	 зачинети	 напивки	 составени	
главно	од	млеко	или	млечни	производи,	млечни	
напивки	 главно	 направени	 од	 млеко,	 млечни	
напивки	 што	 содржат	 овошје;	 ферментирани	
обични	или	зачинети	млечни	производи;	масла	за	
јадење,	маслиново	масло,	масти	за	јадење	

(111)	 13793	 (151)	 20/02/2008
(210)	 TM		2006/574	 (220)	 25/05/2006
	 	 (181)	 25/05/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Спироски Јане 
 Загребска 3/5 1000 Скопје , MK
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	
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(591)	 црна	и	сива	(сребрена)
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	24	-	текстил	и	текстилни	производи,	што	не	се	
опфатени	со	другите	 класи;	покривки	 за	 кревети	
и	маси	
кл.	25	-	облека,	чевли	и	капи	
кл.	 35	 -	 огласување;	 водење	 на	 работење;	
управување	 со	 работи;	 канцелариски	 работи,	 а	
особено	 големопродажба	 и	 малопродажба	 на	
текстилни	производи	

(111)	 13924	 (151)	 03/03/2008
(210)	 TM		2006/584	 (220)	 29/05/2006
	 	 (181)	 29/05/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Друштво за проектирање, промет и услуги 

ВАЈОМАГ ДОО експорт-импорт
 ул. Петар Манџуков бб, 1000 Скопје, MK
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	29	-	кашкавал	
кл.	30	-	сендвичи	

(111)	 13764	 (151)	 20/02/2008
(210)	 TM		2006/586	 (220)	 30/05/2006
	 	 (181)	 30/05/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 БЕСТ-Борд на европски студенти по 

технологија 
 Електро технички и Машински факултет, 

Барака 5 бб, Карпош 2 , 1000 Скопје, MK
(740)	 ГАВРИЛОВСКА	АЛЕКСАНДРА,	адвокат	
	 бул.	Партизански	одреди	бр.103/26	1000	Скопје
(540)	

(591)	 сина,	црна	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	35	 -	 организирање	изложби	 во	 комерцијални	
цели,	организирање		саемски	манифестации	
кл.	 41	 -	 студетски	 организации,	 клубови,	
конференции	 (организирање	 и	 водење	
конференции),	конгреси	(организирање	и	водење	
конгреси),	 семинари	 (организирање	 и	 водење	
семинари),	симпозиуми	 (организирање	и	водење	
симпозиуми)	

(111)	 13831	 (151)	 28/02/2008
(210)	 TM		2006/587	 (220)	 30/05/2006
	 	 (181)	 30/05/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 The Scott Fetzer Company 
 28800 Clemens Road, Westlake, Ohio 44145, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

АVALIR

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 7	 -	 вакум	 чистачи	 (правосмукалки)	 и	 нивни	
делови	

(111)	 13834	 (151)	 28/02/2008
(210)	 TM		2006/588	 (220)	 30/05/2006
	 	 (181)	 30/05/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 The Scott Fetzer Company 
 28800 Clemens Road, Westlake, Ohio 44145, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 7	 -	 вакум	 чистачи	 (правосмукалки)	 и	 нивни	
делови	

(111)	 13846	 (151)	 28/02/2008
(210)	 TM		2006/589	 (220)	 30/05/2006
	 	 (181)	 30/05/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 H & M Hennes & Mauritz AB 
 Salen-H/O 106 38 STOCKHOLM, SE
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	25	-	облека,	чевли	и	капи	
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(111)	 13870	 (151)	 28/02/2008
(210)	 TM		2006/595	 (220)	 02/06/2006
	 	 (181)	 02/06/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Aktiebolaget Electrolux
 SE-105 45 Stockholm, SE
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

VISI

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	7	-	машини	за	миење	садови	и	делови	за	нив	
особено	 кошници;	 машини	 за	 перење,	 сушалки,	
цедење,	(машини	за	цедење),	машини	за	сушење	
како	 центрифуги,	 валци	 за	 пеглање,	 машини	 за	
пеглање,	 електрични	маталки	 за	домаќинството,	
електрични	мелници	за	домаќинството,	електрични	
мешалки,	мачкалки,	машини	за	кујна	/електрични/,	
мешалки	 /електрични	 апарати	 за	 дробење	
и	 мешање	 намирници/,	 мешалки	 /миксери/,	
машини	 за	 миксирање	 храна,	 процесори	 за	
храна,	електрична	машина	за	сечење,	машина	за	
мелење,	делови	и	опрема	за	сите	погоренаведени	
производи	
кл.	11	-	фрижидери,	замрзнувачи,	шпорети,	скари,	
рерни,	микробранова	печка,	инсталации	и	апарати	
за	климатизација,	вентилатори,	плински	шпорети,	
плочи	 на	 камин,	 плочи	 за	 греење,	 апарати	 за	
прочистување	 на	 водата,	 електричен	 чајник,	
машини	за	подготвување	кафе,	електрични	греачи	
на	 вода,	 прочистувачи	 за	 воздух,	 влажначи	 за	
воздух,	тостери,	електрични	калапи	за	колачиња,	
апарати	 и	 инсталации	 за	 сушење,	 кабини	 за	
сушење,	 сушилници,	 делови	 и	 опрема	 за	 сите	
погоренаведени	производи	

(111)	 13757	 (151)	 15/02/2008
(210)	 TM		2006/598	 (220)	 02/06/2006
	 	 (181)	 02/06/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

„КРИСТАЛ КОМПАНИ” Сејит ДООЕЛ експорт-
импорт

 ул. ЈНА бр. 162, Гостивар, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	29	-	белка	од	јајце,	белтачини	за	прехранбена	
употреба,	 грозје	 /суво/,	 ѓумбир	 /џем/,	желатин	за	

исхрана,	 желиња	 за	 исхрана,	 жолчки	 од	 јајце,	
замрзнато	 овошје,	 зашеќерено	 овошје,	 изматен	
шлаг,	јајца,	јајца	во	прав,	јогурт,	казеин	за	исхрана,	
какао-путер,	 кефир,	 кокос	 (сушен	 кокосов	орев),	
кокосов	 путер,	 кокосова	 маст,	 кокосово	 масло,	
конзервирано,	сушено	и	варено	овошје	и	зеленчук;	
желатин	 за	 исхрана	 (желиња),	 џемови,	 компоти;	
јајца,	 млеко	 и	 млечни	 производи,	 мармалад,	
масла	за	 јадење,	овошје	 (конзервирано	овошје),	
овошна	 каша,	 овошни	 желиња,	 овошни	 кришки,	
овошни	 салати,	 ореви	 (подготвувани	 ореви),	
путер,	путер	(кајмак	за	путер),	пченка	(пченкарно	
масло),	растителни	сокови	за	кујна	
кл.	 30	 -	 ароматични	 препарати	 за	 употреба	
во	 исхраната,	 ароми	 за	 слатки	 (различни	 од	
етеричните	 масла),	 ароми	 /мирудии/	 (различни	
од	 етеричните	 масла),	 бадеми	 (слатки	 врз	 база	
на	бадеми),	бадеми	пржени	во	шеќер,	бадемово	
тесто,	бело	кафе,	бисквити,	бобинки	(брашно	од	
бобинки),	божиќни	дрва	(слатки	за	украсување	на	
божиќните	дрва),	бонбони,	брашно	(јадења	врз	база	
на	брашно),	брашно	(најфино	пченкарно	брашно),	
брашно	 од	 синап,	 бриоши	 /печиво/,	 ванилија	
/арома/,	 ванилин	 /надоместок	 за	 ванилија/,	
вафли,	 врзивни	 средства	 за	 колбаси,	 гликоза	 за	
употреба	 во	 исхраната,	 гриз,	 гуми	 за	 џвакање,	
двопек	/препечен	леб/,	диви	ореви	за	употреба	во	
исхраната,	ѓумбир	/мирудија/,	екстракти	за	исхрана	
згуснувачи	за	готвење	на	прехранбени	продукти,	
јачмен	 /лупен/,	 јачмен	 /толчен/,	 какао,	 какао	
(пијалаци	врз	база	на	какао),	какао	(производи	од	
какао),	 какао	со	млеко,	 карамел	бонбони,	 кари	 /
мирудија/,	кафе,	кафе	(ароми),	кафе	(надоместок	
за	кафе),	кафе	(пијалаци	врз	база	на	кафе),	кафе	
(растителни	производи	кои	го	заменуваат	кафето),	
кафе	 /зелено/,	 ладни	 пијалаци	 /шербет/,	 леб,	
мајонез,	 макарони,	 малтоза,	 марципан	 /слатки	
од	 шеќер	 и	 бадем/,	 матена	 павлака	 (производи	
за	 зацврстување	 на	 матена	 павлака),	 матична	
млеч	 за	 исхрана	 на	 луѓето	 /не	 е	 за	 медицинска	
употреба/,	 мед,	 медени	 слатки,	 меласа,	 меласа	
(сируп	од	меласа),	мелена	пченка,	мента	(бонбони	
од	мента),	мента	за	слатки,	мирудии,	ароматични,	
морска	 вода	 за	 кујна,	морски	 оревчиња,	 мраз	
за	 ладење,	 мраз	 /прехранбен/,	 овошни	
слатки,	палачинки,	пастили	/бонбони/,	пијалаци	
(ароми	 за	 пијалаци)	 различни	 од	 етеричните	
масла,	пијалаци	врз	база	на	какао,	пијалаци	врз	
база	 на	 кафе,	 природни	 засладувачи,	 прополис	
/производ	 на	 пчела/	 за	 употреба	 на	 луѓето,	
пудинзи,	пченкарни	пуканки	/поп	-	корн/,	пченкарни	
снегулки,	 пченкарно	 брашно,	 пченкарно	 брашно	
за	 луѓето,	 саќести	 слатки,	 сендвичи,	 скроб	 за	
употреба	 во	 исхраната,	 скробни	 производи	 за	
употреба	 во	 исхраната,	 слад	 (екстракт	 на	 слад)	
за	 исхрана,	 слад	 (слатки	 од	 слад)	 за	 исхрана,	
слад	за	исхрана,	сладолед,	сладолед	(прашок	за	
сладолед),	сладолед	 (средства	за	зацврстување	
на	 сладоледот),	 слаткарски	 производи,	 слатки,	
слатки,	 слатки	 (прашок	 за	слатки),	 слатки	 (тесто	
за	 слатки),	 слатки	 од	 бадем,	 стапчиња	 -	 слатки,	
суров	 мраз,	 природен	 или	 вештачки,	 тестенини,	
тестенини	за	исхрана,	торти,	украси	за	слатки	/за	
јадење/	за	слатки,	ферменти	за	тесто,	фино	ситно	
печиво,	фондани	/врста	бонбони/,	цикорија	/сурогат	
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на	кафе/,	цимет	/мирудија/,	црн	шеќер,	чаеви	/не	
се	за	медицинска	употреба/,	чај,	 чајни	колачиња	
/мињони/,	 чоколадни	 пијалаци,	 чоколадно	млеко	
/напивка/,	чоколадо,	шајчиња,	шафран	/мирудија/,	
шеќер,	 шеќер	 /жолт/	 за	 употреба	 во	 исхраната,	
шеќерни	 производи,	 шеќерни	 производи	 за	
украсување	божиќни	дрва	
кл.	35	-	услуги	при	продажба	на	големо	и	мало	со:	
ароматични	препарати	за	употреба	во	исхраната,	
ароми	за	слатки	(различни	од	етеричните	масла),	
ароми	/мирудии/	(различни	од	етеричните	масла),	
бадеми	 (слатки	 врз	 база	 на	 бадеми),	 бадеми	
пржени	 во	 шеќер,	 бадемово	 тесто,	 бело	 кафе,	
бисквити,	бобинки	(брашно	од	бобинки),	божиќни	
дрва	 (слатки	за	украсување	на	божиќните	дрва),	
бонбони,	 брашно	 (јадења	 врз	 база	 на	 брашно),	
брашно	 (најфино	 пченкарно	 брашно),	 бриоши	
/печиво/,	 ванилија	 /арома/,	 ванилин	 /надоместок	
за	ванилија/,	вафли,	врзивни	средства	за	колбаси,	
гликоза	 за	 употреба	 во	 исхраната,	 гриз,	 гуми	 за	
џвакање,	 двопек	 /препечен	 леб/,	 диви	 ореви	 за	
употреба	 во	 исхраната,	 ѓумбир	 /мирудија/,	 жита	
(приправки	 од	 жита),	 жита	 (снегулки	 од	 сушени	
жита),	жито	(брашно	од	жито),	замрзната	павлака,	
згуснувачи	за	 готвење	на	прехранбени	продукти,	
зобени	 снегулки,	 какао,	 какао	 (производи	 од	
какао),	 какао	 со	млеко,	 карамел	 бонбони,	 кафе,	
кафе	 (ароми),	 кафе	 (надоместок	 за	 кафе),	 кафе	
(пијалаци	 врз	 база	 на	 кафе),	 кафе	 (растителни	
производи	 кои	 го	 заменуваат	 кафето),	 кафе	 /
зелено/,	 ладни	 пијалаци	 /шербет/,	 леб,	 мајонез,	
макарони,	 малтоза,	 марципан	 /слатки	 од	
шеќер	 и	 бадем/,	 матена	 павлака	 (производи	
за	 зацврстување	 на	 матена	 павлака),	 матична	
млеч	 за	 исхрана	 на	 луѓето	 /не	 е	 за	 медицинска	
употреба/,	 мед,	 медени	 слатки,	 меласа,	 меласа	
(сируп	 од	 меласа),	 мелена	 пченка,	 мента	
(бонбони	 од	 мента),	 мента	 за	 слатки,	 мирудии	
/зачини/,	 мирудии,	 ароматични,	 морска	 вода	 за	
кујна,	морски	оревчиња,	мраз	 за	ладење,	мраз	 /
прехранбен/,	овошни	слатки,	палачинки,	пастили	
/бонбони/,	пијалаци	(ароми	за	пијалаци)	различни	
од	етеричните	масла,	пијалаци	врз	база	на	какао,	
пијалаци	врз	база	на	кафе,	природни	засладувачи,	
прополис	 /производ	 на	 пчела/	 за	 употреба	 на	
луѓето,	 пудинзи,	 пченкарни	 пуканки	 /поп	 -	 корн/,	
пченкарни	снегулки,	пченкарно	брашно,	скроб	за	
употреба	 во	 исхраната	 слад	 (екстракт	 на	 слад)	
за	 исхрана,	 слад	 (слатки	 од	 слад)	 за	 исхрана,	
слад	за	исхрана,	сладолед,	сладолед	(прашок	за	
сладолед),	 сладолед	 (средства	 за	 зацврстување	
на	 сладоледот),	 слаткарски	 производи,	 слатки,	
слатки,	 слатки	 (прашок	 за	 слатки),	 слатки	 (тесто	
за	 слатки),	 слатки	 од	 бадем,	 стапчиња	 -	 слатки,	
суров	мраз,	природен	или	вештачки,	торти,	украси	
за	слатки	/за	јадење/	за	слатки,	ферменти	за	тесто,	
фино	 ситно	 печиво,	 фондани	 /врста	 бонбони/,	
цикорија	/сурогат	на	кафе/,	цимет	/мирудија/,	црн	
шеќер,	чаеви	/не	се	за	медицинска	употреба/,	чај,	
чајни	 колачиња	 /мињони/,	 чоколадни	 пијалаци,	
чоколадно	 млеко	 /напивка/,	 чоколадо,	 шафран	
/мирудија/,	 шеќер,	 шеќер	 /жолт/	 за	 употреба	
во	 исхраната,	 шеќерни	 производи,	 шеќерни	
производи	за	украсување	божиќни	дрва	

(111)	 13731	 (151)	 13/02/2008
(210)	 TM		2006/601	 (220)	 07/06/2006
	 	 (181)	 07/06/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 PODRAVKA Prehrambena industrija d.d.
 Ante Starcevica 32, 48000 KOPRIVNICA, HR
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 зелена,	црвена,	бела,	портокалова
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	29	-	супи;	концентрати	за	супи;	супи	од	месни	
концентрати;	 супи	 од	 зеленчук	 (состојки	 за	
подготвување	супи	од	зеленчук);	супи	од	зеленчук;	
супи	од	бистри,	месни	(бујони)	

(111)	 13730	 (151)	 13/02/2008
(210)	 TM		2006/602	 (220)	 07/06/2006
	 	 (181)	 07/06/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 PODRAVKA Prehrambena industrija d.d.
 Ante Starcevica 32, 48000 KOPRIVNICA, HR
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црно-бел	знак
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	29	-	супи;	концентрати	за	супи;	супи	од	месни	
концентрати;	 супи	 од	 зеленчук	 (состојки	 за	
подготвување	супи	од	зеленчук);	супи	од	зеленчук;	
супи	од	бистри,	месни	(бујони)	
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(111)	 13767	 (151)	 20/02/2008
(210)	 TM		2006/605	 (220)	 09/06/2006
	 	 (181)	 09/06/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Јоанис Макридис
 Солун, ул. Агиос Георгиос бр. 43, GR
(740)	 Валентина	Јовановска	Василева,	адвокат	
	 	ул.	Маршал	Тито	бр.	53/1	1000	Скопје
(540)	

(591)	 бела,	жолта,	сина	и	црна
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	6	-	обични	метали	и	нивните	легури;	метални	
градежни	 материјали;	 метални	 преносни	
конструкции;	 метални	 материјали;	 метални	
материјали	 за	 железнички	 шини;	 жици	 и	 кабли	
од	 обичен	 метал;	 браварски	 производи;	 мали	
метални	производи;	метални	цевки;	производи	од	
метал,		не	се	опфатени	со	другите	класи;	руди	
кл.	19	-	неметали	градежни	материали,	сув	малтер,	
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)	 13679	 (151)	 04/02/2008
(210)	 TM		2006/607	 (220)	 09/06/2006
	 	 (181)	 09/06/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 POSLOVNI SISTEM MERCATOR D.D.
 Dunajska cesta 107, 1113 Ljubljana, SI
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(540)	

(591)	 бела	и	црвена
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	25	-	облека,	обувки,	покривки	за	глава	
кл.	35	-	огласна	дејност	
кл.	38	-	телекомуникации	

(111)	 13715	 (151)	 13/02/2008
(210)	 TM		2006/610	 (220)	 12/06/2006
	 	 (181)	 12/06/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА 

ИНДУСТРИЈА  „АЛКАЛОИД” АД-Скопје
 Бул. Александар Македонски  бр.12, 
 1000  Скопје, MK
(540)	

DIASTOP BS

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	5	-	фармацевтски	препарати	

(111)	 13837	 (151)	 28/02/2008
(210)	 TM		2006/615	 (220)	 14/06/2006
	 	 (181)	 14/06/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 R & B Realty Group, (a limited partnership 

organized and existing under the laws of the state 
of California, United States of America)

	 2222	Corinth	Avenue	,	Los	Angeles,	
 California 90064, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 36	 -	 услуги	 на	 изнајмување	 	 недвижнини	 и	
лизинг	услуги,	сите	вклучени	во	класата	36	

(111)	 13654	 (151)	 04/02/2008
(210)	 TM		2006/616	 (220)	 14/06/2006
	 	 (181)	 14/06/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(300)	 76/652,281		19/12/2005		US
(732)	 Advanced Micro Devices, Inc.
 One AMD Place, P.O. Box 3453, 
 Sunnyvale, California 94088-3453, US
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(540)	

AMD LIVE!

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 9	 -	 компјутери;	 компјутерски	 хардвер;	
периферни	уреди	за	компјутер;	полупроводнички	
уреди;	 интегрирани	 кола;	 микропроцесори;	
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микропроцесорски	модули;	групи	на	микроелементи	
за	 компјутери	 (чипсетови);	 микрокомпјутери;	
безжични	 и	 жичени	 модеми;	 адаптери	 за	 мрежа	
(мрежни	 уреди);	 мрежни	 адаптер	 картичка;	
компјутерски	 управувачки	 софтвер;	 компјутерски	
хардверски	 подсистеми,	 имено	 матични	 плочи,	
картичка	 за	 индивидуално	 вградување	 (daughter	
cards),	 влезни	 единици,	 излезни	 единици,	
централно	 процесирачки	 единици,	 мемориски	
контролери,	 контролери	 на	 периферните	 уреди	
и	 графички	контролери;	и	компјутерски	софтвер,	
имено	компјутерски	софтвер	„алатка”,	софтвер	за	
оперативни	 системи,	 софтвер	 за	 игри,	 софтвер	
за	ЗD	графичко	работење,	продуктивен	софтвер,	
софтвер	за	дигитално	кино,	софтвер	за	креирање	
на	мултимедиски	содржини	и	софтвер	за	вршење	
прилагодувања	 или	 промени	 и	 софтвер	 за	
комуникации	 и	 мрежно	 работење	 за	 употреба	
во	жичените	и	безжичните	мрежни	комуникации;	
сервери	 за	 готови	 програми,	 датотеки,	 веб	
страници	 и	 документи	 (збирки	 на	 податоци	 -	
„фајлови”)	

(111)	 13840	 (151)	 28/02/2008
(210)	 TM		2006/619	 (220)	 15/06/2006
	 	 (181)	 15/06/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 BONGRAIN S.A. 
 (a french Societe Anonyme a directoire et conseil 

de surveillance)
 42 rue Rieussec,78220 VIROFLAY, FR
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

АPETITO
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	29	-	млеко,	сирење,	млешни	производи,	масла	
и	масти	за	јадење	

(111)	 13692	 (151)	 13/02/2008
(210)	 TM		2006/620	 (220)	 15/06/2006
	 	 (181)	 15/06/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Друштво за производство, трговија и услуги на 

големо и мало МУЛТИПРОМ Добре и др. ДОО 
експорт-импорт - Скопје

 ул. „ИНДУСТРИСКА” б.б. , 
 Источна индустриска зона - 1040 Маџари, MK
(540)	

(591)	 жолта,	сина,	црвена,	зелена,	бела	и	кафена
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	30	-	кондиторски	производи
	

(111)	 13777	 (151)	 20/02/2008
(210)	 TM		2006/621	 (220)	 15/06/2006
	 	 (181)	 15/06/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 JCB Co., Ltd. 
 5-1-22 Minami Aoyama Minato-ku,
 Tokyo 107-8686, JP
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црна,	бела,	златна,	сина,	црвена	и	зелена
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	36	-	услуги	за	кредитни	картички;	о6езбедуван,е	
информации	 за	 извештаи	 од	 користење	 на	
кредитните	картички;	издавање	при-пејд	картички;	
услуги	 за	 дебитни	 картички;	 агенции	 за	 наплата	
на	 долгови;	 прибирање	 и	 трансфер	 на	 парични	
побарувања;	 финансиско	 срамнување;	 размена	
на	 пари;	 агенции	 за	 застапување;	 финансиски	
услуги;	 услуги	 за	 заеми;	 електронски	 пренос	 на	
средства;	 гаранции;	 заеми	 за	 плаќање	 на	 рати;	
финансирање	за	плаќање	на	рати-			посредување	
за		плаќање		на	рати;		посредување	за	издавање		на	
патнички	чекови;	давање	под	наем	врз	основа	на	
гаранции;	штедни	банки;	финансиска	евалуација	
во	врска	со	осигурување,	банкарско	и	работење	
со	недвижен						имот;						финансиска						анализа;						
финансиски	 	 	 	 	 	 консултации;	 обезбедување	
финансиски	информации;		издавање	на	вредносни	
бонови;	агенции	за	наплата	на	сметки	за	потрошен		
гас	и	електрична	енергија,	телефонски			сметки			и			
сметки			за			комунални			услуги			и			обезбедување	
информации			во			врска			со			истото;			наплата			
на	 	 	 наемиина;	 	 	 агенции	 	 	 или	 посредуваже	 за	
тргување	 со	 хартии	 од	 вредност;	 обезбедување	
информации	 за	 	 	 	 пазарот	 	 	 	 на	 	 	 хартии	 	 	 од			
вредност;	 	 	 	 посредување	 	 	 за	 	 	 осигурување;	
пресметување	 на	 стапката	 на	 премиите	 за	
осигурување;	 консултации	 за	 осигурување;			
обезбедување	 	 информации	 	 за	 	 осигурување;		
обезбедување	гаранции	за	осигурување;	кредитен	
завод;	истражување	на	долговите	на	друштвата;	
отворање	 на	 фондации	 за	 добротворни	 цели;	
изнајмување	 уреди	 за	 читање	 картички,	 уреди	
за	 запишување	 картички	 и	машини	 и	 опрема	 за	
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обработка	на	уплати	кои	се	користат	во	прометот	
со	 кредитни	 или	 дебитни	 картички;	 агенции	 за	
зачленување	и	раководење	со	членови	и	трговци	
со	кредитни	картички	(продавници	членки)	во	име	
иа	издавачите	на	кредитните	картички
	

(111)	 13661	 (151)	 04/02/2008
(210)	 TM		2006/622	 (220)	 15/06/2006
	 	 (181)	 15/06/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 United States Polo Association
 771 Corporate Drive, Suite 505, Lexington, 

Kentucky 40503, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црвена,	темно	сина	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	25	-	одела	и	јакни,	кошули,	панталони,	кожна	
облека,	 облека	 од	 тексас	 платно,	 платнени	
предмети	за	облекување,	долна	облека,	чорапи,	
кравати,	 обувки,	 облека	 за	 спиење,	 спортска	
облека	(мајци	со	кратки	ракави,	поло	мајци,	гаќички	
за	бањање	и	костими	за	бањање,	дуксеви,	јакни),	
производи	 за	 ладно	 време	 (шешири,	 ракавици,	
шалови,	 капи),	 надворешна	 облека	 (од	 кожа,	 од	
ткаенина	 и	 облека	 за	 дожд),	 ремени	 (кожни	 и	
плетени)	 за	 момчиња	 и	 возрасни	 мажи;	 капути,	
јакни,	панталони,	кошули,	облека	од	тексас	платно,	
кожна	облека,	платнени	предмети	за	облекување,	
долна	облека,	чорапи,	обувки,	облека	за	спиење,	
спортска	 облека	 (мајци	 со	 кратки	 ракави,	 поло	
мајци,	гаќички	за	бањање	и	костими	за	бањање,	
дуксеви,	јакни),	производи	за	ладно	време	(шапки,	
ракавици,	шалови,	капи),	надворешна	облека	(од	
кожа,	 од	 ткаенина	 и	 облека	 за	 дожд),	 ремени	
(кожни	и	плетени)	за	девојчиња	и	жени
	

(111)	 13663	 (151)	 04/02/2008
(210)	 TM		2006/623	 (220)	 15/06/2006
	 	 (181)	 15/06/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 United States Polo Association
 771 Corporate Drive, Suite 505, Lexington, 

Kentucky 40503, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црвена,	темно	сина	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	25	-	одела	и	јакни,	кошули,	панталони,	кожна	
облека,	 облека	 од	 тексас	 платно,	 платнени	
предмети	за	облекување,	долна	облека,	чорапи,	
кравати,	 обувки,	 облека	 за	 спиење,	 спортска	
облека	(мајци	со	кратки	ракави,	поло	мајци,	гаќички	
за	бањање	и	костими	за	бањање,	дуксеви,	јакни),	
производи	 за	 ладно	 време	 (шешири,	 ракавици,	
шалови,	 капи),	 надворешна	 облека	 (од	 кожа,	 од	
ткаенина	 и	 облека	 за	 дожд),	 ремени	 (кожни	 и	
плетени)	 за	 момчиња	 и	 возрасни	 мажи;	 капути,	
јакни,	панталони,	кошули,	облека	од	тексас	платно,	
кожна	облека,	платнени	предмети	за	облекување,	
долна	облека,	чорапи,	обувки,	облека	за	спиење,	
спортска	 облека	 (мајци	 со	 кратки	 ракави,	 поло	
мајци,	гаќички	за	бањање	и	костими	за	бањање,	
дуксеви,	јакни),	производи	за	ладно	време	(шапки,	
ракавици,	шалови,	капи),	надворешна	облека	(од	
кожа,	 од	 ткаенина	 и	 облека	 за	 дожд),	 ремени	
(кожни	и	плетени)	за	девојчиња	и	жени
	

(111)	 13662	 (151)	 04/02/2008
(210)	 TM		2006/624	 (220)	 15/06/2006
	 	 (181)	 15/06/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 United States Polo Association
 771 Corporate Drive, Suite 505, Lexington, 

Kentucky 40503, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

U.S. POLO ASSOCIATION
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	25	-	одела	и	јакни,	кошули,	панталони,	кожна	
облека,	 облека	 од	 тексас	 платно,	 платнени	
предмети	за	облекување,	долна	облека,	чорапи,	
кравати,	 обувки,	 облека	 за	 спиење,	 спортска	
облека	(мајци	со	кратки	ракави,	поло	мајци,	гаќички	
за	бањање	и	костими	за	бањање,	дуксеви,	јакни),	
производи	 за	 ладно	 време	 (шешири,	 ракавици,	
шалови,	 капи),	 надворешна	 облека	 (од	 кожа,	 од	
ткаенина	 и	 облека	 за	 дожд),	 ремени	 (кожни	 и	
плетени)	 за	 момчиња	 и	 возрасни	 мажи;	 капути,	
јакни,	панталони,	кошули,	облека	од	тексас	платно,	
кожна	облека,	платнени	предмети	за	облекување,	
долна	облека,	чорапи,	обувки,	облека	за	спиење,	
спортска	 облека	 (мајци	 со	 кратки	 ракави,	 поло	
мајци,	гаќички	за	бањање	и	костими	за	бањање,	
дуксеви,	јакни),	производи	за	ладно	време	(шапки,	
ракавици,	шалови,	капи),	надворешна	облека	(од	
кожа,	 од	 ткаенина	 и	 облека	 за	 дожд),	 ремени	
(кожни	и	плетени)	за	девојчиња	и	жени	

(111)	 13660	 (151)	 04/02/2008
(210)	 TM		2006/625	 (220)	 16/06/2006
	 	 (181)	 16/06/2016
	 	 (450)	 30/04/2008

13660



Glasnik, 15/2,  str. 213-351, april 2008 Skopje

Trgovski marki

310

(732)	 Unilever N.V.
 Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(540)	

TORSION

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	21	 -	 четкички	 за	 заби,	 прибор	и	 предмети	 за	
чистење	 и	 нега	 на	 забите,	 јазикот	 и	 непцата;	
чепкалки	 за	 заби,	 држачи	 за	 четки	 за	 заби	 и	
чепкалки	за	заби,	кои	не	се	од	благородни	метали,	
забен	конец,	тоалетен	прибор	

(111)	 13593	 (151)	 04/02/2008
(210)	 TM		2006/626	 (220)	 16/06/2006
	 	 (181)	 16/06/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 BENJAMIN MOORE & CO. 
 chestnut ridge road 51 montvale, nj 07645, US
(740)	 ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ	А.Д.	СКОПJЕ		
	 бул.	„Кузман	Јосифовски	Питу„	28	лок.8,	
	 1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	2	-	бои,	основни	бои,	фирнајзи,	лакови,	бои	за	
дрво,	смеси	за	запушување	и	премази	во	вид	на	
бои	

(111)	 13765	 (151)	 20/02/2008
(210)	 TM		2006/627	 (220)	 16/06/2006
	 	 (181)	 16/06/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 KOSS CORPORATION, 
 а Delaware corporation
 4129 North Port Washington Avenue, Milwaukee, 

Wisconsin 53212-1052, US
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

COBALT

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	9	-	стерео	слушалки	за	на	глава	

(111)	 13839	 (151)	 28/02/2008
(210)	 TM		2006/630	 (220)	 19/06/2006
	 	 (181)	 19/06/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 WYETH  
 a Delaware corporation,
 Five Giralda Farms, Madison, 
 New Jersey 07940-0874, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

PREVENAR 13
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	5	-	вакцини	за	луѓе	

(111)	 13864	 (151)	 28/02/2008
(210)	 TM		2006/632	 (220)	 19/06/2006
	 	 (181)	 19/06/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 ДПТУ ГАЛЕНИУС д.о.о.
 Перо Наков бб (МЗТ-Опрема) 1000 Скопје, MK
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 бела	и	сребрена
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	3	-	средства	за	белење	и	други	супстанции	за	
перење;	препарати	за	чистење,	полирање,	триење	
(рибање)	 и	 нагризување;	 сапуни,	 парфимерија,	
етерични	масла,	 козметички	производи,	лосиони	
за	коса;	препарати	за	нега	на	забите	
кл.	 16	 -	 хартија,	 картон	 и	 производи	 од	 нив,	
што	не	 се	 опфатени	 со	другите	 класи;	 печатени	
работи;	 книговезнички	 материјал;	 фотографии;	
канцелариски	материјал;	лепила	за	канцелариска	
и	 куќна	 употреба;	 сликарски	 прибор;	 четкички;	
машини	 за	 пишување	 и	 канцелариски	 прибор	
(освен	 мебел);	 материјали	 за	 инструкции	 и	
настава	(освен	апарати);	палстични	материјали	за	
пакување,	што	не	се	опфатени	со	другите	класи;	
карти	за	играње,	печатарски	букви;	клишиња	

(111)	 13626	 (151)	 31/01/2008
(210)	 TM		2006/634	 (220)	 19/06/2006
	 	 (181)	 19/06/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 KIA MOTORS CORPORATION
 231 Yangjae-dong, Seocho-gu, 
 Seoul 137-938, KR
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(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

ORFEO

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 12	 -	 патнички	 возила,	 камиони,	 автобуси,	
минибуси,	 приколки,	 мини	 приколки,	 омнибуси,	
превозни	средства	на	четири	тркала	

(111)	 13735	 (151)	 13/02/2008
(210)	 TM		2006/635	 (220)	 20/06/2006
	 	 (181)	 20/06/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Deutsche Telekom AG
 Friedrich-Ebert-Allee 140, D-53113 Bonn, DE
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

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

Т-СИСТЕМС

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	9	-	eлектрични,	електронски,	оптички,	апарати	
и	 инструменти	 за	 мерење,	 сигнализација,	
контрола	 или	 обука	 (вклучени	 во	 класата	 09);	
апарати	 за	 снимање,	 трансмисија,	 обработка	 и	
репродукција	на	звук,		слики	или	податоци;	носачи	
на	 податоци	 што	 се	 задвижуваат	 машински;	
автомати	 и	механизми	 за	 автоматски	 уреди	што	
се	задвижуваат	со	претходно	уфрлување	парички;	
опрема	 и	 компјутери	 за	 обработка	 на	 податоци;	
компјутерски	 програми	 (сложени),	 компјутерски	
софтвери	(сложени)	
кл.	 38	 -	 телекомуникациски	 услуги,	 управување	
и	 изнајмување	 опрема	 за	 телекомуникации,	
особено	за	прикажување	и	телевизија;	собирање	
и	обезбедување	вести	и	информации,	собирање	
и	 обезбедување	 податоци,	 особено	 пренос	
на	 податоци	 во	 комуникација,	 податоци	 и	
компјутерски	 мрежи;	 обезбедување	 пристап	 на	
податоци	во	комуникација	и	компјутерски	мрежи	
кл.	 42	 -	 услуги	 на	 компјутерско	 програмирање;	
услуги	на	база	на	податоци,	особено	изнајмување	
време	 за	 пристап	 на	 бази	 на	 податоци	 и	 за	
управување	 со	 бази	 на	 податоци;	 услуги	 на	
изнајмување	врзани	за	опрема	за	процесуирање	
на	податоци	и	компјутери;	услуги	на	проектирање,	
конструкција	 и	 планирање	 врзани	 за	 опрема	 за	
телекомуникации	 во	 технички	цели,	 индустриски	
анализи	и	истражувачки	услуги	

(111)	 13734	 (151)	 13/02/2008
(210)	 TM		2006/636	 (220)	 20/06/2006
	 	 (181)	 20/06/2016
	 	 (450)	 30/04/2008

(732)	 Deutsche Telekom AG
 Friedrich-Ebert-Allee 140, D-53113 Bonn, DE
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

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

T-МОБАЈЛ

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	9	-	eлектрични,	електронски,	оптички,	апарати	
и	 инструменти	 за	 мерење,	 сигнализација,	
контрола	 или	 обука	 (вклучени	 во	 класата	 09);	
апарати	 за	 снимање,	 трансмисија,	 обработка	 и	
репродукција	на	звук,	слики	или	податоци;	носачи	
на	 податоци	 што	 се	 задвижуваат	 машински;	
автомати	 и	механизми	 за	 автоматски	 уреди	што	
се	задвижуваат	со	претходно	уфрлување	парички;	
опрема	 и	 компјутери	 за	 обработка	 на	 податоци;	
компјутерски	 програми	 (сложени),	 компјутерски	
софтвери	(сложени)	
кл.	 38	 -	 телекомуникациски	 услуги,	 управување	
и	 изнајмување	 опрема	 за	 телекомуникации,	
особено	за	прикажување	и	телевизија;	собирање	
и	обезбедување	вести	и	информации,	собирање	
и	 обезбедување	 податоци,	 особено	 пренос	
на	 податоци	 во	 комуникација,	 податоци	 и	
компјутерски	 мрежи;	 обезбедување	 пристап	 на	
податоци	во	комуникација	и	компјутерски	мрежи	
кл.	 42	 -	 услуги	 на	 компјутерско	 програмирање;	
услуги	на	база	на	податоци,	особено	изнајмување	
време	 за	 пристап	 на	 бази	 на	 податоци	 и	 за	
управување	 со	 бази	 на	 податоци;	 услуги	 на	
изнајмување	врзани	за	опрема	за	процесуирање	
на	податоци	и	компјутери;	услуги	на	проектирање,	
конструкција	 и	 планирање	 врзани	 за	 опрема	 за	
телекомуникации	 во	 технички	цели,	 индустриски	
анализи	и	истражувачки	услуги	

(111)	 13733	 (151)	 13/02/2008
(210)	 TM		2006/637	 (220)	 20/06/2006
	 	 (181)	 20/06/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Deutsche Telekom AG
 Friedrich-Ebert-Allee 140, D-53113 Bonn, DE
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

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

T-ОНЛАЈН

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	9	-	eлектрични,	електронски,	оптички	,	апарати	
и	 инструменти	 за	 мерење,	 сигнализација,	
контрола	 или	 обука	 (вклучени	 во	 класата	 09);	
апарати	 за	 снимање,	 трансмисија,	 обработка	 и	
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репродукција	на	звук,	слики	или	податоци;	носачи	
на	 податоци	 што	 се	 задвижуваат	 машински;	
автомати	 и	 механизми	 за	 автоматски	 уреди	што	
се	задвижуваат	со	претходно	уфрлување	парички;	
опрема	 и	 компјутери	 за	 обработка	 на	 податоци;	
компјутерски	 програми	 (сложени),	 компјутерски	
софтвери	(сложени)	
кл.	 38	 -	 телекомуникациски	 услуги,	 управување	
и	 изнајмување	 опрема	 за	 телекомуникации,	
особено	за	прикажување	и	телевизија;	собирање	
и	обезбедување	вести	и	информации,	собирање	
и	 обезбедување	 податоци,	 особено	 пренос	 на	
податоци	во	комуникација,	податоци	и	компјутерски	
мрежи;	 обезбедување	 пристап	 на	 податоци	 во	
комуникација	и	компјутерски	мрежи	
кл.	 42	 -	 услуги	 на	 компјутерско	 програмирање;	
услуги	на	база	на	податоци,	особено	изнајмување	
време	 за	 пристап	 на	 бази	 на	 податоци	 и	 за	
управување	 со	 бази	 на	 податоци;	 услуги	 на	
изнајмување	врзани	за	опрема	за	процесуирање	
на	податоци	и	компјутери;	услуги	на	проектирање,	
конструкција	 и	 планирање	 врзани	 за	 опрема	 за	
телекомуникации	 во	 технички	 цели,	 индустриски	
анализи	и	истражувачки	услуги	

(111)	 13736	 (151)	 13/02/2008
(210)	 TM		2006/638	 (220)	 20/06/2006
	 	 (181)	 20/06/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Deutsche Telekom AG
 Friedrich-Ebert-Allee 140, D-53113 Bonn, DE
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

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

T-KOM

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	9	-	eлектрични,	електронски,	оптички,	апарати	
и	 инструменти	 за	 мерење,	 сигнализација,	
контрола	 или	 обука	 (вклучени	 во	 класата	 09);	
апарати	 за	 снимање	 ,	 трансмисија,	 обработка	 и	
репродукција	на	звук	,	слики	или	податоци;	носачи	
на	 податоци	 што	 се	 задвижуваат	 машински;	
автомати	 и	 механизми	 за	 автоматски	 уреди	што	
се	задвижуваат	со	претходно	уфрлување	парички;	
опрема	 и	 компјутери	 за	 обработка	 на	 податоци;	
компјутерски	 програми	 (сложени),	 компјутерски	
софтвери	(сложени)	
кл.	 38	 -	 телекомуникациски	 услуги,	 управување	
и	 изнајмување	 опрема	 за	 телекомуникации,	
особено	за	прикажување	и	телевизија;	собирање	
и	обезбедување	вести	и	информации,	собирање	
и	 обезбедување	 податоци,	 особено	 пренос	 на	
податоци	во	комуникација,	податоци	и	компјутерски	
мрежи;	 обезбедување	 пристап	 на	 податоци	 во	
комуникација	и	компјутерски	мрежи	

кл.	 42	 -	 услуги	 на	 компјутерско	 програмирање;	
услуги	на	база	на	податоци,	особено	изнајмување	
време	 за	 пристап	 на	 бази	 на	 податоци	 и	 за	
управување	 со	 бази	 на	 податоци;	 услуги	 на	
изнајмување	врзани	за	опрема	за	процесуирање	
на	податоци	и	компјутери;	услуги	на	проектирање,	
конструкција	 и	 планирање	 врзани	 за	 опрема	 за	
телекомуникации	 во	 технички	цели,	 индустриски	
анализи	и	истражувачки	услуги	

(111)	 13701	 (151)	 07/02/2008
(210)	 TM		2006/642	 (220)	 20/06/2006
	 	 (181)	 20/06/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Стопанска Банка АД-Скопје
 ул.”11 Октомври” бр.7, Скопје, MK
(540)	

(591)	 розово-виолетова
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 36	 -	 осигурување,	 финансиски	 работи,	
монетарни	работи,	работи	поврзани	со	недвижен	
имот	

(111)	 13634	 (151)	 31/01/2008
(210)	 TM		2006/646	 (220)	 21/06/2006
	 	 (181)	 21/06/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Aktsionerno Droujestvo 
 BULGARTABAC HOLDING
 62, Graf Ignatiev Str. 1000 Sofia , BG
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ	
	 бул.	„Кочо	Рацин”	бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	34	 -	 суров	 тутун,	 обработени	 и	 преработени	
тутунски	производи,	цигари,	цигарилоси,	филтер	
цигари,	 хартија	 за	 цигари,	 лулиња	 и	 чибуци	 за	
цигари,	 пушачки	 артикли,	 кибрити,	 запалки	 и	
пепелници	
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(111)	 13635	 (151)	 31/01/2008
(210)	 TM		2006/647	 (220)	 21/06/2006
	 	 (181)	 21/06/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Aktsionerno Droujestvo 
 BULGARTABAC HOLDING
 62, Graf Ignatiev Str. 1000 Sofia , BG
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ	
	 бул.	„Кочо	Рацин”	бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	34	 -	 суров	 тутун,	 обработени	 и	 преработени	
тутунски	производи,	цигари,	цигарилоси,	филтер	
цигари,	 хартија	 за	 цигари,	 лулиња	 и	 чибуци	 за	
цигари,	 пушачки	 артикли,	 кибрити,	 запалки	 и	
пепелници	

(111)	 13627	 (151)	 31/01/2008
(210)	 TM		2006/648	 (220)	 21/06/2006
	 	 (181)	 21/06/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Друштво за производство и трговија МЛЕКАРА 

ЗДРАВЈЕ - РАДОВО ДОО 
 Село Радово, Босилово, Струмица, MK
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

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

(591)	 црвена,	жолта	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 29	 -	 месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч,	 месни	
преработки,	 конзервирано,	 сушено	 и	 варено	
овошје	и	зеленчук,	желе,	џемови,	компоти,	 јајца,	
млеко	и	млечни	производи,	 (јогурт,	путер,	 какао-
путер,	 чоколаден	 путер	 со	 лешници,	 млеко,	

чоколадно	 млеко,	 млечни	 производи,	 млечни	
напивки,	 крем,	 павлака,	 сирење,	 биено	 сирење,	
кашкавал),	масла	за	јадење	и	масти	
кл.	30	-	сладолед,	мед	
кл.	 31	 -	 земјоделски,	 градинарски	 и	 шумски	
производи	и	зрнести	производи	што	не	се	опфатени	
со	другите	класи,	животни	(живи),	свежо	овошје	и	
зеленчук,	семиња,	билки	и	природно	цвеќе,	храна	
за	животни,	пивски	слад	

(111)	 13680	 (151)	 01/02/2008
(210)	 TM		2006/651	 (220)	 22/06/2006
	 	 (181)	 22/06/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 The Coca-Cola Company
 One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, US
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

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

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	32	-	пиво,	минерални	и	газирани	води	и	други	
безалкохолни	 пијалаци;	 овошни	 пијалаци	 и	
овошни	сокови;	сирупи	и	концентрати	за	правење	
пијалаци	

(111)	 13796	 (151)	 20/02/2008
(210)	 TM		2006/652	 (220)	 22/06/2006
	 	 (181)	 22/06/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 WYETH  a Delaware corporation,
 Five Giralda Farms, Madison, 
 New Jersey 07940-0874, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

APRELA
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 5	 -	 фармацевтски	 препарати	 за	 третирање	
состојби	 на	 менопауза	 и	 пост-менопауза	 кај	
жените	

(111)	 13797	 (151)	 20/02/2008
(210)	 TM		2006/655	 (220)	 22/06/2006
	 	 (181)	 22/06/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 WYETH  a Delaware corporation,
 Five Giralda Farms, Madison, 
 New Jersey 07940-0874, US
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(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

BRILENCE

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 5	 -	 фармацевтски	 препарати	 за	 третирање	
состојби	 на	 менопауза	 и	 пост-менопауза	 кај	
жените	

(111)	 13795	 (151)	 20/02/2008
(210)	 TM		2006/656	 (220)	 22/06/2006
	 	 (181)	 22/06/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Cisco Technology, Inc., (California corporation)
 170 West Tasman Drive San Jose, 
 California 95134, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

CISCO

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 9	 -	 компјутерски	 хардвер	 и	 софтвер	 за	
интерконекција,	 управување,	 осигурување	
и	 работење	 на	 локални	 и	 глобални	 мрежи	 и	
телефонски	 системи;	 телефони;	 телефонски	
слушалки;	 електронски	 комуникациски	 уреди;	
безжични	 комуникациски	 уреди;	 целуларни	 и	
безжични	 телефони;	 телекомуникациска	 опрема;	
телефонски	 системи;	 компјутерски	 хардвер	 и	
софтвер	за	складирање	
кл.	 38	 -	 телекомуникациски	 услуги;	 давање	 он-
лајн	информации	на	полето	на	телекомуникации	
и	 телефонски	 системи;	 телекомуникациски	
интеграциски	услуги;	обезбедување	 	 телефонски	
системи	
кл.	 41	 -	 образовни	 услуги,	 имено	 обука	 во	
училница,	работилници,	конференции,	семинари,	
за	 компјутерско	 умрежување,	 безжични	 мрежи,	
компјутерски	 системи,	 телекомуникациски	
системи,	 ИП	 телефонија;	 забавни	 услуги	 имено	
пренос	преку	безжични	мрежи;	услуги	на	тестирање	
за	 одредување	 професионални	 способности	 на	
полето	 на	 умрежување,	 компјутерски	 системи,	
телекомуникациски	 системи,	 ИП	 телефонија;	
он-лајн	 услуги,	 имено	 давање	 информации	 на	
он-лајн	 трговија,	 компјутерски	 мрежи,	 безжични	
мрежи,	 тестирање,	 компјутерски	 системи,	
телекомуникациски	 системи,	 ИП	 телефонски	
системи,	 складирање,	 обезбедување,	 звучни	 и	
безжични	комуникации	
кл.	 42	 -	 компјутерски	 консалтинг	 и	 услуги	 на	
поддршка;	 услуги	 за	 поддршка	 на	 клиенти	 во	

врска	 со	 компјутерски	 хардвер,	 компјутерски	
софтвер,	 компјутерска	мрежна	 опрема	 и	 услуги,	
телефонски	системи,	телекомуникациска	опрема,	
ИП	 телефонија,	 пренос	 преку	 безжични	 мрежи;	
телекомуникациски	 системи;	 дизајнирање	 на	
компјутерски	мрежи,	дизајнирање	на	складирање,	
обезбедување	 мрежи,	 звучни	 и	 безжични	
комуникации	

(111)	 13688	 (151)	 07/02/2008
(210)	 TM		2006/657	 (220)	 22/06/2006
	 	 (181)	 22/06/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 МАКСИ ЛС ДООЕЛ ТЕТОВО
 ул. А.Здравковски бр.28, Тетово, MK
(540)	

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

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	3	-	влажни	шамичиња,	шамичиња	за	еднократна	
употреба	
кл.	 5	 -	 хигиенски	 пелени	 и	 салфети,	 хигиенски	
производи	за	лични	цели	за	еднократна	употреба,	
женски	влошки	и	тампони	
кл.	16	-	бебешки	пелени	од	хартија	и	целулоза	за	
еднократна	употреба,	носни	шамичиња	од	хартија	
и	целулоза	за	еднократна	употреба,
салфети	од	хартија	и	целулоза,	тоалетна	хартија	
кл.	 25	 -	 пелени	 за	 бебиња	 (не	 се	 од	 хартија),	
пелени	за	новороденчиња	

(111)	 13732	 (151)	 13/02/2008
(210)	 TM		2006/659	 (220)	 23/06/2006
	 	 (181)	 23/06/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Deutsche Telekom AG
 Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

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

(591)	 виолетова,	бела	и	црна
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	9	-	електрични,	електронски,	оптички,	апарати	и	
инструменти	за	мерење	,	сигнализација,	контрола	
или	 обука;	 апарати	 за	 снимање,	 трансмисија,	
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обработување	 и	 репродукција	 на	 звук,	 слики	
или	податоци(опфатени	во	класата	9);	носачи	на	
податоци	што	се	задвижуваат	машински,	особено	
магнетски,	 електронски	 и	 оптички	 носачи	 на	
податоци	за	снимање,	репродукција,	трансмисија	
и	 процесуирање	 на	 звук;	 автомати	 и	 механизми	
за	 автоматски	 уреди	 што	 се	 задвижуваат	 со	
претходно	 уфрлување	 парички;	 опрема	 и	
компјутери	за	обработка	на	податоци	
кл.	 16	 -	 печатарски	 производи	 ,	 особено	
одбележани	 и/или	 отпечатени	 карти	 од	 картон	
или	пластика	;	материјали	за	учење	и	инструкции	
(освен	 апарати);	 канцелариски	 прибор	 (освен	
мебел)	
кл.	 35	 -	 огласување	 и	 водење	 комерцијални	
работи;	 систематизација	 и	 превод	 на	 податоци	
и	 информации	 во	 компјутерски	 датабази;	
продажни	услуги	за	телекомуникации	и	апарати	и	
инструменти	за	пренос	на	податоци	
кл.	36	-	финансиски	услуги,	услуги	на	управување	
со	недвижности	
кл.	38	-	телекомуникациски	услуги,	управување	и	
изнајмување	опрема	за	телекомуникација,	особено	
за	прикажување	и	телевизија;		електронски	пренос	
на	информации	во	областа	на	културата,	спортот,	
работењето,		образованието	и	училиштата	како	и	
на	слободното	време	и	забавата	
кл.	 42	 -	 услуги	 на	 компјутерско	 програмирање;	
услуги	на	бази	на	податоци,	особено	изнајмување	
време	 за	 пристап	 на	 бази	 на	 податоци	 и	 за	
управување	 со	 бази	 на	 податоци;	 услуги	 на	
изнајмување	врзани	за	опрема	за	процесуирање	
на	 податоци	 и	 компјутери;	 развој	 и	 одржување	
на	 база	 на	 податоци;	 услуги	 на	 изнајмување	
врзани	 за	 опрема	 за	 обработка	 на	 податоци	 за	
телекомуникации	

(111)	 13919	 (151)	 03/03/2008
(210)	 TM		2006/662	 (220)	 23/06/2006
	 	 (181)	 23/06/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Revah Holdings, Inc., (Delaware corporation)
 1501 S. Rio Vista Avenue Los Angeles, 
 California 90023, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална

(510, 511)

кл.	25	-	облека	

(111)	 13929	 (151)	 10/03/2008
(210)	 TM		2006/663	 (220)	 23/06/2006
	 	 (181)	 23/06/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Македонска берза на хартии од вредност  АД 

СКОПЈЕ
 ул. Мито Хаџивасилев- Јасмин бр. 20, 
 1000 Скопје, MK
(540)	

(591)	 жолта,	сива,	црна,	бела,	светло	сива,	темно	сива
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 36	 -	 осигурување,	 финансиски	 работи,	
монетарни	работи,	работи	поврзани	за	недвижен	
имот	

(111)	 13619	 (151)	 31/01/2008
(210)	 TM		2006/664	 (220)	 26/06/2006
	 	 (181)	 26/06/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Aktsionerno Droujestvo 
 BULGARTABAC HOLDING
 62, Graf Ignatiev Str., 1000 Sofia, BG
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ	
	 бул.	„Кочо	Рацин”	бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	34	-	суров	тутун,	обработени	и/или	преработени	
тутунски	производи,	цигари,	цигарилоси,	филтер	
цигари,	 хартија	 за	 цигари,	 лулиња	 и	 чибуци	 за	
цигари,	 пушачки	 артикли,	 кибрити,	 запалки,	
запалки	и	пепелници	
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(111)	 13859	 (151)	 27/02/2008
(210)	 TM		2006/667	 (220)	 27/06/2006
	 	 (181)	 27/06/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 COMPAGNIE GERVAIS DANONE 
 (a French company)
 17 boulevard Haussmann, 75009 Paris, FR
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црвена,	сина	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	29	 -	овошен	компот,	џем,	овошно	пире,	желе,	
млеко,	 млеко	 во	 прав,	 гелизирано,	 зачинето	 и	
измиксирано	 млеко;	 млечни	 производи,	 имено:	
млечни	 десерти,	 јогурти,	 јогурти	 за	 пиење,	
десертни	 кремови,	 кремови,	 слатки	 кремови,	
свежи	 кремови,	 путер,	 премази	 од	 сирење,	
сирења,	 зрело	 сирење,	 зрело	 сирење	 со	мувла,	
несозреано	 свежо	 сирење	 и	 сирење	 во	 расол,	
бело	дробено	кравјо	сирење	(германско	сирење),	
свежо	 сирење	 продавано	 и	 како	 течно	 и	 како	
паста,	 обични	 или	 зачинети	 напивки	 составени	
главно	 од	млеко	 или	млечни	 производи,	 млечни	
напивки	 главно	 направени	 од	 млеко,	 млечни	
напивки	 што	 содржат	 овошје;	 ферментирани	
обични	или	зачинети	млечни	производи;	масла	за	
јадење,	маслиново	масло,	масти	за	јадење	

(111)	 13854	 (151)	 27/02/2008
(210)	 TM		2006/668	 (220)	 27/06/2006
	 	 (181)	 27/06/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(300)	 78/784349		03/01/2006		US
(732)	 Motorola,Inc.,a Delaware corporation
 1303 E. Algonquin Road,Schaumburg,
 IL 60196, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

CRYSTALTALK
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 9	 -	 телефони,	 мобилни	 телефони,	 радио	
телефони,	 пејџери,	 двосмерни	 радио	 уреди,	
радио	 предаватели,	 радио	 приемници,	 радио	
примо-предаватели,	 електронски	 роковници	
и	 адресари	 (еlectronic	 organizers),	 и	 додатна	
опрема	 за	 напред	 наведените	 производи,	
особено	 слушалки	 и	 комплети	 на	 слушалки	 со	
микрофон,	 микрофони,	 звучници,	 торби	 и	 кутии	

за	наведените	производи	и	футроли	и	носачи	за	
појас;	 компјутерски	 софтвер	 и	 програми	 што	 се	
користат	 за	пренос	или	репродукција	или	прием	
на	звук,	слики,	видео	записи	или	податоци	преку	
телекомуникациска	 мрежа	 или	 системи	 помеѓу	
терминали	 и	 за	 подобрување	 и	 олеснување	 на	
користење	 и	 пристап	 кон	 компјутерски	 мрежи	
и	 телефонски	 мрежи;	 компјутерски	 софтвер	 за	
управување	 со	 базата	 на	 податоци	 од	 општа	
намена;	 компјутерски	 софтвер	 за	 елетронско	
трговско	 делување	 што	 му	 овозможува	 на	
корисникот	безбедно	да	праќа	нарачки	и	да	врши	
исплати	 во	 областа	 на	 електронски	 деловни	
трансакции	 преку	 глобални	 компјутерски	 мрежи	
или	телекомуникациски	мрежи;	софтвер	за	обука	
и	 техничка	 поддршка	 за	 компјутери	 и	 мобилни	
телефони	од	областа	на	комуникациите;	софтвер	
на	 компјутерски	 игрички	 за	 мобилни	 уреди;	
компјутерски	 софтвер	 и	 програми	 што	 содржат	
музика,	 филмови,	 анимации,	 електронски	
книги;	 компјутерски	 софтвер	 за	 дистрибуција	 на	
информации	 и	 интерактивна	 мултимедијална	
содржина	што	содржи	текст,	слики,	видео	записи	
и	звук	за	корисници	во	областа	на	комуникацијата;	
компјутерски	софтвер	и	програми	за	управување	и	
функционирање	на	безжични	телекомуникациски	
уреди;	 компјутерски	 софтвер	 за	 пристап,	
пребарување,	 индексирање	 и	 преземање	
информации	и	податоци	од	глобални	компјутерски	
мрежи	 и	 глобални	 комуникациски	 мрежи,	 и	 за	
прегледување	 и	 движење	 по	 вебстраниците	 на	
овие	 мрежи;	 компјутерски	 софтвер	 за	 праќање	
и	 примање	 кратки	 пораки	 и	 електронска	 пошта	
и	 за	 филтрирање	 на	 нетекстуални	 информации	
од	 податоци;	 аналогни	 и	 дигитални	 радио	
примопредаватели	 или	 приемници	 за	 пренос	 на	
податоци,	 говор,	 слики	и	видео	 записи;	 софтвер	
за	 електронски	 игри	 за	 мобилни	 уреди;	 камери,	
особено	фотоапарати,	дигитални	камери,	филмски	
камери,	 видео	 камери;	 системи	 и	 уреди	 за	
електрични	парични	трансакции,	особено	„смарт”	
картички,	 читачи	 на	 „смарт”	 картичките;	 машини	
за	 сметање;	 картички	 за	 комуникациски	намени,	
особено	картички	со	податоци,	модемски	картички	
и	 факсмодемски	 картички	 за	 комуникациски	
намени,	сите	за	употреба	со	комуникациски	уреди;	
модеми,	уреди	за	глобално	позиционирање	(ГПУ),	
батерии,	полначи	за	батерии,	адаптери	за	струја	
и	антени	
кл.	 38	 -	 услуга	 на	 безжична	 телефонија	 и	
електронски	 пренос	 на	 податоци	 и	 документи	
преку	компјутерски	терминали	

(111)	 13591	 (151)	 28/01/2008
(210)	 TM		2006/670	 (220)	 27/06/2006
	 	 (181)	 27/06/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Nintendo Co., Ltd.
 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, 
  Kyoto-shi, Kyoto, JP
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје

13859



Glasnik, 15/2,  str. 213-351, april 2008 Skopje   

Trgovski marki

317

(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	28	-	рачни	апарати	за	игри	со	екран	од	течен	
кристал;	 адаптери	 на	 наизменична	 струја	 за	
рачни	апарати	за	игри	со	екран	од	течен	кристал;	
делови	и	елементи	 за	рачни	апарати	 за	игри	со	
екран	 од	 течен	 кристал;	 карти	 за	 играње;	 други	
играчки;	карти	со	игри	и	нивни	прибор;	машини	и	
апарати	за	игри;	машини	и	апарати	за	забава,	за	
употреба	во	забавни	паркови	(различни	од	машини	
за	 видео	 игри	 што	 се	 активираат	 со	 метални	
пари);	 кукли;	 динамички	 игри	 (што	 завршуваат	
со	 збирен	 резултат);	 јапонски	 шах	 (игри	 шоги);	
јапонски	карти	за	играње	(утагарута);	коцки;	игри	
со	шах;	 дама	 (комплети	 за	 игра	 „дама”);	 апарат	
за	маѓионичарство;	комплети	за	домино;	јапонски	
карти	 за	 играње	 (ханафуда);	 маџонг	 (кинеска	
игра	со	домино);	опрема	за	билијард;	играчки	за	
домашни	миленчиња;	спортска	опрема;	рибарски	
прибор	
кл.	41	-	услуги	за	игри	што	се	нудат	преку	централен	
компјутер	(од	компјутерска	мрежа);	услуги	за	игри	
што	се	нудат	преку	интернет;	услуги	за	игри	што	се	
нудат	преку	средствата	за	комуникации,	со	помош	
на	апарат	за	кориснички	видео	игри;	услуги	за	игри	
што	 се	 нудат	 преку	 средствата	 за	 комуникации,	
со	помош	на	рачни	апарати	за	игри	со	екран	од	
течен	кристал;		услуги	за	игри	што	се	нудат	преку	
средствата	за	комуникации,	со	помош	на	машини	
за	видео	игри	што	се	активираат	со	метални	пари;	
обезбедување			програми			за			кориснички			видео			
игри	 	 	по	 	 	пат	 	 	на	 	 	безжична	комуникација	 (не	
може	да	се	преземаат);	обезбедување	програми	за	
рачни	апарати	за	игри	со	екран	од	течен	кристал,	
по	пат	на	безжична	комуникација	(не	може	да	се	
преземаат);	 обезбедување	 програми	 за	 машини	
за	видео	игри	што	се	активираат	со	метални	пари,	
по	пат	на	безжична	комуникација	(	не	може	да	се	
преземаат);	обезбедување	програми	за	компјутери	
по	пат	на	безжична	комуникација	(не	може	да	се	
преземаат);	 разонода;	 забава;	 информации	 за	
забава;	 информации	 за	 рекреација;	 коцкање;	
обезбедување	услуги	за	забава	што	се	активираат	
со	 метални	 пари;	 обезбедување	 звуци	 и	 слики	
преку	 средствата	 за	 комуникации,	 со	 помош	 на	
апарати	за	кориснички	видео	игри	(не	може	да	се	
преземаат);	 обезбедување	 звуци	 и	 слики	 преку	
средствата	 за	 комуникации,	 со	 помош	 на	 рачни	
апарати	 за	 игри	 со	 екран	 од	 течен	 кристал	 (не	
може	 да	 се	 преземаат);	 обезбедување	 звуци	 и	
слики	преку	средствата	за	комуникации,	со	помош	
на	 машини	 за	 видео	 игри	 што	 се	 активираат	
со	 метални	 пари	 (	 не	 може	 да	 се	 преземаат);	
обезбедување	 програми	 преку	 средствата	
за	 комуникации,	 со	 помош	 на	 апарати	 за	
кориснички	видео	игри	(не	може	да	се	преземаат);	
обезбедување	 програми	 преку	 средствата	 за	
комуникации,	со	помош	на	рачни	апарати	за	игри	со	

екран	од	течен	кристал	(не	може	да	се	преземаат);	
обезбедување	 програми	 преку	 средствата	 за	
комуникации,	 со	 помош	 на	 машини	 за	 видео	
игри	 што	 се	 активираат	 со	 метални	 пари	 (не	
може	да	се	преземат);	организација,	раководење	
или	 подготвување	 настани	 со	 видео	 игри;	
изнајмување	софтвер	за	видео	игри;	изнајмување	
софтвер	 за	 рачни	 апарати	 за	 игри;	 курсеви	 за	
коресподенција	 информации	 за	 образование;	
услуги	 за	 образование;	 обука	 за	 гимнастика;	
забавишта;	 подготвување	 и	 водење	 семинари;	
клупски	 услуги	 (забава	 или	 образование);	
организирање	 натпревари	 (образование	 или	
забава);	организирање	изложби	за	 културни	или	
образовни	 цели;	 обезбедување	 	 	 електронски			
публикации			што			се			достапни			преку			централен	
компјутер	 (не	може	 да	 се	 преземаат);	 услуги	 на	
подвижни	 библиотеки;	 објавување	 електронски	
работни	површини;	објавување	книги;	објавување	
книги	 и	 списанија	 во	 електронски	 формат	
преку	 централен	 компјутер;	 производство	 на	
филмови;	 производство	 на	 филмови	 наснимени	
на	видео	лента;	обезбедување	спортски	објекти;	
обезбедување	 објекти	 за	 рекреација;	 забавни	
паркови	 обезбедување	 простор	 за	 казино	
(коцкање);	 обезбедување	 услуги	 за	 солистички	
музички	изведби	на	плејбек	(караоке)	

(111)	 13923	 (151)	 03/03/2008
(210)	 TM		2006/680	 (220)	 30/06/2006
	 	 (181)	 30/06/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Aktiebolaget Electrolux
 SE-105 45 Stockholm, SE
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

ELECTROLUX KALEIDO

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	7	-	машини	за	миење	садови	и	делови	за	нив	
особено	 кошници;	 машини	 за	 перење,	 сушалки,	
цедење,	(машини	за	цедење),	машини	за	сушење	
како	 центрифуги,	 валци	 за	 пеглање,	 машини	 за	
пеглање,	 електрични	маталки	 за	домаќинството,	
електрични	 мелници	 за	 домаќинството,	
електрични	мешалки,	мачкалки,	машини	за	кујна	
/електрични/,	 мешалки	 /електрични	 апарати	 за	
дробење	 и	 мешање	 на	 намирници/,	 мешалки	 /
миксери/,	машини	за	миксирање	храна,	процесори	
за	храна,	електрична	машина	за	сечење,	машина	
за	 мелење,	 делови	 и	 опрема	 за	 сите	 погоре	
наведени	производи	
кл.	 11	 -	 фрижидери,	 замрзнувачи,	 шпорети,	
скари,	рерни,	микробранова	печка,	инсталации	и	
апарати	за	климатизација,	вентилатори,	плински	
шпорет,	плочи	на	камин,	плочи	за	греење,	апарати	
за	 прочистување	 на	 водата,	 електричен	 чајник,	
машини	за	подготвување	кафе,	електрични	греачи	
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на	 вода,	 прочистувачи	 на	 воздух,	 влажначи	 на	
воздух,	тостери,	електрични	калапи	за	колачиња,	
апарати	 и	 инсталации	 за	 сушење,	 кабини	 за	
сушење,	 сушилници,	 делови	 и	 опрема	 за	 сите	
погоре	наведени	производи	

(111)	 13869	 (151)	 27/02/2008
(210)	 TM		2006/681	 (220)	 30/06/2006
	 	 (181)	 30/06/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Motorola,Inc.,a Delaware corporation
 1303 E. Algonquin Road,Schaumburg,
 IL 60196, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

MOTOROKR

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 9	 -	 телефони,	 мобилни	 телефони,	 радио	
телефони,	пејџери,	двосмерни	радио	уреди,	радио	
предаватели,	 радио	 приемници,	 радио	 примо-
предаватели,	електронски	роковници	и	адресари	
(еlectronic	organizers),	и	додатна	опрема	за	напред	
наведените	 производи,	 особено	 слушалки	 и	
комплети	на	слушалки	со	микрофон,	микрофони,	
звучници,	торби	и	кутии	за	наведените	производи,	
и	 футроли	 и	 носачи	 за	 појас;	 компјутерски	
софтвер	 и	 програми	 кои	 се	 користат	 за	 пренос	
или	репродукција	или	прием	на	звук,	слики,	видео	
записи	 или	 податоци	 преку	 телекомуникациска	
мрежа	 или	 системи	 помеѓу	 терминали	 и	 за	
подобрување	 и	 олеснување	 на	 користење	 и	
пристап	 кон	 компјутерски	 мрежи	 и	 телефонски	
мрежи;	 компјутерски	 софтвер	 за	 управување	 со	
базата	на	податоци	од	општа	намена;	компјутерски	
софтвер	 за	 елетронско	 трговско	 делување	
кој	 му	 овозможува	 на	 корисникот	 безбедно	 да	
праќа	нарачки	и	да	врши	исплати	во	областа	на	
електронски	деловни	трансакции	преку	глобални	
компјутерски	 мрежи	 или	 телекомуникациски		
мрежи;	 софтвер	 за	 обука	 и	 техничка	 поддршка	
за	компјутери	и	мобилни	телефони	од	областа	на	
комуникации;	софтвер	на	компјутерски	играчки	за	
мобилни	уреди;	компјутерски	софтвер	и	програми	
што	 содржат	 музика,	 филмови,	 анимации,	
електронски	 книги;	 компјутерски	 софтвер	 за	
дистрибуција	 на	 информации	 и	 интерактивна	
мултимедијална	 содржина	 која	 содржи	 текст,	
слики,	 видео	 записи	 и	 звук	 за	 корисници	 во	
областа	на	комуникациите;	компјутерски	софтвер	
и	 програми	 за	 управување	и	функционирање	на	
безжични	телекомуникациски	уреди;	компјутерски	
софтвер	за	пристап,	пребарување,	индексирање	и	
преземање	информации	и	податоци	од	глобални	
компјутерски	 мрежи	 и	 глобални	 комуникациски	
мрежи	 и	 за	 прегледување	 и	 движење	 по	 веб-
сајтовите	на	овие	мрежи;	компјутерски	софтвер	за	
праќање	и	примање	кратки	пораки	и	електронска	

пошта	 и	 за	 филтрирање	 на	 нетекстуални	
информации	од	податоци;	аналогни	и	дигитални	
радио	 примопредаватели	 аналогни	 и	 дигитални	
радио	 примопредаватели	 или	 приемници	 за	
пренос	на	податоци,	говор,	слики	и	видео	записи;	
софтвер	за	електронски	игри	за	мобилни	уреди;	
камери,	особено	фотоапарати,	дигитални	камери,	
филмски	камери,	видео	камери;	системи	и	уреди	за	
електрични	парични	трансакции,	особено	„смарт”	
картички,	 читачи	 на	 „смарт”	 картичките;	 машини	
за	 сметање;	 картички	 за	 комуникациски	намени,	
особено	картички	со	податоци,	модемски	картички	
и	 факсмодемски	 картички	 за	 комуникациски	
намени,	сите	за	употреба	со	комуникациски	уреди;	
модеми,	уреди	за	глобално	позиционирање	(ГПУ),	
батерии,	полначи	за	батерии,	адаптери	за	струја	
и	антени	

(111)	 13867	 (151)	 27/02/2008
(210)	 TM		2006/682	 (220)	 30/06/2006
	 	 (181)	 30/06/2016
	 	 	(450)	30/04/2008
(732)	 Motorola,Inc.,a Delaware corporation
 1303 E. Algonquin Road,Schaumburg,
 IL 60196, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

MOTOPEBL

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 9	 -	 телефони,	 мобилни	 телефони,	 радио	
телефони,	пејџери,	двосмерни	радио	уреди,	радио	
предаватели,	 радио	 приемници,	 радио	 примо-
предаватели,	електронски	роковници	и	адресари	
(еlectronic	organizers),	и	додатна	опрема	за	напред	
наведените	 производи,	 особено	 слушалки	 и	
комплети	на	слушалки	со	микрофон,	микрофони,	
звучници,	торби	и	кутии	за	наведените	производи,	
и	 футроли	 и	 носачи	 за	 појас;	 компјутерски	
софтвер	 и	 програми	 кои	 се	 користат	 за	 пренос	
или	репродукција	или	прием	на	звук,	слики,	видео	
записи	 или	 податоци	 преку	 телекомуникациска	
мрежа	 или	 системи	 помеѓу	 терминали	 и	 за	
подобрување	 и	 олеснување	 на	 користење	 и	
пристап	 кон	 компјутерски	 мрежи	 и	 телефонски	
мрежи;	 компјутерски	 софтвер	 за	 управување	 со	
базата	на	податоци	од	општа	намена;	компјутерски	
софтвер	 за	 елетронско	 трговско	 делување	
кој	 му	 овозможува	 на	 корисникот	 безбедно	 да	
праќа	нарачки	и	да	врши	исплати	во	областа	на	
електронски	деловни	трансакции	преку	глобални	
компјутерски	 мрежи	 или	 телекомуникациски		
мрежи;	 софтвер	 за	 обука	 и	 техничка	 поддршка	
за	компјутери	и	мобилни	телефони	од	областа	на	
комуникации;	софтвер	на	компјутерски	играчки	за	
мобилни	уреди;	компјутерски	софтвер	и	програми	
што	 содржат	 музика,	 филмови,	 анимации,	
електронски	 книги;	 компјутерски	 софтвер	 за	
дистрибуција	 на	 информации	 и	 интерактивна	
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мултимедијална	 содржина	 која	 содржи	 текст,	
слики,	 видео	 записи	 и	 звук	 за	 корисници	 во	
областа	на	комуникациите;	компјутерски	софтвер	
и	програми	за	управување	и	функционирање	на	
безжични	телекомуникациски	уреди;	компјутерски	
софтвер	за	пристап,	пребарување,	индексирање	и	
преземање	информации	и	податоци	од	глобални	
компјутерски	 мрежи	 и	 глобални	 комуникациски	
мрежи	 и	 за	 прегледување	 и	 движење	 по	 веб-
сајтовите	на	овие	мрежи;	компјутерски	софтвер	за	
праќање	и	примање	кратки	пораки	и	електронска	
пошта	 и	 за	 филтрирање	 на	 нетекстуални	
информации	од	податоци;	аналогни	и	дигитални	
радио	 примопредаватели	 аналогни	 и	 дигитални	
радио	 примопредаватели	 или	 приемници	 за	
пренос	на	податоци,	говор,	слики	и	видео	записи;	
софтвер	за	електронски	игри	за	мобилни	уреди;	
камери,	особено	фотоапарати,	дигитални	камери,	
филмски	камери,	видео	камери;	системи	и	уреди	за	
електрични	парични	трансакции,	особено	„смарт”	
картички,	 читачи	 на	 „смарт”	 картичките;	 машини	
за	 сметање;	 картички	 за	 комуникациски	намени,	
особено	картички	со	податоци,	модемски	картички	
и	 факсмодемски	 картички	 за	 комуникациски	
намени,	сите	за	употреба	со	комуникациски	уреди;	
модеми,	уреди	за	глобално	позиционирање	(ГПУ),	
батерии,	полначи	за	батерии,	адаптери	за	струја	
и	антени	

(111)	 13817	 (151)	 25/02/2008
(210)	 TM		2006/683	 (220)	 30/06/2006
	 	 (181)	 30/06/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(300)	 78/808271		06/02/2006		US
(732)	 Motorola,Inc.,a Delaware corporation
 1303 E. Algonquin Road,Schaumburg,
 IL 60196, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

MOTOSLVR
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 9	 -	 телефони,	 мобилни	 телефони,	 радио	
телефони,	 пејџери,	 двонасочни	 радио	 уреди,	
радио	 предаватели,	 радио	 приемници,	 радио	
примо-предаватели,	 електронски	 роковници	
и	 адресари	 (еlectronic	 organizers),	 и	 додатна	
опрема	 за	 напред	 наведените	 производи,	
особено	 слушалки	 и	 комплети	 на	 слушалки	 со	
микрофон,	 микрофони,	 звучници,	 торби	 и	 кутии	
за	наведените	производи,	и	футроли	и	носачи	за	
појас;	 компјутерски	 софтвер	 и	 програми	 кои	 се	
користат	 за	пренос	или	репродукција	или	прием	
на	звук,	слики,	видео	записи	или	податоци	преку	
телекомуникациска	 мрежа	 или	 системи	 помеѓу	
терминали	 и	 за	 подобрување	 и	 олеснување	 на	
користење	 и	 пристап	 кон	 компјутерски	 мрежи	
и	 телефонски	 мрежи;	 компјутерски	 софтвер	 за	
управување	 со	 базата	 на	 податоци	 од	 општа	
намена;	 компјутерски	 софтвер	 за	 елетронско	

трговско	 делување	 кој	 му	 овозможува	 на	
корисникот	безбедно	да	праќа	нарачки	и	да	врши	
исплати	 во	 областа	 на	 електронски	 деловни	
трансакции	 преку	 глобални	 компјутерски	 мрежи	
или	телекомуникациски		мрежи;	софтвер	за	обука	
и	 техничка	 поддршка	 за	 компјутери	 и	 мобилни	
телефони	 од	 областа	 на	 комуникации;	 софтвер	
на	 компјутерски	 игрички	 за	 мобилни	 уреди;	
компјутерски	 софтвер	 и	 програми	 што	 содржат	
музика,	 филмови,	 анимации,	 електронски	
книги;	 компјутерски	 софтвер	 за	 дистрибуција	 на	
информации	 и	 интерактивна	 мултимедијална	
содржина	што	содржи	текст,	слики,	видео	записи	
и	звук	за	корисници	во	областа	на	комуникацијата;	
компјутерски	софтвер	и	програми	за	управување	и	
функционирање	на	безжични	телекомуникациски	
уреди;	 компјутерски	 софтвер	 за	 пристап,	
пребарување,	 индексирање	 и	 преземање	
информации	и	податоци	од	глобални	компјутерски	
мрежи	 и	 глобални	 комуникациски	 мрежи	 и	 за	
прегледување	 и	 движење	 по	 вебсајтовите	 на	
овие	 мрежи;	 компјутерски	 софтвер	 за	 праќање	
и	 примање	 кратки	 пораки	 и	 електронска	 пошта	
и	 за	 филтрирање	 на	 нетекстуални	 информации	
од	 податоци;	 аналогни	 и	 дигитални	 радио	
примопредаватели	 или	 приемници	 за	 пренос	 на	
податоци,	 говор,	 слики	и	видео	 записи;	 софтвер	
за	 електронски	 игри	 за	 мобилни	 уреди;	 камери,	
особено	фотоапарати,	дигитални	камери,	филмски	
камери,	 видео	 камери;	 системи	 и	 уреди	 за	
електрични	парични	трансакции,	особено	„смарт”	
картички,	 читачи	 на	 „смарт”	 картичките;	 машини	
за	 сметање;	 картички	 за	 комуникациски	намени,	
особено	картички	со	податоци,	модемски	картички	
и	 факсмодемски	 картички	 за	 комуникациски	
намени,	сите	за	употреба	со	комуникациски	уреди;	
модеми,	уреди	за	глобално	позиционирање	(ГПУ),	
батерии,	полначи	за	батерии,	адаптери	за	струја	
и	антени	

(111)	 13880	 (151)	 27/02/2008
(210)	 TM		2006/684	 (220)	 30/06/2006
	 	 (181)	 30/06/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Motorola,Inc.,a Delaware corporation
 1303 E. Algonquin Road,Schaumburg,
 IL 60196, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

MINIBLUE
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	9	-	безжични	слушалки	за	употреба	со	мобилни	
телефони	

(111)	 13914	 (151)	 03/03/2008
(210)	 TM		2006/685	 (220)	 30/06/2006
	 	 (181)	 30/06/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
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(732)	 INCOR 3 S.r.l.
 Via Eligio Brigatti 54-20050 RONCO BRIANTINO 

(MI), IT
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

X-CAPE
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	9	-	очила;	футроли	за	очила	
кл.	 18	 -	 кожа	 и	 имитација	 на	 кожа	 и	 производи	
направени	од	овие	материјали	што	не	се	вклучени	
во	 другите	 класи;	 багаж;	 торби;	 големи	 торби;	
ранци;	џебни	паричници;	акт	чанти;	чадори	
кл.	25	-	облека,	чевли,	капи	
кл.	28	-	игри	и	играчки;	производи	за	гимнастика	и	
спорт	што	не	се		опфатени	со	другите	класи	

(111)	 13780	 (151)	 20/02/2008
(210)	 TM		2006/687	 (220)	 03/07/2006
	 	 (181)	 03/07/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Koncern za proizvodnju i promet konditorskih 

proizvoda BAMBI-BANAT AD BEOGRAD
 bul.”Zorana Dindica” br. 8A, Beograd, RS
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црвена,	 жолта,	 жолто	 кафена,	 бела,	 кафена	 и	
црна

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	30	-	бисквити	

(111)	 13784	 (151)	 20/02/2008
(210)	 TM		2006/688	 (220)	 03/07/2006
	 	 (181)	 03/07/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Koncern za proizvodnju i promet konditorskih 

proizvoda BAMBI-BANAT AD BEOGRAD
 bul.”Zorana Dindica” br. 8A, Beograd, RS
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црвена,	 жолта,	 жолто	 кафена,	 бела,	 кафена	 и	
црна

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	30	-	бисквити	

(111)	 13773	 (151)	 20/02/2008
(210)	 TM		2006/689	 (220)	 03/07/2006
	 	 (181)	 03/07/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Koncern za proizvodnju i promet konditorskih 

proizvoda BAMBI-BANAT AD BEOGRAD
 bul.”Zorana Dindica” br. 8A, Beograd, RS
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црвена,	 кафена,	 бела,	 црна,	 жолто	 кафена	 и	
жолта

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	30	-	бисквити	

(111)	 13774	 (151)	 20/02/2008
(210)	 TM		2006/690	 (220)	 03/07/2006
	 	 (181)	 03/07/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Koncern za proizvodnju i promet konditorskih 

proizvoda BAMBI-BANAT AD BEOGRAD
 bul.”Zorana Dindica” br. 8A, Beograd, RS
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црвена,	 жолта,	 жолто	 кафена,	 бела,	 кафена	 и	
црна

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	30	-	бисквити	

(111)	 13775	 (151)	 20/02/2008
(210)	 TM		2006/691	 (220)	 03/07/2006
	 	 (181)	 03/07/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Koncern za proizvodnju i promet konditorskih 

proizvoda BAMBI-BANAT AD BEOGRAD
 bul.”Zorana Dindica” br.8A, Beograd, RS
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(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црвена,	 кафена,	 бела,	 сребрена,	 црна,	 жолто	
кафена	и	жолта

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	30	-	бисквити	

(111)	 13677	 (151)	 05/02/2008
(210)	 TM		2006/692	 (220)	 03/07/2006
	 	 (181)	 03/07/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 POSLOVNI SISTEM MERCATOR D.D.
 Dunajska cesta 107, 1113 Ljubljana, SI
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(540)	

(591)	 бела	и	зелена
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 29	 -	 месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч,	 месни	
екстракти;	конзервирана,	смрзната	храна,	сушено	
и	варено	овошје	и	 зеленчук;	желеа,	мармaлади,	
компоти;	 	 јајца,	 млеко	 и	 млечни	 преработки;		
маслo	и	масти	за	јадење	
кл.	30	-	кафе,	чај,	какао,		шеќер,	ориз,	замена	за	
кафе;	брашно	и	производи	од	жита,	леб,	печиво	и	
слатки,	сладолед;	мед,	сируп	од	меласа;	квасец,	
прашок	 за	 печиво;	 	 сол,	 сенф;	 оцет,	 сосеви	
(мирудии);		мраз	
кл.	 31	 -	 земјоделски,	 градинарски,	 шумски	
производи	и	семенски	зрна,	што	не	се	опфатени	
со	други	класи;	свежо	овошје	и	зеленчук;	семиња,	
природни	растенија	и	свежо	цвеќе;	сточна	храна	
(крма),	слад	
кл.	 32	 -	 пиво,	 минерални	 и	 сода	 води	 и	 други	
безалкохолни	 пијалаци;	 овошни	 пијалаци	 и	
овошни	 сокови;	 сирупи	 и	 други	 подготовки	 за	
производство	на	пијалаци	

(111)	 13592	 (151)	 28/01/2008
(210)	 TM		2006/693	 (220)	 04/07/2006
	 	 (181)	 04/07/2016
	 	 (450)	 30/04/2008

(732)	 Nintendo Co., Ltd.
 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, 
 Kyoto-shi, Kyoto, JP
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(540)	

STARFOX

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	28	-	рачни	апарати	за	игри	со	екран	од	течен	
кристал;	 адаптери	 на	 наизменична	 струја	 за	
рачни	апарати	за	игри	со	екран	од	течен	кристал;	
делови	и	елементи	 за	рачни	апарати	 за	игри	со	
екран	 од	 течен	 кристал;	 карти	 за	 играње;	 други	
играчки;	карти	со	игри	и	нивни	прибор;	машини	и	
апарати	за	игри;	машини	и	апарати	за	забава,	за	
употреба	во	забавни	паркови	(различни	од	машини	
за	 видео	 игри	 што	 се	 активираат	 со	 метални	
пари);	 кукли;	 динамички	 игри	 (што	 завршуваат	
со	 збирен	 резултат);	 јапонски	 шах	 (игри	 шоги);	
јапонски	карти	за	играње	(утагарута);	коцки;	игри	
со	шах;	 дама	 (комплети	 за	 игра	 „дама”);	 апарат	
за	маѓионичарство;	комплети	за	домино;	јапонски	
карти	 за	 играње	 (ханафуда);	 маџонг	 (кинеска	
игра	со	домино);	опрема	за	билијард;	играчки	за	
домашни	миленчиња;	спортска	опрема;	рибарски	
прибор	
кл.	41	-	услуги	за	игри	што	се	нудат	преку	централен	
компјутер	(од	компјутерска	мрежа);	услуги	за	игри	
што	се	нудат	преку	интернет;	услуги	за	игри	што	се	
нудат	преку	средствата	за	комуникации,	со	помош	
на	апарат	за	кориснички	видео	игри;	услуги	за	игри	
што	 се	 нудат	 преку	 средствата	 за	 комуникации,	
со	помош	на	рачни	апарати	за	игри	со	екран	од	
течен	кристал;	услуги	за	игри	што	се	нудат	преку	
средствата	за	комуникации,	со	помош	на	машини	
за	видео	игри	што	се	активираат	со	метални	пари;	
обезбедување			програми			за			кориснички			видео			
игри	 	 	по	 	 	пат	 	 	на	 	 	безжична	комуникација	 (не	
може	да	се	преземаат);	обезбедување	програми	за	
рачни	апарати	за	игри	со	екран	од	течен	кристал,	
по	пат	на	безжична	комуникација	(не	може	да	се	
преземаат);	 обезбедување	 програми	 за	 машини	
за	видео	игри	што	се	активираат	со	метални	пари,	
по	пат	на	безжична	комуникација	(	не	може	да	се	
преземаат);	обезбедување	програми	за	компјутери	
по	пат	на	безжична	комуникација	(не	може	да	се	
преземаат);	 разонода;	 забава;	 информации	 за	
забава;	 информации	 за	 рекреација;	 коцкање;	
обезбедување	услуги	за	забава	што	се	активираат	
со	 метални	 пари;	 обезбедување	 звуци	 и	 слики	
преку	 средствата	 за	 комуникации,	 со	 помош	 на	
апарати	за	кориснички	видео	игри	(не	може	да	се	
преземаат);	 обезбедување	 звуци	 и	 слики	 преку	
средствата	 за	 комуникации,	 со	 помош	 на	 рачни	
апарати	 за	 игри	 со	 екран	 од	 течен	 кристал	 (не	
може	 да	 се	 преземаат);	 обезбедување	 звуци	 и	
слики	преку	средствата	за	комуникации,	со	помош	
на	 машини	 за	 видео	 игри	 што	 се	 активираат	
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со	 метални	 пари	 (	 не	 може	 да	 се	 преземаат);	
обезбедување	 програми	 преку	 средствата	
за	 комуникации,	 со	 помош	 на	 апарати	 за	
кориснички	видео	игри	(не	може	да	се	преземаат);	
обезбедување	 програми	 преку	 средствата	 за	
комуникации,	со	помош	на	рачни	апарати	за	игри	со	
екран	од	течен	кристал	(не	може	да	се	преземаат);	
обезбедување	 програми	 преку	 средствата	 за	
комуникации,	 со	 помош	 на	 машини	 за	 видео	
игри	 што	 се	 активираат	 со	 метални	 пари	 (не	
може	да	се	преземат);	организација,	раководење	
или	 подготвување	 настани	 со	 видео	 игри;	
изнајмување	софтвер	за	видео	игри;	изнајмување	
софтвер	 за	 рачни	 апарати	 за	 игри;	 курсеви	 за	
коресподенција	 информации	 за	 образование;	
услуги	 за	 образование;	 обука	 за	 гимнастика;	
забавишта;	 подготвување	 и	 водење	 семинари;	
клупски	 услуги	 (забава	 или	 образование);	
организирање	 натпревари	 (образование	 или	
забава);	 организирање	изложби	 за	 културни	 или	
образовни	 цели;	 обезбедување	 	 	 електронски			
публикации			што			се			достапни			преку			централен	
компјутер	 (не	 може	 да	 се	 преземаат);	 услуги	 на	
подвижни	 библиотеки;	 објавување	 електронски	
работни	површини;	објавување	книги;	објавување	
книги	 и	 списанија	 во	 електронски	 формат	
преку	 централен	 компјутер;	 производство	 на	
филмови;	 производство	 на	 филмови	 наснимени	
на	видео	лента;	обезбедување	спортски	објекти;	
обезбедување	 објекти	 за	 рекреација;	 забавни	
паркови	 обезбедување	 простор	 за	 казино	
(коцкање);	 обезбедување	 услуги	 за	 солистички	
музички	изведби	на	плејбек	(караоке)	

(111)	 13762	 (151)	 18/02/2008
(210)	 TM		2006/699	 (220)	 07/07/2006
	 	 (181)	 07/07/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија АД 

Скопје
 ул. Кузман Јосифовски Питу 15, 
 1000 Скопје, MK
(740)	 Леонид	Трпеноски,	адвокат	
	 ул.”Максим	Горки”	бр.	18	локал	8,	1000	Скопје
(540)	

(591)	 црна,	бела,	зелена	и	црвена
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 9	 -	 апарати	 и	 инструменти:	 научни,	
поморски,	 геодетски,	 електрични,	 фотографски,	
кинематографски,	 оптички	 за	 мерење,	
сигнализација,	 контрола	 (инспекција),	 спасување	

и	 настава,	 апарати	 за	 снимање,	 пренос	 и	
репродукција	на	звук	или	слика;	магнетки	носачи	
на	 податоци,	 дискови	 за	 снимање;	 автоматски	
машини	и	механизми	за	апарати	што	се	активираат	
со	монети	или	жeтони;	регистар	каси;	машини	за	
сметање	 и	 опрема	 за	 обработка	 на	 податоци	 и	
компјутери;	апарати	за	гаснење	пожар	
кл.	38	-	телекомуникации	

(111)	 13812	 (151)	 25/02/2008
(210)	 TM		2006/702	 (220)	 07/07/2006
	 	 (181)	 07/07/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 SANO-BRUNOS ENTERPRISES LTD.
 Neve Neeman, Hod Hasharon, IL
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(540)	

SANO

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	3	 -	препарати	за	белење	и	други	супстанции	
за	употреба	при	перење;	препарати	за	чистење,	
полирање,	 стружење	 и	 абразивни	 препарати;	
сапуни,	 парфеми,	 основни	 масла,	 козметика,	
лосиони	 за	 коса;	 пасти	 за	 заби;	 козметика	 за	
бебиња,	 шампон	што	 не	 прави	 солзи,	 масло	 за	
бебиња,	 лосион	 за	 бебиња,	 течност	 за	 капење,	
крем	за	пелени	против	брунки	
кл.	 5	 -	 санитарни	 препарати;	 фунгициди,	
пестициди	
кл.	16	-	тоалетна	хартија;	пелени	за	една	употреба;	
пластични	материјали	за	пакување	

(111)	 13912	 (151)	 03/03/2008
(210)	 TM		2006/704	 (220)	 10/07/2006
	 	 (181)	 10/07/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Bristol-Myers Squibb Company,  
 a Delaware corporation
 345 Park Avenue, New York, New York 10154, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

SPRYCEL

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 5	 -	 фармацевтски	 препарати	 за	 хумана	
употреба	за	третман	и	превенција	од	рак	

13762



Glasnik, 15/2,  str. 213-351, april 2008 Skopje   

Trgovski marki

323

(111)	 13902	 (151)	 03/03/2008
(210)	 TM		2006/723	 (220)	 11/07/2006
	 	 (181)	 11/07/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 AMERICAN STANDARD INTERNATIONAL INC.
 1370 Avenue of the Americas, New York, 
 New York 10019, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 11	 -	 електростатички	 филтери	 за	 воздух;	
разладни	 единици;	 грејачи	 за	 флуиди,	 воздух	 и	
вода;	 разладувачи	 за	 домашна,	 комерцијална	
и	 индустриска	 употреба;	 единици	 за	 довод	 и	
ракување	 со	 воздух	 за	 ладење,	 затоплување	
и	 проветрување	 на	 станбени,	 комерцијални	 и	
индустриски	згради	и	за	употреба	кај	примена	на	
комерцијални	 процеси;	 единици	 за	 воведување	
на	 воздух,	 филтери,	 овлажнувачи,	 вентилатори,	
дифузери,	 пумпи	 за	 мешање	 и	 конвектори;	
прибор	за	влез	или	излез	на	воздух;	единици	на	
променлив	 волумен	 на	 воздух;	 кондензатори	
за	 ладилници,	 испарувачи,	 компресори	
и	 апсорбери;	 кондензаторски	 единици;	
вентилаторски	 клима-конвектори;	 вентилатори	
и	 дувалки;	 климатизациони	 уреди	 и	 топлински	
пумпи;	 изменувачи	 на	 топлина	 за	 примена	
кај	 пренесување	 на	 топлина	 за	 индустриска	 и	
комерцијална	примена;	и	делови	за	истите	

(111)	 13903	 (151)	 03/03/2008
(210)	 TM		2006/726	 (220)	 12/07/2006
	 	 (181)	 12/07/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 WYETH HOLDINGS CORPORATION
 Five Giralda Farms, Madison, 
 New Jersey 07940, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

CENTRUM CARDIO
(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)	 13906	 (151)	 03/03/2008
(210)	 TM		2006/729	 (220)	 13/07/2006
	 	 (181)	 13/07/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Bristol-Myers Squibb Company,  
 a Delaware corporation
 345 Park Avenue, New York, New York 10154, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 5	 -	 фармацевтски	 препарати	 за	 хумана	
употреба	за	третман	и	превенција	од	рак	

(111)	 13675	 (151)	 01/02/2008
(210)	 TM		2006/731	 (220)	 14/07/2006
	 	 (181)	 14/07/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Esprit International, 
 a Clifornia limited partnership
 1370 Broadway, New York, New York, US
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

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

(551)	 индивидуална
(510,	511)

кл.	 11	 -	 апарати	 за	 расветлување,	 греење,	
создавање	 пареа,	 готвење	 ,	 ладење,	 сушење,	
вентилација,	 снабдување	 со	 вода	 и	 санитарна	
опрема	

(111)	 13639	 (151)	 31/01/2008
(210)	 TM		2006/732	 (220)	 17/07/2006
	 	 (181)	 17/07/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Aktsionerno Droujestvo 
 BULGARTABAC HOLDING
 62, Graf Ignatiev Str. 1000 Sofia , BG
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ	
	 бул.	„Кочо	Рацин”	бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
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(540)	

(591)	 жолта,	 жолтокафена,	 кафена,	 бела,	 виолетова,	
зелена	и	сиво-зелена

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 34	 -	 суров	 тутун,	 обработени	 и	 преработен	
тутун,	 тутунски	 производи,	 цигари,	 цигариња,	
цигарилоси,	 пури,	 филтер	 цигари,	 хартија	 за	
цигари,	 пушачки	 артикли,	 чибуци	 и	 лулиња,	
кибрити,	 запалки	 и	 пепелници	 од	 неблагородни	
метали	

(111)	 13687	 (151)	 11/02/2008
(210)	 TM		2006/733	 (220)	 18/07/2006
	 	 (181)	 18/07/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И 

УСЛУГИ НА ГОЛЕМО И МАЛО „МУЛТИПРОМ” 
ДООЕЛ

 ул. Индустриска б.б., 
 Источна индустриска зона - 1040 Маџари, MK
(540)	

SUN SOFT

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	30	-	кондиторски	производи	

(111)	 13882	 (151)	 28/02/2008
(210)	 TM		2006/745	 (220)	 20/07/2006
	 	 (181)	 20/07/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 DEVELOPMENT CENTER FOR TEACHING 

CHINESE AS A FOREIGN LANGUAGE OF THE 
MINISTRY OF EDUCATION P.R.C

 17 th Floor, Fangyuan Mansion B56 Zhongguancun 
South St. Beijing 100044 P.R., CN

(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 16	 -	 печатени	 публикации;	 книги;	 периодикa;	
образовни	 ѕидни	 карти;	 плика;	 печатени	 работи;	

листови	/хартиени	производи/,	образовна	опрема	
/со	исклучок	на	апаратите/,	хартија,	сертификати,	
вреќички	 /	 обвивки,	 џебови/	 за	 амбалажирање	
од	 хартија	 или	 пластичен	 материјал,	 паноа	 за	
рекламирање	од	хартија	или	картон	

(111)	 13881	 (151)	 28/02/2008
(210)	 TM		2006/746	 (220)	 20/07/2006
	 	 (181)	 20/07/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 DEVELOPMENT CENTER FOR TEACHING 

CHINESE AS A FOREIGN LANGUAGE OF THE 
MINISTRY OF EDUCATION P.R.C

 17 th Floor, Fangyuan Mansion B56 Zhongguancun 
South St. Beijing 100044 P.R., CN

(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	16	 -	 печатени	 публикации;	 книги;	 периодикa;	
образовни	ѕидни	 карти;	 плика;	 печатени	работи;	
листови	/хартиени	производи/,	образовна	опрема	
/со	исклучок	на	апаратите/,	хартија,	сертификати,	
вреќички	 /обвивки,	 џебови/	 за	 амбалажирање	
од	 хартија	 или	 пластичен	 материјал,	 паноа	 за	
рекламирање	од	хартија	или	картон	

(111)	 13636	 (151)	 31/01/2008
(210)	 TM		2006/748	 (220)	 21/07/2006
	 	 (181)	 21/07/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 COMPAGNIE GERVAIS DANONE
 17 boulevard Hausmann, F-75009 Paris, FR
(740)	 ТОНЕВСКИ		ДРАГАН,	АДВОКАТ	
	 бул.	„Кочо	Рацин”	бр.	14/4	-	13,	1000	Скопје
(540)	

FRUTMANIA
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	29	 -	млеко	-	желатинирано,	ароматизирано	и	
биено	млеко;	млечни	производи,	односно	млечни	
десерти,	јогурти,	јогурт-пијалаци,	мусеви,	кремови,	
десертни	кремови,	свежа	павлака,	путер,	мачкала	
од	сирење,	сирења,	зрели	сирења,	зрели	сирења	
со	буѓа	(мувла),	незрели	свежи	сирења	и	сирења	
во	 расол,	 меко	 бело	 сирење	 (од	 процедена,	
зачинета	изварка	од	обрано	млеко),	свежи	сирења	
што	 се	 продаваат	 течни	 или	 како	 паста,	 обични	
и	 ароматизирани	 напивки	 составени	 главно	
од	 млеко	 или	 од	 млечни	 производи,	 млечни	
напивки	 претежно	 од	 млеко,	 млечни	 пијалаци	
што	содржат	овошје;	ферментирани,	обични	или	
ароматизирани	млечни	производи	

13687
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(111)	 13641	 (151)	 31/01/2008
(210)	 TM		2006/749	 (220)	 21/07/2006
	 	 (181)	 21/07/2016
		 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft
 Mullerstrasse 178, D-13353 Berlin, DE
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(540)	

ЏАЗЗ
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 5	 -	 фармацевтски	 препарати,	 имено	
хормонални	препарати	

(111)	 13640	 (151)	 31/01/2008
(210)	 TM		2006/750	 (220)	 21/07/2006
	 	 (181)	 21/07/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft
 Mullerstrasse 178, D-13353 Berlin, DE
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(540)	

ДЖAЗЗ
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 5	 -	 фармацевтски	 препарати,	 имено	
хормонални	препарати	

(111)	 13608	 (151)	 30/01/2008
(210)	 TM		2006/751	 (220)	 21/07/2006
	 	 (181)	 21/07/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, 

trgovinu i usluge 
 ZAGREB, ulica Marijana Cavica br.1, HR
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

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

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	30	-	кечап	

(111)	 13669	 (151)	 05/02/2008
(210)	 TM		2006/752	 (220)	 21/07/2006
	 	 (181)	 21/07/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, 

trgovinu i usluge 
 ZAGREB, ulica Marijana Cavica br.1, HR
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

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

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	30	-	кечап	

(111)	 13612	 (151)	 29/01/2008
(210)	 TM		2006/753	 (220)	 21/07/2006
	 	 (181)	 21/07/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, 

trgovinu i usluge 
 ZAGREB, ulica Marijana Cavica br.1, HR
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 бела,	 светло	 и	 темно	 жолта,	 светло	 и	 темно	
зелена,	црвена,	светло	кафена

13612
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(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	30	-	мајонез	

(111)	 13609	 (151)	 30/01/2008
(210)	 TM		2006/754	 (220)	 21/07/2006
	 	 (181)	 21/07/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, 

trgovinu i usluge 
 ZAGREB, ulica Marijana Cavica br.1, HR
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

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

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	30	-	мајонез	

(111)	 13674	 (151)	 05/02/2008
(210)	 TM		2006/755	 (220)	 21/07/2006
	 	 (181)	 21/07/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, 

trgovinu i usluge 
 ZAGREB, ulica Marijana Cavica br.1, HR
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 бела,	 светло	 и	 темно	 жолта,	 црвена,	 светло	 и	
темно	зелена,	светло	и	темно	сина

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	30	-	масло	за	јадење	

(111)	 13671	 (151)	 05/02/2008
(210)	 TM		2006/756	 (220)	 21/07/2006
	 	 (181)	 21/07/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, 

trgovinu i usluge 
 ZAGREB, ulica Marijana Cavica br.1, HR
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

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

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	30	-	мајонез	

(111)	 13673	 (151)	 05/02/2008
(210)	 TM		2006/757	 (220)	 21/07/2006
	 	 (181)	 21/07/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, 

trgovinu i usluge 
 ZAGREB, ulica Marijana Cavica br.1, HR
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

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

13609
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(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	30	-	кечап	

(111)	 13672	 (151)	 05/02/2008
(210)	 TM		2006/758	 (220)	 21/07/2006
	 	 (181)	 21/07/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, 

trgovinu i usluge 
 ZAGREB, ulica Marijana Cavica br.1, HR
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

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

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	30	-	кечап	

(111)	 13613	 (151)	 29/01/2008
(210)	 TM		2006/759	 (220)	 21/07/2006
	 	 (181)	 21/07/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, 

trgovinu i usluge 
 ZAGREB, ulica Marijana Cavica br.1, HR
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

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

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	30	-	мајонез	

(111)	 13606	 (151)	 29/01/2008
(210)	 TM		2006/760	 (220)	 21/07/2006
	 	 (181)	 21/07/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju, 

trgovinu i usluge 
 ZAGREB, ulica Marijana Cavica br.1, HR

(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 бела,	светло	и	темно	жолта,	портокалова,	светло	
и	 темно	црвена,	розова,	 светло	и	 темно	 зелена,	
светло	кафена	и	црна

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	29	-	салати	од	зеленчук	
кл.	30	-	сосови	за	салата	

(111)	 13898	 (151)	 03/03/2008
(210)	 TM		2006/761	 (220)	 24/07/2006
	 	 (181)	 24/07/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 CEFAK KG
 Ostbahnhofstr. 15 D-87437 
 P.O.Box 1360 Kempten, DE
(740)	 НОШПАЛ		БОРИС,	адвокат	
	 Ул.	„Љубљанска’’	бб,	1000	Скопје,	1000,	Скопје
(540)	

CEFAKLIMAN

(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.	 10	 -	 медицински,	 хируршки,	 забарски	 и	
ветеринарни	 апарати	 и	 инструменти,	 вештачки	
екстремитети,	очи	и	заби,	ортопедски	производи,	
хируршки	материјали	за	шиење	

(111)	 13722	 (151)	 13/02/2008
(210)	 TM		2006/762	 (220)	 24/07/2006
	 	 (181)	 24/07/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Друштво за трговија и услуги ОВИ АКВА 

ДООЕЛ Скопје
 ул. Илинденска бр. 63, MK
(740)	 НОШПАЛ		БОРИС,	адвокат	
	 Ул.	„Љубљанска’’	бб,	1000	Скопје,	1000,	Скопје
(540)	

СОНЦЕ

(551)	 индивидуална
13722
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(510, 511)

кл.	 29	 -	 месо,	 риба,	 живина	 и	 дивеч,	 месни	
преработки,	 конзервирано,	 сушено	 и	 варено	
овошје	и	зеленчук,	желе,	џемови,	 компоти,	 јајца,	
млеко	 и	 млечни	 производи,	 масла	 за	 јадење	 и	
масти	
кл.	 30	 -	 кафе,	 чај,	 какао,	 шеќер,	 ориз,	 тапиока,	
саго,	 замена	 за	 кафе,	 брашно	 и	 производи	 од	
жито,	леб,	сладолед,	мед,	меласа,	квасец,	прашок	
за	печење,	сол,	сенф,	оцет,	сосови	(како	мирудии),	
мирудии,	мраз	
кл.	43	-	услуги	за	подготвување	храна	и	пијалаци;	
привремено	сместување	

(111)	 13827	 (151)	 25/02/2008
(210)	 TM		2006/764	 (220)	 25/07/2006
	 	 (181)	 25/07/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 АНЕТА ДООЕЛ
 Првомајска бр. 60,1000 Скопје, MK
(740)	 ГАВРИЛОВСКА	АЛЕКСАНДРА,	адвокат	
	 бул.	Партизански	одреди	бр.103/26	1000	Скопје
(540)	

(591)	 црвена,	бела,	жолта	и	темно	жолта
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 29	 -	 алги	 (екстракти	 од	 алги)	 за	 исхрана,	
алгинати	/соли	на	алгенска	киселина/	за	исхрана,	
арашиди	 (путер	 од	 арашид),	 белка	 од	 јајце,	
белтачини	 за	 прехранбена	 употреба,	 бистри	
супи	 /бујони/,	 бистри	 супи	 /бујони/	 (состојки	 за	
подготвување	 бујони),	 варен	 зеленчук,	 варено	
овошје,	 говедски	 супи,	 грозје	 /суво/,	 дага	
(морска	 школка)	 /неживи/,	 дивеч,	 ѓумбир	 /џем/,	
желатин	за	исхрана,	желиња	за	исхрана,	живина	
(месо	 од	 живина),	 жолчки	 од	 јајце,	 замрзнато	
овошје,	 зашеќерено	 овошје,	 зеленчук	 (салата	
од	 зеленчук),	 изматен	 шлаг,	 јадења	 врз	 база	 на	
риба,	јајца,	јајца	во	прав,	јастози	(морски	ракови)	
/неживи/,	 јогурт,	 кавијар,	 казеин	 за	 исхрана,	
какао-путер,	 кефир,	 кисела	 зелка,	 кокос	 (сушен	
кокосов	 орев),	 кокосов	 путер,	 кокосова	 маст,	
кокосово	 масло,	 колбаси	 /месни/,	 конзервиран	
грашок,	 конзервиран	 зеленчук,	 конзервирана	
еленска	 печурка,	 конзервирана	 соја	 во	 зрно	 за	
исхрана,	 конзервирани	 бобинки,	 конзервирани	
шампињони	/печурки/,	конзервирано	градинарско	
зелје,	концентрати	за	супи	/бујони/,	кора	од	лимон	
или	портокал,	 коски	 (масло	од	 коски)	 за	 јадење,	
краставички,	 кисели,	 кристализирано	 овошје,	
кромид	 /зеленчук/	 конзервиран,	 леќа	 /зеленчук/	
конзервирана,	 лов	 (дивеч),	 лој	 (за	 јадење),	
лосос,	 маргарини,	 мармалад,	 масла	 за	 јадење,	
маслинки	 (конзервирани	 маслинки),	 масло	 од	
маслинки	/за	јадење/,	масти	за	јадење,	мекотели	
за	јадење	/неживи/,	месо,	месо	(замрзнато),	месо	

(конзервирано	 месо),	 месо	 (месен	 сок),	 месо	
(месни	екстракти),	млеко,	млеко	(сурутка),	млеко	
од	 кобила,	 млечни	 напивки	 во	 кои	 преовладува	
млеко,	 млечни	 производи,	 мозок	 за	 употреба	
во	 исхраната,	 морски	 ракови	 /неживи/,	 мрсни	
супстанции	за	производство	на	масти	за	јадење,	
мушули	 /неживи/,	 овошје	 (конзервирано	 во	
алкохол),	овошје	 (конзервирано	овошје),	овошна	
каша,	 овошни	 желиња,	 овошни	 кришки,	 овошни	
салати,	ореви	(подготвувани	ореви),	остриги	/неживи/,	
павлака	/млечни	производи/,	палмини	ореви	(масло	
од	 палмини	 ореви)	 /прехранбена	 намирница/,	
палмино	 масло	 /исхрана/,	 паштета	 (паштета	 од	
џигер),	 пектини	 за	 прехранбени	 цели,	 пиклес	
/зачин/,	 пире	 од	 трпки,	 подготвуван	 арашид,	
подготвувани	бадеми,	полжави	(јајца	од	полжави)	
за	 јадење,	 прехранбени	 масти,	 протеини	 за	
исхрана	 на	 живината,	 пруг	 /вид	 морски	 рак/	
нежив,	 путер,	 путер	 (кајмак	 за	 путер),	 путер	 од	
арашид,	пушено	месо,	пченка	(пченкарно	масло),	
растителни	сокови	за	кујна,	репка	(масло	од	репка)	
за	јадење,	риба,	риба	(конзервирана	риба),	рибин	
лепак	за	употреба	во	исхраната,	рибини	филети,	
риболов	(производи	добиени	со	риболов),	розови	
ракови	 /неживи/	 ’рскавци	 /крокети/,	 салами,	
саламурење,	 салати	од	 зеленчук,	 сало,	 сардела	
(мала),	 сардини,	 свинско	месо,	 сезамово	масло,	
сиви	 морски	 ракови	 /неживи/,	 сирење,	 сириште	
/употребено/,	 сланина	 слатководни	 ракови	 /неживи/,	
смеси	кои	содржат	масти	наменети	за	мачкање	на	
леб,	 сончоглед	 (масло	 од	 сончоглед)	 за	 јадење	
сувомесни	 производи,	 сувомесни	 производи,	
супи	 од	 зеленчук,	 супи	 од	 зеленчук	 (состојки	 за	
подготвување	супи	од	зеленчук),	сушен	зеленчук,	
тофи,	 трипици,	 трпки	 (сок	 од	 трпки),	 туна,	 урми,	
харинги,	 цветен	 прав	 подготвен	 за	 употреба	 во	
исхраната,	 црн	 дроб,	 черупки	 /ракови/	 неживи,	
чипс	/пржени	компири/,	школки	(неживи),	џем	
кл.	30	-	алги	/мирудија/,	анис	за	посипување,	анис	
/зрнца/,	 арашид	 /слатки	 врз	 база	 на	 арашид/,	
ароматични	препарати	за	употреба	во	исхраната,	
ароми	за	слатки			(различни	од	етеричните			масла),	
ароми	/мирудии/	(различни			од	етеричните	масла),	
бадеми	 (слатки	 врз	 база	 на	 бадеми),	 бадеми	
пржени	 во	 шеќер,	 бадемово	 тесто,	 бело	 кафе,	
бисквити,	бобинки	(брашно	од	бобинки),	божиќни	
дрва	(слатки	за	украсување	на	божиќните	дрва),	
бонбони,	 брашно	 (јадења	 врз	 база	 на	 брашно),	
брашно	(најфино	пченкарно	брашно),	брашно	од	
синап,	бриоши	/печиво/,	ванилија	/арома/,	ванилин	
/надоместок	за	ванилија/,	вафли,	врзивни	средства	
за	 колбаси,	 гликоза	 за	 употреба	 во	 исхраната,	
гриз,	гуми	за	џвакање,	двопек	/препечен	леб/,	диви	
ореви	 за	 употреба	 во	 исхраната,	 ѓумбир	 /мирудија/,	
екстракти	за	исхрана	/со	исклучок	на	етеричните	
есенции	и	масла/,	екстракти	на	слад	за	употреба	
во	 исхраната,	 жита	 (приправки	 од	 жита),	 жита	
(снегулки	 од	 сушени	 жита),	 жито	 (брашно	 од	
жито),	замрзната	павлака,	згуснувачи	за	готвење	
на	прехранбени	продукти,	зоб	(продукти	врз	база	
на	 зоб),	 зоб	 /истолчен/,	 зоб	 /исчистен/,	 зобени	
снегулки,	 зобено	 брашно,	 јачмен	 /лупен/,	 јачмен	
/толчен/,	 јачмено	 брашно,	 јуфки,	 какао,	 какао	
(пијалаци	 врз	 база	 на	 какао),	 какао	 (производи	
од	какао),	какао	со	млеко,	карамел	бонбони,	кари	
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/мирудија/,	кафе,	кафе	(ароми),	кафе	надоместок	
за	 кафе),	 кафе	 (пијалаци	 врз	 база	 на	 кафе),	
кафе	 (растителни	 производи	 кои	 го	 заменуваат	
кафето),	кафе	/зелено/,	кашички	врз	база	на	млеко	
за	 јадење,	 квасец,	 керевиз	 (сол	 од	 керевиз),	 кечап	
/сос/,	 компирово	 брашно	 за	 употреба	 во	 исхраната,	
копра,	 кускус,	 ладни	 пијалаци	 /шербет/,	 леб,	
мајонез,	 макарони,	 малтоза,	 марципан	 /слатки	
од	 шеќер	 и	 бадем/,	 матена	 павлака	 (производи	
за	 зацврстување	 на	 матена	 павлака),	 матична	
млеч	 за	 исхрана	 на	 луѓето	 /не	 е	 за	 медицинска	
употреба/,	 мед,	 медени	 слатки,	 меласа,	 меласа	
(сируп	од	меласа),	мелена	пченка,	мента	(бонбони	
од	мента),	мента	за	слатки,	месни	пити,	мирудии,	
мирудии	 /зачини/,	 мирудии,	 ароматични,	 морска	
вода	за	кујна,	морски	оревчиња,	мраз	за	ладење,	
мраз	/прехранбен/,	некиснет	леб,	овошни	слатки,	
ориз,	оцет,	палачинки,	пастили	/бонбони/,	пенушка	
/герма/,	пивски	оцет,	пијалаци	(ароми	за	пијалаци)	
различни	 од	 етеричните	 масла,	 пијалаци	 врз	
база	на	какао,	пијалаци	врз	база	на	кафе,	пимент	
(зачин),	пиперка	/мирудија/,	пица,	погача	/од	жито/	
за	употреба	во	исхраната,	прехранбено	брашно,	
пржена	пченка,	природни	засладувачи,	прополис	
/производ	 на	 пчела/	 за	 употреба	 на	 луѓето,	
пудинзи,	пченкарни	пуканки	/поп	-	корн/,	пченкарни	
снегулки,	 пченкарно	 брашно,	 пченкарно	 брашно	
за	 луѓето,	 равиоли	 /тестенина/,	 саго	 /скроб	 од	
семе	на	саго	-	палма/,	салати	(сосови	за	салати),	
саќести	 слатки,	 сендвичи,	 сенф,	 ситни	 јуфки,	
скроб	 за	 преупотреба	 во	 исхраната,	 скроб	 за	
употреба	 во	 исхраната,	 скробни	 производи	 за	
употреба	 во	 исхраната,	 слад	 (екстракт	 на	 слад)	
за	 исхрана,	 слад	 (слатки	 од	 слад)	 за	 исхрана,	
слад	за	исхрана,	сладолед,	сладолед	(прашок	за	
сладолед),	сладолед	 (средства	за	зацврстување	
на	 сладоледот),	 слаткарски	 производи,	 слатки,	
слатки,	 слатки	 (прашок	 за	слатки),	 слатки	 (тесто	
за	слатки),	слатки	од	бадем,	смекнување	на	месо	
(производи	за	смекнување	на	месото	за	употреба	
во	домаќинството),	соја	(брашно	од	соја),	сол	за	
конзервирање	прехранбени	продукти,	 сол	 /за	 во	
јадење/,	 сосови	 од	 репки,	 сосови	 /со	 исклучок	
на	 сосови	 за	 салати/,	 стапчиња	 -	 слатки,	 суров	
мраз,	 природен	 или	 вештачки,	 тапиока,	 тапиока	
(брашно	 од	 тапиока)	 за	 исхрана,	 тестенини,	
тестенини	за	исхрана,	торти,	украси	за	слатки	/за	
јадење/	за	слатки,	фабрика	за	брашно	(производи	
на	фабрика	за	брашно),	ферменти	за	тесто,	фино	
ситно	 печиво,	 фондани	 /врста	 бонбони/,	 цикорија	
/сурогат	 на	 кафе/,	 цимет	 /мирудија/,	 црн	 пипер,	 црн	
шеќер,	чаеви	/не	се	за	медицинска	употреба/,	чај,	
чајни	 колачиња	 /мињони/,	 чоколадни	 пијалаци,	
чоколадно	 млеко	 /напивка/,	 чоколадо,	 шајчиња,	
шафран	/зачин/,	шеќер,	шеќер	/жолт/	за	употреба	
во	 исхраната,	 шеќерни	 производи,	 шеќерни	
производи	 за	 украсување	 божиќни	 дрва,	 шоу	 -	
шоу	/мирудија/,	шпагети	
кл.	35	 -	 услуги	 при	 продажба	 на	 големо	 и	 мало	
со:	алги	(екстракти	од	алги)	за	исхрана,	алгинати	
/соли	на	алгенска	киселина/	за	исхрана,	арашиди	
(путер	од	арашид),	 белка	од	 јајце,	 белтачини	 за	
прехранбена	 употреба,	 бистри	 супи	 /бујони/,	
бистри	 супи	 /бујони/	 (состојки	 за	 подготвување	
бујони),	варен	зеленчук,	варено	овошје,	говедски	

супи,	грозје	/суво/,	дага	(морска	школка)	/неживи/,	
дивеч,	ѓумбир	/џем/,	желатин	за	исхрана,	желиња	
за	 исхрана,	 живина	 (месо	 од	 живина),	 жолчки	
од	 јајце,	 замрзнато	 овошје,	 зашеќерено	 овошје,	
зеленчук	 (салата	 од	 зеленчук),	 изматен	 шлаг,	
јадења	 врз	 база	 на	 риба,	 јајца,	 јајца	 во	 прав,	
јастози	 (морски	ракови)	 /неживи/,	 јогурт,	 кавијар,	
казеин	 за	 исхрана,	 какао-путер,	 кефир,	 кисела	
зелка,	кокос	(сушен	кокосов	орев),	кокосов	путер,	
кокосова	маст,	 кокосово	масло,	 колбаси	 /месни/,	
конзервиран	 грашок,	 конзервиран	 зеленчук,	
конзервирана	 еленска	 печурка,	 конзервирана	
соја	 во	 зрно	 за	 исхрана,	 конзервирани	 бобинки,	
конзервирани	шампињони	/печурки/,	конзервирано	
градинарско	 зелје,	 концентрати	 за	 супи	 /бујони/,	
кора	од	лимон	или	портокал,	коски	(масло	од	коски)	
за	 јадење,	 краставички,	 кисели,	 кристализирано	
овошје,	 кромид	 /зеленчук/	 конзервиран,	 леќа	
/зеленчук/	 конзервирана,	 лов	 (дивеч),	 лој	 (за	
јадење),	 лосос,	 маргарини,	 мармалад,	 масла	
за	 јадење,	 маслинки	 (конзервирани	 маслинки),	
масло	од	маслинки	/за	јадење/,	масти	за	јадење,	
мекотели	 за	 јадење	 /неживи/,	 месо,	 месо	
(замрзнато),	 месо	 (конзервирано	 месо),	 месо	
(месен	сок),	месо	(месни	екстракти),	млеко,	млеко	
(сурутка),	млеко	од	кобила,	млечни	напивки	во	кои	
преовладува	млеко,	млечни	производи,	мозок	за	
употреба	 во	 исхраната,	морски	 ракови	 /неживи/,	
мрсни	 супстанции	 за	 производство	 на	 масти	 за	
јадење,	 мушули	 /неживи/,	 овошје	 (конзервирано	
во	 алкохол),	 овошје	 (конзервирано	 овошје),	
овошна	 каша,	 овошни	 желиња,	 овошни	 кришки,	
овошни	салати,	ореви	(подготвувани	ореви),	остриги	
/неживи/,	 павлака	 /млечни	 производи/,	 палмини	
ореви	 (масло	 од	 палмини	 ореви)	 /прехранбена	
намирница/,	 палмино	 масло	 /исхрана/,	 паштета	
(паштета	од	џигер),	пектини	за	прехранбени	цели,	
пиклес	 /мирудија/,	 пире	 од	 трпки,	 подготвуван	
арашид,	подготвувани	бадеми,	полжави	(јајца	од	
полжави)	за	јадење,	прехранбени	масти,	протеини	
за	 исхрана	 на	 живината,	 пруг	 /вид	 морски	 рак/	
нежив,	 путер,	 путер	 (кајмак	 за	 путер),	 путер	 од	
арашид,	пушено	месо,	пченка	(пченкарно	масло),	
растителни	 сокови	 за	 кујна,	 репка	 (масло	 од	
репка)	за	јадење,	риба,	риба	(конзервирана	риба),	
рибино	леписо	за	употреба	во	исхраната,	рибини	
филети,	риболов	(производи	добиени	со	риболов),	
розови	 ракови	 /неживи/,	 ’рскавци	 /крокети/,	
салами,	 саламурење,	 салати	 од	 зеленчук,	 сало,	
сардела	(мала),	сардини,	свинско	месо,	сезамово	
масло,	 сиви	 морски	 ракови	 /неживи/,	 сирење,	
сириште	 /употребено/,	 сланина	 слатководни	
ракови	 /неживи/,	 смеши	 кои	 содржат	 масти	
наменети	 за	мачкање	 на	 леб,	 сончоглед	 (масло	
од	 сончоглед)	 за	 јадењесувомесни	 производи,	
сувомесни	 производи,	 супи	 од	 зеленчук,	 супи	
од	 зеленчук	 (состојки	 за	 подготвување	 супи	 од	
зеленчук),	сушен	зеленчук,	тофи,	трипици,	трпки	
(сок	 од	 трпки),	 туна,	 урми,	 харинги,	 цветен	 прав	
подготвен	 за	 употреба	 во	 исхраната,	 црн	 дроб,	
черупки	/ракови/	неживи,	чипс	/пржени	компири/,	
школки	 (неживи),	 џем,	 алги	 /мирудија/,	 анис	
за	 посипување,	 анис	 /зрнца/,	 арашид	 /слатки	
врз	 база	 на	 арашид/,	 ароматични	 препарати	
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за	 употреба	 во	 исхраната,	 ароми	 за	 слатки	
(различни	од	етеричните	масла),	ароми	/мирудии/	
(различни	од	етеричните	масла),	бадеми	(слатки	
врз	 база	 на	 бадеми),	 бадеми	 пржени	 во	 шеќер,	
бадемово	 тесто,	 бело	 кафе,	 бисквити,	 бобинки	
(брашно	 од	 бобинки),	 божиќни	 дрва	 (слатки	 за	
украсување	на	божиќните	дрва),	бонбони,	брашно	
(јадења	 врз	 база	 на	 брашно),	 брашно	 (најфино	
пченкарно	 брашно),	 брашно	 од	 синап,	 бриоши	
/печиво/,	 ванилија	 /арома/,	 ванилин	 /надоместок	
за	ванилија/,	вафли,	врзивни	средства	за	колбаси,	
гликоза	 за	 употреба	 во	 исхраната,	 гриз,	 гуми	
за	 џвакање,	 двопек	 /препечен	 леб/,	 диви	 ореви	
за	 употреба	 во	 исхраната,	 ѓумбир	 /мирудија/,	
екстракти	за	исхрана	/со	исклучок	на	етеричните	
есенции	и	масла/,	екстракти	на	слад	за	употреба	
во	 исхраната,	 жита	 (приправки	 од	 жита),	 жита	
(снегулки	 од	 сушени	 жита),	 жито	 (брашно	 од	
жито),	замрзната	павлака,	згуснувачи	за	готвење	
на	прехранбени	продукти,	зоб	(продукти	врз	база	
на	 зоб),	 зоб	 /истолчен/,	 зоб	 /исчистен/,	 зобени	
снегулки,	 зобено	 брашно,	 јачмен	 /лупен/,	 јачмен	
/толчен/,	 јачмено	 брашно,	 јуфки,	 какао,	 какао	
(пијалаци	 врз	 база	 на	 какао),	 какао	 (производи	
од	какао)	какао	со	млеко,	карамел	бонбони,	кари	
/мирудија/,	кафе,	кафе	(ароми),	кафе	надоместок	
за	 кафе),	 кафе	 (пијалаци	 врз	 база	 на	 кафе),	
кафе	 (растителни	 производи	 кои	 го	 заменуваат	
кафето),	кафе	/зелено/,	кашички	врз	база	на	млеко	
за	 јадеше,	 квасец,	 керевиз	 (сол	 од	 керевиз),	 кечап	
/сос/,	 компирово	 брашно	 за	 употреба	 во	 исхраната,	
копра,	 кускус,	 ладни	 пијалаци	 /шербет/,	 леб,	
мајонез,	 макарони,	 малтоза,	 марципан	 /слатки	
од	 шекер	 и	 бадем/,	 матена	 павлака	 (производи	
за	 зацврстување	 на	 матена	 павлака),	 матична	
млеч	 за	 исхрана	 на	 луѓето	 /не	 е	 за	 медицинска	
употреба/,	 мед,	 медени	 слатки,	 меласа,	 меласа	
(сируп	 од	 меласа),	 мелена	 пченка,	 мента	
(бонбони	од	мента),	мента	за	слатки,	месни	пити,	
мирудии,	мирудии	/зачини/,	мирудии,	ароматични,	
морска	 вода	 за	 кујна	 морски	 оревчиња,	 мраз	 за	
ладење,	мраз	/прехранбен/,	некиснет	леб		овошни	
слатки,	ориз,	оцет,	палачинки,	пастили	/бонбони/,		
пенушка	/герма/,	пивски	оцет,	пијалаци	(ароми	за	
пијалаци)	различни	од	етеричните	масла	пијалаци	
врз	 база	 на	 какао,	 пијалаци	 врз	 база	 на	 кафе,	
пимент	(зачин),	пиперка	/мирудија/,			пица,	погача	
/од			жито/	за			употреба	во	исхраната	поехранбено			
брашно,		пржена	пченка,	природни			засладувачи,	
прополис	 /производ	 на	 пчела/	 за	 употреба	 на	
луѓето,	пудинзи,	пченкарни	пуканки	 /поп	 -	 	 корн/,	
пченкарни	снегулки,	пченкарно	брашно,	пченкарно	
брашно	 за	 луѓето,	 равиоли	 /тестенина/,	 саго	
/скроб	 од	 семе	 на	 саго	 -	 палма/,	 салати	 (сосови	
за	салати)	саќести	слатки,	сендвичи,	сенф,	ситни	
јуфки,	 скроб	 за	 преупотреба	 во	 исхраната	 скроб	
за	употреба	во	исхраната,	скробни	производи	за	
употреба	 во	 исхраната,	 слад	 (екстракт	 на	 слад)	
за	 исхрана,	 слад	 (колачи	 од	 слад)	 за	 исхрана	
слад	за	исхрана,	сладолед,	сладолед	(прашок	за	
сладолед),	 сладолед	 (средства	 за	 зацврстување	
на	 сладоледот),	 слаткарски	 производи,	 слатки,	
слатки,	 слатки	 (прашок	 за	 слатки),	 слатки	 (тесто	
за	слатки),	слатки	од	бадем,	смекнување	на	месо	
(производи	за	смекнување	на	месото	за	употреба	

во	домаќинството),	соја	(брашно	од	соја),	сол	за	
конзервирање	прехранбени	продукти,	 сол	 /за	 во	
јадење/,	 сосови	 од	 репки,	 сосови	 /со	 исклучок	
на	 сосови	 за	 салати/,	 стапчиња	 слатки,	 суров	
мраз,	 природен	 или	 вештачки,	 тапиока,	 тапиока	
(брашно	 од	 тапиока)	 за	 исхрана,	 тестенини,	
тестенини	за	исхрана,	торти,	украси	за	слатки	/за	
јадење/	за	слатки,	фабрика	за	брашно	(производи	
на	фабрика	за	брашно),	ферменти	за	тесто,	фино	
ситно	печиво,	фондани	/врста	бонбони/,	цикорија/
сурогат	на	кафе/,	цимет/мирудија/,	црн	пипер,	црн	
шеќер,	чаеви	/не	се	за	медицинска	употреба/,	чај,	
чајни	 колачиња	 /мињони/,	 чоколадни	 пијалаци,	
чоколадно	 млеко	 /напивка/,	 чоколадо,	 шајчиња,	
шафран	/зачин/,	шеќер,	шеќер	/жолт/	за	употреба	
во	 исхраната,	 шеќерни	 производи,	 шеќерни	
производи	 за	 украсување	 божични	 дрва,	 шоу	 -	
шоу	/мирудија/,	шпагети
	

(111)	 13638	 (151)	 01/02/2008
(210)	 TM		2006/765	 (220)	 25/07/2006
	 	 (181)	 25/07/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 MERCK & CO., Inc., 
 a New Jersey corporation
	 One	Merck	Drive,	P.O.Box	100,	
 Whitehouse Station, New Jersey, US
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(540)	

FYNUVIS

(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)	 13758	 (151)	 18/02/2008
(210)	 TM		2006/771	 (220)	 28/07/2006
	 	 (181)	 28/07/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Advanced Medical Optics, Inc.
 1700 E. St. Andrew Place, Santa Ana, 
 California 92799-5162, US
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

СКОПЈЕ	
	 Ул.	Даме	Груев	бр.	3/2-11	1000	Скопје
(540)	
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(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 10	 -	 хируршки	 рачни	 алатки,	 особено	
интраокуларен	систем	на	имплантација	на	леќи	и	
останати	медицински	апарати	и	инструменти	

(111)	 13690	 (151)	 07/02/2008
(210)	 TM		2006/772	 (220)	 28/07/2006
	 	 (181)	 28/07/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 J.C. BAMFORD EXCAVATORS LIMITED,
 Rocester,Uttoxeter, Staffordshire, ST14 5JP, GB
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 7	 -	 моторни	 машини	 и	 апарати,	 сите	 за	
копање,	 екскавација,	 механичко	 манипулирање,	
подигнување,	 товарање	 и	 транспортирање	 на	
земја,	минерали,	тло,	посеви	и	слични	материјали;	
набивачки	(компактирачки)	и	вибрирачки	машини	
и	 опрема;	 компактори	 со	 вибрациони	 плочи,	
ваљци;	машини	за	сечење	асфалт	и	бетон;	делови	
и	приклучоци	(опрема)	вклучени	во	класата	7	за	
сите	од	гореспоменатите	производи	
кл.	 37	 -	 одржување	 и	 поправка	 на	 набивачки	
(компактирачки)	и	вибрирачки	машини	и	опрема;	
одржување	и	поправка	на	машини	за	сечење	

(111)	 13878	 (151)	 27/02/2008
(210)	 TM		2006/775	 (220)	 31/07/2006
	 	 (181)	 31/07/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 WYETH  a Delaware corporation,
 Five Giralda Farms, Madison, 
 New Jersey 07940-0874, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

RELISTOR

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	5	-	фармацевтски	препарати,	имено,	медицински	
препарати	за	отсранување	и	лекување	нуспојави	
од	опиоиди	

(111)	 13920	 (151)	 03/03/2008
(210)	 TM		2006/776	 (220)	 31/07/2006
	 	 (181)	 31/07/2016
	 	 (450)	 30/04/2008

(732)	 WYETH  a Delaware corporation,
 Five Giralda Farms, Madison, 
 New Jersey 07940-0874, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

ZOLEUS

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 5	 -	 фармацевтски	 препарати,	 имено,	
медицински	препарат	за	отсранување	и	лекување	
нуспојави	од	опиоиди	

(111)	 13876	 (151)	 27/02/2008
(210)	 TM		2006/777	 (220)	 31/07/2006
	 	 (181)	 31/07/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 WYETH  a Delaware corporation,
 Five Giralda Farms, Madison, 
 New Jersey 07940-0874, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

ARCILOR

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 5	 -	 фармацевтски	 препарати,	 имено,	
медицински	препарат	за	отсранување	и	лекување	
нуспојави	од	опиоиди	

(111)	 13865	 (151)	 27/02/2008
(210)	 TM		2006/779	 (220)	 31/07/2006
	 	 (181)	 31/07/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 WYETH  a Delaware corporation,
 Five Giralda Farms, Madison, 
 New Jersey 07940-0874, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

MYNTEXIA

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 5	 -	 фармацевтски	 препарати,	 имено,	
медицински	препарати	за	отсранување	и	лекување	
на	нуспојави	од	опиоиди	

(111)	 13863	 (151)	 27/02/2008
(210)	 TM		2006/815	 (220)	 11/08/2006
	 	 (181)	 11/08/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
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(732)	 The Professional Golfers Association Limited an 
England and Wales corporation

 National Headquarters Centenary House The 
Belfry Sutton Coldfield West Midlands B76 9 PT, 
UK

(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540) 

PGA

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	25	-	облека,	чевли	и	капи	
кл.	28	-	спортски	апарати	и	опрема;	голф	топчиња,	
голф	палки,	голф	торби;	голф	апарати	и	опрема;	
голф	ракавици	
кл.	35	-	менаџмент	на	голф	курсеви	
кл.	 41	 -	 образование	 и	 обука;	 организирање	
на	 спортски	 настани;	 обезбедување	 објекти	 за	
голф;	организирање	голф	турнири	и	натпревари;	
настава	 и	 обука	 за	 голф;	 образование	 од	
областа	 на	 голфот;	 обезбедување	 информации	
поврзани	 со	 голф;	 	 професионални	 совети,	
информации	 и	 консултации	 поврзани	 со	 играње	
голф;	 професионални	 совети,	 информации	
и	 консултации	 поврзани	 со	 организирање,	
одржување	и	работење	на	курсеви	за	голф	
кл.	42	-	проектирање	и	развој	на	курсеви	за	голф	

(111)	 13645	 (151)	 01/02/2008
(210)	 TM		2006/818	 (220)	 11/08/2006
	 	 (181)	 11/08/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Bluetooth SIG, Inc., 
 a Delaware corporation 
 500 108th Avenue, NE Suite 250 Bellevue, 

Washington 98004, US
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(540)	

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 9	 -	 апарати	 за	 наснимување,	 пренесување	
и	 репродукција	 на	 звук,	 слики	 и	 светлина,	
имено,	 фонографи,	 касетофони	 со	 можност	 за	
наснимување,	уреди	за	наснимување	на	компакт	
дискови,	 ДВД	 уреди	 за	 наснимување,	 видео	
рекордери,	радио	приемници,	неподвижни	камери,	
видео	камери,	радио	примопредаватели,	радио	и	

телевизиски	 предаватели,	 уреди	 за	 шифрирање	
и	 дешифрирање	 на	 звук,	 уреди	 за	 шифрирање	
и	 дешифрирање	 на	 видео	 записи,	 процесори	
и	 модеми	 за	 основен	 радиофреквентен	 опсег	
(опсег	 на	 модулациони	 фреквенции);	 апарати	
и	 инструменти	 за	 пренесување	 податоци,	
сателитска	 комуникација	 и	 телекомуникација,	
имено,	телефонски,	сателитски	и	радиоприемници,	
предаватели	и	телефонски	слушалки	за	на	глава	
со	микрофон;	компјутерски	хардвер;	компјутерски	
програми	за	безжична	комуникација;	компјутерски	
„интерфејс”	 (работни	 површини),	 модеми	 и	
периферна	 опрема	 која	 опфаќа	 печатари,	
глувчиња,	монитори,	 тастатури	 и	 „dongle”	 кабли;	
оптички	 апарати	 и	 инструменти,	 имено	 ласери,	
микроскопи	 со	можност	 за	 ласерско	 скенирање,	
леќи	засновани	на	електрична	контрола,	оптички	
уреди	 за	 читање;	 апарати	 и	 инструменти	 за	
набљудување	 на	 телекомуникациски	 мрежи	
и	 мрежи	 за	 пренесување	 податоци,	 имено,	
покажувачи	на	состојбата	на	мрежата,	аларми	за	
дојава	на	откажување	на	функциите,	софтвер	за	
анализирање	на	мрежниот	сообраќај;	инсталациски	
апарати	и	инструменти	за	мрежи	за	пренесување	
на	податоци	и	телекомуникациски	мрежи,	имено,	
телекомуникациски	 сервери;	 батерии	 и	 сродни	
електронски	компоненти,	вклучително	и	полначи,	
покажувачи	 на	 нивото	 на	 снагата,	 прекинувачи;	
електрични	 и	 оптички	 кабли;	 електрични	 жици;	
телефонски	 базни	 станици;	 радарска	 опрема	
составена	од	радарски	приемници	и	предаватели;	
телевизиски	и	радио	антени;	уреди	за	шифрирање	
и	 дешифрирање	 на	 шифрирани	 текстови	 и	
криптограми;	 телевизиски	 апарати,	 имено,	
екрани,	 уреди	 за	 подесување	на	фреквенцијата,	
или	 приемници;	 електронски	 апарати	 за	 забава	
што	се	прилагодени	за	користење	со	телевизиски	
приемници;	 игри	 прилагодени	 за	 користење	 со	
телевизиски	 приемници,	 имено,	 компјутерски	
игри,	 компјутерски	 видео	 игри,	 контролни	 уреди	
(тастатури,	монитори	и	сл.)	за	игри	и	џојстици	(рачки	
за	 управување);	 апарати	 за	 дојава	 на	 кражба,	
имено,	 звучни	 аларми;	 електрични	 амперметри;	
регистер	 каси;	 апарати	 за	 копирање,	 имено,	
машини	 за	 фотокопирање;	 уреди	 за	 откривање	
чад,	 метал,	 радари	 и	 движење;	 регулатори	 за	
електрично	 осветление;	 електрични	 уреди	 за	
затворање,	 отворање	 и	 заклучување	 на	 врати;	
електрични	инсталации	за	далечинско	управување	
на	 индустриски	 операции;	 електронски	 пенкала;	
уреди	 за	 шифрирање	 и	 магнетни	 шифрирани	
картички;	машини	 за	 сметање,	 имено,	 сметачки;	
уреди	за	издавање	бензин	опремени	со	броила	за	
бензински	станици;	пумпи	за	гориво	засновани	на	
саморегулирање;	 заштитни	 шлемови;	 магнетни	
картички	 за	 идентификација;	 инструменти	 за	
нивелирање,	имено,	геометарски	стапови;	апарати	
за	 работа	 на	 лифтови,	 имено,	 контролни	 табли	
за	лифтови;	 звучници;	апарати	 за	 сигнализација	
за	 потребите	 на	 воената	 морнарица,	 имено,	
радио	 уреди	 за	 морска	 пловидба;	 броила	
за	 паркиралишта;	 електронски	 плотери;	
електронски	 радио	 уреди;	 предаватели;	 радио	
и	 телефонски	 скали	 (размер,	 опсег);	 сигнални	
ѕвона;	 сигнални	 табли,	 светлечки;	 сирени;	
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електрични	приклучници;	сонари;	очила;	апарати	
за	 автоматско	 управување	 на	 возила,	 имено,	
сензори	 за	 дојава	 (предупредување)	 на	 судар;	
разводни	табли;	прекинувачи;	телефонски	броила;	
телефонски	апарати,	имено	телефонски	слушалки	
(рачки),	базни	станици	и	приемници;	предаватели;	
термостати;	 уред	 за	 автоматско	 издавање	
билети;	 апарати	 за	 регистрирање	 на	 времето,	
имено,	 саати,	 часовници,	 атомски	 часовници;	
автоматски	временски	прекинувачи;	 електронски	
транзистори;	 апарати	 за	 гаснење	 пожар,	 имено,	
противпожарни	апарати;	уреди	за	дојава	на	пожар;	
апарати	и	инструменти	за	пренесување	податоци,	
сателитска	 комуникација	 и	 телекомуникација;	
опрема	 за	 обработка	 на	 податоци,	 компјутери,	
компјутерски	 програми,	 „интерфејс”	 (работни	
површини),	модеми	и	периферна	опрема;	оптички	
апарати	и	инструменти;	апарати	и	инструменти	за	
набљудување	на	телекомуникациски	и	мрежи	за	
пренесување	на	податоци;	инсталациски	апарати	
и	 инструменти	 за	 мрежи	 за	 пренесување	 на	
податоци	 и	 телекомуникациски	 мрежи;	 батерии,	
електронски	 компоненти;	 електрични	 и	 оптички	
кабли;	електрични	жици;	апарати	за	канали	со	тесен	
и	широк	опсег;	базни	станици,	радарска	опрема,	
опрема	за	шифрирање,	опрема	за	криптографско	
запишување,	 опрема	 за	 прикажување,	 опрема	
за	 скенирање,	 антени,	 телевизиски	 апарати;	
апарати	 за	 забава	 кои	 се	 прилагодени	 за	
користење	 со	 телевизиски	 приемници;	 игри	
прилагодени	 за	 користење	 со	 телевизиски	
приемници;	 видео	 рекордери,	 апарати	 што	 се	
активираат	 со	 метални	 пари,	 апарати	 за	 дојава	
на	кражба,	звучни	аларми,	електрични	арматури,	
камери,	 регистер	 каси;	 апарати	 и	 машини	 за	
копирање;	 детектори;	 регулатори;	 апарати	 за	
мерење	и	евиденција	на	растојанија;	електрични	
уреди	 за	 затворање,	 отворање	 и	 заклучување	
врати;	 електрични	 инсталации	 за	 далечинска	
контрола	 на	 индустриски	 операции;	 апарати	
за	 далечинска	 контрола;	 електронски	 пенкала;	
уреди	 за	 шифрирање	 и	 шифрирани	 картички;	
машини	за	сметање;	пумпи	за	издавање	бензин,	
за	бензински	станици,	пумпи	за	гориво	засновани	
на	саморегулирање;	заштитни	шлемови,	магнетни	
картички	 за	 идентификација,	 покажувачи,	
апарати	 за	 меѓусебна	 комуникација,	 геодетски	
инструменти,	 апарати	 за	 работа	 на	 лифтови,	
звучници,	 апарати	 за	 сигнализација	 за	 потреби	
на	воената	морнарица,	броила	за	паркиралишта,	
електронски	 плотери,	 покажувачи	 на	 притисок,	
радио	 уреди,	 предаватели,	 приемници,	
размери,	 сигнални	 ѕвона,	 сигнални	 табли,	
сирени,	 приклучници,	 сонари,	 очила;	 апарати	
за	 автоматско	 управување	 на	 возила;	 разводни	
табли,	 прекинувачи,	 таксиметри,	 телефонски	
апарати,	 испитни	 апарати,	 термостати,	 уреди	 за	
издавање	 билети,	 апарати	 за	 регистрирање	 на	
времето,	 временски	 прекинувачи,	 транзистори;	
уреди	за	следење	на	нивото	на	водата;	делови	и	
парчиња	за	сите	горенаведени	производи	
кл.	 38	 -	 услуги	 за	 телекомуникации;	 радио	
комуникации	 во	 краток	 опсег;	 услуги	 за	 кому-
никации	 со	 целуларни	 телефони;	 комуникации	
преку	 компјутерски	 терминали;	 електронско	

пренесување	 на	 податоци	 и	 документи	 преку	
компјутерски	 терминали,	 комуникација	 преку	
телефон,	 комуникација	 преку	 факс,	 услуги	 за	
електронска	пошта	и	комуникација	преку	пејџер;	
пренесување	 на	 пораки	 и	 слики	 со	 помош	 на	
компјутер;	 изнајмување	 на	 апарат	 за	 праќање	
пораки;	обезбедување	информации	за	производи	
и	 услуги	 за	 телекомуникации;	 телевизиско	
емитување;	 консултантски	 услуги	 во	 областа	 на	
телекомуникациите;	 информациски	 услуги	 што	
се	однесуваат	на	горенаведеното,	вклучително	и	
услуги	што	се	достапни	и	се	обезбедуваат	во	секој	
момент	 преку	 интернет	 или	 други	 надворешни	
мрежи	
кл.	 42	 -	 техничка	 консултација	 во	 областа	 на	
пренесувањето	 на	 податоци,	 сателитската	
комуникација	 и	 телекомуникациите;	 основни	
истражувања	 во	 областа	 на	 физиката,	 хемијата	
и	 инженерингот;	 услуги	 за	 компјутерско	
програмирање	 за	 други	 лица;	 изнајмување	
на	 опрема	 за	 обработка	 на	 податоци;	 услуги	
за	 клиенти,	 имено,	 обезбедување	 техничка	
помош	 и	 консултации,	 услуги	 за	 компјутерско	
дијагностицирање,	 следење	 на	 компјутерски	
системи	 од	 оддалечено	 место	 и	 од	 самата	
локација;	 услуги	 за	 консултација,	 проектирање,	
испитување,	 инженеринг,	 истражување	 и	
советување,	 при	 што	 сите	 се	 однесуваат	 на	
компјутери,	 компјутерски	 мрежи,	 компјутерски	
софтвер	и	телекомуникации;	услуги	за	креирање	
вебсајтови;	компјутерско	програмирање,	анализа	
на	компјутерски	системи;	одржување	и	надградба	
на	компјутерски	софтвер;	создавање	компјутерски	
софтвер;	услуги	за	телефонски	линии	за	поддршка	
што	 се	 однесуваат	 на	 комјутерски	 софтвер	
безжична	 врска	 помеѓу	 хардверската	 опрема;	
услуи	 за	 текничка	 поддршка	 кои	 се	 однесуваат	
на	 компјутерски	 софтер,	 телекомуникаци	 и		
интернет;	 услуги	 за	 советување,	 договарање	
и	 претставување,	 при	 што	 сите	 ги	 обезбедува	
трговско	здружение	или	посебно	заинтересирана	
група	 за	 потеби	 на	 своите	 членови;	 издавање	
лиценци	 за	 патенти,	 технологија	 и	 друг	 вид	
интелектуална	сопственост	

(111)	 13647	 (151)	 01/02/2008
(210)	 TM		2006/819	 (220)	 11/08/2006
	 	 (181)	 11/08/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Bluetooth SIG, Inc., a Delaware corporation 
 500 108th Avenue, NE Suite 250 Bellevue, 

Washington 98004, US
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(540)	
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кл.	 9	 -	 апарати	 за	 наснимување,	 пренесување	
и	 репродукција	 на	 звук,	 слики	 и	 светлина,	
имено,	 фонографи,	 касетофони	 со	 можност	
за	 наснимување,	 уреди	 за	 наснимување	 на	
компакт	 дискови,	 ДВД	 уреди	 за	 наснимување,	
видео	рекордери,	радио	приемници,	неподвижни	
камери,	видео	камери,	радио	примопредаватели,	
радио	 и	 телевизиски	 предаватели,	 уреди	 за	
шифрирање	 и	 дешифрирање	 на	 звук,	 уреди	 за	
шифрирање	 и	 дешифрирање	 на	 видео	 записи,	
процесори	и	модеми	за	основен	радиофреквентен	
опсег	 (опсег	 на	 модулациони	 фреквенции);	
апарати	и	инструменти	за	пренесување	податоци,	
сателитска	 комуникација	 и	 телекомуникација,	
имено,	телефонски,	сателитски	и	радиоприемници,	
предаватели	и	телефонски	слушалки	за	на	глава	
со	микрофон;	компјутерски	хардвер;	компјутерски	
програми	за	безжична	комуникација;	компјутерски	
„интерфејс”	 (работни	 површини),	 модеми	 и	
периферна	 опрема	 која	 опфаќа	 печатари,	
глувчиња,	 монитори,	 тастатури	 и	 „dongle”	 кабли;	
оптички	 апарати	 и	 инструменти,	 имено	 ласери,	
микроскопи	 со	 можност	 за	 ласерско	 скенирање,	
леќи	засновани	на	електрична	контрола,	оптички	
уреди	 за	 читање;	 апарати	 и	 инструменти	 за	
набљудување	 на	 телекомуникациски	 мрежи	
и	 мрежи	 за	 пренесување	 податоци,	 имено,	
покажувачи	на	состојбата	на	мрежата,	аларми	за	
дојава	на	откажување	на	функциите,	софтвер	за	
анализирање	на	мрежниот	сообраќај;	инсталациски	
апарати	и	инструменти	за	мрежи	за	пренесување	
на	податоци	и	телекомуникациски	мрежи,	имено,	
телекомуникациски	 сервери;	 батерии	 и	 сродни	
електронски	компоненти,	вклучително	и	полначи,	
покажувачи	 на	 нивото	 на	 снагата,	 прекинувачи;	
електрични	 и	 оптички	 кабли;	 електрични	 жици;	
телефонски	 базни	 станици;	 радарска	 опрема	
составена	од	радарски	приемници	и	предаватели;	
телевизиски	и	радио	антени;	уреди	за	шифрирање	
и	 дешифрирање	 на	 шифрирани	 текстови	 и	
криптограми;	 телевизиски	 апарати,	 имено,	
екрани,	 уреди	 за	 подесување	 на	фреквенцијата,	
или	 приемници;	 електронски	 апарати	 за	 забава	
што	се	прилагодени	за	користење	со	телевизиски	
приемници;	 игри	 прилагодени	 за	 користење	 со	
телевизиски	 приемници,	 имено,	 компјутерски	
игри,	 компјутерски	 видео	 игри,	 контролни	 уреди	
(тастатури,	монитори	и	сл.)	за	игри	и	џојстици	(рачки	
за	 управување);	 апарати	 за	 дојава	 на	 кражба,	
имено,	 звучни	 аларми;	 електрични	 амперметри;	
регистер	 каси;	 апарати	 за	 копирање,	 имено,	
машини	 за	 фотокопирање;	 уреди	 за	 откривање	
чад,	 метал,	 радари	 и	 движење;	 регулатори	 за	
електрично	 осветление;	 електрични	 уреди	 за	
затворање,	 отворање	 и	 заклучување	 на	 врати;	
електрични	инсталации	за	далечинско	управување	
на	 индустриски	 операции;	 електронски	 пенкала;	
уреди	 за	 шифрирање	 и	 магнетни	 шифрирани	
картички;	 машини	 за	 сметање,	 имено,	 сметачки;	
уреди	 за	 издавање	 бензин	 опремени	 со	 броила	
за	бензински	станици;	пумпи	за	гориво	засновани	
на	саморегулирање;	заштитни	шлемови;	магнетни	
картички	 за	 идентификација;	 инструменти	 за	
нивелирање,	имено,	геометарски	стапови;	апарати	

за	 работа	 на	 лифтови,	 имено,	 контролни	 табли	
за	лифтови;	 звучници;	апарати	 за	 сигнализација	
за	 потребите	 на	 воената	 морнарица,	 имено,	
радио	 уреди	 за	 морска	 пловидба;	 броила	
за	 паркиралишта;	 електронски	 плотери;	
електронски	 радио	 уреди;	 предаватели;	 радио	
и	 телефонски	 скали	 (размер,	 опсег);	 сигнални	
ѕвона;	 сигнални	 табли,	 светлечки;	 сирени;	
електрични	приклучници;	сонари;	очила;	апарати	
за	 автоматско	 управување	 на	 возила,	 имено,	
сензори	 за	 дојава	 (предупредување)	 на	 судар;	
разводни	табли;	прекинувачи;	телефонски	броила;	
телефонски	апарати,	имено	телефонски	слушалки	
(рачки),	базни	станици	и	приемници;	предаватели;	
термостати;	 уред	 за	 автоматско	 издавање	
билети;	 апарати	 за	 регистрирање	 на	 времето,	
имено,	 саати,	 часовници,	 атомски	 часовници;	
автоматски	временски	прекинувачи;	 електронски	
транзистори;	 апарати	 за	 гаснење	 пожар,	 имено,	
противпожарни	апарати;	уреди	за	дојава	на	пожар;	
апарати	и	инструменти	за	пренесување	податоци,	
сателитска	 комуникација	 и	 телекомуникација;	
опрема	 за	 обработка	 на	 податоци,	 компјутери,	
компјутерски	 програми,	 „интерфејс”	 (работни	
површини),	модеми	и	периферна	опрема;	оптички	
апарати	и	инструменти;	апарати	и	инструменти	за	
набљудување	на	телекомуникациски	и	мрежи	за	
пренесување	на	податоци;	инсталациски	апарати	
и	 инструменти	 за	 мрежи	 за	 пренесување	 на	
податоци	 и	 телекомуникациски	 мрежи;	 батерии,	
електронски	 компоненти;	 електрични	 и	 оптички	
кабли;	електрични	жици;	апарати	за	канали	со	тесен	
и	широк	опсег;	базни	станици,	радарска	опрема,	
опрема	за	шифрирање,	опрема	за	криптографско	
запишување,	 опрема	 за	 прикажување,	 опрема	
за	 скенирање,	 антени,	 телевизиски	 апарати;	
апарати	 за	 забава	 кои	 се	 прилагодени	 за	
користење	 со	 телевизиски	 приемници;	 игри	
прилагодени	 за	 користење	 со	 телевизиски	
приемници;	 видео	 рекордери,	 апарати	 што	 се	
активираат	 со	 метални	 пари,	 апарати	 за	 дојава	
на	кражба,	звучни	аларми,	електрични	арматури,	
камери,	 регистер	 каси;	 апарати	 и	 машини	 за	
копирање;	 детектори;	 регулатори;	 апарати	 за	
мерење	и	евиденција	на	растојанија;	електрични	
уреди	 за	 затворање,	 отворање	 и	 заклучување	
врати;	 електрични	 инсталации	 за	 далечинска	
контрола	 на	 индустриски	 операции;	 апарати	
за	 далечинска	 контрола;	 електронски	 пенкала;	
уреди	 за	 шифрирање	 и	 шифрирани	 картички;	
машини	за	сметање;	пумпи	за	издавање	бензин,	
за	бензински	станици,	пумпи	за	гориво	засновани	
на	саморегулирање;	заштитни	шлемови,	магнетни	
картички	 за	 идентификација,	 покажувачи,	
апарати	 за	 меѓусебна	 комуникација,	 геодетски	
инструменти,	 апарати	 за	 работа	 на	 лифтови,	
звучници,	 апарати	 за	 сигнализација	 за	 потреби	
на	воената	морнарица,	броила	за	паркиралишта,	
електронски	 плотери,	 покажувачи	 на	 притисок,	
радио	 уреди,	 предаватели,	 приемници,	
размери,	 сигнални	 ѕвона,	 сигнални	 табли,	
сирени,	 приклучници,	 сонари,	 очила;	 апарати	
за	 автоматско	 управување	 на	 возила;	 разводни	
табли,	 прекинувачи,	 таксиметри,	 телефонски	
апарати,	 испитни	 апарати,	 термостати,	 уреди	 за	
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издавање	 билети,	 апарати	 за	 регистрирање	 на	
времето,	 временски	 прекинувачи,	 транзистори;	
уреди	за	следење	на	нивото	на	водата;	делови	и	
парчиња	за	сите	горенаведени	производи	
кл.	 38	 -	 услуги	 за	 телекомуникации;	 радио	
комуникации	 во	 краток	 опсег;	 услуги	 за	 кому-
никации	 со	 целуларни	 телефони;	 комуникации	
преку	 компјутерски	 терминали;	 електронско	
пренесување	 на	 податоци	 и	 документи	 преку	
компјутерски	 терминали,	 комуникација	 преку	
телефон,	 комуникација	 преку	 факс,	 услуги	 за	
електронска	пошта	и	комуникација	преку	пејџер;	
пренесување	 на	 пораки	 и	 слики	 со	 помош	 на	
компјутер;	 изнајмување	 на	 апарат	 за	 праќање	
пораки;	обезбедување	информации	за	производи	
и	 услуги	 за	 телекомуникации;	 телевизиско	
емитување;	 консултантски	 услуги	 во	 областа	 на	
телекомуникациите;	 информациски	 услуги	 што	
се	однесуваат	на	горенаведеното,	вклучително	и	
услуги	што	се	достапни	и	се	обезбедуваат	во	секој	
момент	 преку	 интернет	 или	 други	 надворешни	
мрежи	
кл.	 42	 -	 техничка	 консултација	 во	 областа	 на	
пренесувањето	 на	 податоци,	 сателитската	
комуникација	 и	 телекомуникациите;	 основни	
истражувања	 во	 областа	 на	 физиката,	 хемијата	
и	 инженерингот;	 услуги	 за	 компјутерско	
програмирање	 за	 други	 лица;	 изнајмување	
на	 опрема	 за	 обработка	 на	 податоци;	 услуги	
за	 клиенти,	 имено,	 обезбедување	 техничка	
помош	 и	 консултации,	 услуги	 за	 компјутерско	
дијагностицирање,	 следење	 на	 компјутерски	
системи	 од	 оддалечено	 место	 и	 од	 самата	
локација;	 услуги	 за	 консултација,	 проектирање,	
испитување,	 инженеринг,	 истражување	 и	
советување,	 при	 што	 сите	 се	 однесуваат	 на	
компјутери,	 компјутерски	 мрежи,	 компјутерски	
софтвер	и	телекомуникации;	услуги	за	креирање	
вебсајтови;	компјутерско	програмирање,	анализа	
на	компјутерски	системи;	одржување	и	надградба	
на	компјутерски	софтвер;	создавање	компјутерски	
софтвер;	услуги	за	телефонски	линии	за	поддршка	
што	 се	 однесуваат	 на	 комјутерски	 софтвер	
безжична	 врска	 помеѓу	 хардверската	 опрема;	
услуи	 за	 текничка	 поддршка	 кои	 се	 однесуваат	
на	 компјутерски	 софтер,	 телекомуникаци	 и		
интернет;	 услуги	 за	 советување,	 договарање	
и	 претставување,	 при	 што	 сите	 ги	 обезбесува	
трговско	здружение	или	посебно	заинтересирана	
група	 за	 потеби	 на	 своите	 членови;	 издавање	
лиценци	 за	 патенти,	 технологија	 и	 друг	 вид	
интелектуална	сопственост	

(111)	 13745	 (151)	 14/02/2008
(210)	 TM		2006/822	 (220)	 15/08/2006
	 	 (181)	 15/08/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 T-Mobile International AG&Co.KG
 Landgrabenweg 151 53227 Bonn, DE
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

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

(540)	

ЕДНОСТАВНО ПОБЛИСКИ

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 9	 -	 апарати	 и	 инструменти	 електрични,	
електронски,	 оптички,	 за	 вагање,	 мерење,	
сигнализација,	 контрола	 (инспекција)	 и	 настава	
(вклучени	 во	 класата	 9);	 апарати	 за	 снимање,	
пренос,	 производство	 и	 репродукција	 на	 звук,	
слика	 или	 податоци;	 машински-читливи	 носачи	
на	 податоци;	 автоматски	 машини	 и	 механизми	
за	 апарати	што	 се	 задвижуваат	 со	 пара	 или	 со	
жетон;	регистар	каси,	сметачки	машни,	опрема	за	
обработка	на	податоци	и	компјутери	
кл.	16	-	хартија,	картон	и	производи	од	нив	(вклучени	
во	 класата	 16);	 печатени	 работи;	 печатени	 и/
или	 жигосани,	франкирани	 карти	 изработени	 од	
картон	 или	 пластика;	 книговезачки	 материјал;	
фотографии;	 канцелариски	 материјал;	 лепила	
за	 канцелариска	 или	 куќна	 употреба;	 уметнички	
материјали;	четки	и	четкички	за	фарбање,	боење	
и	цртање;	машини	за	пишување	и	канцелариски	
реквизити	 (освен	мебел);	 материјали	 за	 обука	 и	
настава	 (освен	 апарати);	 пластични	 материјали	
за	пакување	(вклучени	во	класата	16);	печатарски	
букви;	клишеи	
кл.	 35	 -	 огласување;	 водење	 работи;	 деловно	
управување;	канцелариски	работи	
кл.	 36	 -	 осигурување;	 финансиски	 работи;	
парични	 (монетарни)	 работи;	 работи	 врзани	 за	
недвижности	
кл.	 38	 -	 телекомуникации,	 дистрибуција	 и	
изнајмување	 опрема	 за	 телекомуникации,	
вклучително	истото	за	радио	и	за	телевизија	
кл.	41	-	образовни	услуги;	припремање	на	обука,	
разонода;	 спортски	 и	 културни	 активности;	
издавање	 и	 објавување	 книги,	 весници	 и	 друг	
печатен	материјал,	како	и	соодветни	електронски	
медиуми	(вклучувајки	ЦД-РОМ	и	ЦД-а)	
кл.	 42	 -	 компјутерско	 програмирање;	 дизајн	 и	
развој	на	компјутерски	хардвер	и	софтвер;	услуги	
со	 бази	 на	 податоци,	 имено	 изнајмување	 или	
временски	пристап	за	работа	со	бази	на	податоци,	
како	и	собирање	и	испорака	на	податоци,	вести	и	
информации;	 изнајмување	 опрема	 за	 обработка	
на	 податоци	 и	 компјутери;	 проектирање	 и	
планирање	 на	 телекомуникациска	 опрема,	
планирање	технички	проекти	

(111)	 13744	 (151)	 14/02/2008
(210)	 TM		2006/823	 (220)	 15/08/2006
	 	 (181)	 15/08/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 T-Mobile International AG&Co.KG
 Landgrabenweg 151 53227 Bonn, DE
(740)	 ЖИВКО	 МИЈАТОВИЌ	 АНД	 ПАРТНЕРС	 ДООЕЛ	

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

THJESHT ME TE AFERT

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 9	 -	 апарати	 и	 инструменти	 електрични,	
електронски,	 оптички,	 за	 вагање,	 мерење,	
сигнализација,	 контрола	 (инспекција)	 и	 настава	
(вклучени	 во	 класата	 9);	 апарати	 за	 снимање,	
пренос,	 производство	 и	 репродукција	 на	 звук,	
слика	 или	 податоци;	 машински-читливи	 носачи	
на	 податоци;	 автоматски	 машини	 и	 механизми	
за	 апарати	 што	 се	 задвижуваат	 со	 пара	 или	 со	
жетон;	регистар	каси,	сметачки	машни,	опрема	за	
обработка	на	податоци	и	компјутери	
кл.	16	-	хартија,	картон	и	производи	од	нив	(вклучени	
во	 класата	 16);	 печатени	 работи;	 печатени	 и/
или	 жигосани,	 франкирани	 карти	 изработени	 од	
картон	 или	 пластика;	 книговезачки	 материјал;	
фотографии;	 канцелариски	 материјал;	 лепила	
за	 канцелариска	 или	 куќна	 употреба;	 уметнички	
материјали;	четки	и	четкички	за	фарбање,	боење	
и	цртање;	машини	 за	 пишување	и	 канцелариски	
реквизити	 (освен	 мебел);	 материјали	 за	 обука	 и	
настава	 (освен	 апарати);	 пластични	 материјали	
за	пакување	(вклучени	во	класата	16);	печатарски	
букви;	клишеи	
кл.	 35	 -	 огласување;	 водење	 работи;	 деловно	
управување;	канцелариски	работи	
кл.	 36	 -	 осигурување;	 финансиски	 работи;	
парични	 (монетарни)	 работи;	 работи	 врзани	 за	
недвижности	
кл.	 38	 -	 телекомуникации,	 дистрибуција	 и	
изнајмување	 опрема	 за	 телекомуникации,	
вклучително	истото	за	радио	и	за	телевизија	
кл.	41	-	образовни	услуги;	припремање	на	обука,	
разонода;	 спортски	 и	 културни	 активности;	
издавање	 и	 објавување	 книги,	 весници	 и	 друг	
печатен	материјал,	како	и	соодветни	електронски	
медиуми	(вклучувајки	ЦД-РОМ	и	ЦД-а)	
кл.	 42	 -	 компјутерско	 програмирање;	 дизајн	 и	
развој	на	компјутерски	хардвер	и	софтвер;	услуги	
со	 бази	 на	 податоци,	 имено	 изнајмување	 или	
временски	пристап	за	работа	со	бази	на	податоци,	
како	и	собирање	и	испорака	на	податоци,	вести	и	
информации;	изнајмување	опрема	за	обработка	на	
податоци	и	компјутери;	проектирање	и	планирање	
на	 телекомуникациска	 опрема,	 планирање	
технички	проекти	

(111)	 13862	 (151)	 27/02/2008
(210)	 TM		2006/828	 (220)	 16/08/2006
	 	 (181)	 16/08/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Biskot Biskuvi Gida Sanayi ve Ticaret A.S.
 Eregli Yolu Uzeri, Organize Sanayi Bolgesi, 

Karaman, TR
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје

(540)	

KARSA MINUET

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	30	 -	 кафе,	 чај,	 какао,	 	шеќер,	 ориз,	 тапиока,	
саго,	 замена	 за	 кафе;	 брашно	 и	 производи	 од	
жито,	леб,	колач	и	слатки,	сладолед,	мед,	меласа,	
квасец,	прашок	за	печење,		сол,	сенф;	оцет,	сосови	
(како	мирудии);	мирудии,	мраз;	особено	чоколада,	
бисквити,	обланди,	слатки	

(111)	 13698	 (151)	 11/02/2008
(210)	 TM		2006/831	 (220)	 17/08/2006
	 	 (181)	 17/08/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Bayer Aktiengesellschaft
 D-51368 Leverkusen, DE
(740)	 БИНСО	Д.О.О.	СКОПJЕ		
	 ул.	„Народен	фронт”	7/4	П.О.	Бокс	768,	
	 1000,	Скопје
(540)	

VERITA

(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 5	 -	 препарати	 за	 уништување	 коров	 и	
уништување	штетници,		инсектициди,	хербициди,	
фунгициди	

(111)	 13900	 (151)	 03/03/2008
(210)	 TM		2006/839	 (220)	 24/08/2006
	 	 (181)	 24/08/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

ИНТРАКОМ ДООЕЛ Скопје
 ул. Партениj Зографски бр. 83, 
 1000 Скопје, MK
(740)	 Валентина	Јовановска	Василева,	адвокат	
	 ул.	Маршал	Тито	бр.	53/1	1000	Скопје
(540)	

(591)	 црвена,	сива	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 37	 -	 градежни	 конструкции,	 поправки,	
инсталациски	услуги	
кл.	38	-	телекомуникации	
кл.	42	-	научни	и	технолошки	услуги	,	истражувања	
и	 планирање	 што	 се	 однесуваат	 на	 истите;	
услуги	 за	 индустриски	 анализи	 и	 истражувања;	
проектирање	и	развој	на	компјутерски	хардвер	и	
софтвер;	правни	услуги	
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(111)	 13763	 (151)	 27/02/2008
(210)	 TM		2006/840	 (220)	 24/08/2006
	 	 (181)	 24/08/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Друштво за производство, трговија и услуги 

ИНТРАКОМ ДООЕЛ Скопје
 ул. Партениj Зографски бр. 83, 1000 Скопје, 

MK
(740)	 Валентина	Јовановска	Василева,	адвокат	
	 ул.	Маршал	Тито	бр.	53/1	1000	Скопје
(540)	

(591)	 црвена,	сива	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 37	 -	 градежни	 конструкции,	 поправки,	
инсталациски	услуги	
кл.	38	-	телекомуникации	
кл.	42	-	научни	и	технолошки	услуги,	истражувања	
и	 планирање	 што	 се	 однесуваат	 на	 истите,	
услуги	 за	 индустриски	 анализи	 и	 истражувања;	
проектирање	и	развој	на	компјутерски	хардвер	и	
софтвер;	правни	услуги	

(111)	 13853	 (151)	 27/02/2008
(210)	 TM		2006/847	 (220)	 24/08/2006
	 	 (181)	 24/08/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 SANYANG INDUSTRY CO., LTD. 
 3, Chung Hua Road, Hukou, Hsinchu , TW
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 сина	и	црвена
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	4	-	индустриски	масти	и	масти;	мазива;	масло	
за	запчаници;	масло	за	цилиндри;	олеин;	моторно	
масло;	масло	 за	 автомобили;	масти	 за	 ремења;	
масти	 за	 синџири;	 вазелин	 за	 индустриска	
употреба;	масло	за	заштита,	одржување	на	кожа;	
индустриски	 восок;	 восок	 (суровина);	 восок	 за	
ремења;	 церезин	 /вештачки	 восок/;	 парафин;	
масло	 за	 спојки;	 преносливо	 масло;	 масло	 за	
чистење		карбуратори;	масло	за	чистење	мотори;	
масти	за	ремења;	сите	вклучени	во	класата	4	
кл.	 11	 -	 апарати	 за	 осветлување	 за	 возила;	
апарати	за	осветлување	за	автомобили;	апарати	
за	 осветлување	 за	 мотоцикли;	 уреди	 против	
заслепување;	 ламби	 за	 покажување	 правец	 за	
автомобилите;	 ламби	 за	 покажување	 правец	 за	

мотоцикли;	противзаслепувачки	направи	за	возила;	
противзаслепувачки	 направи	 за	 автомобили;	
грејни	 апарати	 за	 размрзнување	 автомобили;	
грејни	 апарати	 за	 размрзнување	 мотоцикли;	
рефлектори	 за	 автомобили;	 рефлектори	 за	
мотоцикли;	 предни	 светла	 /фарови/	 за	 автомобили;	
предни	 светла	 /фарови/	 за	 мотоцикли;	 клима	
уреди	за	автомобили;	клима	уреди	за	мотоцикли;	
светла	за	автомобили;	светла	за	мотоцикли;	сите	
вклучени	во	класата	11	
кл.	12	-	возила;	автомобили;	АТ\/	возила/мотоцикли;	
колички	 за	 постари	 луѓе;	 мотоцикли;	 елекгрични	
мотоцикли;	 спортски	 мотоцикли;	 електрични	
скутери;	електрични	велосипеди;	мотоцикли	за	на	
вода;	 делови	 и	 опрема	 за	 сето	 погоренаведено;	
сите	вклучени	во	класата	12	
кл.	 37	 -	 одржување	 и	 поправка	 на	 возила;	
одржување	и	поправка	на	автомобили;	одржување	
и	 поправка	 на	 мотоцикли;	 перење	 автомобили;	
перење	 мотоцикли;	 заштита	 на	 автомобили	 од	
корозија;	 заштита	 на	 мотоцикли	 од	 корозија;	
подмачкување	на	автомобилите;	подмачкување	на	
мотоциклите;	чистење	на	автомобилите;	чистење	
на	 мотоциклите;	 услуги	 на	 сервисни	 станици	
за	 автомобили;	 услуги	 на	 сервисни	 станици	 за	
мотоцикли;	замена	на	гуми	на	автомобили;	замена	
на	гуми	на	мотоцикли;	инсталација,	одржување	и	
поправка	на	машини	на	полето	на	автомобилите;	
инсталација,	одржување	и	поправка	на	машините	
на	 полето	 на	 мотоциклите;	 сите	 вклучени	 во	
класата	37	

(111)	 13852	 (151)	 27/02/2008
(210)	 TM		2006/848	 (220)	 24/08/2006
	 	 (181)	 24/08/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 SANYANG INDUSTRY CO., LTD. 
 3, Chung Hua Road, Hukou, Hsinchu , TW
(740)	 ВАЛЕНТИН	ПЕПЕЉУГОСКИ,		АДВОКАТ	
	 Ул.”Вељко	Влаховиќ”	4/	1-1,	1000,	Скопје
(540)	

(591)	 црвена,	црна,	сива	и	бела
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	4	-	индустриски	масти	и	масти;	мазива;	масло	
за	запчаници;	масло	за	цилиндри;	олеин;	моторно	
масло;	масло	 за	 автомобили;	масти	 за	 ремења;	
масти	 за	 синџири;	 вазелин	 за	 индустриска	
употреба;	масло	за	заштита,	одржување	на	кожа;	
индустриски	 восок;	 восок	 (суровина);	 восок	 за	
ремења;	 церезин	 /вештачки	 восок/;	 парафин;	
масло	 за	 спојки;	 преносливо	 масло;	 масло	 за	
чистење		карбуратори;	масло	за	чистење	мотори;	
масти	за	ремења;	сите	вклучени	во	класата	4	
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кл.	 11	 -	 апарати	 за	 осветлување	 за	 возила;	
апарати	за	осветлување	за	автомобили;	апарати	
за	 осветлување	 за	 мотоцикли;	 уреди	 против	
заслепување;	 ламби	 за	 покажување	 правец	 за	
автомобилите;	 ламби	 за	 покажување	 правец	 за	
мотоцикли;	противзаслепувачки	направи	за	возила;	
противзаслепувачки	направи	за	автомобили;	грејни	
апарати	 за	 размрзнување	 автомобили;	 грејни	
апарати	за	размрзнување	мотоцикли;	рефлектори	
за	 автомобили;	 рефлектори	 за	 мотоцикли;	
предни	 светла	 /фарови/	 за	 автомобили;	 предни	
светла	 /фарови/	 за	 мотоцикли;	 клима	 уреди	 за	
автомобили;	клима	уреди	за	мотоцикли;	светла	за	
автомобили;	светла	за	мотоцикли;	сите	вклучени	
во	класата	11	
кл.	12	-	возила;	автомобили;	АТ\/	возила/мотоцикли;	
колички	 за	 постари	 луѓе;	 мотоцикли;	 елекгрични	
мотоцикли;	 спортски	 мотоцикли;	 електрични	
скутери;	електрични	велосипеди;	мотоцикли	за	на	
вода;	 делови	 и	 опрема	 за	 сето	 погоренаведено;	
сите	вклучени	во	класата	12	
кл.	 37	 -	 одржување	 и	 поправка	 на	 возила;	
одржување	и	поправка	на	автомобили;	одржување	
и	 поправка	 на	 мотоцикли;	 перење	 автомобили;	
перење	 мотоцикли;	 заштита	 на	 автомобили	 од	
корозија;	 заштита	 на	 мотоцикли	 од	 корозија;	
подмачкување	на	автомобилите;	подмачкување	на	
мотоциклите;	чистење	на	автомобилите;	чистење	
на	 мотоциклите;	 услуги	 на	 сервисни	 станици	
за	 автомобили;	 услуги	 на	 сервисни	 станици	 за	
мотоцикли;	замена	на	гуми	на	автомобили;	замена	
на	гуми	на	мотоцикли;	инсталација,	одржување	и	
поправка	на	машини	на	полето	на	автомобилите;	
инсталација,	одржување	и	поправка	на	машините	
на	 полето	 на	 мотоциклите;	 сите	 вклучени	 во	
класата	37	

(111)	 13875	 (151)	 27/02/2008
(210)	 TM		2006/851	 (220)	 25/08/2006
	 	 (181)	 25/08/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 WYETH  a Delaware corporation,
 Five Giralda Farms, Madison, 
 New Jersey 07940-0874, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

ELLEFORE
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 5	 -	 фармацевтски	 препарати	 за	 превенција	
и/или	 лекување	 на	 заболувања	 и	 нарушувања	
на	 централниот	 нервен	 систем,	 невролошки	
нарушувања,	вазомоторни	симптоми	на	менопауза,	
состојба	 на	 вознемиреност,	 неутропатски	 болки,	
фибромиалгија,	 уринарни	 пореметувања	 и	
хронична	болка	

(111)	 13873	 (151)	 27/02/2008
(210)	 TM		2006/856	 (220)	 25/08/2006
	 	 (181)	 25/08/2016
	 	 (450)	 30/04/2008

(732)	 WYETH  a Delaware corporation,
 Five Giralda Farms, Madison, 
 New Jersey 07940-0874, US
(740)	 БИНПРО	ДООЕЛ	СКОПЈЕ	
	 ул.	‘’Ленинова’’	бр.15а-13,	1000,	Скопје
(540)	

PRISTIQUE
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 5	 -	 фармацевтски	 препарати	 за	 превенција	
и/или	 лекување	 на	 заболувања	 и	 нарушувања	
на	 централниот	 нервен	 систем,	 невролошки	
нарушувања,	 вазомоторни	 симптоми	 на	
менопауза,	 состојба	 на	 вознемиреност,	
неутропатски	 болки,	 фибромиалгија,	 уринарни	
пореметувања,	 хронична	 болка	 и	функционални	
соматски	синдроми	

(111)	 13804	 (151)	 25/02/2008
(210)	 TM		2006/1077	 (220)	 06/11/2006
	 	 (181)	 06/11/2016
	 	 (450)	 30/04/2008
(732)	 Здравствена организација, Галенска 

лабораторија „ФИТОФАРМ” Скопје
 ул. Киро Димишков 40б, 1000 Скопје, MK
(740)	 БЕРИН	Д.О.О.	СКОПJЕ	
	 ул.”Јани	Лукровски”	5/1/32,	1000,	Скопје
(540)	

FITOFARM
(551)	 индивидуална
(510, 511)

кл.	 1	 -	 	 хемиски	 производи	 за	 индустријата,	
науката,	фотографиите,	 како	 и	 за	 земјоделието,	
градинарството	и	шумарството;	сурови	вештачки	
смоли,	 сурови	 лластични	 материи;	 вештачки	
ѓубрива,	смеши	за	гаснење	пожар;	препарати	за	
калење	и	заварување	метали;	хемиски	производи	
за	 конзервирање	 прехрамбени	 лроизводи;	
материи	за	штавење;	адхезиви	(лепливи	материи)	
наменети	за	индустрија	
кл.	3	-		средства			за			белење			и			други			супстанции			
за			перење;			прпепарати			за	чистење,	полирање,	
триење	 (рибање)	 и	 нагризување;	 сапуни,	
парфимерија,	 етерични	 масла,	 козметички	
производи,	лосиони	за	коса;	препарати	за	нега	на	
забите	
кл.	5	-		фармацевтски,					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;	
препарати	препарати	за	уништување	 	штетници;	
фунгициди,	хербициди	
кл.	44	-	медицински	услуги;	фармацевтски	услуги;	
ветеринарни	 услуги;	 хигиенска	 нега	 и	 нега	 на	
убавината	 на	 луѓето	 или	 животните;	 услуги	 од	
областа	 на	 земјоделството,	 градинарството	 и	
шумарството	

13875
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PREGLED NA TRGOVSKI MARKI SPORED ME|UNARODNATA KLASIFIKACIJA NA TRGOVSKITE 
MARKI

(510)  kod po Me|unarodnata klasifikacija na trgovski marki (Ni~enska)
(111)  registarski broj na dokumentot

PREGLEDI

Pregledi

	 (510)		 (111)	 	 (510)		 				(111)	 	 (510)		 (111)	
	 kl.	1	 13622
	 	 13629
	 	 13768
	 	 13804
	 	 13823
	 	 13845

	 kl.	2	 13593
	 	 13724
	 	 13726	
	 	 13750
	 	 13751
	 	 13752
	 	 13753
	 	 13754
	 	 13755
	 	 13768

	 kl.	3	 13602
	 	 13628
	 	 13629
	 	 13648
	 	 13649
	 	 13688
	 	 13689
	 	 13694
	 	 13696
	 	 13711
	 	 13713
	 	 13759
	 	 13760
	 	 13768
	 	 13785
	 	 13788
	 	 13794
	 	 13804
	 	 13812
	 	 13823
	 	 13858
	 	 13864
	 	 13887
	 	 13932
	 	 13933
	 	 13934
	 	 13936
	 kl.	4	 13768

	 	 13769
	 	 13852
	 	 13853

	 kl.	5	 13586
	 	 13587
	 	 13602
	 	 13630
	 	 13631
	 	 13633
	 	 13638
	 	 13640
	 	 13641
	 	 13642
	 	 13643
	 	 13648
	 	 13649
	 	 13656
	 	 13667
	 	 13670
	 	 13683
	 	 13684
	 	 13688
	 	 13689
	 	 13691
	 	 13693
	 	 13694
	 	 13698
	 	 13699
	 	 13715
	 	 13719
	 	 13729
	 	 13749
	 	 13768
	 	 13778
	 	 13781
	 	 13782
	 	 13783
	 	 13785
	 	 13786
	 	 13787
	 	 13790
	 	 13791
	 	 13792
	 	 13796
	 	 13797

	 	 13804
	 	 13807
	 	 13812
	 	 13814
	 	 13820
	 	 13821
	 	 13822
	 	 13823
	 	 13825
	 	 13826
	 	 13839
	 	 13847
	 	 13849
	 	 13857
	 	 13865
	 	 13871
	 	 13872
	 	 13873
	 	 13874
	 	 13875
	 	 13876
	 	 13878
	 	 13879
	 	 13887
	 	 13892
	 	 13898
	 	 13901
	 	 13903
	 	 13906
	 	 13908
	 	 13909
	 	 13912
	 	 13916
	 	 13920
	 	 13927
	 	 13930
	 	 13931

	 kl.	6	 13767
	 	 13768
	 	 13813

	 kl.	7	 13690
	 	 13768
	 	 13831
	 	 13834
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	 (510)		 (111)	 	 (510)		 			(111)	 	 (510)		 (111)	

Pregledi

	 	 13848
	 	 13868
	 	 13870
	 	 13883
	 	 13893
	 	 13894
	 	 13895
	 	 13896
	 	 13897
	 	 13907
	 	 13917
	 	 13918
	 	 13922
	 	 13923
	
	 kl.	8	 13768

	 kl.	9	 13588
	 	 13589
	 	 13590
	 	 13594
	 	 13595
	 	 13596
	 	 13598
	 	 13599
	 	 13600
	 	 13601
	 	 13603
	 	 13604
	 	 13620
	 	 13644
	 	 13645
	 	 13647
	 	 13650
	 	 13654
	 	 13668
	 	 13721
	 	 13732
	 	 13733
	 	 13734
	 	 13735
	 	 13736
	 	 13738
	 	 13739
	 	 13740
	 	 13741
	 	 13742
	 	 13743
	 	 13744
	 	 13745
	 	 13748
	 	 13761
	 	 13762
	 	 13765
	 	 13789
	 	 13795
	 	 13817
	 	 13830

	 	 13854
	 	 13855
	 	 13867
	 	 13869
	 	 13880
	 	 13887
	 	 13905
	 	 13914

	 kl.	10	 13693
	 	 13729
	 	 13758
	 	 13768
	 	 13772
	 	 13783
	 	 13898
	 	 13901

	 kl.	11	 13675
	 	 13747
	 	 13768
	 	 13789
	 	 13829
	 	 13851
	 	 13852
	 	 13853
	 	 13868
	 	 13870
	 	 13902
	 	 13917
	 	 13918
	 	 13922
	 	 13923

	 kl.	12	 13626
	 	 13651
	 	 13652
	 	 13658
	 	 13676
	 	 13682
	 	 13717
	 	 13723
	 	 13768
	 	 13799
	 	 13852
	 	 13853
	 	 13893
	 	 13894
	 	 13896
	 	 13904
	 	 13907
	 	 13910

	 kl.	13	 13768

	 kl.	14	 13610
	 	 13768

	 kl.	15	 13666
	 	 13768

	 kl.	16	 13594
	 	 13595
	 	 13596
	 	 13598
	 	 13599
	 	 13601
	 	 13603
	 	 13604
	 	 13610
	 	 13632
	 	 13648
	 	 13649
	 	 13650
	 	 13653
	 	 13668
	 	 13688
	 	 13689
	 	 13694
	 	 13700
	 	 13732
	 	 13738
	 	 13739
	 	 13740
	 	 13741
	 	 13742
	 	 13743
	 	 13744
	 	 13745
	 	 13748
	 	 13766
	 	 13776
	 	 13779
	 	 13785
	 	 13799
	 	 13812
	 	 13815
	 	 13832
	 	 13861
	 	 13864
	 	 13881
	 	 13882
	 	 13884
	 	 13887
	 	 13905
	 	 13935
	
	 kl.	17	 13724
	 	 13726
	 	 13768

	 kl.	18	 13768
	 	 13815
	 	 13914
	
	 kl.	19	 13718
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	 (510)		 (111)	 	 (510)		 (111)	

Pregledi

	 	 13724
	 	 13726
	 	 13767
	 	 13768
	 	 13851

	 kl.	20	 13610
	 	 13768
	 	 13899

	 kl.	21	 13629
	 	 13660
	 	 13768
	 	 13851

	 kl.	22	 13768

	 kl.	23	 13646
	 	 13768

	 kl.	24	 13646
	 	 13768
	 	 13793
	 	 13911
	 	 13915

	 kl.	25	 13646
	 	 13648
	 	 13649
	 	 13661
	 	 13662
	 	 13663
	 	 13679
	 	 13688
	 	 13689
	 	 13694
	 	 13768
	 	 13785
	 	 13793
	 	 13806
	 	 13846
	 	 13856
	 	 13858
	 	 13863
	 	 13914
	 	 13919
	 	 13925

	 kl.	26	 13646
	 	 13768

	 kl.	27	 13768

	 kl.	28	 13591
	 	 13592
	 	 13650
	 	 13668
	 	 13768

	 	 13776
	 	 13779
	 	 13863
	 	 13914

	 kl.	29	 13577
	 	 13578
	 	 13583
	 	 13584
	 	 13606
	 	 13611
	 	 13614
	 	 13616
	 	 13627
	 	 13636
	 	 13657
	 	 13677
	 	 13703
	 	 13704
	 	 13707
	 	 13709
	 	 13716
	 	 13720
	 	 13722
	 	 13730
	 	 13731
	 	 13757
	 	 13768
	 	 13800
	 	 13801
	 	 13808
	 	 13809
	 	 13811
	 	 13819
	 	 13823
	 	 13827
	 	 13833
	 	 13835
	 	 13840
	 	 13859
	 	 13877
	 	 13924
	 	 13926

	 kl.	30	 13576
	 	 13579
	 	 13580
	 	 13581
	 	 13582
	 	 13584
	 	 13585
	 	 13605
	 	 13606
	 	 13608
	 	 13609
	 	 13612
	 	 13613
	 	 13617

	 (510)		 (111)	
	 	 13618
	 	 13621
	 	 13627
	 	 13657
	 	 13669
	 	 13671
	 	 13672
	 	 13673
	 	 13674
	 	 13677
	 	 13686
	 	 13687
	 	 13692
	 	 13697
	 	 13703
	 	 13704
	 	 13705
	 	 13706
	 	 13707
	 	 13708
	 	 13709
	 	 13710
	 	 13720
	 	 13722
	 	 13757
	 	 13768
	 	 13770
	 	 13773
	 	 13774
	 	 13775
	 	 13780
	 	 13784
	 	 13808
	 	 13809
	 	 13810
	 	 13818
	 	 13827
	 	 13828
	 	 13836
	 	 13838
	 	 13841
	 	 13842
	 	 13843
	 	 13844
	 	 13862
	 	 13866
	 	 13877
	 	 13924
	 	 13926

	 kl.	31	 13605
	 	 13617
	 	 13618
	 	 13622
	 	 13627
	 	 13677
	 	 13703
	 	 13704
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	 (510)		 (111)	 	 (510)		 (111)	 	 (510)		 (111)	
	 	 13707
	 	 13709
	 	 13768
	 	 13808
	 	 13809
	 	 13877

	 kl.	32	 13576
	 	 13657
	 	 13670
	 	 13677
	 	 13680
	 	 13681
	 	 13695
	 	 13705
	 	 13706
	 	 13708
	 	 13710
	 	 13720
	 	 13737
	 	 13756
	 	 13768
	 	 13800
	 	 13802
	 	 13808
	 	 13809
	 	 13824
	 	 13877
	 	 13888
	 	 13889
	 	 13890
	 	 13891
	 	 13916

	 kl.	33	 13756
	 	 13768
	 	 13803
	 	 13877
	 	 13888
	 	 13889
	 	 13890
	 	 13891
	 	 13913

	 kl.	34	 13607
	 	 13615
	 	 13619
	 	 13623
	 	 13625
	 	 13634
	 	 13635
	 	 13639
	 	 13727
	 	 13768

	 kl.	35	 13594
	 	 13595
	 	 13596

	 	 13597
	 	 13598
	 	 13599
	 	 13601
	 	 13603
	 	 13604
	 	 13605
	 	 13617
	 	 13618
	 	 13622
	 	 13637
	 	 13646
	 	 13651
	 	 13652
	 	 13653
	 	 13655
	 	 13664
	 	 13666
	 	 13679
	 	 13700
	 	 13716
	 	 13718
	 	 13732
	 	 13738
	 	 13739
	 	 13740
	 	 13741
	 	 13742
	 	 13743
	 	 13744
	 	 13745
	 	 13746
	 	 13748
	 	 13757
	 	 13764
	 	 13766
	 	 13768
	 	 13776
	 	 13779
	 	 13793
	 	 13815
	 	 13816
	 	 13823
	 	 13827
	 	 13832
	 	 13858
	 	 13863
	 	 13884
	 	 13887
	 	 13905
	 	 13921
	 	 13928

	 kl.	36	 13701
	 	 13702
	 	 13718
	 	 13732
	 	 13738

	 	 13739
	 	 13740
	 	 13741
	 	 13742
	 	 13743
	 	 13744
	 	 13745
	 	 13748
	 	 13777
	 	 13816
	 	 13837
	 	 13860
	 	 13905
	 	 13928
	 	 13929
	
	 kl.	37	 13624
	 	 13651
	 	 13652
	 	 13658
	 	 13690
	 	 13718
	 	 13723
	 	 13763
	 	 13767
	 	 13824
	 	 13829
	 	 13852
	 	 13853
	 	 13900
	 	 13905

	 kl.	38	 13594
	 	 13595
	 	 13596
	 	 13598
	 	 13599
	 	 13601
	 	 13603
	 	 13604
	 	 13632
	 	 13645
	 	 13647
	 	 13653
	 	 13659
	 	 13665
	 	 13679
	 	 13721
	 	 13732
	 	 13733
	 	 13734
	 	 13735
	 	 13736
	 	 13738
	 	 13739
	 	 13740
	 	 13741
	 	 13742

Pregledi
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	 (510)		 (111)	
	 	 13743
	 	 13744
	 	 13745
	 	 13746
	 	 13748
	 	 13761
	 	 13762
	 	 13763
	 	 13766
	 	 13795
	 	 13805
	 	 13832
	 	 13854
	 	 13855
	 	 13861
	 	 13884
	 	 13900
	 	 13905

	 kl.	39	 13756
	 	 13768
	 	 13798
	 	 13799
	 	 13816
	 	 13928

	 kl.	40	 13768
	 	 13824

	 kl.	41	 13591
	 	 13592
	 	 13594
	 	 13595
	 	 13596
	 	 13598
	 	 13599
	 	 13601
	 	 13603
	 	 13604
	 	 13632
	 	 13637
	 	 13650
	 	 13655
	 	 13659
	 	 13665
	 	 13668
	 	 13700
	 	 13714
	 	 13725
	 	 13728
	 	 13738
	 	 13739
	 	 13740
	 	 13741
	 	 13742
	 	 13743
	 	 13744
	 	 13745

	 	 13746
	 	 13748
	 	 13764
	 	 13771
	 	 13795
	 	 13850
	 	 13861
	 	 13863
	 	 13885
	 	 13886
	 	 13905

	 kl.	42	 13594
	 	 13595
	 	 13596
	 	 13598
	 	 13599
	 	 13601
	 	 13602
	 	 13603
	 	 13604
	 	 13637
	 	 13645
	 	 13647
	 	 13658
	 	 13685
	 	 13732
	 	 13733
	 	 13734
	 	 13735
	 	 13736
	 	 13738
	 	 13739
	 	 13740
	 	 13741
	 	 13742
	 	 13743
	 	 13744
	 	 13745
	 	 13748
	 	 13763
	 	 13795
	 	 13829
	 	 13863
	 	 13900
	 	 13905

	 kl.	43	 13576
	 	 13597
	 	 13705
	 	 13706
	 	 13708
	 	 13710
	 	 13712
	 	 13722
	 	 13866
	 	 13928

	 (510)		 (111)	
	 kl.	44	 13783
	 	 13804

	 (510)		 (111)	

Pregledi
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Pregledi

(732)	 nositel na pravoto na trgovska marka
(111)  registarski broj na dokumentot
(210)  broj na prijavata

PREGLED PO NOSITELI NA TRGOVSKI MARKI

(732)	 Abbott Laboratories	
(111)	 13790	 (210)	 MK/T/	2006/565

	 Advanced Medical Optics, Inc.	
	 13758	 	 MK/T/	2006/771

	 Advanced Micro Devices, Inc.	
	 13654	 	 MK/T/	2006/616

	 Aktiebolaget Electrolux	
	 13868	 	 MK/T/	2006/355
	 13922	 	 MK/T/	2006/372
	 13917	 	 MK/T/	2006/399
	 13918	 	 MK/T/	2006/559
	 13870	 	 MK/T/	2006/595
	 13923	 	 MK/T/	2006/680

	 Aktsionerno Droujestvo 
 BULGARTABAC HOLDING	
	 13634	 	 MK/T/	2006/646
	 13635	 	 MK/T/	2006/647
	 13619	 	 MK/T/	2006/664
	 13639	 	 MK/T/	2006/732

	 American Express Marketing & Development  
 Corp.	
	 13928	 	 MK/T/	2006/242

	 AMERICAN STANDARD INTERNATIONAL INC.	
	 13902	 	 MK/T/	2006/723

	 Amgen Inc.,	
	 13778	 	 MK/T/	2006/387
	 13786	 	 MK/T/	2006/388
	 13787	 	 MK/T/	2006/389

	 AT & T Corporation		
	 13905	 	 MK/T/	2006/249

	 Aсан Ердован; 
 Секуловски Оливер and 
 Обрадовиќ Златко	
	 13685	 	 MK/T/	2006/354

	 Bayer Aktiengesellschaft	
	 13698	 	 MK/T/	2006/831

	 Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft	
	 13641	 	 MK/T/	2006/749
	 13640	 	 MK/T/	2006/750

	 BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d.	
	 13749	 	 MK/T/	2006/495

(732)	 BENJAMIN MOORE & CO.		
(111)	 13593	 (210)	 MK/T/	2006/626

	 Biskot Biskuvi Gida Sanayi ve Ticaret A.S.	
	 13862	 	 MK/T/	2006/828

	 Bluetooth SIG, Inc., a Delaware corporation		
	 13645	 	 MK/T/	2006/818
	 13647	 	 MK/T/	2006/819

	 BONGRAIN S.A. 
 (a french Societe Anonyme a directoire et 
 conseil de surveillance)	
	 13840	 	 MK/T/	2006/619
	 13833	 	 MK/T/	2006/532
	 13835	 	 MK/T/	2006/533

	 BRIDGESTONE CORPORATION	
	 13658	 	 MK/T/	2006/300
	
	 Bristol-Myers Squibb & Gilead Sciences, LLC, 
 Delaware limited liability company	
	 13849	 	 MK/T/	2006/283
	 13892	 	 MK/T/	2005/729

	 Bristol-Myers Squibb Company,  
 a Delaware corporation	
	 13912	 	 MK/T/	2006/704
	 13906	 	 MK/T/	2006/729

	 Cadbury Ireland Limited		
	 13841	 	 MK/T/	2006/295
	 13836	 	 MK/T/	2006/296
	 13838	 	 MK/T/	2006/297

	 CASTOR MULTIMEDIA d.o.o.	
	 13850	 	 MK/T/	2006/348

	 Caterpillar Inc. (a corporation of Delaware)	
	 13883	 	 MK/T/	2006/258
	 13896	 	 MK/T/	2006/259
	 13907	 	 MK/T/	2006/260
	 13897	 	 MK/T/	2006/261
	 13893	 	 MK/T/	2006/262
	 13895	 	 MK/T/	2006/263
	 13894	 	 MK/T/	2006/264

	 CEFAK KG	
	 13898	 	 MK/T/	2006/761

	 Cisco Technology, Inc., 
 (California corporation)	 	
	 13795	 	 MK/T/	2006/656
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Pregledi

(732)	 COMPAGNIE GERVAIS DANONE	
(111)	 13636	 (210)	 MK/T/	2006/748

	 COMPAGNIE GERVAIS DANONE 
 (a French company)	
	 13819	 	 MK/T/	2006/572
	 13859	 	 MK/T/	2006/667

	 Cott Beverages Inc., a Georgia Corporation	
	 13695	 	 MK/T/	2006/391
	 13697	 	 MK/T/	2006/392

	 „DAFLORN” OOD	
	 13823	 	 MK/T/	2006/186

	 DELTA HOLDING S.A.	
	 13720	 	 MK/T/	2006/491

	 Deutsche Telekom AG 
	 13768	 	 MK/T/	2006/512
	 13735	 	 MK/T/	2006/635
	 13734	 	 MK/T/	2006/636
	 13733	 	 MK/T/	2006/637
	 13736	 	 MK/T/	2006/638
	 13732	 	 MK/T/	2006/659

	 DEVELOPMENT CENTER FOR 
 TEACHING CHINESE 
 AS A FOREIGN LANGUAGE OF THE 
 MINISTRY OF EDUCATION P.R.C	
	 13882	 	 MK/T/	2006/745
	 13881	 	 MK/T/	2006/746
	 13725	 	 MK/T/	2006/266
	 13728	 	 MK/T/	2006/267
	 13885	 	 MK/T/	2006/557
	 13886	 	 MK/T/	2006/558

	 Diageo Brands B.V.	
	 13913	 	 MK/T/	2006/564

	 Diageo Ireland	
	 13802	 	 MK/T/	2005/745

	 Dow AgroSciences LLC	
	 13908	 	 MK/T/	2006/202
	 13909	 	 MK/T/	2006/203

	 Dritan Hoxha, President of 
 „VALTELINA” Sh.p.k.	 	
	 13842	 	 MK/T/	2006/349
	 13843	 	 MK/T/	2006/350
	 13844	 	 MK/T/	2006/351

	 Esprit International, 
 a Clifornia limited partnership	
	 13675	 	 MK/T/	2006/731

(732)	 Everlast World’s Boxing 
 Headquarters Corporation	
(111)	 13856	 (210)	 MK/T/	2006/494

	 Famiglia-DeBartolo, LLC 
 a limited liability company 
 organized and existing under the 
 laws of Delaware		
	 13712	 	 MK/T/	2006/556

	 Fleur de Sante AB	
	 13785	 	 MK/T/	2006/88

	 FUEL TV, Inc.	
	 13861	 	 MK/T/	2006/478

	 GENERAL MOTORS CORPORATION 
 a corporation organized and existing under 
 the laws of the State of Delaware	
	 13676	 	 MK/T/	2006/382

	 GENERICON PHARMA Gesellschaft m.b.H.	
	 13931	 	 MK/T/	2006/291
	 13930	 	 MK/T/	2006/292

	 Genzyme Corporation	
	 13691	 	 MK/T/	2006/315
	 13693	 	 MK/T/	2006/316

	 GLAXO GROUP LIMITED	
	 13782	 	 MK/T/	2006/361
	 13826	 	 MK/T/	2006/504
	 13825	 	 MK/T/	2006/505

	 GPX International Tire Corporation	
	 13904	 	 MK/T/	2006/196

	 H & M Hennes & Mauritz AB		
	 13846	 	 MK/T/	2006/589

	 Hansen Beverage Company, 
 a Delaware corporation	
	 13916	 	 MK/T/	2006/563
	 13670	 	 MK/T/	2006/569

	 Hemofarm A.D. 
 farmaceutsko-hemijska industrija 
	 13820	 	 MK/T/	2006/358
	 13821	 	 MK/T/	2006/359
	 13822	 	 MK/T/	2006/360
	 13857	 	 MK/T/	2006/371

	 HERBALIFE INTERNATIONAL, INC.	
	 13681	 	 MK/T/	2006/214
	 13628	 	 MK/T/	2006/230

	 HERTZ SYSTEM, INC.	
	 13799	 	 MK/T/	2002/417



Glasnik, 15/2,  str. 213-351, april 2008 Skopje

Trgovski marki

346

(732)	 HOBBS LIMITED	
(111)	 13858	 (210)	 MK/T/	2006/238

	 HUAWEI TECHONOLOGIES CO., LTD 
 (a corporation organized and existing 
 under the law od P.R. China)	
	 13830	 	 MK/T/	2006/516

	 INCOR 3 S.r.l. 
	 13914	 	 MK/T/	2006/685

	 ISHIHARA SANGYO KAISHA LTD.	
	 13699	 	 MK/T/	2006/381

	 J.C. BAMFORD EXCAVATORS LIMITED,	
	 13690	 	 MK/T/	2006/772

	 JCB Co., Ltd.		
	 13777	 	 MK/T/	2006/621

	 Kia Motors Corporation	
	 13682	 	 MK/T/	2006/566

	 KIA MOTORS CORPORATION	
	 13626	 MK/T/	2006/634

	 Koncern za proizvodnju i promet 
 konditorskih proizvoda 
 BAMBI-BANAT AD BEOGRAD	
	 13780	 MK/T/	2006/687
	 13784	 MK/T/	2006/688
	 13773	 MK/T/	2006/689
	 13774	 MK/T/	2006/690
	 13775	 MK/T/	2006/691

	 KONTREKS DOO Aleksandar i dr.		
	 13747	 MK/T/	2006/205

	 KOSS CORPORATION, 
 а Delaware corporation	 	
	 13765	 MK/T/	2006/627

	 Kraft Foods Schweiz Holding AG	
	 13828	 MK/T/	2006/548

	 LANTZIS S.A.	
	 13935	 MK/T/	2006/240

	 LEK farmacevtska druzba d.d.	
	 13887	 MK/T/	2002/1031

	 LRC Products Limited	
	 13772	 MK/T/	2004/784

	 MERCK & CO., Inc., 
 a New Jersey Corporation	
	 13586	 MK/T/	2006/405
	 13642	 MK/T/	2006/434
	 13638	 MK/T/	2006/765

(732)	 MoneyGram International, Inc. 
 (a Delaware corporation)	
(111)	 13860	 (210)	 MK/T/	2006/547

	 Motorola,Inc.,a Delaware corporation	
	 13854	 	 MK/T/	2006/668
	 13869	 	 MK/T/	2006/681
	 13867	 	 MK/T/	2006/682
	 13817	 	 MK/T/	2006/683
	 13880	 	 MK/T/	2006/684

	 Nintendo Co., Ltd.	
	 13659	 	 MK/T/	2006/400
	 13665	 	 MK/T/	2006/401
	 13589	 	 MK/T/	2006/402
	 13588	 	 MK/T/	2006/403
	 13590	 	 MK/T/	2006/404
	 13644	 	 MK/T/	2006/438
	 13650	 	 MK/T/	2006/492
	 13668	 	 MK/T/	2006/493
	 13591	 	 MK/T/	2006/670
	 13592	 	 MK/T/	2006/693

	 NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 
 (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)	
	 13717	 	 MK/T/	2004/666
	 13723	 	 MK/T/	2005/5

	 NOVARTIS AG	
	 13781	 	 MK/T/	2006/318
	 13847	 	 MK/T/	2006/357
	 13871	 	 MK/T/	2006/445

	 Octapharma AG	
	 13630	 	 MK/T/	2004/800

	 Omnicom International Holdings, Inc., 
 Delaware corporation	
	 13921	 	 MK/T/	2006/570

	 ORGACHIM JSC	
	 13726	 	 MK/T/	2006/470
	 13724	 	 MK/T/	2006/471

	 Pfizer Health AB	
	 13643	 	 MK/T/	2006/377
	 13633	 	 MK/T/	2006/374
	 13631	 	 MK/T/	2006/376

	 Pharmacia & Upjohn Company LLC, 
 a Delaware Corporation	
	 13667	 	 MK/T/	2006/479

	 PLIVA HRVATSKA d.o.o.	
	 13587	 	 MK/T/	2006/307

Pregledi
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(732)	 PODRAVKA prehrambena industrija d.d.	
(111)	 13716	 (210)	 MK/T/	2003/511
	 13731	 	 MK/T/	2006/601
	 13730	 	 MK/T/	2006/602

	 POSLOVNI SISTEM MERCATOR D.D.	
	 13679	 	 MK/T/	2006/607
	 13677	 	 MK/T/	2006/692

	 R & B Realty Group, 
 (a limited partnership organized and 
 existing under the laws of the state of  
 California,   
 United States of America)	
	 13837	 	 MK/T/	2006/615

	 R.A.K. Ceramics (P.S.C.)	
	 13851	 	 MK/T/	2006/3

	 Revah Holdings, Inc., 
 (Delaware corporation)  
 13919	 	 MK/T/	2006/662

	 RICOH COMPANY, LTD. 
	 13597	 	 MK/T/	2004/113

	 S.C. Johnson & Son, Inc.	
	 13814	 	 MK/T/	2006/451

	 SANO-BRUNOS ENTERPRISES LTD.	
	 13812	 	 MK/T/	2006/702

	 SANYANG INDUSTRY CO., LTD.		
	 13853	 	 MK/T/	2006/847
	 13852	 	 MK/T/	2006/848

	 SAPONIA Kemijska, prehrambena i 
 farmaceutska industrija d.d.	
	 13629	 	 MK/T/	2006/250

	 SENKARDES Gida San. ve Tic. Ltd. 
 Sti Export Import	
	 13707	 	 MK/T/	2006/430
	 13709	 	 MK/T/	2006/431
	 13703	 	 MK/T/	2006/432
	 13704	 	 MK/T/	2006/433

	 SGG LISCO LLC	
	 13925	 	 MK/T/	2005/491

	 SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG	
	 13769	 	 MK/T/	2001/750

	 SmithKline Beecham Corporation	
	 13791	 	 MK/T/	2006/329
	 13792	 	 MK/T/	2006/330

(732)	 „SOMBOLED” a.d. 
(111)	 13811	 (210)	 MK/T/	2004/832
	 13810	 	 MK/T/	2004/833
	 13809	 	 MK/T/	2004/834
	 13808	 	 MK/T/	2004/835

	 Spirits International N.V.	
	 13888	 	 MK/T/	2003/464
	 13889	 	 MK/T/	2003/465
	 13890	 	 MK/T/	2003/466
	 13891	 	 MK/T/	2003/467

	 The Coca-Cola Company	
	 13680	 	 MK/T/	2006/651

	 THE H.D. LEE COMPANY, INC.		
	 13664	 	 MK/T/	2006/506

	 The Procter  & Gamble Company	
	 13759	 	 MK/T/	2006/232
	 13760	 	 MK/T/	2006/233
	 13788	 	 MK/T/	2006/234
	 13713	 	 MK/T/	2006/274
	 13711	 	 MK/T/	2006/275
	 13794	 	 MK/T/	2006/353

	 The Professional Golfers Association Limited 
 an England and Wales corporation	
	 13863	 	 MK/T/	2006/815

	 The Prudential Insurance 
 Company of America 
 A New Jersey (USA) corporation	
	 13702	 	 MK/T/	2004/499

	 THE SCOTT FETZER COMPANY 	
	 13848	 	 MK/T/	2006/346

	 The Scott Fetzer Company		
	 13831	 	 MK/T/	2006/587
	 13834	 	 MK/T/	2006/588

	 T-Mobile Deutschland GmbH	
	 13748	 	 MK/T/	2006/567

	 T-Mobile International AG&Co.KG	
	 13601	 	 MK/T/	2006/125
	 13595	 	 MK/T/	2006/126
	 13596	 	 MK/T/	2006/127
	 13599	 	 MK/T/	2006/128
	 13604	 	 MK/T/	2006/129
	 13598	 	 MK/T/	2006/130
	 13594	 	 MK/T/	2006/131
	 13742	 	 MK/T/	2006/141
	 13603	 	 MK/T/	2006/163
	 13741	 	 MK/T/	2006/541

Pregledi
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(111)	 13738	 (210)	 MK/T/	2006/542
	 13739	 	 MK/T/	2006/544
	 13743	 	 MK/T/	2006/545
	 13740	 	 MK/T/	2006/546
	 13745	 	 MK/T/	2006/822
	 13744	 	 MK/T/	2006/823

	 Tobacna Ljubljana d.o.o. 
	 13727	 	 MK/T/	2006/284

	 TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 
 (also trading as TOYOTA MOTOR  
 CORPORATION)	
	 13910	 	 MK/T/	2006/195

	 Trajan d.o.o. Preduzuce za ugostiteljstvo,  
 turizam, zanatstvo i licne usluge, spoljnu i 
 unutrasnju trgovinu	
	 13620	 	 MK/T/	2006/276

	 TWENTIETH CENTURY FOX FILM  
 CORPORATION a Delaware corporation,		
	 13632	 	 MK/T/	2006/289

	 UNILEVER N.V.	
	 13657	 	 MK/T/	2006/511

	 Unilever N.V.	
	 13660	 	 MK/T/	2006/625

	 Union Carbide Corporation 
 (New York Corporation)	
	 13845	 	 MK/T/	2006/571

	 United States Polo Association	
	 13661	 	 MK/T/	2006/622
	 13663	 	 MK/T/	2006/623
	 13662	 	 MK/T/	2006/624

	 VICURON PHARMACEUTICALS INC.	
	 13879	 	 MK/T/	2006/63
	 13874	 	 MK/T/	2006/64
	 13872	 	 MK/T/	2006/65
	 13656	 	 MK/T/	2006/66

	 Vodafone Group Plc		
	 13855	 	 MK/T/	2006/379
	 13761	 	 MK/T/	2006/380

	 WYETH  a Delaware corporation,	
	 13839	 	 MK/T/	2006/630
	 13796	 	 MK/T/	2006/652
	 13797	 	 MK/T/	2006/655
	 13878	 	 MK/T/	2006/775
	 13920	 	 MK/T/	2006/776
	 13876	 	 MK/T/	2006/777
	 13865	 	 MK/T/	2006/779
	 13875	 	 MK/T/	2006/851
	 13873	 	 MK/T/	2006/856

(732)	 WYETH HOLDINGS CORPORATION	
(111)	 13903	 (210)	 MK/T/	2006/726

	 YILDIZ HOLDING A.S.	
	 13866	 	 MK/T/	2006/439

	 Zorluteks Tekstil Ticaret ve Sanayi Anonim 
 Sirketi Petrol Ofisi Dolum Tesisleri	
	 13646	 	 MK/T/	2006/352

	 ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju,  
 trgovinu i usluge	
	 13584	 	 MK/T/	2006/409
	 13578	 	 MK/T/	2006/410
	 13577	 	 MK/T/	2006/411
	 13579	 	 MK/T/	2006/412
	 13581	 	 MK/T/	2006/413
	 13583	 	 MK/T/	2006/414
	 13611	 	 MK/T/	2006/415
	 13614	 	 MK/T/	2006/416
	 13616	 	 MK/T/	2006/417
	 13582	 	 MK/T/	2006/418
	 13585	 	 MK/T/	2006/419
	 13580	 	 MK/T/	2006/420
	 13621	 	 MK/T/	2006/421
	 13608	 	 MK/T/	2006/751
	 13669	 	 MK/T/	2006/752
	 13612	 	 MK/T/	2006/753
	 13609	 	 MK/T/	2006/754
	 13674	 	 MK/T/	2006/755
	 13671	 	 MK/T/	2006/756
	 13673	 	 MK/T/	2006/757
	 13672	 	 MK/T/	2006/758
	 13613	 	 MK/T/	2006/759
	 13606	 	 MK/T/	2006/760

	 АД Македонски Телекомуникации-Скопје	
	 13805	 	 MK/T/	2006/40

	 Ана Зафирова		
	 13832	 	 MK/T/	2006/530

	 АНЕТА ДООЕЛ	
	 13827	 	 MK/T/	2006/764

	 Анита Лазарова	
	 13602	 	 MK/T/	2005/768

	 АТАНАСОВ Миле	
	 13618	 	 MK/T/	2006/225
	 13617	 	 MK/T/	2006/226

	 БЕСТ-Борд на европски студенти по  
 технологија		
	 13764	 	 MK/T/	2006/586

Pregledi
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(732)	 ВИВАРТИА ИНДУСТРИСКО И 
 ТРГОВСКО ДРУШТВО 
 ЗА ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ И 
 УСЛУГИ ЗА ИСПОРАКА С.А.	
(111)	 13926	 (210)	 MK/T/	2006/424

	 ВИЗБА ВАЛАНДОВО	
	 13756	 	 MK/T/	2006/422

	 Д.П.Т.У. „КОЛА”-Скопје	
	 13877	 	 MK/T/	2006/317

	 д.п.у. БЕБОФИТ Елизабета Љатко  
 Михаиловиќ ДООЕЛ у/и Скопје	
	 13719	 	 MK/T/	2006/468

	 ДИРЕКЦИЈА ЗА КУЛТУРА И УМЕТНОСТ 
 НА СКОПЈЕ	
	 13714	 	 MK/T/	2006/273

	 „ДОРАЛ Системи за алуминиумски врати,  
 прозорци и завеси АД”	
	 13813	 	 MK/T/	2006/437

	 ДПТ  „Јока” - увоз-извоз ДООЕЛ	
	 13801	 	 MK/T/	2004/371

	 ДПТУ ГАЛЕНИУС д.о.о.	
	 13864	 	 MK/T/	2006/632

	 Друштво за инжинеринг, проектирање,  
 монтажа, производство и трговија 
 КОДИНГ ДООЕЛ	
	 13824	 	 MK/T/	2006/187

	 Друштво за клтурно забавни продукции 
 трговија и услуги ГЛОРИЈА АГЕНЦИЈА  
 АВАЛОН ПРОДУКЦИЈА 
 ДООЕЛ експорт - импорт	
	 13771	 	 MK/T/	2002/295

	 Друштво за маркетинг и пропаганда 
 МЕДИА ХАУС ДОО Скопје	
	 13637	 	 MK/T/	2006/271

	 Друштво за монтажа, сервис и 
 промет на големо и мало 
 ОНИКС-САТ Денис ДООЕЛ увоз-извоз		
	 13789	 	 MK/T/	2006/452

	 Друштво за проектирање, промет и услуги 
 ВАЈОМАГ ДОО експорт-импорт	
	 13924	 	 MK/T/	2006/584

	 Друштво за производство и промет 
 „ИКЛ-М” експорт-импорт Скопје, 
 Р.Е Хемиско Чистење ПИНГВИН - Скопје	
	 13624	 	 MK/T/	2006/26

(732)	 Друштво за производство и трговија 
 МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ - РАДОВО ДОО		
(111)	 13627	 (210)	 MK/T/	2006/648

	 Друштво за производство и трговија 
 на големо и мало 
 ЈУГОЕКСПОРТ-СТИЛ ДОО 
 експорт-импорт Скопје	
	 13899	 	 MK/T/	2006/531

	 Друштво за производство, трговија и  
 инженеринг ХЕМО-ИВ ДОО Скопје	
	 13753	 	 MK/T/	2006/252
	 13754	 	 MK/T/	2006/253
	 13751	 	 MK/T/	2006/254
	 13750	 	 MK/T/	2006/255
	 13752	 	 MK/T/	2006/256
	 13755	 	 MK/T/	2006/257

	 Друштво за производство, трговија и  
 услуги „ВИПРО” ДОО увоз-извоз	
	 13800	 	 MK/T/	2003/635

	 Друштво за производство, трговија и  
 услуги „КРИСТАЛ КОМПАНИ” Сејит ДООЕЛ 
 експорт-импорт	
	 13757	 	 MK/T/	2006/598

	 Друштво за производство, трговија и  
 услуги ДЕЛФИ увоз-извоз ДООЕЛ		
	 13798	 	 MK/T/	2006/269

	 Друштво за производство, трговија и 
 услуги ДИДО ГРОУП ДОО Гевгелија	
	 13911	 	 MK/T/	2005/738
	 13915	 	 MK/T/	2005/739

	 Друштво за производство, трговија и 
 услуги ЕМОНА БРАНД ДООЕЛ 
 увоз-извоз Скопје	 	
	 13710	 	 MK/T/	2006/500
	 13708	 	 MK/T/	2006/501
	 13706	 	 MK/T/	2006/502
	 13705	 	 MK/T/	2006/503

	 Друштво за производство, трговија и 
 услуги ИНТРАКОМ ДООЕЛ Скопје	
	 13900	 	 MK/T/	2006/839
	 13763	 	 MK/T/	2006/840

	 Друштво за производство, трговија и 
 услуги МЕДИА ДОО експорт-импорт	
	 13933	 	 MK/T/	2003/937
	 13934	 	 MK/T/	2003/938
	 13936	 	 MK/T/	2003/939
	 13816	 	 MK/T/	2006/488

Pregledi
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(732)	 ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, 
 ТРГОВИЈА И УСЛУГИ 
 НА ГОЛЕМО И МАЛО „МУЛТИПРОМ” ДООЕЛ	
(111)	 13686	 (210)	 MK/T/	2006/280
	 13818	 	 MK/T/	2006/332
	 13687	 	 MK/T/	2006/733

	 Друштво за производство, трговија и 
 услуги на големо и мало 
 МУЛТИПРОМ Добре и др. 
 ДОО експорт-импорт - Скопје	
	 13692	 	 MK/T/	2006/620

	 Друштво за производство, трговија и 
 услуги РСЦ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	
	 13600	 	 MK/T/	2001/600

	 Друштво за производство, трговија и 
 услуги Фул Колор Маркетинг 
 дооел увоз-извоз Скопје	
	 13884	 	 MK/T/	2006/456

	 Друштво за транспорт, трговија и услуги 
 МОНО ТРЕЈД експорт-импорт ДОО Скопје	
	 13576	 	 MK/T/	2006/199

	 Друштво за трговија и услуги 
 МЕДИКАНОВА ДОО Скопје	
	 13783	 	 MK/T/	2006/369

	 Друштво за трговија и услуги 
 ОВИ АКВА ДООЕЛ Скопје	
	 13722	 	 MK/T/	2006/762

	 Друштво за трговија производство и услуги  
 БОН САИ доо	
	 13770	 	 MK/T/	2004/1041

	 Друштво за услуги 
 МЕДИА ПРИНТ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје	
	 13779	 	 MK/T/	2006/519
	 13776	 	 MK/T/	2006/520

	 Друштво за филмска продукција 
 ЗД ПРОЕКТ СТУДИО ДОО		
	 13746	 	 MK/T/	2006/538

	 Друштово за трговија и услуги 
 Аркада Македонија ДООЕЛ Скопје	
	 13718	 	 MK/T/	2004/670

	 Еггра ДООЕЛ Сами Мехмети	
	 13700	 	 MK/T/	2006/268

	 ЕСКО - ФОНКО дооел	
	 13829	 	 MK/T/	2006/481

(732)	 Здравствена организација, 
 Галенска лабораторија 
 „ФИТОФАРМ” Скопје	
(111)	 13804	 (210)	 MK/T/	2006/1077

	 Јоанис Макридис	
	 13767	 	 MK/T/	2006/605

	 К-15 ПРОДУКЦИЈА ДОО СКОПЈЕ	
	 13655	 	 MK/T/	2006/80

	 КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија  
 АД Скопје	
	 13721	 	 MK/T/	2006/290
	 13762	 	 MK/T/	2006/699

	 Македонска берза на хартии од вредност  
 АД СКОПЈЕ	
	 13929	 	 MK/T/	2006/663

	 МАКПЕЛ ДОО увоз-извоз - Скопје	
	 13684	 	 MK/T/	2004/635
	 13694	 	 MK/T/	2006/383

	 МАКПРОМЕТ-Штип	
	 13605	 	 MK/T/	2006/224

	 МАКСИ ЛС ДООЕЛ ВЛАДИМИР - Тетово	
	 13648	 	 MK/T/	2006/365
	 13649	 	 MK/T/	2006/366
	 13689	 	 MK/T/	2006/367
	 13688	 	 MK/T/	2006/657

	 МИЛЕ ЃОШЕВСКИ and 
 ДАРКО ГЕЛЕВ	
	 13737	 	 MK/T/	2006/272

	 НИД „НОВИ СТРАНИЦИ” А-Ш ДОО СКОПЈЕ	
	 13815	 	 MK/T/	2006/170

	 Приватна	здравствена	организација	-	аптека	
	 ГАЛАФАРМ	Елеонора	ДООЕЛ	
	 13927	 	 MK/T/	2002/745

	 Приватна здраствена установа во 
 мешовита сопственост- општа болница 
 РЕ-МЕДИКА	
	 13729	 	 MK/T/	2005/743

	 „Прима Медикал” ДОО	
	 13901	 	 MK/T/	2006/347

	 РЕПУБЛИКА ДООЕЛ Скопје	
	 13653	 	 MK/T/	2006/528

	 „САРА КОЛАНТ” д.о.о.е.л.	
	 13806	 	 MK/T/	2004/785

Pregledi
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(732)	 „Семенарство” АД извоз-увоз	
(111)	 13622	 (210)	 MK/T/	2006/428

	 СИНИМ ДООЕЛ Скопје	
	 13766	 	 MK/T/	2006/529

	 СКОВИН АД СКОПЈЕ	
	 13803	 	 MK/T/	2006/294

	 Спироски Јане		
	 13793	 	 MK/T/	2006/574

	 СТОЈКОСКИ ЉУПЧО	
	 13666	 	 MK/T/	2005/1018

	 Стопанска Банка АД-Скопје	
	 13701	 	 MK/T/	2006/642

	 Трговско Друштво АВТО КУЌА ДОО Скопје		
	 13651	 	 MK/T/	2006/526
	 13652	 	 MK/T/	2006/527

	 Трговско друштво за внатрешен и 
 надворешен промет 
 ЗЕГИН Благој ДООЕЛ Скопје	
	 13807	 	 MK/T/	2004/668

	 Трговско друштво за производство, 
 трговија и услуги ЏОРДАНО дооел		
	 13610	 	 MK/T/	2006/480

	 Фармасвис дооел	
	 13683	 	 MK/T/	2006/231

	 ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА 
 КОЗМЕТИЧКА ИНДУСТРИЈА  
 „АЛКАЛОИД” АД-Скопје	
	 13715	 	 MK/T/	2006/610

	 Шалевски Миодраг	
	 13623	 	 MK/T/	2006/278
	 13625	 	 MK/T/	2006/287
	 13607	 	 MK/T/	2006/457
	 13615	 	 MK/T/	2006/458

	 ШОУ-ХЕМ ДОО	
	 13696	 	 MK/T/	2006/453
	 13932	 	 MK/T/	2006/454

Pregledi



Glasnik, 15/2, str. 352-363, april 2008 Skopje

Trgovski marki

352

Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci

            (111) (186)

prodol@uvawa

03121		 	 	 	 	 	 	 	 12.07.2013	
01864			 	 	 	 	 	 	 	 10.06.2015
03598		 	 	 	 	 	 	 	 08.02.2014	
03746		 	 	 	 	 	 	 	 10.05.2014	
01210		 	 	 	 	 	 	 	 25.08.2017	
04215		 	 	 	 	 	 	 	 27.01.2018	
01594		 	 	 	 	 	 	 	 10.04.2017	
06832		 	 	 	 	 	 	 	 27.06.2015	
06833		 	 	 	 	 	 	 	 27.06.2015	
07481		 	 	 	 	 	 	 	 26.10.2015	
04628		 	 	 	 	 	 	 	 10.11.2016	
02452		 	 	 	 	 	 	 	 25.01.2016	
08786		 	 	 	 	 	 	 	 24.06.2016	
08075		 	 	 	 	 	 	 	 26.01.2018	
08870		 	 	 	 	 	 	 	 30.03.2018
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promena na imeto ili adresata na nositelot na pravoto na trgovska marka 

promeni

(111)	02925

(732)	Diageo North America, Inc.
 801	Main	Avenue,	Norwalk	CT	06851-

1127,	US
(111)	03609

(732)	Diageo North America, Inc.
 801	Main	Avenue,	Norwalk	CT	06851-

1127,	US
(111)	03615

(732)	Diageo North America, Inc.
 801	Main	Avenue,	Norwalk	CT	06851-

1127,	US
(111)	05636

(732)	MERCK SANTE S.A.S.
 37,	rue	Saint	Romain	69008	LYON,	FR
(111)	05636

(732)	MERCK SANTE S.A.S.
 37,	rue	Saint	Romain	69008	LYON,	FR
(111)	03328

(732)	Diageo North America, Inc.
 801	Main	Avenue,	Norwalk	CT	06851-

1127,	US
(111)	08786

(732)	Beko plc
	 Beko	House,	Caxton	Way,	Watford,	

Hertfordshire,	WD18	8UF,	GB
(111)	08786

(732)	Beko plc
 Beko	House,	Caxton	Way,	Watford,	

Hertfordshire,	WD18	8UF,	GB
(111)	08075

(732)	SITECO SISTEMI prodaja in inzeniring 
razsvetljave, d.o.o.

 Trzaska	cesta	23,	2000	Maribor,,	SI

(111)	08538

(732)	Shure Incorporated
	 5800	West	Touhy	Avenue	Niles,	Illinois	

60714-4608,	US
(111)	09021	

(732)	Друштво за трговија и улуги БЕСТ 
АГЕНТ ДООЕЛ

 УЛ.840 бр.11, 1000 Скопје, MK
(111)	10122

(732)	„МЕДИА”  ДОО
 Митрополит Теодосиј Гологанов 59/1/6-

15, 1000 Скопје, MK
(111)	10117

(732)	„МЕДИА”  ДОО
 Митрополит Tеодосиe Гологанов   

59/1/6-15,1000 Скопје, MK
(111)	11092

(732)	Reckitt Benckiser N.V.
 Siriusdreef	14,	2132	WT,	Hoofddorp,	NL
(111)	11875

(732)	Reckitt Benckiser N.V.
 Siriusdreef	14,	2132	WT,	Hoofddorp,	NL
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prenos
(111)	03392

(732)	INVISTA Technologies S.a.r.l.
 Three	Little	Falls	Centre	2801	Centerville	

Road	Wilmington,	DE	19808,	US
(111)	03946

(732)	JOHNSON MATTHEY PUBLIC LIMITED 
COMPANY

 2-4	Cockspur	Street,	Trafalgar	Square,	
London,	SW1Y	5BQ,	GB

(111)	03708

(732)	Sandvik AB
 SE-811	81	Sandviken,	SE
(111)	05636

(732)	MERCK SANTE S.A.S.
 37,	rue	Saint	Romain	69008	LYON,	FR
(111)	07481

(732)	INVISTA Technologies S.a.r.l.
 Three	Little	Falls	Centre	2801	Centerville	

Road	Wilmington,	DE	19808,	US
(111)	02308

(732)	INVISTA Technologies S.a.r.l.
 Three	Little	Falls	Centre	2801	Centerville	

Road	Wilmington,	DE	19808,	US
(111)	07941	

(732)	Друштво за трговија и услуги 
АИРКОН ДОО, увоз-извоз, Скопје

 Бул.„Кузман Јосифовски Питу” бр.30/1-
58, 1000 Скопје, MK

(111)	08075

(732)	SITECO SISTEMI prodaja in inzeniring 
razsvetljave, d.o.o.

 Trzaska	cesta	23,	2000	Maribor,,	SI
(111)	08202	

(732)	INVISTA Technologies S.a.r.l.
 Three	Little	Falls	Centre	2801	Centerville	

Road	Wilmington,	DE	19808,	US

(111)	09021

(732)	Друштво за трговија и улуги БЕСТ 
АГЕНТ ДООЕЛ

 УЛ.840 бр.11, 1000 Скопје, MK
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PRESTANOK NA VA@EWE NA TRGOVSKA MARKA

(111)	03854

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 10/10/2006

(111)	01996

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 31/01/2007

(111)	01042

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 10/10/2006

(111)	01043

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 07/01/2007

(111)	02940

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 10/10/2006

(111)	01068

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 25/07/2006

(111)	02625

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 28/02/2007

(111)	02627

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 28/02/2007

(111)	02958

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 10/11/2006

(111)	03349

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 15/12/2006

(111)	02569

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 10/10/2006

(111)	01608

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 25/02/2007

(111)	01230

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 15/12/2006

(111)	01249

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 31/01/2007

(111)	01637

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 21/11/2006

(111)	02038

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 05/11/2006

(111)	03472

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 10/11/2006

(111)	03473

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 10/11/2006

(111)	03475

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 10/11/2006

(111)	03476

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 10/11/2006

(111)	03477

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 10/11/2006

(111)	03478

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 10/11/2006
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(111)	01329

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 15/12/2006

(111)	04410

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 10/10/2006

(111)	02647

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 15/09/2006

(111)	02649

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 15/09/2006

(111)	01732

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 15/12/2006

(111)	01787

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 07/01/2007

(111)	04481

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 15/12/2006

(111)	03219

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 31/01/2007

(111)	02192

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 23/12/2006

(111)	03266

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 21/11/2006

(111)	02272

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 15/09/2006

(111)	04610

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 28/02/2007

(111)	02327

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 25/02/2007

(111)	04674

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 20/01/2007

(111)	04681

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 10/11/2006

(111)	04683

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 10/10/2006

(111)	02871

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 27/11/2006

(111)	02887

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 10/10/2006

(111)	03285

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 15/12/2006

(111)	03291

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 15/12/2006

(111)	04745

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 10/11/2006

(111)	03314

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 31/12/2006

(111)	06407

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 15/12/2006

(111)	06410

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 18/02/2007
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(111)	07092

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 25/07/2006

(111)	07289

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 02/09/2006

(111) 07466

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 05/09/2006

(111)	07297

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 19/09/2006

(111)	07298

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 19/09/2006

(111)	07172

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 25/09/2006

(111)	07173

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 25/09/2006

(111) 07174

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 25/09/2006

(111)	07175

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 25/09/2006

(111)	07215

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 27/09/2006

(111)	07201

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 27/09/2006

(111)	07218

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 30/09/2006

(111)	07222

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 30/09/2006

(111)	07224

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 01/10/2006

(111)	07184

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 01/10/2006

(111)	07197

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 02/10/2006

(111)	07198

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 02/10/2006

(111)	07208

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 04/10/2006

(111)	06290

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 07/10/2006

(111)	08054

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 07/10/2006

(111)	08261

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 07/10/2006

(111)	07176

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 07/10/2006

(111)	07185

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 07/10/2006

(111)	07226

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 09/10/2006
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(111)	07186

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 10/10/2006

(111)	07407

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 14/10/2006

(111)	07408

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 14/10/2006

(111)	07188

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 17/10/2006

(111)	07437

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 17/10/2006

(111)	07227

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 18/10/2006

(111)	07228

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 18/10/2006

(111)	07233

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 23/10/2006

(111)	07626

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 24/10/2006

(111)	07205

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 28/10/2006

(111)	08061

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 28/10/2006

(111)	07237

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 28/10/2006

(111)	07204

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 28/10/2006

(111)	07238

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 29/06/2016

(111)	06782

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 31/10/2006

(111)	07194

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 05/11/2006

(111)	07195

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 05/11/2006

(111)	07266

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 06/11/2006

(111)	07267

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 06/11/2006

(111)	06484

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 11/11/2006

(111)	06933

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 12/11/2006

(111)	07781

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 12/11/2006

(111)	07931

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 12/11/2006

(111)	07312

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 12/11/2006
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(111)	07311

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 12/11/2006

(111)	07309

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 12/11/2006

(111)	07004

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 13/11/2006

(111)	09427

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 14/11/2006

(111)	07095

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 14/11/2006

(111)	07181

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 14/11/2006

(111)	07449

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 15/11/2006

(111)	07450

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 15/11/2006

(111)	07454

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 19/11/2006

(111)	07442

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 25/11/2006

(111)	07441

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 25/11/2006

(111)	07480

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 04/12/2006

(111)	07488

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 04/12/2006

(111)	09453

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 04/12/2006

(111)	08130

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 04/12/2006

(111)	07456

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 10/12/2006

(111)	07315

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 11/12/2006

(111)	07523

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 17/12/2006

(111)	07422

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 18/12/2006

(111)	07367

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 23/12/2006

(111)	07317

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 23/12/2006

(111)	07438

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 26/12/2006

(111)	08683

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 27/12/2006

(111)	07423

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 30/12/2006
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(111)	07548

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 08/01/2007

(111)	09579

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 09/01/2007

(111)	08663

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 17/01/2007

(111)	08833

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 23/01/2007

(111)	08667

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 27/01/2007

(111)	08664

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 28/01/2007

(111)	08675

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 28/01/2007

(111)	08680

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 28/01/2007

(111)	08672

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 29/01/2007

(111)	08100

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 29/01/2007

(111)	08099

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 29/01/2007

(111)	07924

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 29/01/2007

(111)	07925

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 29/01/2007

(111)	07318

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 29/01/2007

(111)	09356

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 30/01/2007

(111)	07430

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 30/01/2007

(111)	07855

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 30/01/2007

(111)	07418

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 31/01/2007

(111)	07927

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 04/02/2007

(111)	07836

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 04/02/2007

(111)	05576

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 05/02/2007

(111)	05577

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 05/02/2007

(111)	09442

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 05/02/2007

(111)	07923

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 10/02/2007
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(111)	09725

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 11/02/2007

(111)	07492

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 13/02/2007

(111)	07497

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 18/02/2007

(111)	07521

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 21/02/2007

(111)	07374

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 21/02/2007

(111)	07356

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 24/02/2007

(111)	07344

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 24/02/2007

(111)	07345

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 24/02/2007

(111)	07346

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 24/02/2007

(111)	07630

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 24/02/2007

(111)	07731

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 24/02/2007

(111)	07519

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 24/02/2007

(111)	07510

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 25/02/2007

(111)	07516

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 26/02/2007

(111)	07380

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 03/03/2007

(111)	07537

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 12/03/2007

(111)	07541

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 12/03/2007

(111)	07542

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 12/03/2007

(111)	07543

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 12/03/2007

(111)	07545

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 17/03/2007

(111)	08086

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 19/03/2007

(111)	07586

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 19/03/2007

(111)	07587

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 19/03/2007

(111)	07397

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 19/03/2007
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(111)	07398

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 19/03/2007

(111)	07399

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 19/03/2007

(111)	07382

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 19/03/2007

(111)	07383

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 19/03/2007

(111)	07384

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 19/03/2007

(111)	07385

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 19/03/2007

(111)	07386

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 19/03/2007

(111)	07387

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 19/03/2007

(111)	07389

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 19/03/2007

(111)	07334

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 19/03/2007

(111)	07335

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 19/03/2007

(111)	07336

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 19/03/2007

(111)	07337

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 19/03/2007

(111)	07549

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 19/03/2007

(111)	07550

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 19/03/2007

(111)	07551

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 19/03/2007

(111)	07552

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 19/03/2007

(111)	07553

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 19/03/2007

(111)	06249

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 02/04/2007

(111)	07967

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 02/04/2007

(111)	07726

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 03/04/2007

(111)	07524

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 04/04/2007

(111)	07531

Правото на трговската марка престанува да 
важи на: 07/04/2007
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LICENCA

(111)	00531

MK/T/ 1993/606

(111)	03825

MK/T/ 1993/8644

(111)	03017

MK/T/ 1993/9982

(111)	03021

MK/T/ 1993/9986

(111)	003023

MK/T/ 1993/9988

(111)	03024

MK/T/ 1993/9989

(111)	03027

MK/T/ 1993/9992

(111)	04914

MK/T/ 1994/1319

(111)	08921

MK/T/ 1999/644

(111)	01943

MK/T/ 1994/91641
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za[tIta na geograFskI naziv

Registarski broj na geografskiot naziv
koj se {titi so oznaka na poteklo: 50.
Broj i data na re{enieto: 13-2008/1/2 od   16.04.2008
Data na vpi{uvawe vo registar: 16.04.2008
Geografski naziv: „MAKEDONSKI AJVAR„
Vidot na proizvodot: ajvar
Naziv na geografskoto podra~je: „Strumi~ko-Radovi{koto podra~je”, 

„Tikve{koto podra~je” i „ Podra~jeto na Prilepsko pole „, vo koi postojat us-
lovi za proizvodstvo na piperkata „kapija” vo Republika Makedonija. Imiwata 
na trite agroklimatski podra~ja ne ja sodr`at vkupnata povr{ina na podra~jata 
na koi se odnesuvaat i  za potrebite na elaboratot utvrdeni se slednite  granici: 
Strumi~ko-Radovi{koto podra~je koe po{iroko go zafa}a ju`niot del na Var-
darskata dolina i ~ija granica se protega od sever i severoistok so planinite 
Pla~kovica, Male{evski Planini i Ogra`den, od jug so Belasica i od jugozapad 
so Plau{ i Smrde{; Tikve{koto podra~je ~ija po{iroka granica se protega 
od planinata Serta i visoramninata Slan Dol na severoistok, na jugoistok so 
Vita~evo i na zapad so Vetersko; Prilepskoto pole so po{iroka granica na istok 
i severoistok do Babuna i Sele~ka Planina, na zapad i severozapad so Bu{ava 
Planina, Kru{evsko i na jug so Centralna Pelagonija do Crna Reka. 
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Grbovi, znamiwa, amblemi, kratenki, nazivi

IME I SIMBOL NA GLOBALNO KOMPAKTNITE OBEDINETI NACII

GRBOVI, ZNAMIWA I DRUGI DR@AVNI AMBLEMI, 
KRATENKI ILI NAZIVI NA ME|UNARODNI I 

ME|UDR@AVNI ORGANIZACII

AMBLEM:

KONTAKT DETALI:

RUSKI:

ARABISKI:

KINESKI:

IME:

Мs.Ursula Wynhoven, Head, Policy and Legal

ADRESA:

UN Global Compact Office
Two United Nations Plaza
DC2-612
New York, NY 10017 USA

e-mail: wynhoven@un.org

website: http: //www.unglobalkompact.org
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AMBLEM, IME I  KRATENKA KON ZNAMIWATA

NORDISKI PATENT INSTITUT

KRATENKA:  NPI

IME:

AMBLEM:
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GRBNO ZNAME, ZNAME, DR@AVEN SIMBOL, OFICIJALEN ZNAK KOJ JA 
INICIRA KONTROLATA I KVALITET

GRBNO ZNAME:

 Na ramoto na Islandskata nametka  Heraldi~ki simbol na Pretsedatelot

Regularno naciopnalno zname

ZNAMIWA:

Pretsedatelsko zname

Dr`avno zname Carinsko zname
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DR@AVEN AMBLEM:

OFICIJALEN ZNAK /ILI OZNAKA KOJA INICIRA KONTROLA I GARANCIJA

OZNAKA NA TRGOVSKIOT SOVET NA ISLAND

DOBRA I/ILI USLUGI NA KOI OFICIJALNITE ZNACI SE NANESUVAAT
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OZNAKA

 Dobra i/ili uslugi na koi 
oficijalnite znaci se nanesuvaat

 Dobra i/ili uslugi na koi 
oficijalnite znaci se nanesuvaat

 Dobra i/ili uslugi na koi 
oficijalnite znaci se nanesuvaat

 Dobra i/ili uslugi na koi 
oficijalnite znaci se nanesuvaat

KONTAKT DETALI

IME NA DR@AVNA ADMINISTRACIJA: MINISTERSTVO ZA NADVORE#NI 
RABOTI  Ms. Sesselia
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OD REGISTAROT NA ZASTAPNICITE

PROMENA NA ADRESA

Reg.
br.

IZBRI[ANI OD REGISTAROT NA ZASTAPNICI

Reg.
br.

125. Lefko, TANEVSKI, advokat
 Ul. „Jablanica” br.49
 1000 Skopje
 Mob. 00389 070 221-711
 Faks. 00389 02 3128-159

96.  Georgi, DIMITROV, advokat
 ul.  „Ivo Lola Ribar” br. 57/1-6
 1000 Skopje
  Republika MK

	

VPI[UVAWE VO REGISTAROT NA ZASTAPNICI

134. Emilija Apostolska, advokat
 bul. Kuzman Josifovski Pitu 
 br. 30/3-7, 1000 Skopje
 tel.   389 02 2466-001
 faks. 389 02 2460-001
 e-mail: apostolska@smlaw.com.mk

Reg.
br.

135. Илија Чилиманов, адвокат 
 ул. 27 март бр. 14, 1000 Скопје
 моб. 389 70 222 624
 тел. 389 02 311 6262
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26 април - СветСкиот ден на интелектуалната СопСтвеноСт

II MANIFESTACII

	 По	повод	26	април	-	Светскиот	ден	на	интелектуалната	сопственост	и	годишнината	
од	 формирањето	 на	 Координативното	 тело	 за	 интелектуална	 сопственост	 на	
23.04.2008	 година,	Државниот	 завод	 за	индустриска	 сопственост	подготвува	низа	
активности.	
	 На	 депонијата	 Дрисла,	 ќе	 се	 спроведе	 уништување	 на	 производите	 што	 се	
одземени	 при	 акциите	 на	 Координативното	 тело	 за	 интелектуална	 сопственост	 и	
соодветните	надлежни	институции,		со	кои	се	повредени	правата	од	интелектуална	
сопственост	во	минатата	и	тековната	година.	
	 Исто	 така,	 во	 Клубот	 на	 пратеници,	 свечено	 ќе	 се	 одбележи	 Светскиот	 ден	
на	 интелектуалната	 сопственост,	 а	 ќе	 бидат	 промовирани	 и	 активностите	 на	
Координативното	тело	за	интелектуална	сопственост.	
	 Ова	 претставува	 уште	 една	 можност	 за	 афирмација	 на	 системот	 на	 заштита	
на	 правата	 од	 интелектуална	 сопственост	 и	 јакнење	 на	 свеста	 за	 значењето	
на	 спроведувањето	 на	 заштитата	 на	 правата	 од	 интелектуална	 сопственост	 во	
Република	Македонија.
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I.

III IzvESTuvAwA

	 Кралството на Бахраин на 15 септември 2005 година, пристапи кон Протоколот 
на Мадридскиот договор кој се однесува на Меѓународна регистрација на Трговски 
марки.
 Мадридскиот Протокол во Кралството Бахраин  ќе стапи на сила на 15 
декември 2005 година.
 Meѓународното Биро на Светската организација за интелектуална сопственост 
(WIPO) информираше за ажурираната објава на Будимпештанскиот договор 
за меѓународно признавање на депонирање на микроорганизми за потребите на 
патентна постапка.
 Будимпештанскиот договор за меѓународно признавање на депонирање на 
микроорганизми за потребите на патентна постапка, усвоен е на Будимпештанската 
дипломатска конференција на 28 април 1977 година и дополнет на 26 септември 
1980 година. Конференцијата усвои и Правилник според Договорот.
На 31 јануари 2008 година 68 земји беа потписнички на Договорот меѓу кои и 
Република Македонија.
 Откривањето на пронајдокот за јавноста е општо признато барање со цел 
признавање на правото на патент. Пронајдокот се открива преку писмен опис. 
Кога пронајдокот вклучува микроорганизам или друг биолошки материјал, или 
нивна употреба (посебно во земјоделието, прехрамбената и фармацевтската 
индустрија), кои не се достапни за јавноста, писмениот опис не е доволен.  Со цел 
поведување на постапка пред повеќе земји неопходно е освен да се поднесе писмен 
опис, да се депонира примерок на микроорганизмот до специјализирана институција. 
Патентните заводи не се опремени да постапуваат со микроорганизми, чије 
одржување бара специјална експертиза и опрема да ги одржат во живот, да 
ги заштитат од контаминација и да го заштитат здравјето или околината од 
загадување.
 Кога заштитата е побарана во неколку земји за пронајдок кој вклучува 
микроорганизам или употреба на микроорганизам, комплексните и скапи процедури 
на депонирање на микроорганизми би морале да бидат повторувани во секоја од 
тие земји. Поради тоа за да се елиминираат или редуцираат такви повторувања 
овозможено е еден депозит да биде доволен.
 Главната карактеристика на Договорот е дека државата договорничка која 
дозволува или бара депонирањето на микроорганизми со намера за патентна 
постапка мора да признае, за такви намери, депонирање на микроорганизам пред 
меѓународна институција за депонирање, член 3(1)(а), независно од тоа дали 
таквата институција е во или надвор од територија на споменатата држава. Со 
други зборови, еден депозит, пред една меѓународна институција, ќе биде доволен 
за целите на патентна процедура пред националните патентни заводи на сите 
држави потписнички и пред регионална патентна организација ако таа објавила 
дека ги признава ефектите од Договорот (член 9(1)).Според Договорот  меѓународна 
депозитна институција е научничка институција за колекција на микроорганизми 
и која може да чува микроорганизми. Таква институција се стекнува со статусот 
меѓународна депозитна институција преку снабдување, од страна на една земја 
потписничка, на осигурување до генералниот директор на WIPO на ефектот дека 
институцијата се повинува и ќе продолжи да е во согласност со одредени барања 
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(член 6(1)) вклучувајќи, посебно, дека таа ќе биде на располагање, со намера 
за депонирање на микроорганизми , за било кој депонент (лице, фирма) дека ќе 
прифаќа и чува депонирани микроорганизми и дека ќе снабдува примероци секое 
овластено лице за такви примероци.
 Правилникот содржи детална одредба (Правило 11) за тоа кој се овластува и 
кога да прими примероци на депонирани микроорганизми. Депонентот има право 
на примерокот во секое време (Правило 11.2(i)). Тој може да овласти трето лице 
(институција, физичко лице, правно лице) да побара примерок и на тој начин 
трето лице ќе се снабди со примерок по добивањето на овластување(Правило 
11.2(ii)). Секој заинтересиран Завод за индустриска сопственост за кој Договорот 
се применува може да побара примерок. Заводот за индустриска сопственост 
ќе биде воглавно сметан како заинтересиран каде микроорганизмот е потребен 
за потребите на патентна постапка пред Заводот (Правило 11.1). Секоја друга 
страна може да добие примерок ако Заводот, за кој Договорот се применува, 
потврди дека според применливиот Закон таквата страна има право на примерок 
на дадениот микроорганизам; елементите на сертификатот се обезбедуваат во 
детали да обезбедат максимална претпазливост од страна на Заводот пред да се 
издаде таков сертификат (Правило 11.3(а)).
 Договорот и Правилникот исто така содржат одредби кои дозволуваат 
за таканаречен “нов” депозит каде примероците на првобитниот депониран 
микроорганизам не можат повеќе да бидат снабдени (член 4); дозволувајќи 
престанок или ограничување на статусот на меѓународна депозитна установа 
каде спомнатата институција повеќе не ги исполнува условите за предвидените 
должност (член 8); барајќи да сите микроорганизми депонирани пред депозитната 
институција бидат пренесени во друга таква институција ако претходната 
престане да функционира како таква (правило 5.1); регулирајќи ја содржината на 
приемот дека од секоја меѓународна институција се бара да даде на депонентот 
за депонираниот микроорганизам (правило7); обезбедувајќи за тестирањето на 
способноста за живот на депонираните микроорганизми и издавање на изјава 
за способноста за живот (правило 10); дозволувајќи меѓународната депозитна 
институција да наплати такса за секој депозит, таа такса покрива минимум 30 
години за време на кое депонираниот микроорганизам мора да биде чуван. (правило 
9 и 12); обезбедувајќи специјален статус и специјална улога за одредени меѓувладини 
организации(член 9).
 Државите договорнички на Договорот установија Будимпештанска унија (член 
1). Будимпештанската унија има Собрание составено од државите членки на 
Унијата, главните задачи на Собранието се да се справат со сите работи во врска 
со одржувањето и развојот на Унијата и спроведувањето на Договорот (член 
10(2)), вклучувајќи и овластувања да ги изменат одредени одредби на Договорот 
(член 14), да ги изменат Правилниците (член 12(3)) и да го одземе или ограничи 
статусот на било која меѓународна депозитна институција (член 8(1)). Одредени 
административни задачи се доверени на Меѓународното Биро на WIPO (член 11). 
Можноста за изменување на Договорот во ревизорски конференции е обезбедено 
со (член 13).
 Водичот за депонирање на микроорганизми според Будимпештанскиот договор 
содржи систематски начин на прикажување на иформации за постапките и 
барањата кои се однесуваат на микроорганизмите и дава практичен совет за 
корисниците кои депонираат микроорганизми за патентна постапка и за тие кои 
сакаат да добијат примероци од такви микроорганизми. Тоа упатство редовно 
се ажурира и може да се пронајде на WIPO Internet страницата (www.wipo.int/
budapest).
 Со признавањето на повеќекратниот правен ефект на еден депозит, Договорот 
ја прави патентната постапка поедноставна и патентирањето попривлечно во 
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државите договорнички и го намалува ризикот на биосигурност при пренесувањето 
на микроорганизмите во неколку земји. Безбедноста на депонентот е зголемена со 
фактот дека  за една институција да постане меѓународна депозитна установа, 
свечена потврда за сериозноста и продолжено постоење мораат да бидат дадени 
од страна на држава или од страна на меѓувладина организација кои се обраќаат 
на државите членки на Будимпештанската унија. 
 Генералниот директор на Светската организација на интелектуална 
сопственост (WIPO) имаше чест да го извести министерот за надворешни работи 
за депонирањето од страна на Сириската Арапска Република на инструментот 
за пристапување кон Женевскиот Акт на Хашкиот Договор за Меѓународна 
Регистрација на Индустрискиот Дизајн, усвоен во Женева на 2 јули 1999 година.
 Женевскиот Акт ќе стапи на сила во однос на територијата на Сириската 
Арапска Република на 7 мај 2008 година.
 Циркуларот кој се однесува на промена на стандардот за електронско поднесување 
и обработка на меѓународни пријави според анекс F од Административните 
Инструкции според Договорот за соработка во областа на патентите (PCT) кој, 
ако се прифати, ќе резултира во измени на тој анекс, се испрати според Правило 
89.2(б) од Правилникот според Договорот за соработка во областа на патентите 
–PCT, и според постапката за промени пропишана со секција 2.5.5 од анекс F, 
до сите национални и регионални патентни заводи, институции за меѓународно 
пребарување и прелиминарно испитување и други корисници на PCT системот.
 Меѓународното Биро прими и подготви предлози за измени на стандардот за 
електронско поднесување и обработка на меѓународни пријави кои се однесуваат 
на дополненијата кон дефинициите на видови документи-DTDs кои треба да 
стапат во сила на 1 јули 2008 година. Предлозите се достапни на wipo internet 
страната www.wipo.int/efiling_standard/en/pfc_files.htm.
 Следејќи ја нотификацијата која Меѓународното Биро ја прими од страна на 
Европскиот Патентен Завод, која се однесува на промена на износот на таксата за 
пребарување во EUR валута, која е применлива од 1 април 2008 година, наплатлива 
за меѓународно пребарување, Меѓународното Биро установи нов еквивалентен 
износ во CHF валута, со намера за плаќање на Заводот како приемен Завод и на 
Меѓународното Биро во следниот износ: EUR 1,700=CHF 2,726.
 Новиот еквивалентен износ ќе биде објавен во изданието Official Notices (PCT 
Gazette) на 20 март 2008 година.
 Генералниот директор на Светската организација за интелектуална 
сопственост –WIPO ги упатува своите комлименти кон министерот за надворешни 
работи и ја има честа да го извести за приемот на писмената нотификација 
доставена од страна на Владата на Република Унгарија, на 12 декември 2007 
година, за ратификација  на законот за патенти, усвоен во Женева на 1 јуни 2000 
година. 
 Договорот ќе стапи во сила, во однос на Владата на Република Унгарија на 12 
март 2008 година.
 Генералниот директор на Светската организација за интелектуална 
сопственост –WIPO ги упатува своите комлименти кон министерот за надворешни 
работи и ја има честа да го извести за приемот на писмената нотификација 
доставена од страна на Владата на Обединетото Кралство на Велика 
Британија и Северна Ирска, на 28 ноември 2007 година, во однос на промените 
на таксите кои се наплатуваат од страна на – National Collection of Yeast Cultures 
(NCYC), и меѓународниот депозитен застапник под Будимпештанскиот договор 
за меѓународно признавање на депонирање на микроорганизми за потребите на 
патентна заштита, усвоен на 28 април 1977 година во Будимпешта, дополнет на 
26 септември 1980 година.
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 Meѓународното Биро на Светската организација за интелектуална 
сопственост  (WIPO) упати честитки кон министерот за наворешни работи  во 
врска со комуникацијата направена според член 6ter(3)(b) од Париската конвенција 
за заштита на индустриска сопственост, ревидирана во Лисабон на 31 октомври 
1958 година (Лисабонски Акт) и во Стокхолм на 14 јули 1967 година (Стокхолмски 
Акт), која се однесува на заштитата на репродукцијата на  името и ревидираниот 
амблем на United Nations Global Compact.
 Оваа комуникација се испраќа до сите држави членки на Париската унија за 
заштита на индустриската сопственост.






