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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 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)
(13)

(61)
(62)
(72)
(73)
(74)
(86)
(87)
(96)

Registarski broj na dokumentot
Vid na dokumentot:
A-patent, A1-patent so dokaz,
A2-dopolnitelen patent
A2-dopolnitelen patent
T1 - prevod na patentni barawa za priznaen evropski patent
Broj na prijavata
Datum na podnesuvaweto
Data na izlo`beno ili saemsko prvenstvo
Pravo na prvenstvo: datum, dr`ava, broj
Data na objavuvawe
Kod po Me|unarodnata klasifikacija na patenti (MKP)
Naziv na pronajdokot
Apstrakt ili patentno barawe
Podatoci za prijavata podnesena do SZP na SFRJ
(datum na prijavuvaweto, ex- YU, broj na prijavata,
godina, ex- YU, broj na patentot)
Broj na osnovnata prijava
Broj na prvobitnata prijava
Pronajduva~ (i)
Nositel na pravoto na patentot
Zastapnik
Me|unarodna (PCT) prijava (datum na podnesuvawe, dr`ava, broj na PCT prijavata)
Objavuvawe na Me|unarodna (PCT) prijava; (datum na objavuvaweto, objaven broj - WO)
Me|unarodna (EP) prijava (datum na objavuvaweto, dr`ava, broj na ER prijavata)

(97)

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

(21)
(22)
(23)
(30)
(45)
(51)
(54)
(57)
(60)

* Internationally agreed Numbers for the Identiﬁcation of Data
Patenti

Glasnik,

(51) A63B 71/00
G06F
(21) 2001/38

(11)
900925
(13)
А
(22) 27/04/2001
(45) 30/09/2004

(73) ТОМОВСКИ, Драган
бул: Св. Климент Охридски 15/3-9,
1000 Скопје, MK
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(72) ТОМОВСКИ, Драган
(54) КОМПЈУТЕРСКИ УРЕД ЗА СУДИИ НА
СПОРТСКИ НАТПРЕВАРИ
(57) Пронајдокот Kомпјутерски уред за судии на
спортски натпревари се состои од: носечка
рам конструкција на уредот, дисплеј на
уредот, тастатура, антена - ресивер, копче
за држење, микрофон, копче за вклучување
- исклучување, копче за вклучување на
мерење на времето, копче за вклучување
дополнително време, звучник, копче домашен играч, копче - играч - гостин,
тастатура - броеви, копче - груба игра, копче
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- неспортски однос, копче - пенал, копче погодок, приклучок за полнење со енергија,
копче за поништување погрешен внос, дисплеј
- број на дрес, гостин/домаќин, број на лесни
прекршоци, дисплеј на електронски мерач на
време, копче за прекршок на исклучување,
сигурносно копче - држач, место за батерии,
место за инсертирање мемориска картичка и
задна страна на дисплејот.
Тој е вклучен во информатичко комуникациона
мрежа која се состои од: компјутерскиот уред
за судии на спортски натпревари, емитери на
сигнали -знаменца на помошните судии, табла
на четвртиот судија, централен компјутер
- сервер, компјутер на записничката маса,
семафор, новинарски места на стадион,
сала за прес конференции, влез во интернет
глобалната мрежа, телевизија која врши
директен пренос, интерна телевизија на
стадионот, обложувалници-организатори на
спортска прогноза.
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900917
(13)
А
2002/231
(22) 18/12/2002
(45) 30/09/2004
Друштво за производство и трговија
МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ-РАДОВО ДОО
Село Радово, Босилово, Струмица, MK
БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
Јован Дабевски
ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ НА КАШКАВАЛ
СО СПЕЦИФИЧЕН ВКУС
Постапка за добивање на кашкавал
како производ со специфичен вкус се
однесува на средно пастеризирано млеко
на температура од 65 до 70°С, кое потоа
се лади на температура од 30 до 32°С. По
ладењето се додаваат стартер култури :
„квас” јогурт, бактерии и калиев двохлорид,
кои овозможуваат киселоста на млекото да
не биде поголема од 18°Т. Се става маја по
што настанува коагулација (засирување) за
време од 50 минути. Засирените грутки се
сечат на ситни парчиња во вид на големина
на грашок, се мешаат на температура од 35°С

за време од 30 минути додека се исцедува
сурутката. Во масата на измешани парчиња
се додава вода загреана на температура од
40 до 50°С, повторно се мешаат парчињата
со водата во времетраење од 15 минути
при што се оформува смеса којашто, без
пропуштање низ агрегат и без солење, се
става во калапи. По истекот на 24 часа ,
оформените облици на кашкавал се вадат
од калапите и се ставаат во раствор на сол
(саламура) во солна када, каде претстојуваат
24 часа. По вадењето од солната када
кашкавалот се суши на полици во просторија
наменета за сушење, опремена клима
комора, со подесени величини на влажноста
на воздухот, температурата и на останатите
параметри.
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(51) F24H 1/00
F24H 9/00
(21) 2002/229

(11)
900926
(13)
А
(22) 18/12/2002
(45) 30/09/2004

(73) Трајче Чекоров
ул. Коце Металец бр.1а/22, Скопје, MK
(72) Трајче Чекоров
(54) ВОНРЕЗЕРВОАРСКИ
ЦЕВЕН
БЕЗ–
КАМЕНЕЧЕН ЗАГРЕВАТЕЛ НА САНИТАРНА
ТОПЛА ВОДА
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(57) Пронајдокот се однесува на апликација на
сознанијата и искуството од проточните
бојлери за домаќинството кај големите
бојлери наменети за централна припрема на
санитарна топла вода.
Co оглед на искуството, посебен акцент
е даден на развој на цевниот загревател
со топла вода и пареа, бидејќи останатите
конструкции се покажаа како неупотребливи
во праксата.
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(11)
900927
(13)
Т1
(22) 15/01/2002
(45) 30/09/2004

(30)
(96)
(97)
(73)

9801637 11/02/1998 FR
03/02/1999 EP99901695.9
05/12/2001 EP1054660
SANOFI - SYNTHELABO
174, Avenue de France, 75013 Paris, FR
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(72) CASELLAS, Pierre; DEROCQ, Jean-Marie and
PEREILLO, Jean-Marie

(51) А23L 1/237
(11)
900924
A23L 1/304
(13)
Т1
A61K 33/00
(22) 14/06/2002
(21) 2002/73
(45) 30/09/2004
(30) 9800800 26/01/1998 FR
(96) 20/01/1999 EP99900957.4
(97) 17/04/2002 EP1051086
(73) SANOFI-SYNTHELABO
174, Avenue de France, 75013 Paris, FR
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(72) DERRIEN, Marcel and
FONTVIEILLE, Anne-Marie
(54) ДИЕТЕТСКО СОЕДИНЕНИE ВО ФОРМА НА
ЗАМЕНА ЗА КУЈНСКА СОЛ

900927

(54) КОЗМЕТИЧКА СМЕСА КОЈА СОДРЖИ
СОЕДИНЕНИЕ ЗА СТИМУЛАЦИЈА НА
ПРОИЗВОДСТВОТО НА ИНТЕРЛЕУКИН - 6
(57) 1. Козметичката смеса, помешана со ексципиент
за козметички препарати, вклучува екстракт од
кератиноцити со стимулирачка активност врз
производството на IL-6, кој е продукт кој се
создава од ферментација на микроорганизам.
Има уште 13 патентни барања.

(57) 1. Формата на диететското соединение за
замена за кујнска сол, е назначено со тоа
што, тежински е составено од :
40% до 50% потасиум хлорид
15% до 25% содиум хлорид
15% до 25% една или повеќе калциумови
соли
8% до 15% една или повеќе магнезиумови
соли
и по избор од:
0,5% до 2,5% еден или повеќе средства
против натрупување 0,5% до 2,5% еден или
повеќе средства за подобрување на вкусот.
Има уште 12 патентни барања.
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(51) A61M 5/32
(21)
(30)
(96)
(97)
(73)
(74)
(72)
(54)
(57)

(11)
900922
(13)
Т1
2002/2
(22) 10/01/2002
(45) 30/09/2004
00390015.6 16/09/2000 EP and
9912500 07/10/1999 FR
15/09/2000 EP00390015.6
05/12/2001 EP1090653
SANOFI-SYNTHELABO
174 avenue de France 75013 PARIS, FR
ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје
Marc Brunel
Направа за еднократно инјектирање
1. Направа за инјекцирање за еднократна
употреба , која се состои од еден шприц (1),
кој содржи преден дел (1а), на кој има игла (2)
и заден дел (lb), при што именуиваниот шприц
ограничува една комора, која е наполнета
со една доза на течност, која треба да се
инјекцира и е затворена со еден клип (4), кој
што на еден од краевите содржи една клипна
полуга (5), а на спротивниот крај има копче
за притискање (6), при што именуваната
направа за инјекцирање е означена со тоа
што опфаќа уред за заштита по користењето
на шприцот (1) , кој што го опфаќа следното:
- една заштитна чаура (7) со две тела - едно
предно и едно задно во форма на цевка (8,9),
кои содржат средства за сврзување (12,18),
кои се направени на тој начин што во своето
продолжение можат да се поврзат еден со друг,
при што предното тело (8) содржи пречник кој
што е спрегнат со пречникот на шприцот (1) и
должина која делумно може да биде примена
од именуваниот шприц, при што задното
тело (9) има пречник, кој што е поголем од
пречникот на задниот дел (1б) на именуваниот
шприц и содржи делови за прстите (23),
- еден прстен (24) кој е подреден во задното тело
(9) и средства (29,31) за блокирање на задниот
дел (lb) на шприцот (1), за да овозможи
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влегување на споменатиот шприц (2) , на тој
начин, иглата да се наоѓа на задното тело (9)
на заштитната чаура (7)
- при што прстенот (24) и задното тело (9) го
опфаќаат следното:
- први релативни транслациско-блокирачки
средства (20,22,27), кои се направени на тој
начин што го овозможуваат влегувањето на
именуваниот прстен во именуваното задно
тело, на тој начин што кај спојувачката површина
на последниот прстенот се наоѓа со предното
тело и под дефиниција на првата блокирачка
позиција, така наречена инјективна позиција,
овозможува една инјекција, кога направата за
инјекцирање е составена.
- втори релативни транслациско-блокирачки
средства (20,22,28), кои дефинираат втора
блокирачка позиција , така наречена
„заштитна позиција по користење” , која по
туркањето кон задниот дел на прстенот (24)
влегува во внатрешноста на задното тело (9) и
во која именуваната иглата на инјекцијата (2) се
прима во предното тело (8),
- при што прстенот (24) и предното тело (8)
имаат средства за притискање (10а, 31), за
да можат да ги држат притиснати еластичните
средства (42) во првата инјективно-блокирачка
позиција,
- и при што прстенот (24) и задното тело (9)
содржат сегмент кој може радијално да се
преобликува и ги носи првите транслацискоблокирачки средства (27) и е направен на
тој начин , што може да биде преобликуван
од копчето за притискање (6) на клипната
полуга (5) на крајот од патот на последниот,
за да може да ги ослободи првите именувани
блокирачки органи и да дозволи поместување
на прстенот (24) во правец кон својата
втора блокирачка „заштитна позиција по
користење”.
Има уште 12 патентни барања.
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(30)
(96)
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900921
(13)
Т1
(22) 03/12/2002
(45) 30/09/2004
DEU 29822430 16/12/1998 DE and NLA
1012922 27/08/1999 NL
14/12/1999 EP99960035.6
27/11/2002 EP1140657
HEINEKEN TECHNICAL SERVICES B.V.
2e Weteringplantsoen 21
1017 ZD
Amsterdam, NL
БИНПРО
ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
VLOOSWIJK,
JOHANNES,
JACOBUS,
THOMAS and VAN DER KLAAUW, GUIDO,
PETRUS, JOHANNES
КОНТЕЈНЕР СО УРЕД ЗА КОНТРОЛА НА
ПРИТИСОК ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ТЕЧНОСТ
1.
Контејнер (1) со уред за контрола на
притисокот (8, 108, 208, 308, 408, 508) за
одржување на суштински константен, претходно
дефиниран притисок во контејнерот, при
што споменатиот контејнер (1) е поставен за
издавање на течност, при што уредот за контрола
на притисокот содржи прва комора (24, 124,
224, 324, 424, 524) за прифаќање на течност
која е под притисок, втора комора (60, 160, 260,
360, 460, 560) во која преовладува контролен
притисок и трета комора (62, 162, 262, 362, 462,
562) која е формирана со или комуницира со,
или е барем делумно сместена во внатрешниот
дел на контејнерот (1), а помеѓу првата комора
(24, 124, 224, 324, 424, 524) и третата комора
(62, 162, 262, 362, 462, 562) е предвиден
преоден отвор (28, 128, 228, 328, 428, 528) во кој
е сместен елемент за затворање (40, 140, 240,

340, 440, 540) кој служи за затворање, за време
на нормалната употреба, на преодниот отвор
(28, 128, 228, 328, 428, 528) кога притисокот во
третата комора (62, 162, 262, 362, 462, 562) е
понизок од контролниот притисок, средство за
контрола (66, 166, 266, 366, 466, 566) кое може
да се придвижува со помош на поместувачки
или деформирачки дел (58, 158, 258, 358, 458,
558) на ѕидот на втората комора (60, 160, 260,
360, 460, 560) и е предвиден за поместување
на затворачкиот елемент (40, 140, 240, 340, 440,
540) барем делумно кога притисокот во третата
комора (62, 162, 262, 362, 462, 562) е понизок
од контролниот притисок, за да се овозможи
течноста која е под притисок да протече од
првата комора (24, 124, 224, 324, 424, 524) во
третата комора (62, 162, 262, 362, 462, 562), при
што е предвидено и средство за наведнување,
со чија помош се наведнува елементот за
затворање во затворена положба, назначен
со тоа, што најмалку контролниот елемент
(66) и/или втората комора (60, 160, 260, 360,
460, 560) се барем делумно отстранливи од
првата комора (24, 124, 224, 324, 424, 524),
а споменатото средство за наведнување (42,
142, 242, 342, 442, 542) е предвидено да го
задржи елементот за затворање (40, 140,
240, 340, 440, 540) во затворена положба
кога најмалку контролниот елемент (66, 166,
266, 366, 466, 566) и/или втората комора (60,
160, 260, 360, 460, 560) се барем делумно
отстранети, така што првата комора (24, 124,
224, 324, 424, 524) може да се наполни, а
втората комора (60, 160, 260, 360, 460, 560)
и/или контролното средство може да се
складира и транспортира одделно од првата
комора (24, 124, 224, 324, 424, 524).
Има уште 15 патентни барања.

Patenti

Glasnik,

(51) C07D 307/87
(21)
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9

(11)
900928
(13)
Т1
(22) 12/03/2002
(45) 30/09/2004

(30) 92199 25/06/1999 DK and
99968206.5 19/11/1999 EP
(96) 19/11/1999 EP99968206.5
(97) 13/02/2002 EP1105382
(73) H.LUNDBECK A/S
Ottiliavej 9, 2500 Valby - Copenhagen, DK
(74) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје
(72) Nans PETERSEN and Michael Harold ROCK
(54) МЕТОДА
ЗА
ПОДГОТВУВАЊЕ
ЦИТАЛОПРАМ
(57) 1. Постапка за производство на Citalopram,
која ја опфаќа реакцијата на едно соединение
на формулата (IV) :

како база или како од неа фармацевтски
прифатена сол. 2. Постапка според барање
1, каде R e хлор.
Има уште 11 патентни барања.

каде R e C1 или Вr, со еден извор на цианид
во присуство на еден никел-катализатор
и изолација на соодветните 5-Цианосоединенија, односно Циталопрам :
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Glasnik,

11/4,

(51) C12G 1/02
C12M 1/00
(21) 2002/161

str.2-21, dekemvri 2004 Skopje

(11)
900919
(13)
Т1
(22) 03/10/2002
(45) 30/09/2004

(30)
(96)
(97)
(73)

UD970061 04/04/1997 IT
17/11/1997 EP97946041.7
17/11/1997 EP0979269
CASTLE COMERCIAL ENTERPRISES LTD
c/o Chapman Flood Mazars, Harcourt Centre,
Block 3 Harcourt Road Dublin 2, IE
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. „Васил Ѓоргов” 24/ 59, 1000, Скопје
(72) MARIN, FRANCESCO [IT/IT]

на ферментираниот раствор (6), и средства за
акумулирање на ферментациониот гас (7), кои се
распоредени помеѓу дното (8) на садот (2) и слободната
површина (9) на течноста што се ферментира (3) и
се проектирани така што привремено ги прифаќа
малите меурчиња гас (11) генерирани при процесот на
ферментација, така што формира и последователно ги
ослободува големите меури (12);
- за време на процесот на ферментација се формира
покривка (10) која плови по површината на течноста за
ферментација (3);
- спомнатата покривка (10) се движи и повторно се
меша под влијание на големите меури (12) ослободени
од средствата за акумулирање гас (7).
Има уште 16 патентни барања.

(54) УПОТРЕБА НА ФЕРМЕНТЕР
(57) 1. Употреба на ферментер за ферментација на раствор,
каде:

- ферментерот се состои од сад (2) погоден да се
смести растворот кој треба да биде ферментиран (3),
барем еден отвор (4, 33) за внес на растворот кој треба
да се ферментира (3), отвор (5, 25) за отстранување

900919
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Glasnik,

(51) C07D 311/20
C07C 215/54
(21) 2002/184
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(11)
900918
(13)
Т1
(22) 22/10/2002
(45) 30/09/2004

(30) 33961 31/12/1996 US
(96) 18/12/1997 EP97954678.5
(97) 30/10/2002 EP0960109

(73) PHARMACIA & UPJOHN COMPANY
301 Henrietta Street, Kalamazoo, Michigan 49001,
US
(74) БИНСО
Д.О.О.
СКОПJЕ
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(72) GAGE, JAMES, R. and CABAJ, JOHN, E.
(54) ПОСТАПКА
ЗА
ПОДГОТВУВАЊЕ
ТОЛТЕРОДИН
       Д и х и д р о    м е т и л    ф е н и л   Н 
бензопиранол 
 Постапка за добивање на толтеродин 

и
(2)
редуктивна аминација на хидрокси
соединението (IV) со диизопропиламин.
Има уште 5 патентни барања.

назначена со тоа, што опфаќа:
(1) редукција на лактонот (III)

со средство за редукција, со што се формира
хидрокси соединението (IV)
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Glasnik,

11/4,

str.2-21, dekemvri 2004 Skopje

(51) C07D 491/22
(11)
900923
A61K 31/435
(13)
Т1
C07D 311/00
(22) 20/09/2001
C07D 221/00
(45) 30/09/2004
C07D 209/00
(21) 2001/75
(96) 09/03/1999 EP99830124.6
(97) 02/05/2002 EP1044977
(73) SIGMA - TAU Industrie Farmaceutiche Riunite
S.p.A. and INSTITUTO NAZIONALE PER LO
STUDIO E LA CURA DEI TUMORI
Viale Shakespeare, 47 00144 Roma , IT and
Via Giacomo Venezian, 1, I-20133 Milano, IT
(74) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(72) Penco Sergio
(54) ДЕРИВАТИ НА COMPTOTHECIN КОИ
ИМААТ АНТИ-ТУМОРСКИ АКТИВНОСТИ
(57) 1. Соединенија со формула (I)

каде: R1 e -C(Rs)=N-O(n)R4 група, каде R4 е С1С8 е линеарен или групен алкил или С1-С8
линеарен или групен алкенил група или С3-C10
циклоалкил, или (С3-C10) циклоалкил -(С1-С8)
линеарна или алкилна група, предметната
хетероциклична група содржи најмалку еден
хетероатом избран од групата што се состои
од азотен атом, оптимално субституиран
со (С1-С8) алкилна група, и/или кислород и/
или сулфур; предметниот алкил, алкенил,
циклоалкил, циклоалкилалкил, арил, арилалкил, хетероциклични или хетероциклоалкилни групи, оптимално субституирани со
една или повеќе групи селектирани од група
која содржи: халоген, хидрокси, С1-С8 алкил,
С1-С8 алкокси, фенил, циано, нитро, -NR6R7,

900923

каде R6 и R7, истото или различното меѓу нив,
се хидроген, (С1-С8) линеарен или групен алкил;
-СООН групата или фармацевтски прифатлив
нејзин естер; или -CONR8R9 група, каде R8 и R9,
истото или различното меѓу нив, се хидроген,
(С1-С8) линеарен или гранков алкил, фенил;
или
R4 e полиаминоалкил група со формула -(CH2)mNR12-(CH2)p-NR13-(CH2)q-NH2, каде m, p ce интегри
од 2 до 6 и q е интегер од 0 до 6, co вклучени
екстреми и R12 и R13 ce (С1-С8) линеарна или
гранкова алкилна група; или
R4 e гликосил група селектирана од 6-Dглактосил, 6-D-глакосил;
n e бројот 1;
R5 e хидроген, С1-С8 линеарен или гранков
алкил, C1-C8 линеарен или гранков алкенил,
C3-C10 циклоалкил, (С3-C10) циклоалкил - (С1-С8)
линеарен или гранков алкил, C6-C14 арил, (С6-С14)
арил - (С1-С8) линеарен или гранков алкил;
R2 и R3 истото или различното меѓу нов се
хидроген, хидрокси, C1-C8 линеарен или гранков
алкокси;
нивните N1-ОКСИДИ, нивните единечни изомери,
особено син и анти изомерите од -C(Rs)=NO(n)R4 група, нивните можни енантиомери,
диастереоизомери и сродни адмикстури кои се
фармацевтски прифатливи соли од нив.
Има уште 17 патентни барања.

Patenti

Glasnik,

(51) C07J 41/00
A61K 31/56
(21) 2002/175
(30)
(96)
(97)
(73)
(74)
(72)

(54)

(57)

(11)
900920
(13)
Т1
(22) 15/10/2002
(45) 30/09/2004

9807898 23/06/1998 FR
22/06/1999 EP99957166.4
16/04/2003 EP1090027
AVENTIS PHARMA S.A.
20, avenue Raymond Aron, 92160 Antony, FR
БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
VAN DE VELDE, PATRICK;
NIQUE, FRANCOIS ;
BOUALI, YASMINA and
MAUGER, JACQUES
НОВИ
17-ХАЛОГЕНИЗИРАНИ
19NOR
СТЕРОИДИ,
ПОСТАПКА
И
ИНТЕРМЕДИЕРИ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ
НА ИСТИТЕ, ПРИМЕНА КАКО ЛЕКОВИ
И ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ КОИ ГИ
СОДРЖАТ ИСТИТЕ
1.Соединенија со општата формула (I):
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R2 претставува радикал на метил;
X претставува атом на халоген;
Y претставува едноставна врска, О, NH, S, SO или
ЅО2;
Z претставува атом на водород или атом на
халоген;
n e еднаков на 2, 3, 4 или 5;
или R3 и R4, идентични или различни,
претставуваат атом на водород или алкилна
група која содржи од 1 до 6 јаглеродни атоми,
или R3 и R4, заедно со азотниот атом за којшто
се поврзани, формираат заситен моно или
полицикличен хетероциклик, со 3 до 15
молекулски ланци кој може да содр-жи од 1
до З додатни хетероатоми одбрани од кислород,
сулфур и азот, несупститу-иран или супституиран
со метил, при што точкестите линии претставуваат
втора можна врска, како и нивните базни или
киселински адитивни соли.
Има уште 16 патентни барања.

каде што:
R1 претставува атом на водород или радикал
одбран од метил, етил, СОСН3, COEt,
COPh и CH2Ph;

Patenti

900920

14

Glasnik,

11/4,

str.2-21, dekemvri 2004 Skopje

(51) A 24B 3/00, 5/00
(21)

1993/75

(11)
900043
(13)
А1
(22) 30/09/1993
(45) 30/09/2004

(30) 92810740.8 01/10/1992 EP
(73) FABRIQUEES DE TABAC REUNIES SA
QUAI JEANRENAUD 3, 2003 NEUCHATELSERRIERES,, CH
(74) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје
(72) JACQUES BABEY, CH and
WILLEM, ERIC, DE BORST, CH
(54) КОШНИЦА ЗА РЕДЕЊЕ И СУШЕЊЕ
РАСТИТЕЛНО ЛИСЈЕ ОДНОСНО ТУТУН И
МЕТОДА НА РАБОТА

900043

(57) 1. Метод на работа при редење на растителни
листови (1) кој се карактеризира со тоа што
наведените листови се редат на купчиња
во најмалку една кошница за редење ( 2 ) а
кои: се придржуваат со олук -спуст (2о) и две
крајни плочки (21) на наведената кошница за
редење, а секој лист е слободно дофатлив за
да може да се извади или внесе во кошницата
за редење.
Има уште 12 патентни барања.

Patenti

Glasnik,

(51) A 61K 38/17, 7/00,
(11)
900544
C 07K 14/47, 16/18,
(13)
А1
C 12N 15/12, 5/10, 5/16,
(22) 13/02/1997
C 12Q 1/68,
(45) 30/09/2004
G 01N 33/53
(21) 1997/9
(30) 08/292,345 30/11/1994 US;
08/347,563 10/05/1995 US;
08/438,431 07/06/1995 US
08/483,211 17/08/1994 US
(73) THE ROCKEFELLER UNIVERSITY
1230 York Avenue, New York 10021, US
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. „Народен фронт” 7/4, 1000, Скопје
(72) FRIEDMAN, Jeffrey, US
ZHANG, Yiying, US
PROENCA, Ricardo, US
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MAFFEI, Margherita, US
HALAAS, Jeffrey L., US
GAJIWALA, Ketan, US
BURLEY, Stephen K.,
(54) МОДУЛАТОРИ НА ТЕЛЕСНАТА ТЕЖИНА,
СООДВЕТНИ НУКЛЕИНСКИ КИСЕЛИНИ
И ПРОТЕИНИ И ДИЈАГНОСТИЧКА И
ТЕРАПЕВТСКА УПОТРЕБА НА ИСТИТЕ
(57) 1. Полипептид за дебелина (ОБ), кој има
околу 145 до околу 167 амино киселини, кој
може да ја модулира телесната тежина кај
животните, или негови „allelic” варијанти или
аналогии, вклучително и фрагменти, кои ја
имаат истата биолошка активност.
Има уште 75 патентни барања.
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Glasnik,

11/4,

(51) B 65D 85/10
(21)

1997/21

str.2-21, dekemvri 2004 Skopje

(11)
900511
(13)
А1
(22) 18/03/1997
(45) 30/09/2004

(30) 9419304.2 24/09/1994 GB
(73) IMPERIAL TOBACCO LIMITED
PO Box 244, Upton Road, Bristol BS 7UJ, GB
(74) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
ул.”Питу Гули” 70, 1000 Скопје
(72) JAMES, ANTHONY GEORGE;
TAYLOR, Rogney, George and
LUTON, Colin, Dennis
(54) РАСКЛОПЛИВ КАПАК ЗА ЦИГАРСКИ
ОПАКОВКИ
(57) 1. Расклопивиот капак нa опаковките за
цигари се состои oд внатрешна paмкa и
надворешна кутија, пpи што НАдворешната
кутија
генерално
има
предна,
задна,
горна,
долна
и
страни-

900511

чни површини вo фоpмa нa пpавоаголник
од кoи гopниот и долниот дел се во подвижен
однос еден спрема друг околу зглобната линија
која се протега преку задната површина
паралелно со горните и долните рабови
на задната површина така што формира
затворени и отворени позиции; понискиот
раб на предната стрaнa од горниот дел
има бapeм еден дел кој не е паралелен
со зглобната линија.
Има уште 9 патентни барања.
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Glasnik,

(51) C 07C 201/12, 205/44
(21)

1997/18

(11)
900514
(13)
А1
(22) 14/03/1997
(45) 30/09/2004

(30) 9419274 23/09/1994 GB
(73) ORION-YHTYMA OY
Orionintie 1, 02200 Espoo, FI
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(72) BACKSTROM, REIJO, JOHANNES
(54) НОВА МЕТОДА ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ НА 3,4ДИХИДРОКСИ-5-НИТРОБЕНЗАЛДЕХИД

Patenti
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(57) 1. Метода за подготвување на 3,4-дихидрокси5-нитробензалдехид, назначен со тоа, што
3-етокси-4-хидрокси-5-нитробензалдехидот се
доведува во реакција со реагенс кој содржи цинк
хлорид, вода и хидроген хлорид.
Има уште 9 патентни барања.
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Glasnik,

11/4,

(51) G 05F 1/20
(21)

1997/128

str.2-21, dekemvri 2004 Skopje

(11)
900583
(13)
А1
(22) 19/12/1997
(45) 30/09/2004

(30) 1000914 01/08/1995 NL
(73) RENDEL B.V.
75, Rivium Quadrant, NL-2902 LC Capelle aan
den Ijssel, NL
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(72) ASSELMAN,
PAULUS,
GERARDUS,
JOHANNES, MARIA;
GRIFFIOEN, JAN, HENDRIK;
BAUER, PAVOL;
PAAP, GERARDUS, CHRISTOFFEL;
DE HAAN, SJOERD, WALTER, HERO and
VAN DE WATER, CORNELIS, JOSEPHUS
(54) МЕТОДА И УРЕД ЗА КОНТИНУИРАНО
ПОДЕСУВАЊЕ И РЕГУЛИРАЊЕ НА
ОДНОСОТ
НА
ТРАНСФОРМАТОРСКИ
НАМОТКИ И ТРАНСФОРМАТОР ОПРЕМЕН
СО ТАКОВ УРЕД

900583

(57) 1. Метода за подесување, во рамките на
одреден опсег на подесување, на односот
на претворување помеѓу примарната (4)
и секундарната (6) намотка на енергетски
трансформатор (2, 2а, 26, 2ц, 2д) кој има
најмалку една регулирачка намотка со
приклучоци (6а, 6б, 6ц, 6д), назначена со тоа,
што за да се добие однос на претворување
на трансформаторот кој суштински ќе може
континуирано да се подесува во рамките
на одреден опсег на подесување, првиот
приклучок (6а, 6б, 6ц, 6д) се вклучува за
време на делот од циклусот на наизменичниот
(променливиот) напон на трансформаторот (2,
2а, 2б, 2ц, 2д), a вториот приклучок (6б, 6ц, 6д,
6а) се вклучува за време на другиот дел од
циклусот на наизменичниот напон.
Има уште 15 патентни барања.
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Glasnik,

(51) А61К 31/40
(21)

1997/66

(11)
900652
(13)
А1
(22) 31/07/1997
(45) 30/09/2004

(86) 08/08/1996 WO 9623496
(87) 29/01/1996 WO 1996IB00082
(73) Neurim Pharmaceuticals (1991) Ltd
8 Hanechoshet Street 69710 Tel Aviv, IL
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(72) Zisapel , Nava
(54) КОРИСТЕЊЕ НА МЕЛАТОНИНОТ ЗА
ТРЕТИРАЊЕ
НА
ПАЦИЕНТИ
КОИ
СТРАДААТ ОД СКЛОНОСТ КОН ЛЕКОВИ
(57) 1.
Користење
на
мелатонинот
во
производството на лек за третирање на
зависност од бензодиазепин кај лице кое има
склоност кон повеќе видови на лекови, или
на пациент чии симптоми укажуваат дека
станал зависен од, толерантен на, или склон
на бензодиазепински лек, или за третирање
на пациент, чија клиничка дијагноза е состојба
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подложна на ублажување со давање на
бензодиазепински лек, при што истовремено
се спречува појава кај пациентот на симптоми
на зависност од, толеранција на, или
склоност кон споменатиот бензодиазепински
лек, назначено со тоа, што споменатиот
лек, содржи најмалку одредено количество
на мелатонин кое е ефикасно за било кој од
споменатите третмани, при што споменатото
количество е прилагодено за дневна стапка
на давање во областа од 0,01-100 mg,
мелатонин за третирање на пациент, чија
клиничка дијагноза е состојба подложна на
ублажување со давање на бензодиазепински
лек, при штоистовремено се спречува појава
кај пациентот на симптоми на зависност од,
толеранција, или склоност кон споменатиот
бензодиазепински лек.
Има уште 8 патентни барања.

900652
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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)

A63B71/00

A63B71/00

900925 A

A23L1/237

A23L1/237

900924 T1

G06F7/00

A63B71/00

900925 A

A23L1/304

A23L1/237

900924 T1

F24H1/00

F24H1/00

900926 A

A61K31/435

A61K31/435

900923 T1

F24H9/00

F24H1/00

900926 A

A61K31/56

A61K31/56

900920 T1

A23C19/068

A23C19/068

900917 A

A61K33/00

A23L1/237

900924 T1

A24B1/08

A24B1/08

900043 A1

A61K7/48

A61K7/48

900927 T1

A61K31/40

A61K31/40

900652 A1

A61M5/32

A61M5/32

900922 T1

B65D85/10

B65D85/10

900511 A1

B65D83/14

B65D83/14

900921 T1

A61K38/17

A61K38/17

900544 A1

B67D1/04

B65D83/14

900921 T1

A61K7/00

A61K38/17

900544 A1

C07C215/54

C07C215/54

900918 T1

C07C201/12

C07C201/12

900514 A1

C07D209/00

A61K31/435

900923 T1

C07C205/44

C07C201/12

900514 A1

C07D221/00

A61K31/435

900923 T1

C07K14/47

A61K38/17

900544 A1

C07D307/87

C07D307/87

900928 T1

C07K16/18

A61K38/17

900544 A1

C07D311/00

A61K31/435

900923 T1

C12N15/12

A61K38/17

900544 A1

C07D311/20

C07C215/54

900918 T1

C12N5/10

A61K38/17

900544 A1

C07D491/22

A61K31/435

900923 T1

C12N5/16

A61K38/17

900544 A1

C07J41/00

A61K31/56

900920 T1

C12Q1/68

A61K38/17

900544 A1

C12G1/02

C12G1/02

900919 T1

G01N33/53

A61K38/17

900544 A1

C12M1/00

C12G1/02

900919 T1

G05F1/20

G05F1/20

900583 A1

Pregledi

(51) osnoven

(11,13)

Patenti
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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

(73)
(51)

Друштво за производство и трговија
МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ-РАДОВО ДОО, МК
A23C19/068
(11) 900917 A
Трајче Чекоров, МК
F24H1/00, F24H9/00

900926 A

AVENTIS PHARMA S.A.,

(51)

A61K31/56

(11)

900925 A

CASTLE COMERCIAL ENTERPRISES LTD,
900919 T1

C12M1/00

G06F7/00

H.LUNDBECK A/S,

FABRIQUEES DE TABAC REUNIES SA,
A24B1/08
900043 A1

C07D307/87

IMPERIAL TOBACCO LIMITED,

B65D83/14

B65D85/10

B67D1/04

900511 A1

900920 T1

C07J41/00

C12G1/02

ТОМОВСКИ Драган, МК
A63B71/00

(73)

900928 T1

HEINEKEN TECHNICAL SERVICES B.V.,
900921 T1

Neurim Pharmaceuticals (1991) Ltd,

PHARMACIA & UPJOHN COMPANY,

A61K31/40

C07C215/54

900652 A1

C07D311/20

ORION-YHTYMA OY,
C07C201/12

900918 T1

900514A1

SANOFI - SYNTHELABO,

C07C205/44

A61K7/48

900927 T1

RENDEL B.V.,

A23L1/237

900924 T1

G05F1/20

900583 A1

THE ROCKEFELLER UNIVERSITY, US
A61K38/17
A61K7/00

900544 A1

A23L1/304
A61K33/00
A61M5/32

900922 T1

C07K16/18

SIGMA - TAU Industrie Farmaceutiche Riunite
S.p.A. and INSTITUTO NAZIONALE PER LO
STUDIO E LA CURA DEI TUMORI,

C12N15/12

A61K31/435

C12N5/10

C07D209/00

C12N5/16

C07D221/00

C12Q1/68

C07D311/00

G01N33/53

C07D491/22

C07K14/47

Patenti

900923 T1

Pregledi
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prestanok na va@ewe na patent
(11)
(45)

900094
31.12.1994
Data na prestanok na va`nosta na
patentot:
29.09.2003

(11)
(45)

900439
31.03.1998
Data na prestanok na va`nosta na
patentot:
22.06.2003

(11)
(45)

900469
30.06.1998
Data na prestanok na va`nosta na
patentot:
22.09.2003

(11)
(45)

900501
30.09.1998
Data na prestanok na va`nosta na
patentot:
16.09.2003

(11)
(45)

900512
31.12.1998
Data na prestanok na va`nosta na
patentot:
25.11.2003

(11)
(45)

(11)
(45)

900715
30.06.2002
Data na prestanok na va`nosta na
patentot:
02.09.2003

(11)
(45)

900741
31.12.2002
Data na prestanok na va`nosta na
patentot:
16.12.2003

(11)
(45)

900752
31.03.2003
Data na prestanok na va`nosta na
patentot:
17.12.2003

(11)
(45)

900771
31.03.2003
Data na prestanok na va`nosta na
patentot:
13.11.2003

(11)
(45)

900775
30.06.2003
Data na prestanok na va`nosta na
patentot:
16.11.2003

900529
31.03.1999
Data na prestanok na va`nosta na
patentot:
25.11.2003

(11)
(45)

900780
30.06.2003
Data na prestanok na va`nosta na
patentot:
16.11.2003

(11)
(45)

900610
30.09.2000
Data na prestanok na va`nosta na
patentot:
02.10.2003

(11)
(45)

900816
30.09.1993
Data na prestanok na va`nosta na
patentot:
23.10.2002

(11)
(45)

900637
31.12.2000
Data na prestanok na va`nosta na
patentot:
15.11.2003

Promeni, prestanok na va`ewe

Patenti
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proMena
(11)
(45)
(73)

900010
30.06.1994
АVENTIS PHARMA S.A.
20 AVENUE RAYMOND ARON,
92160 ANTONY, FR

prenOS
(11)
(45)
(73)

900829
31.12.2003
Power Technologies Investment LIMITED
Tropic Isle Building Wickhams Cay, Road Town,
Tortola, VG

Patenti

Promeni, prestanok na va`ewe
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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 (Lokarnska)
(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

Industriski dizajn

Glasnik,

(21)
(28)
(30)

20030040

(45)

31.12.2004

(22)

07.11.2003
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6 ({est) dizajni
16.06.2003 US 29/183688
16.06.2003 US 29/183690
16.06.2003 US 29/183686

(72)

BRADFORD, Grant, US

(73)

WARNER-LAMBERT COMPANY LLC
201 Tabor Road, Morris Plains, NJ 07950, US

(74)

INDOVSKA, Aneta, advokat
ul.”Dame Gruev” br.3/2-11, Skopje, MK

(51)

09-01

(54)

ISFRLUVA^ NA BOMBONI

Industriski dizajn

20030040

26

Glasnik,

20030040

11/4,

str.24-61, dekemvri 2004 Skopje

Industriski dizajn

Glasnik,

Industriski dizajn

11/4, str. 24-61, dekemvri 2004 Skopje 27

20030040

28

Glasnik,

20030040

11/4,

str.24-61, dekemvri 2004 Skopje

Industriski dizajn

Glasnik,

(21)
(28)
(30)

20030041

(45)

31.12.2004

(22)

07.11.2003

11/4, str. 24-61, dekemvri 2004 Skopje 29

7 (sedum) dizajni
13.05.2003 US 29/181602
13.05.2003 US 29/181553
13.05.2003 US 29/181554
13.05.2003 US 29/181555
13.05.2003 US 29/181559

(72)

BRADFORD, Grant, US

(73)

WARNER-LAMBERT COMPANY LLC
201 Tabor Road, Morris Plains, NJ 07950, US

(74)

INDOVSKA, Aneta, advokat
ul.”Dame Gruev” br.3/2-11, Skopje, MK

(51)

09-01

(54)

ISFRLUVA^ NA BOMBONI

Industriski dizajn

20030041

30

Glasnik,

20030041

11/4,

str.24-61, dekemvri 2004 Skopje

Industriski dizajn

Glasnik,

Industriski dizajn

11/4, str. 24-61, dekemvri 2004 Skopje 31

20030041

32

Glasnik,

(21)

11/4,

str.24-61, dekemvri 2004 Skopje

20030056

(45)

31.12.2004

(22)

15.12.2003

(28)

4 (~etiri) dizajni

(30)

17.06.2003 US 29/183831

(72)

BRADFORD, Grant, US

(73)

WARNER-LAMBERT COMPANY LLC

17.06.2003 US 29/183901

201 Tabor Road, Morris Plains, NJ 07950, US
(74)

INDOVSKA, Aneta, advokat
ul.”Dame Gruev” br.3/2-11, Skopje, MK

(51)

09-01

(54)

ISFRLUVA^ NA BOMBONI

20030056

Industriski dizajn

Glasnik,

Industriski dizajn

11/4, str. 24-61, dekemvri 2004 Skopje 33

20030056

34

Glasnik,

20030056

11/4,

str.24-61, dekemvri 2004 Skopje

Industriski dizajn

Glasnik,

Industriski dizajn

11/4, str. 24-61, dekemvri 2004 Skopje 35

20030056

36

(21)

Glasnik,

11/4,

str.24-61, dekemvri 2004 Skopje

20030057

(45)

31.12.2004

(22)

15.12.2003

(28)

10 (deset) dizajni

(30)

16.06.2003 US 29/183687

(72)

NICOLE, Enslein, US

(73)

WARNER-LAMBERT COMPANY LLC

16.06.2003 US 29/183691

201 Tabor Road, Morris Plains, NJ 07950, US
(74)

INDOVSKA, Aneta, advokat
ul.”Dame Gruev” br.3/2-11, Skopje, MK

(51)

09-01

(54)

ISFRLUVA^ NA BOMBONI

20030057

Industriski dizajn

Glasnik,

Industriski dizajn

11/4, str. 24-61, dekemvri 2004 Skopje 37

20030067

38

Glasnik,

20030057

11/4,

str.24-61, dekemvri 2004 Skopje

Industriski dizajn

Glasnik,

Industriski dizajn

11/4, str. 24-61, dekemvri 2004 Skopje 39

20030067

40

Glasnik,

(21)

11/4,

str.24-61, dekemvri 2004 Skopje

20030058

(45)

31.12.2004

(22)

29.12.2003

(28)

1 (eden) dizajn

(72)

GEORGIEVSKI, Aleksandar, MK

(73)

GEORGIEVSKI, Aleksandar
ul.Bojmija br.4/59, 1000 Skopje, MK

(51)

12-16

(54)

RA^KA ZA MENUVA^

(21)

20030070

(28)

3 (tri) dizajni

(72)

ANGELOV, Kosta, MK

(73)

ANGELOV, Kosta

(45)

31.12.2004

(22)

31.12.2003

ul.”Pando Kqa{ev”, br.94, Skopje, MK
(51)

09-03

(54)

^A[KA SO IZDADEN RAB

20030058

Industriski dizajn

Glasnik,

(21)

20040001

(28)

1 (еден) дизајн

(30)

30.07.2003 US 29/187336

(72)

BONALDES, E. Cristina

(45)

31.12.2004

(22)

12.01.2004
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Doty, A. Heath
HUNTER, Marc
PORTER, D. Randal
SMETHERS, E. John
DENTON, D. Charles
HOLMES, Bryan
NOBLE, Victorija
SINES, Kim
WRIGHT, Russell
(73)

WARNER-LAMBERT COMPANY LLC
201 Tabor Road, Morris Plains, NJ 07950, US

(74)

INDOVSKA, Aneta, advokat
ul.”Dame Gruev” br.3/2-11, Skopje, MK

(51)

09-01

(54)

[I[E

Industriski dizajn

20040001

42

(21)

Glasnik,

11/4,

str.24-61, dekemvri 2004 Skopje

20040002

(28)

1 (еден) дизајн

(30)

30.07.2003 US 29/187276

(72)

BONALDES, E. Cristina

(45)

31.12.2004

(22)

12.01.2004

Doty, A. Heath
HUNTER, Marc
PORTER, D. Randal
SMETHERS, E. John
DENTON, D. Charles
HOLMES, Bryan
NOBLE, Victorija
SINES, Kim
WRIGHT, Russell
(73)

WARNER-LAMBERT COMPANY LLC
201 Tabor Road, Morris Plains, NJ 07950, US

(74)

INDOVSKA, Aneta, advokat
ul.”Dame Gruev” br.3/2-11, Skopje, MK

(51)

09-01

(54)

[I[E

20040002

Industriski dizajn

Glasnik,

(21)

20040003

(28)

1 (еден) дизајн

(30)

30.07.2003 US 29/187268

(72)

BONALDES, E. Cristina

(45)

31.12.2004

(22)

12.01.2004
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Doty A. Heath
HUNTER, Marc
PORTER, D. Randal
SMETHERS, E. John
DENTON, D. Charles
HOLMES, Bryan
NOBLE, Victorija
SINES, Kim
WRIGHT, Russell
(73)

WARNER-LAMBERT COMPANY LLC
201 Tabor Road, Morris Plains, NJ 07950, US

(74)

INDOVSKA, Aneta, advokat
ul.”Dame Gruev” br.3/2-11, Skopje, MK

(51)

09-01

(54)

[I[E

Industriski dizajn

20040003

44

Glasnik,

20040003

11/4,

str.24-61, dekemvri 2004 Skopje

Industriski dizajn

Glasnik,

(21)

20040004

(22)

12.01.2004

(28)

1 (еден) дизајн

(30)

30.07.2003 US 29/187274

(72)

BONALDES, E. Cristina

(45)
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31.12.2004

Doty, A. HEATH
HUNTER, Marc
PORTER, D. Randal
SMETHERS, E. John
DENTON, D. Charles
HOLMES, Bryan
NOBLE, Victorija
SINES, Kim
WRIGHT, Russell
(73)

WARNER-LAMBERT COMPANY LLC
201 Tabor Road, Morris Plains, NJ 07950, US

(74)

INDOVSKA, Aneta, advokat
ul.”Dame Gruev” br.3/2-11, Skopje, MK

(51)

09-01

(54)

[I[E

Industriski dizajn

20040004

46

Glasnik,

(21)

11/4,

str.24-61, dekemvri 2004 Skopje

20040005

(28)

1 (еден) дизајн

(30)

30.07.2003 US 29/187275

(72)

BONALDES, E. Cristina

(45)

31.12.2004

(22)

12.01.2004

Doty, A. HEATH
HUNTER, Marc
PORTER, D. Randal
SMETHERS, E. John
DENTON, D. Charles
HOLMES, Bryan
NOBLE, Victorija
SINES, Kim
WRIGHT, Russell
(73)

WARNER-LAMBERT COMPANY LLC
201 Tabor Road, Morris Plains, NJ 07950, US

(74)

INDOVSKA, Aneta, advokat
ul.”Dame Gruev” br.3/2-11, Skopje, MK

(51)

09-01

(54)

[I[E

20040005

Industriski dizajn

Glasnik,

(21)

20040006

(28)

1 (еден) дизајн

(72)

MILEVA, Mina, MK

(45)

31.12.2004

(22)

14.01.2004
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MILEV, Marjan, MK
(73)

MILEVA, Mina i MILEV, Marjan
ul.Egejska, br.33, Kavadarci, MK

(51)

09-03

(54)

BURENCE ZA [I[E

Industriski dizajn

20040006

48

Glasnik,

(21)

11/4,

str.24-61, dekemvri 2004 Skopje

20040007

(45)

31.12.2004

(22)

16.01.2004

(28)

1 (eden) dizajn

(72)

ne saka da bide naveden

(73)

PIVARA BITOLA AD Fabrika za proizvodstvo
na pivo i bazalkoholni pijaloci
Industriska bb. Bitola, MK

(51)

09-01

(54)

[I[E

(21)

20040008

(22)

29.01.2004

(28)

1 (eden) dizajn

(72)

KALANOSKI, Sa{ko, MK

(73)

SAFIRI dooel - Ohrid

(45)

31.12.2004

ul.”Mir~e Acev” br.31-4/12, Ohrid, MK
(51)

06-01

(54)

PODLOGA ZA KAPEWE BEBE

20040007

Industriski dizajn

Glasnik,

(21)

20040009

(45)

31.12.2004

(22)

30.01.2004

(28)

1 (eden) dizajn

(72)

TAHIRI, Feim, MK

(73)

EKSTRA DELIKATES FEIM DOOEL

(74)

BERIN d.o.o. Skopje,
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Industriska br.8, 1000 Skopje, MK
ul.”Jani Lukrovski” br.5/1-32, Skopje, MK
(51)

09-01

(54)

[I[E

(21)

20040010

(45)

31.12.2004

(22)

30.01.2004

(28)

1 (eden) dizajn

(72)

TAHIRI, Feim, MK

(73)

EKSTRA DELIKATES FEIM DOOEL
Industriska br.8, 1000 Skopje, MK

(74)

BERIN d.o.o. Skopje,
ul.”Jani Lukrovski” br.5/1-32, Skopje, MK

(51)

09-01

(54)

[I[E

Industriski dizajn

20040010

50

Glasnik,

(21)
(28)

11/4,

str.24-61, dekemvri 2004 Skopje

20040011

(45)

31.12.2004

(22)

04.02.2004

1 (eden) dizajn

(30)

06.08.2003 EU 000066964-0001

(72)

PEARL, Martin Douglas, GB
BRYANT, Andrew Mark, GB
HOGWOOD, Jonathan. GB

(73)

MERIDICA LIMITED
Cambridge Technology Centre
Melbourn, Hertfordshire SG8 6DQ, GB

(74)

BINPRO DOOEL
ul.”Dimitar Pandilov” br.17,1000 Skopje, MK

(51)

24-04

(54)

MEDICINSKI INSTRUMENT (INHALATOR)

20040011

Industriski dizajn

Glasnik,

(21)

20040012

(45)

31.12.2004

(22)

27.02.2004

(28)

1 (eden) dizajn

(72)

MORINA, Sali, MK

(73)

BAS TUTI FRUTI BEHXET DOOEL-Skopje
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ul.”Skupi 20” bb, Skopje, MK
(51)

09-01

(54)

[I[E

(21)

20040013

(28)

1 (eden) dizajn

(72)

[OPOV, Zvonko, MK

(73)

[OPOV, Zvonko, MK

(45)

31.12.2004

(22)

03.03.2004

ul.”Edvard Kardeq” br.10/3/2,
1430 Kavadarci, MK
(74)

BERIN d.o.o. Skopje,
ul.”Jani Lukrovski” br.5/1-32, Skopje, MK

(51)

06-01

(54)

FOTELJA

Industriski dizajn

20040013

52

Glasnik,

(21)
(28)

11/4,

str.24-61, dekemvri 2004 Skopje

20040014

(45)

31.12.2004

(22)

11.03.2004

1 (eden) dizajn

(30)

12.09.2004 /80740-03 BX

(72)

HEWSON, Karl, UK

(73)

HEINEKEN TECHNICAL SERVICES B.V.
Burgemeester Smeetsweg 1,
2382 PH Zoeterwoude, NL

(74)

BERIN d.o.o. Skopje,
ul.”Jane Lukrovski” br.5/1-32, Skopje, MK

(51)

09-01

(54)

TRIAGOLNO [I[E SO TRIAGOLEN OTVOR

20040014

Industriski dizajn

Glasnik,

(21)
(28)

20040015

(45)

31.12.2004

(22)

11.03.2004
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1 (eden) dizajn

(30)

12.09.2004 /80740-01 BX

(72)

HEWSON, Karl, UK

(73)

HEINEKEN TECHNICAL SERVICES B.V.
Burgemeester Smeetsweg 1,
2382 PH Zoeterwoude, NL

(74)

BERIN d.o.o. Skopje,
ul.”Jane Lukrovski” br.5/1-32, Skopje, MK

(51)

09-01

(54)

TRIAGOLNO [I[E SO KRU@EN OTVOR

Industriski dizajn

20040015

54

Glasnik,

(21)

11/4,

str.24-61, dekemvri 2004 Skopje

20040019

(28)

1 (eden) dizajn

(72)

TODOROVSKI, Qup~o, MK

(73)

MEDIA DOO SKOPJE

(45)

31.12.2004

(22)

21.04.2004

ul.”Mitropolit Teodosij Gologanov”
br.59/1/6-15, 1000 Skopje
(74)

PEPEQUGOSKI, d-r Valentin, advokat
ul.”Veqko Vlahovi}” br.4/1-1, Skopje, MK

(51)

09-01

(54)

[I[E

(21)

20040021

(28)

1 (eden) dizajn

(72)

PERKOV, Ilija, MK

(73)

VAJOMAG DOO eksport-import Skopje

(45)

31.12.2004

(22)

21.05.2004

ul. Gramos br.1a, 1000 Skopje, MK
(74)

PEPEQUGOSKI, d-r Valentin, advokat
ul.”Veqko Vlahovi} br.4/1-1, 1000 Skopje, MK

(51)

09-03

(54)

KUTIJA

20040019

Industriski dizajn

Glasnik,

(21)

20040023

(45)

31.12.2004

(22)

26.05.2004

(28)

1 (eden) dizajn

(72)

STEFANOVSKI, Radovan, MK

(73)

SLOVIN JUGOKOKTA AD Skopje
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Trgovsko dru{tvo za proizvodstvo i trgovija
[arplaninska bb. 1000 Skopje, MK
(74)

BERIN d.o.o. Skopje,
ul.”Jani Lukrovski” br.5/1-32, Skopje, MK

(51)

09-01

(54)

[I[E

(21)

20040024

(28)

4 (~etiri) dizajni

(45)

31.12.2004

(22)

27.05.2004

(30)

11.12.2003 AT MU-2817-2820/2003

(72)

RITTER, Klaus, dipl. ing

(73)

AVI Alpenlandische Varedelungs-Industrie Gesellschaft
m.b.H.
Gustinus-Ambrosi-strasse 1-3 A-8074 Raaba, AT

(74)

BINSO d.o.o. Skopje
ul.”Naroden front” br.7/4, 1000 Skopje, MK

(51)

25-01

(54)

@I^ENA MRE@NA ARMATURA

Industriski dizajn

20040024

56

Glasnik,

(21)

11/4,

str.24-61, dekemvri 2004 Skopje

20040034

(28)

1 (eden) dizajn

(72)

ZDRAVESKI, Aleksandar, MK

(73)

METALOTEHNIKA ATA

(45)

31.12.2004

(22)

25.08.2004

Marksova,23, Prilep, MK
(51)

10-06

(54)

NASO^NIK ZA PATI[TA

20040034

Industriski dizajn

Glasnik,
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PREGLEDI
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
(51)

06-01
06-01
09-01
09-01
09-01
09-01
09-01
09-01
09-01
09-01
09-01
09-01
09-01

(21)

20040008
20040013
20030040
20030041
20030056
20030057
20040001
20040002
20040003
20040004
20040005
20040007
20040009

(51)

09-01
09-01
09-01
09-01
09-01
09-01
09-03
09-03
09-03
10-06
12-16
24-04
25-01

(21)

20040010
20040012
20040014
20040015
20040019
20040023
20030070
20040006
20040021
20040034
20030058
20040011
20040024

PREGLED PO NOSITELI NA PRIJAVI NA DIZAJN
(73) nositel na pravoto na id
(21) broj na prijavata
(73)
(21)

ANGELOV, Kosta, MK
20030070

MILEVA, Mina i MILEV, Marjan, MK
20040006

AVI Alpenlandische Varedelungs-Industrie
Gesellschaft m.b.H., AT
20040024

PIVARA BITOLA AD Fabrika za
proizvodstvo na pivo i bazalkoholni
pijaloci, MK
20040007

BAS TUTI FRUTI BEHXET DOOEL-Skopje, MK
20040012
EKSTRA DELIKATES FEIM DOOEL, MK
20040010
20040009
GEORGIEVSKI, Aleksandar, MK
20030058
HEINEKEN TECHNICAL SERVICES B.V., NL
20040015
20040014
MEDIA DOO SKOPJE, MK
20040019
(73)
(21)

MERIDICA LIMITED
Cambridge Technology Centre, GB
20040011
METALOTEHNIKA ATA, MK
20040034

Industriski dizajn

SAFIRI dooel - Ohrid, MK
20040008
SLOVIN JUGOKOKTA AD Skopje
Trgovsko dru{tvo za proizvbodstvo i
trgovija, MK
20040023
VAJOMAG DOO eksport-import Skopje, MK
20040021
WARNER-LAMBERT COMPANY LLC, US
20040003
20030041
20030056
20030057
20040001
20040002
20040005
20040004
20030040
[OPOV, Zvonko, MK, MK
20040013

Pregledi
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str.24-61, dekemvri 2004 Skopje

Industri ski

di zajn

Vo soglasnost so ~lenot 114 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
za industriskiot dizajn.

Podatocite se ozna~eni so INID* kodovi za industriski dizajn (WIPO standard ST 80):
(11)
(18)
(21)
(22)
(23)
(28)
(30)
(45)
(51)
(54)
(55)
(57)
(60)
(72)
(73)
(74)

Registarski broj na dokumentот
Датум на ва`ење на индустрискиот дизајн

Broj na prijavata
Data na podnesuvawe
Data na izlo`beno ili saemsko prvenstvo
Predmet na prijavata, se naveduva vkupniot broj industriski dizajni
Pravo na prvenstvo: data, dr`ava, broj
Data na objavuvawe
Me|unarodna klasifikacija na industriski dizajn (Lokarnska)
Naziv na teloto, odnosno slikata ili crte`ot
Fotografija ili grafi~ki prikaz (skica) na telo odnosno slikata ili
crte`ot
Nazna~uvawe na boite ili kombinacii na boi
Podatoci za prijavata podnesena do SZP na porane{na SFRJ (data na
prvenstvo, isprava/re{enie)
Avtor
Nositel na pravoto
Zastapnik

__________________________________
* Internationally agreed Numbers for the Indentiﬁcation of Data

Industriski dizajn

Glasnik,

(11)00392

(45)

31.12.2004

(21)

20030044

(22)

13.11.2003

(28)

3 (tri) dizajni

(30)

23.05.2003 EU 00037130

(72)

WILD, Hans-Peter, DE

(73)

Rudolf Wild GmbH & Co. KG
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Rudolf-Wild Strasse 4-6, 69214 Eppelheim, DE
(74)

PATENTCENTAR-KONSALTING AD SKOPJE
kej “Dimitar Vlahov” bb., 1000 Skopje

(51)

09-07

(54)

KAPAK ZA SAKSIJA

Industriski dizajn

00392

60

Glasnik,

11/4,

str.24-61, dekemvri 2004 Skopje

(11)

00390

(45)

31.12.2004

(21)

20030050

(22)

19.11.2003

(28)

1 (eden) dizajn

(72)

TODOROVSKI, Qup~o, MK

(73)

MEDIA DOO SKOPJE
ul.”Mitropolit Teodosie Gologanov” br.59/1/6-15,
1000 Skopje, MK

(74)

PEPEQUGOSKI d-r Valentin, advokat
ul. “Veqko Vlahovi}” br.4/1-1, 1000 Skopje, MK

(51)

09-01

(54)

[I[E

(11)

00391

(45)

31.12.2004

(21)

20030051

(22)

19.11.2003

(28)

1 (eden) dizajn

(72)

TODOROVSKI, Qup~o, MK

(73)

MEDIA DOO SKOPJE
ul.”Mitropolit Teodosie Gologanov” br.59/1/6-15,
1000 Skopje, MK

(74)

PEPEQUGOSKI d-r Valentin, advokat
ul. “Veqko Vlahovi}” br.4/1-1, 1000 Skopje, MK

(51)

09-01

(54)

[I[E

00390

Industriski dizajn

Glasnik,
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PREGLEDI
PREGLED NA OBJAVENI DIZAJNI SPORED ME\UNARODNATA KLASIFIKACIJA NA INDUSTRISKI
DIZAJN
(51)
(11)
(51)

kod po Me|unarodnata klasifikacija na industriski dizajn
registarski broj na dokumentot
09-01
09-01
09-07

(11)

00390
00391
00392

PREGLED PO NOSITELI NA OBJAVENI DIZAJNI
(73) nositel na pravoto na id
(11) registarski broj na dokumentot
(21) broj na prijavata
(73)

MEDIA DOO SKOPJE, MK

(11)

00390

(21)

20030050

00391

(21)

20030051

(73)
(11)

Rudolf Wild GmbH & Co. KG, DE
00392
(21)

20030044

PRodol@uvawa
(11)

00001

Industriski dizajn

(18)

02.07.2008

Pregledi
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Glasnik,

11/4,

str.62-170, dekemvri 2004 Skopje

PRIJAVi
na trgovski
marki
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 objavuvawe
(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

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2001/1

(220) 09/01/2001
(442) 31/12/2004

(300) 300 68 411.8 12/09/2000 DE
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(591) бела, розева (пинк)
(551) индивидуална
 
кл. 39 - транспортни услуги

(731) SUN MICROSYSTEMS, INC.
(DELAWARE CORPORATION)
901 San Antonio Road, Palo Alto,
California 94303, US
 БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул ‘’Димитар Пандилов’’ бр  Скопје
(540)

(210) TM 2001/3

(442) 31/12/2004
(731) Makhteshim Chemical Works Ltd.
P.O.Box 60 - Beer Sheva, Israel, IL
 БИНСО ДОО СКОПЕ
ул „Народен фронт”   Скопје
(540)

SUN FIRE

POLARIS

(551) индивидуална
(551) индивидуална

 
кл. 9 - компјутерски хардвер, компјутерски софтвер,
компјутерска периферна опрема, сервери; опрема
за обработка на податоци и компјутери; опрема
за внесување податоци, опрема за издавање
податоци, опрема за чување податоци и опрема
за пренос на податоци; компјутерски програми
и бази на податоци; компјутереки хардвер и
софтвер, вклучително компјутерски софтвер за
примена во областа на мрежи и управување со
системи како и развој на понатамошен софтвер;
компјутерски хардвер и софтвер, вклучително
компјутерски софтвер за внесување и повикување
на информации на интернет и светска мрежа;
компјутерски програми за употреба на интернет
и светска мрежа; он- лајн дистрибуција на
компјутерски програми преку интернет и светска
мрежа; компјутерски програми што можат да се
преснимаат од глобалната компјутерска мрежа;
компјутерски хардеер и софтвер посебно за влез
во интернет системи и за користење на овие
системи; упатства за управување и за корисници
што се чуваат во дигитална форма за компјутери и
компјутерски софтвер, особено на флопи дискети
и CD-ROM-ови
кл. 37 - инсталациски услуги, особено технолошки
инсталациски услуги
кл. 42 - компјутерско сродни консултантски услуги;
компјутерско програмирање
(210) TM 2001/2

(220) 09/01/2001
(442) 31/12/2004

(731) Трговско друштво за производство, услуги и
трговија на големо и мало Тони Златески
93 ДЕ-НИ КОМПАНИ увоз извоз ДООЕЛ
ул. „Браќа Ламески” бр.38 Прилеп, MK
(540)

Trgovski marki

(220) 09/01/2001

 
кл. 5 - агрохемиски инсектициди,фунгициди и
хербициди
(210) TM 2001/4

(220) 09/01/2001
(442) 31/12/2004

(731) FUJITSU LIMITED
1-1,
Kamikodanaka
4-chome,
Nakahara-ku,
Kawasaki-shi Kanagawa 211-8588 , JP
 БИНСО ДОО СКОПЕ
ул „Народен фронт”   Скопје
(540)

(551) индивидуална
 
кл. 9 - комуникациска опрема, имено, телефонски
сетови, апарати за телефонски приклучувања
(телефонски централи), насочувачи (routers),
факс апарати, модеми, апарати за трансмисија
на дигитални податоци, апарати за радио и
телевизиска трансмисија и прием, и радар апарати;
електрични жици; комуникациски кабли и оптички
влакна; контрола за грејна и климатизациска
опрема, машински алати и роботи; далечински
управувачи и телеметрички апарати; опрема за
електронски компјутери и обработка на податоци,
имено,
компјутерски
програми,
монитори,
тастатури, принтери, скенери, магнет диск единици
и периферниделови, терминали за употреба во
системи за обработка на податоци, регистар каси
и ѕидни држачи; полупроводни уреди, имено,
интегрални кола, полупроводнички мемории
и микропроцесори; електрични и електронски
делови и компоненти, имено релеи, конектори,
прекинувачи и батерии; апарати за проекција,
имено, ЛЦД проектори ( со течен кристал);
камери, имено, дигитални камкордери и камерни
уреди на двојно полнење (charged coupled device
cameras); оптички дискови со снимен звук и слика,

TM 2001/4
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Glasnik,

11/4,

str.62-170, dekemvri 2004 Skopje

магнето-оптички дискови, магнетни дискови и
магнетни ленти; апарати за игри адаптирани или
кои се користат со телевизиски приемници
кл. 11 - електрични ламби, клима уреди, собни
разладувачи, циркулатори за воздух, вентилатори,
прочистувачи на воздух, електрични фенови,
електрични фрижидери, греачи за топла вода,
филтери за уреди за климатизација, електрични
замрзнувачи, сушачи на воздух, електрични
апарати за греење и делови и приклучоци за
гореспоменатите производи

(210) TM 2001/6

(220) 09/01/2001
(442) 31/12/2004

(731) Unilever N.V.
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL
 БИНСО ДОО СКОПЕ
ул „Народен фронт”   Скопје
(540)

кл. 16 - печатени работи, печатени публикации,
книги, билтени, хартија, канцелариски материјали,
инструменти за пишување, машини за пишување,
рибони за машини за пишување и мастилни
рибони за компјутерски принтери
кл. 35 - сметководство и книговодство за други,
консултативни услуги за бизнис менаџмент,
репродукција на документи, „ ворд” обработка,
компјутеризиран
менаџмент
на
досиеја,
компилации на информации во компјутерски бази
на податоци, систематизација на информации во
компјутерски бази на податоци, снабдување со
комерцијално продажни информации, и он-лајн
продажни услути за други

(591) сина, модра, бела, црна, сива, црвена, зелена,
жолта и кафена
(551) индивидуална
 
кл. 29 - млеко и млечни производи, производи
од сирење; масла и масти за јадење, маргарин,
маргарин со благ и солен вкус и производи за
мачкање направени од масла за јадење, желеа и
џемови

кл. 36 - услуги на кредитни картички и снабдување
на
финансиски
информативни
услуги
и
осигурителни информативни услуги
кл. 37 - инсталација, одржување и поправка на
компјутерски хардвер, инсталација, одржување
и поправка на телекомуникациска опрема,
инсталација,
одржување
и
поправка
на
канцелариски машини, инсталација и поправка
на електрични уреди и инсталација и поправка на
апарати за климатизација
кл. 38 - комуникации со компјутерски терминали,
компјутерски потпомогната трансмисија на пораки
и слики, изнајмување телекомуникациска опрема
и снабдување на телекомуникациски конекции на
глобална компјутерска мрежа
кл. 41 - компјутерско образование, инструкции и
тренинг за работа со компјутер и компјутерско
програмирање, снабдување забавни информации,
монтажа и синхронизација (снимање) на видео
ленти и дискови и овозможување на он-лајн
компјутерски игри
кл. 42 - компјутерско програмирање, дизајн на
компјутерски софтвер, инсталација и сетап на
компјутерски софтвер, одржување и ажурирање
на компјутерски софтвер, далечинска контрола и
надгледување на компјутерски системи и мрежи,
анализи на компјутерски системи, консултации
на полето на компјутерскиот хардфер и софтвер,
овозможување информации во врска со дизајн,
развој и одржување на компјутерски софтвер,
изнајмување и лизинг на компјутери, сервери
и компјутерски софтвер, лизинг на пристапно
време на компјутерски бази на податоци, преводи
на јазици преку глобална компјутерска мрежа,
услуги на обработка на податоци со користење
компјутери и истражување и развој за други на
полето на компјутерскиот хардвер и софтвер,
комуникациските системи и полупроводничките
уреди

TM 2001/6

кл. 30 - производи за мачкање генерално,
сладок и солен вкус, слаткарски производи
(210) TM 2001/19

со

(220) 12/01/2001
(442) 31/12/2004

(731) Jack Daniel’s Properties, Inc.,
a Delaware Corporation
4040 Civic Center Drive, Suite528, San Rafael,
California 94903, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Димитар Пандилов’’ бр.17, 1000, Скопје
(540)

JACK DANIEL’S SILVER SELECT
(551) индивидуална
 
кл. 33 алкохолни пијалоци, вклучително
дестилирани алкохоли
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(210) TM 2001/26

(220) 17/01/2001
(442) 31/12/2004

(442) 31/12/2004
(731) Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim Am Rhein, DE
 БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул ‘’Димитар Пандилов’’ бр  Скопје

(731) Berlin-Chemie AG
Glienicker Weg 125, D-12489 Berlin, DE
 БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул ‘’Димитар Пандилов’’ бр  Скопје

(540)

(540)

JODOX

GINKOBA
(551) индивидуална

(551) индивидуална

 

 

кл. 5 - фармацевтски препарати; диететски
супстанции
кл. 29 - додатоци и адитиви за храна за
немедицинска употреба базирани на растителни
компоненти
(210) TM 2001/21

(220) 15/01/2001
(442) 31/12/2004

(731) „PHARMACHIM HOLDING” S.A.
16 „IIiensko shausse” Str., 1220 Soﬁa, BG
 БЕРИН ДОО СКОПЕ
ул”Јани Лукровски”   Скопје
(540)

кл. 5 - фармацевтски препарати
(210) TM 2001/27

(220) 17/01/2001
(442) 31/12/2004

(731) Berlin-Chemie AG
Glienicker Weg 125, D-12489 Berlin, DE
 БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул ‘’Димитар Пандилов’’ бр  Скопје
(540)

JODOMARIN
(551) индивидуална
 
кл. 5 - фармацевтски препарати
(210) TM 2001/28

(220) 17/01/2001
(442) 31/12/2004

(551)

индивидуална

 
кл. 1 - хемиски производи за индустријата,
науката, фотографијата, како и за земјоделството,
градинарство и шумарството; сурови вештачки
смоли, сурови пластични материи; вештачки
ѓубрива, 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. 5 - фармацевтски, ветеринарски и санитарни
препарати; диетски
супстанции
што се
користат во медицината; храна за бебиња;
фластери, материјали за завои; материјали за
пломбирање заби и забарски смоли; средства
за дезинфекциј; препарати за уништување
штетници; фунгициди, хербициди

Trgovski marki

(731) BOREALIS A/S
Lyngby Hovedgade 96, DK-2800 Lyngby, DK
 БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул ‘’Димитар Пандилов’’ бр  Скопје
(540)

BORSTAR
(551) индивидуална
 
кл. 1 - хемиски препарати; вештачки и/или
синтетички смоли, непреработени; пластични
материи,
непреработени;
полипропилен;
полоилефини; полиетилен; каустична сода за
индустриска намена
кл. 17 - пластични супстанци полупреработени;
пластика во форма за истискување а за употраба
во производство; свитливи неметални цевки;
материјали за изолација; неметални споеви за
цевки и неметални материјали за појачување
на цефки; пластични влакна, не за употреба во
текстил; конец и влакна од пластичен материјал
и не за употреба во текстил; синтетички смоли,
полупреработени производи
кл. 42 - услуги за истражување и развој на нови
постапки; професионални консултации во врска
со производна технологија; координативни

TM 2001/28
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консултации кај унапредувањето на размена
на технички и технолошки информации;
експлоатација на правата на индустриска
сопственост; дизајнирање опрема за употреба во
индустриското производство; подготва на технички
дизајн, технички документационен материјал и
извештаи, анализа на материјали, иницирање и
инспекција (преглед) на работењето, инвентар,
постројки и апарати
(210) TM 2001/29

(210) TM 2001/33

(220) 22/01/2001
(442) 31/12/2004

(731) Berlin-Chemie AG
Glienicker Weg 125, D-12489 Berlin, DE
 БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул ‘’Димитар Пандилов’’ бр  Скопје
(540)

XILOX

(220) 18/01/2001
(442) 31/12/2004

(731) AZ3, Inc., a California Corporation
2761 Fruitland Avenue, Vernon,
California 90058, US
 БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул ‘’Димитар Пандилов’’ бр  Скопје

(551) индивидуална
 
кл. 5 - фармацевтски, диететски супстанции
адаптирани за медицинска употреба
кл. 35 - рекламирање, канцелариско работење,
управување со работи

(540)

кл. 42 - снабдување храна и пијалоци, медицинска
и хигиенска грижа и грижа за убавината, научни и
индустриски истражувања

BCBGIRLS
(551) индивидуална
 
кл. 3 - не медицински тоалетни препарати и
препарати за бања, имено парфеми, парфимирани
води, парфимирани води како спрејови, тоалетни
води и тоалетни води како спрејови, сапуни,
гелови за туширање, средства за капење на
телото, кристали за капење, благи средства
за отстранување, шампони и не-медицински
препарати за коса, средства против потење и
дезодоранси за лична употреба, есенцијални
масла, масла за масажа, масла за капење, лосиони
и креми за раце и тело, пудра за тело, препарати
за заштита од сонце за мажи и жени, креми за
бричење, лосиони и балсами за после бричење,
потпури, миризливи кесички и собни мириси, суви
масла како спрејови, пуфки за пудра, средства за
чистење на телото, намирисани вреќички за бања
и намирисани крпчиња
(210) TM 2001/30

(210) TM 2001/34

(442) 31/12/2004
(731) Berlin-Chemie AG
Glienicker Weg 125, D-12489 Berlin, DE
 БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул ‘’Димитар Пандилов’’ бр  Скопје
(540)

CALCICAL
(551) индивидуална
 
кл. 5 - фармацевтски, диететски супстанции
адаптирани за медицинска употреба
кл. 35 - рекламирање, канцелариско работење,
управување со работи
кл. 42 - снабдување храна и пијалоци, медицинска
и хигиенска грижа и грижа за убавината, научни и
индустриски истражувања

(220) 18/01/2001
(442) 31/12/2004

(731) GENETICS INSTITUTE, LLC,
a Delaware Limited Liability Company
87 Cambridge Park Drive, Cambridge,
Massachusetts 02140, US
 БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул ‘’Димитар Пандилов’’ бр  Скопје
(540)

(220) 22/01/2001

(210) TM 2001/35

(220) 22/01/2001
(442) 31/12/2004

(731) Berlin-Chemie AG
Glienicker Weg 125, D-12489 Berlin, DE
 БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул ‘’Димитар Пандилов’’ бр  Скопје
(540)

FEMOCALC
(551) индивидуална
 
кл. 5 - фармацевтски, диететски супстанции
адаптирани за медицинска употреба.
(551) индивидуална
 
кл. 5 - фармацевтски препарати за третман на
хемофилија

TM 2001/29

кл. 35 - рекламирање, канцелариско работење,
управување со работи.
кл. 42 - снабдување храна и пијалоци, медицинска
и хигиенска грижа и грижа за убавината, научни и
индустриски истражувања
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кл. 5 - фармацевтски, ветеринарски и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјапи за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди

(442) 31/12/2004
(731) Cerveceria Modelo, S.A. de C.V.
Lago Alberto No. 156, Colonia Anahuac,
11320 Mexico, D.F., MX
 БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул ‘’Димитар Пандилов’’ бр  Скопје
(540)

(210) TM 2001/41

(220) 23/01/2001
(442) 31/12/2004

CORONA

(731) Друштво за вработување на инвалидни лица за
производство ЛЕДЕР експорт-импорт ДООЕЛ
ул. „Гошо Викентиев” бр. 3, Кочани, MK
 СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА
ул „Димитрие Чуповски”   Скопје

(551) индивидуална
 
кл. 32 - пиво

(540)

(210) TM 2001/38

(220) 23/01/2001

ASOSS

(442) 31/12/2004
(731) РИО Зоран ДООЕЛ Друштво за преработка на
кафе и трговија на големо и мало извоз-увоз
ул. Тодор Чангов бр.62, MK
 БЕРИН ДОО СКОПЕ
ул”Јани Лукровски”   Скопје

(551) индивидуална
 
кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење; препарати за чистење, полирање,
рибање и нагризување; сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса; препарати за нега на забите

(540)

(210) TM 2001/43

(220) 24/01/2001
(442) 31/12/2004

(731) Mars, Incorporated
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US
 БИНСО ДОО СКОПЕ
ул „Народен фронт”   Скопје
(540)

TIKKELS
(551) индивидуална
 

(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
 
кл. 30 - кафе
(210) TM 2001/40

(220) 23/01/2001
(442) 31/12/2004

(300) 52484 30/11/2000 BG
(731) BALKANPHARMA DUPNITSA A.D.
ul. „Samokovsko shose” No.3,
Dupnitsa 2600, BG
 БЕРИН ДОО СКОПЕ
ул”Јани Лукровски”   Скопје
(540)

NONESTRON

кл. 30 - ориз, тестенини за исхрана; жита и житни
производи; чај, кафе, какао, чоколада за пиење,
чисто кафе, кафе екстракти, мешано кафе и
цикорија, цикорија и цикориини смеши, сите за
употреба како замена за кафе; немедицински
слатки (слатки што не содржат лек во својот
состав); слаткарски производи, торти, бисквити;
овошни сладоледи, сладоледи, производи од
сладолед, замрзнати слатки; ладни десерти,
десертни креми, шербет; леб; слатки (тесто за
слатки); пијалоци, полнила; слатки производи
за мачкање, вкусни (пикантни) производи за
мачкање, закуски, готови јадења и конституенти
за јадења; чоколада; пици, основа за пица; сосови
и преливи за пици; сосови за тестенини и ориз;
салатни преливи; мајонези; сосови; макала; сé
вклучено во класата 30

(551) индивидуална

Trgovski marki
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(210) TM 2001/44

(220) 24/01/2001

(210) TM 2001/46

(220) 25/01/2001

(442) 31/12/2004

(442) 31/12/2004

(300) 20001592A 14/11/2000 HR

(731) MERCK & CO., Inc.,

(731) BADEL 1862 d.d. vina i alkoholna pica
Vlaska 116, 10000 ZAGREB, HR
 МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ ДОО Скопје
ул „Апостол Гусларот” бр  Скопје

корпорација на државата New Jersey
One Merck Drive, P.O. Box 100,
Whitehouse Station, New Jersey, US
 БИНСО ДОО СКОПЕ
ул „Народен фронт”   Скопје

(540)

(540)

ARCOXIA
(551) индивидуална
 
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и хигиенски
препарати; диететски супстанции за медицинска
употреба, храна за доенчиња; фластери,
материјали
за
преврзување;
материјали
за пломбирање заби и за забниотисоци;
дезинфекциски
средства;
производи
за
уништување животински штетници; фунгициди,
хербициди

(591) бела, зелена, црна, светло кафена, сиво-кафена
и светло зелена
(551) индивидуална

(210) TM 2001/47

 

(442) 31/12/2004

кл. 33 - вино, црвено
(210) TM 2001/45

(220) 25/01/2001

(731) MERCK & CO., Inc.,
(220) 24/01/2001
(442) 31/12/2004

(300) 20001593A 14/11/2000 HR
(731) BADEL 1862 d.d. vina i alkoholna pica
Vlaska 116, 10000 Z A G R E B, HR
 МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ ДОО Скопје
ул „Апостол Гусларот” бр  Скопје

корпорација на државата New Jersey
One Merck Drive, P.O. Box 100,
Whitehouse Station, New Jersey, US
 БИНСО ДОО СКОПЕ
ул „Народен фронт”   Скопје
(540)

ARCOXA

(540)
(551) индивидуална
 

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и хигиенски
препарати; диететски супстанции за медицинска
употреба, храна за доенчиња; фластери,
материјали
за
преврзување;
материјали
за пломбирање заби и за забниотисоци;
дезинфекциски
средства;
производи
за
уништување животински штетници; фунгициди,
хербициди
(210) TM 2001/50

(220) 26/01/2001
(442) 31/12/2004

(591) бела, зелена, црна, светло кафена, светло зелена,
сиво-кафена, златно-жолта

(731) Qualitea Ceylon (PVT) Ltd.
No.14, Station Road, Wattala, LK

(551) индивидуална
 
кл. 33 - вино, бело

TM 2001/44
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 БЕРИН ДОО СКОПЕ
ул”Јани Лукровски”   Скопје

 ПАНДОРКА КИМОВА адвокат
ул ‘’Маршал Тито’’   Скопје

(540)

(540)

(591) во сите бои и комбинации
(591) во сите бои и комбинации

(551) индивидуална

(551) индивидуална

 
кл. 35 - менаџмент

 

кл. 41 - образование

кл. 30 - чај
(210) TM 2001/51

кл. 42 - преведувачки и секретарски активности

(220) 29/01/2001
(442) 31/12/2004

(731) Update Garments s.a.r.l.
Bitar Group Bldg., 4-th to 5-th Floor, Bachir Kassar
Str., Verdun, Beirut, LB
 БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул ‘’Димитар Пандилов’’ бр  Скопје
(540)

(210) TM 2001/56

(220) 30/01/2001
(442) 31/12/2004

(731) ROYAL BANK OF CANADA
1, Place Ville Marie, Montreal, Quebec,
Canada, H3C 3A9, CA
 МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА адвокат
ул „Васил Ѓоргов”    Скопје
(540)

RBC
(551) индивидуална
 
кл. 36 - осигурување; финансиски работи; парични
работи; работи врзани за недвижности сé од
класата 36
(210) TM 2001/58

(220) 30/01/2001

(551) индивидуална

(442) 31/12/2004

 
кл. 25 - облека, чевли и капи
(210) TM 2001/52

(220) 29/01/2001
(442) 31/12/2004

(731) Друштво за едукативни, преведувачки и
менаџмент активности, трговија и услуги ЕСПАНГЛИСКИ ЗА СПЕЦИЈАЛНИ НАМЕНИ Ана
Арсенкова
бул. АВНОЈ бр.106/3-14 Скопје, MK

(731) Cerveceria Modelo, S.A. de C.V.
Lago Alberto No. 156, Colonia Anahuac,
11320 Mexico, D.F., MX
 БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул ‘’Димитар Пандилов’’ бр  Скопје
(540)

КОРОНА
(551) индивидуална
 
кл. 32 - пиво
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(210) TM 2001/66

(220) 01/02/2001

(210) TM 2001/78

(220) 05/02/2001

(442) 31/12/2004

(442) 31/12/2004

(731) Wm. WRIGLEY Jr. Company
410 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611,
US
 БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул ‘’Димитар Пандилов’’ бр  Скопје

(731) Wm. WRIGLEY Jr. Company
410 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611,
US
 БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул ‘’Димитар Пандилов’’ бр  Скопје

(540)

(540)

WINTERMINT

WRIGLEY’S VAPORS

(551) индивидуална

(551) индивидуална

 

 

кл. 30 - сите видови слатки, вклучително мастики
гуми за џвакање, бомбони и бомбони со вкус на
ментол
(210) TM 2001/67

(220) 01/02/2001
(442) 31/12/2004

(300) 76/106,774 08/08/2000 US
(731) Verity, Inc., a Delaware corporation
894 Ross Drive, Sunnyvale, California 94089, US
 БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул ‘’Димитар Пандилов’’ бр  Скопје

кл. 30 - сите видови слатки, вклучително гуми за
џвакање
(210) TM 2001/83

(220) 07/02/2001
(442) 31/12/2004

(731) SCHERING-PLOUGH LTD.
Topferstrasse 5, CH-6004 Lucerne, CH
 БИНСО ДОО СКОПЕ
ул „Народен фронт”   Скопје
(540)

(540)

DIVATIR
(551) индивидуална
 
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и хигиенски
препарати; диететски супстанции за медицинска
употреба, храна за доенчиња; фластери, материјал
за преврзување; материјали за пломбирање заби и за
забни отисоци; дезинфекциски средства; производи
за уништување на животински штетници; фунгициди,
хербициди

(551) индивидуална
 
кл. 9 - компјутерски програми за пребарување,
класифицирање,
навигација,
прегледување,
повторување и дистрибуирање информации во
компјутерска база на податоци и информации
преку компјутерска мрежа
(210) TM 2001/74

(220) 02/02/2001
(442) 31/12/2004

(731) AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD.
P.O. Box 262 Ashdod, IL
 БИНСО ДОО СКОПЕ
ул „Народен фронт”   Скопје

(210) TM 2001/85

(442) 31/12/2004
(731) Oasis Corporation
265 North Hamilton Road, Columbus, Ohio, 43213,
US
 БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул ‘’Димитар Пандилов’’ бр  Скопје
(540)

OASIS

(540)

MITIGAN
(551) индивидуална
 
кл. 5 - агрохемиски инсектициди, фунгициди и
хербициди

TM 2001/66

(220) 08/02/2001

(551) индивидуална
 
кл. 11 - средства за ладење вода во шишиња и
за издавање вода за пиење што имаат апарат за
греење, ладење и/или газирање на електричен
погон; фонтани за пиење и средства за ладење вода
под притисок; уреди за издавање, филтрирање
на вода и спротивна осмоза од типот „point-ofuse” заради производство на вода за пиење за
домашна употреба; уреди за одвлажнување

Trgovski marki

Glasnik,

на електричен погон заради отстранување на
влагата од воздухот по пат на кондензација; уреди
за навлажнување на електричен погон заради
доведување на влагата во атмосверата на соба
или некоја друга затворена просторија; и делови
и помошен
материјал
за
горенаведените
производи; имено, надворешни ормари, сензори
за течност која протекува, како и ормари за
уреди за ладење вода во шишиња и за уреди
за издавање вода за пиење, што се отвораат од
предната страна, горната страна, долната страна и
бочната страна; вентили за затворање, жуборење
и регулирање на притисокот за фонтана за пиење
и уред за ладење вода; сифони за истекување,
цедилки за цевководи, елементи за поврзување и
колена за испусни водови за фонтана за пиење и
уреди за ладење вода под притисок, како и цефки
и млазници за полнење чаши за пиење; славини
за уреди за ладење вода, фонтани за пиење и
уреди за издавање вода за пиење, и сифони на
фонтана за ѕидна монтажа
(210) TM 2001/86

11/4, str. 62-170, dekemvri 2004 Skopje 71
и млазници за полнење чаши за пиење; славини
за уреди за ладење вода, фонтани за пиење и
уреди за издавање вода за пиење, и сифони на
фонтана за ѕидна монтажа

(210) TM 2001/87

(442) 31/12/2004
(731) Oasis Corporation
265 North Hamilton Road, Columbus, Ohio, 43213,
US
 БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул ‘’Димитар Пандилов’’ бр  Скопје
(540)

FRESHGUARD
(551) индивидуална
 
кл. 11 - комбинирани уреди за запечатување
шишиња и филтрирање воздух, што се продаваат
како компоненти за уреди за издавање вода за
пиење, од типот на шише

(220) 08/02/2001

(442) 31/12/2004
(731) Oasis Corporation
265 North Hamilton Road, Columbus, Ohio, 43213,
US
 БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул ‘’Димитар Пандилов’’ бр  Скопје
(540)

(220) 08/02/2001

(210) TM 2001/89

(220) 08/02/2001
(442) 31/12/2004

(731) Raisio Yhtyma Oyj
Raisionkaari 55, 21200 Raisio, FI
 БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул ‘’Димитар Пандилов’’ бр  Скопје
(540)

FINEA
(551) индивидуална
 
кл. 29
месо, риба, живина и дивеч; месни
екстракти; конзервирано, сушено и варено овошје
и зеленчук; желе, џемови, овошни сосови; јајца,
млеко и млечни производи; масло и масти за
јадење

 индивидуална
 
кл. 11 - средства за ладење вода во шишиња и
за издавање вода за пиење што имаат апарат за
греење, ладење и/или газирање на електричен
погон; фонтани за пиење и средства за ладење вода
под притисок; уреди за издавање, филтрирање
на вода и спротивна осмоза од типот „point-ofuse” заради производство на вода за пиење за
домашна употреба; уреди за одвлажнување
на електричен погон заради отстранување на
влагата од воздухот по пат на кондензација; уреди
за навлажнување на електричен погон заради
доведување на влагата во атмосверата на соба
или некоја друга затворена просторија; и делови
и помошен
материјал
за
горенаведените
производи; имено, надворешни ормари, сензори
за течност која протекува, како и ормари за
уреди за ладење вода во шишиња и за уреди
за издавање вода за пиење, што се отвораат од
предната страна, горната страна, долната страна и
бочната страна; вентили за затворање, жуборење
и регулирање на притисокот за фонтана за пиење
и уред за ладење вода; сифони за истекување,
цедилки за цевководи, елементи за поврзување и
колена за испусни водови за фонтана за пиење и
уреди за ладење вода под притисок, како и цефки

Trgovski marki

(210) TM 2001/90

(220) 08/02/2001
(442) 31/12/2004

(731) KINESIA, S.A.
Travesera de Gracia 9, 8021 Barcelona, ES
 БИНСО ДОО СКОПЕ
ул „Народен фронт”   Скопје
(540)

(551)

индивидуална

 
кл. 3
парфимериски и козметички производи;
етерични и есенцијални масла, козметички сапуни,
талк (пудра), шампони и други лосиони за коса,
желеа за капење и соли за капење; дезодоранси
за тело; пасти за заби

TM 2001/90

72

Glasnik,

11/4,

str.62-170, dekemvri 2004 Skopje

(210) TM 2001/99

(220) 12/02/2001

(210) TM 2001/105

(220) 14/02/2001

(442) 31/12/2004

(442) 31/12/2004

(731) The Procter & Gamble Company, a corporation
organised and existing under the laws of the
State of Ohio
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, US
 БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул ‘’Димитар Пандилов’’ бр  Скопје

(731) Wm. WRIGLEY Jr. Company
410 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611,
US
 БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул ‘’Димитар Пандилов’’ бр  Скопје

(540)

(540)

WINTERFRESH COOL BREEZE

PRINGLES

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

 
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки, конзервирано, сушено и варено
овошје и заленчук; желе, џемови; овошни сосови;
јајца, млеко и други млечни производи; масло и
масти за јадење; конзерванси, туршии; чипс од
компир и закуски направени од пченка, продукти
од сирење или компир
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, колач и други слатки производи,
мраз; мед, меласа; квасец, прашок за печење;
сол, сенф, бибер, оцет, сосови (како мирудии);
мирудии; закуски и чипсови направени од житни
производи
(210) TM 2001/101

кл. 30 - сите видови слатки, вклучително мастики
(гуми за џвакање)
(210) TM 2001/106

(442) 31/12/2004
(731) Grant Thornton International
One Prudential Plaza, Chicago, Illinois 60601-6050,
US
 БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул ‘’Димитар Пандилов’’ бр  Скопје
(540)

GRANT THORNTON

(220) 13/02/2001

(551) индивидуална

(442) 31/12/2004

 

(731) DELTA ICE CREAM S.A.
3, KERKYRAS STR. 177 78 TAVROS ATHENS,
GR
 БИЛЈАНА ПАНОВА адвокат
ул”Васил Ѓоргов” бр     Скопје
(540)

(220) 15/02/2001

кл. 9 - компјутерски софтвер за употреба во
извршување сметковотство, сметководственофинансиски анализи или така наречени „oditing”,
финансии, подготвување повраток на порез,
управување со туѓ имот, проценки, и обавување
финансиски менаџмент
кл. 16 - печатени публикации, особено книги,
магазини и периодични информации така
наречени „newsletters”
кл. 35 - услуги на сметководство, сметководственофинансиски анализи и анализи на работење,
услуги на бизнис консалтинг; даночни совети,
планирање данок и подготвување за повраток
на данокот, одбирање персонал и управување со
персонал

(591) бела, жолта, црвена, зелена и сина
(551) индивидуална
 
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 мудрии/,
мудрии, мраз

TM 2001/99

кл. 36 - финансиски менаџмент, финансиски
консалтинг; лично финансиско планирање и
финансиско планирање за фирми; инвестиционо
и пензиско планирање; услуги на управување
со туѓ имот и услуги во врска со инсолвентност;
услуги на проценка; спојување или така наречено
„merger” и аквизициони услуги во врска со
стекнување други фирми
кл. 41 - услуги на образование и обука
кл. 42 - помош при судски спорови, судскиforensic услуги; услуги на истрага и услуги на
обезбедување

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2001/109

(220) 16/02/2001

11/4, str. 62-170, dekemvri 2004 Skopje 73

(210) TM 2001/112

(220) 16/02/2001

(442) 31/12/2004

(442) 31/12/2004

(731) Berlin-Chemie AG
Glienicker Weg 125, D-12489 Berlin, DE
 БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул ‘’Димитар Пандилов’’ бр  Скопје

(731) Raisio Yhtyma Oyj
Raisionkaari 55, 21200 Raisio, FI
 БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул ‘’Димитар Пандилов’’ бр  Скопје

(540)

(540)

LERCANIL

ADELA

(551) индивидуална

(551) индивидуална

 
кл. 5 - фармацевтски, диететски супстанции
адаптирани за медицинска употреба

 
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; месни
екстракти; конзервирано, сушено и варено овошје
и зеленчук; желе, џемови, овошни сосови; јајца,
млеко и млечни производи; масло и масти за
јадење

кл. 35 - рекламирање, канцелариско работење,
управување со работи
кл. 42 - снабдување храна и пијалоци, медицинска
и хигиенска грижа и грижа за убавината, научни и
индустриски истражувања
(210) TM 2001/110

(210) TM 2001/114

(220) 16/02/2001
(442) 31/12/2004

(731) Berlin-Chemie AG
Glienicker Weg 125, D-12489 Berlin, DE
 БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул ‘’Димитар Пандилов’’ бр  Скопје

(220) 16/02/2001
(442) 31/12/2004

(731) YKK CORPORATION aJapanese corporation
1, KANDA IZUMI-CHO, CHIYODA-KU, TOKYO, JP
 БИНСО ДОО СКОПЕ
ул „Народен фронт”   Скопје
(540)

(540)

RANCA
(551) индивидуална
 

(551)

кл. 5 - фармацевтски, диететски супстанции
адаптирани за медицинска употреба
кл. 35 - рекламирање, канцелариско работење,
управување со работи
кл. 42 - снабдување храна и пијалоци, медицинска
и хигиенска грижа и грижа за убавината, научни и
индустриски истражувања
(210) TM 2001/111

(220) 16/02/2001
(442) 31/12/2004

(731) Berlin-Chemie AG
Glienicker Weg 125, D-12489 Berlin, DE
 БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул ‘’Димитар Пандилов’’ бр  Скопје
(540)

TENSOLERC

индивидуална

 
кл. 18 - приклучоци за торби, нитни-алки (buckles
clasp), подлоги (влошки) за рамо, нараменици,
токи за нараменици, бастуни, ракофати, рамки,
брави за торби, куки, прстени, држачи, закрпи
кл. 24 - ткаенини со тесна широчина, ткаен
текстилен материјал, памучни ткаенини, плетени
ткаенини, еластичен ткаен материјал
кл. 26 - лизгачки прицврстувачи (патенти),
прицврстувачи со кука и јамка, подесувачки
прицврстувачи, копчиња, копци на притисок
(сусти), копчиња со завртка, алки (тркалезни
копци), алки за, конци за еполети куки и окца,
јазли за вовлекување облека, јазли за чевел,
држачи за колон, ротирачки куки, јаже и запирачи,
рибони, еластични врвци, траки, тврдо ткаени
ленти, подлошки за на рамо за облека, гајтани

(551) индивидуална
 
кл. 5 - фармацевтски, диететски супстанции
адаптирани за медицинска употреба
кл. 35 - рекламирање, канцелариско работење,
управување со работи
кл. 42 - снабдување храна и пијалоци, медицинска
и хигиенска грижа и грижа за убавината, научни и
индустриски истражувања

Trgovski marki

TM 2001/114

74

Glasnik,

11/4,

str.62-170, dekemvri 2004 Skopje

(210) TM 2001/119

(220) 19/02/2001

(210) TM 2001/125

(220) 19/02/2001

(442) 31/12/2004

(442) 31/12/2004

(731) Aventis Pasteur GmbH
Vienna, AT
 ПЕТКОВСКИ МИХАЈЛО адвокат
ул’’Јуриј Гагарин’’    Скопје

(731) Aventis Pasteur GmbH
Vienna, AT
 ПЕТКОВСКИ МИХАЈЛО адвокат
ул’’Јуриј Гагарин’’    Скопје

(540)

(540)

D.T. VAX

Trimovax

(551) индивидуална

(551) индивидуална

 

 

кл. 5 - вакцини

кл. 5 - вакцини

(210) TM 2001/122

(220) 19/02/2001

(210) TM 2001/133

(220) 21/02/2001

(442) 31/12/2004
(731) Aventis Pasteur GmbH
Vienna Austria, AT
 ПЕТКОВСКИ МИХАЈЛО адвокат
ул’’Јуриј Гагарин’’    Скопје

(442) 31/12/2004
(731) Dunhill Tobacco of London Limited
1A St. James’s Street, London SW1A 1EF, UK
 БИНСО ДОО СКОПЕ
ул „Народен фронт”   Скопје

(540)

Imovax D.T. Aduit

(540)

Single Leaf

(551) индивидуална
 

(551) индивидуална

кл. 5 - вакцини

 

(210) TM 2001/123

(220) 19/02/2001

кл. 34 - цигари, цигари (пури), цигарилоси, тутун
за луле, тутун за сопствено замотување, тутун,
производи од тутун, прибор за пушачи, запалки,
кибрити

(442) 31/12/2004
(731) Aventis Pasteur GmbH
Vienna, AT
 ПЕТКОВСКИ МИХАЈЛО адвокат
ул’’Јуриј Гагарин’’    Скопје
(540)

(210) TM 2001/134

(220) 21/02/2001
(442) 31/12/2004

(731) EMONA OBALA KOPER D.D.,

(551) индивидуална

Zunanja in notranja trgovina
Pristaniska 12, 6505 Koper, SI
 БИНСО ДОО СКОПЕ
ул „Народен фронт”   Скопје

 

(540)

Typhim Vi

кл. 5 - вакцини
(210) TM 2001/124

(220) 19/02/2001
(442) 31/12/2004

(731) Aventis Pasteur GmbH
Vienna , AT
 ПЕТКОВСКИ МИХАЈЛО адвокат
ул’’Јуриј Гагарин’’    Скопје
(540)

Imogam Rabies

(551) индивидуална
 
кл. 35 - економска пропаганда, подготвување
на изложби и саеми во комерцијални намени,
маркетиншки услуги, услуги на увозно-извозни
агенции, водење комерцијални работи, деловна
администрација за трети лица
кл. 42 - индустриско графичко обликување

(551) индивидуална
 
кл. 5 - вакцини

TM 2001/119

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2001/135

(220) 21/02/2001
(442) 31/12/2004

(731) ДТД Милко ДООЕЛ
ул.Иван Аговски бр. 10/2-12, 1000 Скопје, MK

11/4, str. 62-170, dekemvri 2004 Skopje 75

(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
 
кл. 30 - чај

(540)

(210) TM 2001/142

(220) 22/02/2001
(442) 31/12/2004

(731) Виталиа Никола и др. Д.О.О.
ул. 50 та Дивизија бр.16, 1000 Скопје, MK
(540)
(591) црвена и сива
(551) индивидуална
 
кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи
кл. 37 - градежни
инсталациски услуги

конструкции,

поправки,

кл. 39 - транспортни услуги, пакување
складирање стока, организирање патувања
(210) TM 2001/140

и

(220) 22/02/2001
(442) 31/12/2004

(731) Виталиа Никола и др. Д.О.О.
ул. 50 та Дивизија бр.16, 1000 Скопје, MK
(540)
(591) во сите бои и комбинации

ВИТА СЛИМ

(551) индивидуална
 

(551) индивидуална

кл. 30 - чај

 

(210) TM 2001/143

кл. 30 - производи од жита
(210) TM 2001/141

(220) 22/02/2001
(442) 31/12/2004

(731) Виталиа Никола и др. Д.О.О.
ул. 50 та Дивизија бр.16, 1000 Скопје, MK

(220) 22/02/2001
(442) 31/12/2004

(731) Виталиа Никола и др. Д.О.О.
ул. 50 та Дивизија бр.16, 1000 Скопје, MK
(540)

(540)

(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
 
кл. 30 - чај

Trgovski marki

TM 2001/143
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(210) TM 2001/144

(220) 22/02/2001

(210) TM 2001/146

(220) 22/02/2001
(442) 31/12/2004

(442) 31/12/2004
(731) Виталиа Никола и др. Д.О.О.
ул. 50 та Дивизија бр.16, 1000 Скопје, MK
(540)

(731) AGOURON PHARMACEUTICALS, INC.
10350 North Torrey Pines Road, La Jolla,
California 92037-1020 , US
 БИНСО ДОО СКОПЕ
ул „Народен фронт”   Скопје
(540)

DURZERA
(551) индивидуална
 
кл. 5 фармацевтски, ветеринарни и хигиенски
препарати; диететски супстанции за медицинска
употреба, храна за доенчиња; фластери, материјал
за преврзување; материјали за пломбирање заби
и за забни отисоци; дезинфекциски средства;
производи за уништување на животински
штетници; фунгициди, хербициди
(210) TM 2001/152

(442) 31/12/2004

(591) во сите бои и комбинации

(731) Unilever N.V.
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL
 БИНСО ДОО СКОПЕ
ул „Народен фронт”   Скопје

(551) индивидуална
 
кл. 30 - чај
(210) TM 2001/145

(220) 23/02/2001

(220) 22/02/2001

(540)

(442) 31/12/2004
(731) ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju,
trgovinu i usluge
ul. Marijana Cavica br.1, Zagreb, HR
 БЕРИН ДОО СКОПЕ
ул”Јани Лукровски”   Скопје
(540)

(591) модра, сина, зелена, црна, жолта, бела, кафена,
црвена, окер, златна, розова и темно-црвена
(бордо)
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) зелена, бела, сива, розова, црна, портокалова,
жолта, црвена и кафена
(551) индивидуална
 
кл. 29 - маргарин

TM 2001/144

кл. 29 - месо; живина и дивеч; екстракти од месо;
конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук;
желеа; џемови; овошни сосови; јајца; млеко и
млечни производи; масла за јадење и масти
кл. 30 - кафе; чај; какао; шеќер; ориз; тапиока;
саго; вештачко кафе; брашно и подготовки
направени од жита; леб; тесто за слатки и слатки;
овошни сладоледи; мед; меласа; квасец; прашок
за печиво; сол; сенф; оцет; мирудии; сосови
(мирудии); мраз

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2001/155

(220) 26/02/2001
(442) 31/12/2004

(731) Друштво за издавачка дејност НИК ПРЕС ДОOСкопје
ул. Париска бр.12, 1000 Скопје, MK
 Адвокатска канцеларија НИКОЛА ПОЛЕНАК
бул ‘’Кочо Рацин’’    Скопје
(540)

11/4, str. 62-170, dekemvri 2004 Skopje 77

 ДОДЕВСКИ НИКОЛА адвокат
ул „Стив Наумов”   Скопје
(540)

RAPTEN-K
(551) индивидуална
 
кл. 5 - фармацевтски препарати
(210) TM 2001/159

(591)

(220) 27/02/2001
(442) 31/12/2004

во сите бои и комбинации

(551) индивидуална
 
кл. 16 - хартија, картон и производите од нив,
што не се опфатени со другите класи; печатени
работи; книговезнички материјал; фотографии;
канцелариски прибор /освен мебел/; материјали за
пакување, што не се опфатени во другите класи;
карти за играње, печатарски букви; клишиња

(731) Syngenta Limited
Syngenta European Regional Centre Priestley Road,
Surrey Research Park, Guildford, Surrey GU2, 7YH,
GB
 БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул ‘’Димитар Пандилов’’ бр  Скопје
(540)

кл. 35 - огласување
кл. 38 - новински агенции
(210) TM 2001/156

(220) 26/02/2001
(442) 31/12/2004

(731) British American Tobacco (Brands) Inc.
401 South Fourth Avenue, Suite 1800, Louisville,
Kentucky 40202, US
 ПЕТКОВСКИ МИХАЈЛО адвокат
ул’’Јуриј Гагарин’’    Скопје

(551)

индивидуална

 
кл. 1 - хемикалии за користење во земјоделство,
хортикултурата и шумарството, фертилизатори
(гноj) и ѓубрива, регулатори за растот на билките,
препарати за леkување и третман на семиња
кл. 5 - хербициди, инсектициди, фунгициди,
пестициди, препарати за уништување глодари и
препарати за уништување штетници

(540)

(210) TM 2001/160

(220) 27/02/2001
(442) 31/12/2004

(551)

(731) Syngenta Limited
Syngenta European Regional Centre Priestley
Road, Surrey Research Park, Guildford, Surrey
GU2, 7YH, GB
 БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул ‘’Димитар Пандилов’’ бр  Скопје

индивидуална

(540)

 
кл. 34 - цигари, тутун, производи од тутун, прибор
за пушачи, запалки и кибрити
(210) TM 2001/158

(220) 27/02/2001
(442) 31/12/2004

(731) ХЕМОФАРМ Д.Д.
Фармацеутско-хемиска индустрија Вршац
Београдски пут бб, YU

(551) индивидуална
 
кл. 1 - хемикалии за користење во земјоделство,
хортикултурата и шумарството, фертилизатори
(гноj) и ѓубрива, регулатори за растот на билките,
препарати за лекување и третман на семиња
кл. 5 - хербициди, инсектициди, фунгициди,
пестициди, препарати за уништување глодари и
препарати за уништување штетници

Trgovski marki

TM 2001/160
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(210) TM 2001/164

(220) 28/02/2001

(210) TM 2001/169

(442) 31/12/2004
(731) „РАДЕ КОНЧАР - КОНТАКТОРИ И РЕЛЕИ” ДОО
3та Македонска бригада бб, 1000 Скопје, MK
 БЕРИН ДОО СКОПЕ
ул”Јани Лукровски”   Скопје
(540)

(220) 28/02/2001
(442) 31/12/2004

(300) 00/3066432 23/11/2000 FR
(731) Dunhill Tobacco of London Limited
1A St. James’ s Street, London SW1A 1EF, UK
 ПЕТКОВСКИ МИХАЈЛО адвокат
ул’’Јуриј Гагарин’’    Скопје
(540)

CN
(551) индивидуална
 
кл. 9 - контактори, електрични склопници,
прекинувачка келија, намотки (електромагнетни),
намотки (држачи за електрични намотки), намотки,
елктрични, електрични контакти, електрични
контакти од благородни метали, електромагнетни
намотки, електрични конекции, електрични релеи
(210) TM 2001/168

(220) 28/02/2001
(442) 31/12/2004

(731) Rothmans of Pall Mall Limited
Grienbachstrasse 11, Zug, CH 6300, CH
 ПЕТКОВСКИ МИХАЈЛО адвокат
ул’’Јуриј Гагарин’’    Скопје
(551) индивидуална

(540)

 
кл. 34 - цигари, цигари (пури), цигарилоси, тутун
за луле, тутун за сопствено замотување, тутун,
производи од тутун
(210) TM 2001/170

(220) 28/02/2001
(442) 31/12/2004

(731) Rothmans of Pall Mall Limited
Grienbachstrasse 11, Zug, CH 6300, CH
 ПЕТКОВСКИ МИХАЈЛО адвокат
ул’’Јуриј Гагарин’’    Скопје
(540)

(551) индивидуална
 
кл. 34 цигари, тутун, производи од тутун, пушачки
артикли, запалки, кибрити

(591) жолта, црвена, модра, зелена, сина, црна и бела
(551) индивидуална
 
кл. 34 - цигари, тутун, производи од тутун, пушачки
артикли, запалки, кибрити

TM 2001/164

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2001/173

(220) 01/03/2001
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(210) TM 2001/177

(442) 31/12/2004

(220) 01/03/2001
(442) 31/12/2004

(731) Kimberly-Clark Worldwide, Inc.
Neenah, Wisconsin 54956, US
 БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул ‘’Димитар Пандилов’’ бр  Скопје

(731) NEC CORPORATION
7-1, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo, JP
 ЈОАНИДИС ЈОВАН АДВОКАТ
ул”Орце Николов” б  Скопје

(540)

(540)

HUGGIES BEGINNINGS
(551) индивидуална

(551) индивидуална

 
кл. 16 - производи за еднократна употреба за
бебиња и деца направени воглавно од хартија,
вклучително пелени, меѓупелени и гаќички за
вежбање
(210) TM 2001/174

(220) 01/03/2001
(442) 31/12/2004

(731) Kimberly-Clark Worldwide, Inc.
Neenah, Wisconsin 54956, US
 БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул ‘’Димитар Пандилов’’ бр  Скопје
(540)

HUGGIES FREEDOM
(551) индивидуална
 
кл. 16 - производи за еднократна употреба за
бебиња и деца направени воглавно од хартија,
вклучително пелени, меѓупелени и гаќички за
вежбање
(210) TM 2001/175

(220) 01/03/2001
(442) 31/12/2004

(731) Kimberly-Clark Worldwide, Inc
Neenah, Wisconsin 54956, US
 БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул ‘’Димитар Пандилов’’ бр  Скопје
(540)

HUGGIES ADVENTURERS
(551) индивидуална
 
кл. 16 - производи за еднократна употреба за
бебиња и деца направени воглавно од хартија,
вклучително пелени, меѓупелени и гаќички за
вежбање

Trgovski marki

 
кл. 9 - електрични и електронски апарати и
инструменти; eлектрични и електронски апарати и
инструменти, сите за примање, пренос, снимање,
менување и производство на податоци; дигитални
централни системи за вклучување, телефонски
промени на податоци, приватни гранковни
размени, телефони, модеми за асинхроничен
пренос, пакет на
системи за вклучување,
фибер-оптички системи за пренос, дигитални
системи за пренос, мултиплексери, подморски
кабловски системи, CATV (кабелски телевизиски
системи), телеконференциски системи, мобилни
комуникациски системи, microwave комуникациски
системи, комуникациски системи на ласери,
опрема за телевизија и пренос, опрема за видео и
студио, електронска опрема за воздухопловство и
простор, опрема за контрола и водење, опрема за
радио навигација и радар, заштитни електронски
системи, опрема за мобилни и портабл радија,
пејџери, безжични телефони, мобилни телефони,
персонални дигитални асистенти, факсови,
кодирани
телефонски
системи,
безжични
телефонски апарати, електронски компјутери,
главни сиситеми за компјутери, мали деловни
компјутери, персонални компјутери, нотебоок
компјутери, супер компјутери, работни станици
за компјутери, софтвер за компјутери, станици и
потстаници за компјутери, клучеви за блокирање
на рамките на компјутери, глушец (maus) за
компјутери, mausi, word процессор, компјутерски
принтери, сервери, снимки на дискови, хард диск
драјвери (HDD),СD-RОМ драјвери, СD- драјвери
за снимање, СD- драјвери за пишување, DVD-RОМ
драјвери, DVD- драјвери за пишување, монитори,
проектори, плазма во боја за дисплеј панели,
модеми, патоказници, САD/САМ и САЕ системи,
рачен автоматизиран систем за идентификација,
медицинска електронска опрема, контролни
системи за телеметрија и оддалечување,
контролни системи за комуникација во мрежа,
автоматизирани системи за градење, образовна
елсктронска опрема, поштенски автоматизирани
системи, индустриски роботи, контролни системи
за компјутерско нумерирање, опрема за подводна
ултрасонична примена, вакумска опрема и
опрема за семикондукторско производство,
системи за мерење и тестирање, мемории,
микрокомпјутери, влезни строеви, стандардни
ќелии,
семикондуктори,
интегрирани
кола

TM 2001/177
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(Iсѕ), пакети за интегрирани кола, примена на
хибридни интегрирани кола посебни инте-рирани
кола (АЅIСѕ), голема мерка на интеграција (LSI),
мемории геаd опlу (RОМѕ), мемории гапdom
ассеѕѕ (RАМѕ), мемории static гаndom ассеѕѕ
(ЅRАМѕ), мемории dynamic random ассеѕѕ
(DRАМѕ), програмирани мемории read only
(РRОМѕ), програмирани мемории за бришење
read only (ЕРRОМѕ), електронски програмирани
мемории за бришење read only (EЕРRОМѕ),
програмирани мемории за едно поле read only
(FPRОМѕ), микрокомпјутери, централни системи
за работа (СPUѕ), дупли трошочни инструменти
(ССDѕ), транзистори, транзистори што делуваат
во полето на галиум и арсениде, диоди, display
цевки, флуоросцентни рамки за индикација,
електролуминесцентни рамки за све-тло, ликвидни
кристални дисплеи (LСD), дисплеи за осветлувачки
диоди за емитување, кабли за принтање (РВWѕ),
електронски цевки, ласерска опрема за примена,
капацитети, сменувачи, повторувачи, појачувачи,
преносители,
кабли,
херметички
ќелии,
електронски цевки, гасовни ласери, различни
отпорници, кибордови (keyboards), еле-ктрични
поврзувачи, телевизиски приемници, проектори,
плазма во боја со дисплеј панели, директни
приемници за пренос на сателити, приемници
за телевизија и радио, видео рекордери, плејери
за компакт дискови, појачувачи, централи за
видео игри, опрема за кујна, батерии, блескави
вклучувачи, стартери за флуоросцентни ламби
и лампиони, делови и опрема за сите наведени
стоки, научни, поморски, надзорни, еле-ктрични,
фотографски, кинематографски, оптички, меречки,
сигнализирачки,
супреви-зиски,
спасувачки
апарати и инструменти за учење; апарати за
снимање, пренос или репордукција на звук или
слика; магнетски носители на податоци, дискови
за снимање; дигитални видео дискови; автоматски
машини и механизми за апарати за работа со
ситни пари; регистри за готови пари, дигитрони,
нивна опрема; инструменти за гаснење пожар; сé
вклучено во класата 9
кл. 11 - апарати за осветлување и инсталации;
електрични
ламби,
флуоросцентни
ламби,
флуоросцентни
индикатори,
електролуминесцентни рамки за светло, усвитени
ламби, лампиони, блескави приклучувачи,
стартери за флуоросцентни лампи и лампиони,
инсталации за греење, инструменти и елементи
и греачи, апарата за ладење на воздухот,
ладилници, вентилатори, чистачи; сé вклучено во
класата 11
кл. 16 - печатарски букви, хартија, стоки направени
од овие материјали, што не се вклучени во
другите класи; печатарски работи, книговезнички
материјали,
фотографии,
канцелариски
материјали, лепила за канцелариска и куќна
употреба, уметнички материјали; четки за боење,
машини за пишување и канцелариски прибор
(освен мебел) инструкциски и материјали за
предавање (освен апарати), пластични материјали
за пакување (не вклучени во другите класи); карти
за играње; печатарски букви, клишиња

TM 2001/177

кл. 35 - огласување, информациски услуги за
водење на работите за други, советодавни и
консултациски услуги на полето на бизнисот,
провизија од информација поврзана со бизнисот,
деловно книговодство, комерцијално и продажно
управување, провизија за дадена информација
во форма на ЦД РОМ или преку локална или
глобална компјутерска мрежа на информации;
увоз и извоз на стоки за други, агенција за
увоз и извоз, услуги за деловно управување и
консултации, вклучително и транспортот, стоковни
куќи, контрола на пронаоѓање, и дистрибуција
на производи, консулнски и договорени услуги
за логиката на стоките помеѓу транспортерот и
носителот; консултациски и договорени услуги
за царинење на стоките помеѓу транспортерот
и носителот; консултациски и советодавни
услуги во полето на компјутерскиот хардвер,
софтвер и дизајнот за компјутерскиот мрежен
систем; консултациски услуги за деловен бизнис;
снабдување на другите со информации поврзани
со бизнис, администарција и статистика;
снабдување на другите со наведените информации
преку локална или глобална компјутерска мрежа
на информации; царинска застапничка услуга;
продажба на мало; сé вклучено во класата 35
кл. 36 - банкарски услуги; услуги за дебитни
картички; финансиски услуги; услуги за отворање
сметки; услуги за средување сметки; услуги
за ракување со акции и меници; услуги на
финансиски пренос и провизија на кои било од
наведените услуги преку локална или глобална
компјутерска мрежа на информации; царинска
застапничка услуга; осигурување; услуги поврзани
со недвижности
кл. 37 - градежни конструкции; поправки; местење
и инсталирање на електрични и електорнски
апарати и инструменти и компјутерски мрежен
систем; снабдување на другите со информација
поврзани со градежни конструкции, поправки,
местење и инсталирање електрични и електронски
апарати и инструменти и компјутерски мрежен
систем; снабдување на другите со кои било од
наведените услуги преку локална или глобална
компјутерска мрежа на информации и web страна;
градежни конструкции
кл. 38 - комуникациски услуги; телекомуникации
за емитување, пренос и распространување на
електронска пошта, видео слики, вклучително
дигитални
информациски
податоци
преку
телевизор,
аудио,
видео
и
мултимедиа
презентери; консултациски и советодавни услуги
поврзани со комуникациски мрежи / компјутерски
комуникациски
мрежи,
телекомуникациски
апарати/ комуни-кациски апарати; обезбедување
пристап до локална или глобална компјутерска
мрежа на информации
кл. 39 - услуги поврзани со транспорт, пакување,
дистрибуција, складирање, пратки на стоки;
инспекција на стоките наменети за транспорт; услуги
за организирање на патувања; консултациски
услуги вклучително и транспортот, стоковна
куќа, контрола на пронаоѓање, дистрибуција на
производи, консултациски и договорни услуги
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за логиката на стоките помеѓу транспортерот и
носителот; консултациски и договорни услуги за
царинењето на стоките помеѓу транспортерот и
носителот

(551) индивидуална

кл. 41 - услуги што ги содржат сите форми на
образување; услуги што имаат цел организирање
на забава и рекреација на другите, снабдување,
услуги поврзани со забава, рекреација, култура,
уметност, музика, спорт; провизија за информации
од областа на културата, образованието, забава,
рекреација, уметност, музика, спорт; провизија
од споменатите информации преку локална или
глобална компјутерска мрежа на информации

(210) TM 2001/182

кл. 42 - компјутерски услуги; обезбедување пристап
до компјутерските податоци поврзани со локална
или глобална компјутерска мрежа на информации
обезбедување пристап до локална или глобална
компјутерска мрежа на информации за трансфер
и распростирање на голем избор на информации;
провизија од програмирање компјутери преку
локална или глобална компјутерска мрежа на
информации; обезбедување книги и магазини
од најразлична тематика преку on-line линија;
обезбедување пристап до електронски билтени
со широк избор на полиња, обезбедувајќи on-line
линија за активности преку своите компјутери во
најразлични тематики во природата на разговорите;
технички услуги и технички консултациски
услуги за креирање, дизај-нирање и одржување
web страница за други; технички услуги и
технички консултациски услуги за компјутерско
програмирање
и
компјутерски
хардвер;
дизајнирање компјутерски хардвер, софтвер, web
страници и компјутерски мрежен систем за други;
снабдување на другите со информации поврзани
со компјутерски хардвер и софтвер; снабдување
на другите со горните информации преку локална
или глобална компјутерска мрежа на информации;
одржување компјутерски софтвер web страни;
анализи на информации во компјутерска мрежа;
услуги поврзани со техничка супер-визија и
инспекција на електронски апарати и инструменти
вклучително електронски компјутери; услуги за
изнајмување електрични и електронски апарати,
инструменти и додатоци; услуги за снабдување
со храна и пијалоци; услуги на снабдување со
привремен престој; услуги за поправка на софтвер
програми и web страна; градежна конструкција
(210) TM 2001/181

 
кл. 29 - масла за јадење, маргарин и мајонез
(220) 02/03/2001
(442) 31/12/2004
(731) ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju,
trgovinu i usluge
ul. Marijana Cavica br.1, Zagreb, HR
 БЕРИН ДОО СКОПЕ
ул”Јани Лукровски”   Скопје
(540)

(551) индивидуална
 
кл. 4 - индустриски масла и масти; мазива;
соединенија
за
собирање
прашина
со
навлажнување и врзување: горивa (вклучително
и течните горива за мотори) и материи за
осветлување, свеќи, фитили и сé друго што
опфаќа оваа класа
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано сушено и варено
овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца,
млеко и млечни производи, масти и масла за
јадење и сé друго што опфаќа оваа класа
кл. 30 - кафе, чај, какао, колачи, шеќер, ориз,
тапиока, саго, замена за кафе, брашно и
производи од жито, леб, сладолед, мед, меласа,
квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови,
мирудии, мраз и сé друго што опфаќа оваа класа
(210) TM 2001/183

(220) 02/03/2001
(442) 31/12/2004

(731) ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju,
trgovinu i usluge
ul. Marijana Cavica br.1, Zagreb, HR
 БЕРИН ДОО СКОПЕ
ул”Јани Лукровски”   Скопје
(540)

(220) 02/03/2001
(442) 31/12/2004

(731) ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju,
trgovinu i usluge
ul. Marijana Cavica br.1, Zagreb, HR
 БЕРИН ДОО СКОПЕ
ул”Јани Лукровски”   Скопје
(540)

(591) зелена, бела и црна
(551) индивидуална
 
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, фитили и сé друго што
опфаќа оваа класа
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано сушено и варено
овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца,
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млеко и млечни производи, масти и масла за
јадење и се друго што опфаќа оваа класа
кл. 30 - кафе, чај, какао, колачи, шеќер, ориз,
тапиока, саго, замена за кафе, брашно и
производи од жито, леб, сладолед, мед, меласа,
квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови,
мирудии, мраз и сé друго што опфаќа оваа класа
(210) TM 2001/187

(220) 02/03/2001
(442) 31/12/2004

(210) TM 2001/189

(220) 02/03/2001
(442) 31/12/2004

(300) Z20001523A 06/11/2000 HR
(731) PODRAVKA Prehrambena industrija d.d.
Ante Starcevica 32, 48000 Koprivnica, HR
 ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИАДВОКАТ
ул”Вељко Влаховиќ”    Скопје
(540)

(731) Syngenta European Regional Centre
Priestley Road, Surrey Research Park, Guildford,
Surrey GU2, 7YH, GB
 БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул ‘’Димитар Пандилов’’ бр  Скопје
(540)

ACANTO
(551) индивидуална
 
кл. 1 - хемикалии за користење во земјоделството,
хортикултурата и шумарството, фертилизатори
(гној) и ѓубрива
кл. 5 - хербициди, инсектициди, фунгициди,
пестициди, препарати за уништување глодари и
препарати за уништување штетници
(210) TM 2001/188

(591) сина, бела, портокалова, црвена, зелена, кафена
и црна
(551) индивидуална
 
кл. 29 - конзервиран, сушен и варен зеленчук,
особено потсолен и скиселен зеленчук, супи и
препарати за подготвување супи, вклучително
препарати за супи од зеленчук и концентрати за
бујон

(220) 02/03/2001
(442) 31/12/2004

(300) Z20001524A 06/11/2000 HR
(731) PODRAVKA Prehrambena industrija d.d.
Ante Starcevica 32, 48000 Koprivnica, HR
 ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИАДВОКАТ
ул”Вељко Влаховиќ”    Скопје

кл. 30 - сосови (освен салатни преливи), мирудии,
адитиви за храна, смеси од солен и сушен
зеленчук за употреба како мирудии за храна
(210) TM 2001/192

(540)

(220) 05/03/2001
(442) 31/12/2004

(731) ВАТИНГ-Димитар Д.О.О.Е.Л. увоз-извоз
бул.Јане Сандански Т. Ц. Бисер КАТ 1/28,
1000 Скопје, MK
(540)

(591) црвена и зелена
(591) сина, бела, портокалова, црвена, зелена и
кафена
(551) индивидуална
 
кл. 29 - конзервиран, сушен и варен зеленчук,
особено потсолен и скиселен зеленчук, супи и
препарати за подготвување супи, вклучително
препарати за супи од зеленчук и концентрати за
бујон
кл. 30 - сосови (освен салатни преливи), мирудии,
адитиви за храна, смеси од солен и сушен
зеленчук за употреба како мирудии за храна

TM 2001/188

(551) индивидуална
 
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. 8 - рачни алати и направи; прибор за јадење;
ладно оружје; жилети
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(210) TM 2001/201

(220) 07/03/2001
(442) 31/12/2004

(731) Друштво за трговија транспорт и услуги КЊАЗ
МИЛОШ КОМЕРЦ Благој и други доо увоз извоз
Скопје
ул. Вера Радосављевиќ број 3, Маџари,
1000 Скопје, MK
 ПАТЕНТЦЕНТАРКОНСАЛТИНГ АД СКОПЈЕ
ул”Кеј Димитар Влахов” бб  Скопје
(540)

(551)

индивидуална

 
кл. 30 - кафе, чај, какао, шекер, ориз, тапиока, саго,
замена за кафе; брашно и производи од жито,
леб, сладолед; мед, меласа, квасец, прашок за
пециво; сол, сенф, оцет, сосови (какао мирудии);
мирудии; мраз
кл. 32 - пиво; минерали и соди води и други
безалкохолни газирани и негазирани пијалоци;
овошни пијалоци и овошни сокови; сирупи,
концентрати и други препарати за правење
сокови
кл. 33 - алкохолни пијалоци (освен пиво)
(210) TM 2001/208

(220) 09/03/2001
(442) 31/12/2004

(731) Viacom International Inc.
1515 Broadway , New York, New York 10036-5794,
US
 БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул ‘’Димитар Пандилов’’ бр  Скопје
(540)

VIACOM
(551) индивидуална
 
кл. 9 - апарат за наснимување и репродукција
на звук, видео и податоци,
наснимување,
пренесување и репродукција на звук и/или
слики; апарат за забава преку игри наменет
за користење со телевизиски екран или видео
монитор; компјутеризиран или електронски
апарат за забава; електричен или електронски
апарат за забава што се активира со помош
на метална паричка или жетони; компјутерски
софтвер; компјутерски игри; електронски игри;
видео игри, игри преку CD ROM; игри со аудио
ефекти; касетки со игри наменети за употреба со
електронски апарат за игри; наснимување звук и
видео; кинематографски и фотографски филмови;
филмови и видео ленти со подвижни слики;
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очила за сонце/очила со диоптер; наснимување
звук;
наснимување
фотографии;
записи;
дискови; ленти; касети; касетки, картички и други
носачи, при што сите носат или се наменети за
употреба со носачи на звучни снимки, видео
снимки, наснимени слики, игри, графикони, текст,
програми или податоци; фонографски записи и
дискови; касетки со игри за компјутерски видео
игри и машини за играње со видео ефекти како
и упатства- материјали кои се продаваат како
целина; касети со компјутерски игри; програми
со компјутерски игри; ленти со компјутерски
игри; носачи на меморија; интерактивни компакт
дискови и CD ROM-ови; кутии за носење касети
и компакт дискови, делови и елементи за сите
горенаведени производи
кл. 41 - забава, едукација и упатства преку
или кои се поврзани со радио и телевизија;
услуги за филмска, музичка, спортска, видео и
театарска забава; производство, подготвување,
презентирање, дистрибуција, продавање (радио
и телевизиски програми, серии и т.н.) директно
на независни станици, мрежно работење и
изнајмување телевизиски и радио програми
и филмови, анимирани филмови и звучни и
видео снимки; производство на специјални
забавни атракции во живо; производство на
телевизиски специјални атракции; услуги што
се однесуваат на забава преку подвижни слики,
на телевизиска забава и на изведби и шоу
програми во живо; услуги што се однесуваат на
производство на книги, списанија и часописи,
производство и изнајмување на едукативни
и упатствени
материјали;
објавување,
организација, производство и презентација на
настани за едукативни, културни или забавни
цели; организација, производство и презентации
на натпревари, расправи (дуели), игри, квизови,
изложби, спортски настани, шоу програми, шоу
програми на патувачки забавни групи, сценски
настани, театарски изведби, концерти, изведби
во живо и настани во кои учествува и публиката;
обезбедување форми за пристап кон забава и
едукација преку комуникациски и компјутерски
мрежи; обезбедување информации со учество
на повеќе корисници на програмските услуги
на молителот и разни други информации преку
глобална компјутерска мрежа; информативни
услуги ( достапни во секое време преку главен
компјутер) што се однесуваат на услуги за
електронски игри кои се обезбедуваат со помош
на интернет; обезбедување и функционирање на
електронско водење состаноци; групни разговори и
простории за разговори; обезбедување дигитална
музика ( не може да се „симне” на компјутерски
диск) за интернет; информации за мода што се
обезбедуваат преку телекомуникациски средства
од компјутерска база на податоци или преку
интернет; информативни услуги (достапни во секое
време преку главен компјутер) кои се однесуваат
на забавни, спортски и културни настани со
помош на компјутерска база на податоци и,или со
помош на интернет или со други средства; услуги
за електронски игри што се обезбедуваат од
компјутерска база на податоци или со помош на
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интернет; обезбедување електронски публикации
(достапни во секое време преку главен компјутер);
публикација на електронски книги и часописи
(достапни во секое време преку главен компјутер);
публикација на текстови во електронски формат
или поинаку; услуги за изложби; обезбедување
пристап до изложби (достапен во секое време
преку главен компјутер) и услуги за изложби; услуги
за емитување вести што се пренесуваат преку
интернет; организирање и водење состаноци;
обезбедување информации што се однесуваат на
сите горенаведени услуги
(210) TM 2001/209

(210) TM 2001/218

(442) 31/12/2004
(731) The Coca-Cola Company
Atlanta, Georgia 30301, US
 ПАТЕНТЦЕНТАРКОНСАЛТИНГ АД СКОПЈЕ
ул”Кеј Димитар Влахов” бб  Скопје
(540)

ЖИВОТОТ Е УБАВ

(220) 09/03/2001

(551) индивидуална

(442) 31/12/2004

 
кл. 32 - пиво; минерални и соди води и други
безалкохолни газирани и негазирани пијалоци;
овошни пијалоци и овошни сокови; сирупи,
концентрати и други препарати за правење
сокови

(731) Viacom International Inc.
1515 Broadway , New York, New York 10036-5794,
US
 БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул ‘’Димитар Пандилов’’ бр  Скопје
(540)

(210) TM 2001/219

VIACOM OUTDOOR
(551) индивидуална
 
кл. 35 - распространување реклами на отворен
простор за други лица на билборд, на автобуси,
железнички и улични рекламни паноа; услуги на
рекламирање; поставување реклами за други
лица; подготвување реклами за други лица;
рекламирање на електронски билбордови;
изнајмување рекламен простор; рекламирање на
билбордови
(210) TM 2001/210

(442) 31/12/2004

(540)

ЖИВОТОТ ИМА ДОБАР ВКУС
(551) индивидуална
 
кл. 32 - пиво; минерални и соди води и други
безалкохолни газирани и негазирани пијалоци;
овошни пијалоци и овошни сокови; сирупи,
концентрати и други препарати за правење
сокови

(442) 31/12/2004

(540)

KIRBY

(220) 09/03/2001

(731) The Coca-Cola Company
Atlanta, Georgia 30301, US
 ПАТЕНТЦЕНТАРКОНСАЛТИНГ АД СКОПЈЕ
ул”Кеј Димитар Влахов” бб  Скопје

(220) 09/03/2001

(731) THE SCOTT FETZER COMPANY
28800 Clemens Road, Westlake, Ohio 44145, US
 БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул ‘’Димитар Пандилов’’ бр  Скопје

(220) 09/03/2001

(210) TM 2000/220

(220) 29/02/2000
(442) 31/12/2004

(731) ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП
ул.”Марксова” бр. 101, Прилеп, MK
 БЕРИН ДОО СКОПЕ
ул”Јани Лукровски”   Скопје
(540)

(551) индивидуална
 
кл. 9 - правосмукалки и нивни делови како што
се кожни додатоци, додатоци за песок, спреј
дози, генератори за сапуница, чистачи на под,
додатоци за перење простирки, вбризгувачи на
дување/издувување, вакуумски носачи на алати,
тркала, мотори, вратила, граничници (за висина
на тркалата) и педали, чаши

TM 2001/210

Trgovski marki
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(591) темно и светло сина

(591) темно сина и светло сина

(551) индивидуална

(551) индивидуална

 
кл. 34 - тутунски преработки, особено цигари
(210) TM 2000/221
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(220) 29/02/2000
(442) 31/12/2004

(731) ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП
ул.”Марксова” бр.101, Прилеп, MK
 БЕРИН ДОО СКОПЕ
ул”Јани Лукровски”   Скопје
(540)

 
кл. 34 - тутунски преработки, особено цигари
(210) TM 2001/222

(220) 12/03/2001
(442) 31/12/2004

(731) MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED
a Mauritian company
3rd Floor, Les Cascades, Edith Cavell Street, PORT
LOUIS Mauritius, MU
 ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИАДВОКАТ
ул”Вељко Влаховиќ”    Скопје
(540)

(551) индивидуална
 

(591) бела, сина и светло кафена
(551) индивидуална
 
кл. 34 - тутунски преработки, особено цигари
(210) TM 2000/222

(220) 29/02/2000
(442) 31/12/2004

(731) ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП
ул.”Марксова” бр.101, Прилеп, MK
 БЕРИН ДОО СКОПЕ
ул”Јани Лукровски”   Скопје
(540)

кл. 9 - фотографски, кинематографски и оптички
апарати и инструменти; апарати и инструменти
за снимање, пренос, емитување, прием, чување,
прикажување или репродукција на звук, слика и
податоци; сметачи, сметачки програми, сметачки
софтвер, сметачки чипови, апарати и инструменти
за енкодирање и декодирање електрични сигнали;
далечински управувачи; „паметни” картички;
енкодирани картички; антени; сателитски чинии;
кабли; оптички влакна; прекинувачи; адаптери;
конектори; приклучници, утикачи и ѕидни утикачи;
разводни кутии; ленти, дискови и спремници,
сите за чување или снимање податоци, звук или
слика; кинематографски филмови подготвени за
прикажување; аудио и/или видео снимки; уреди за
мултимедиумски комуникации, снимање, пренос,
емитување, чување, прикажување, прием и
репродукција, опрема за обработка на податоци;
сметачки софтвер и апарати и инструменти
за користење при спојување на интернет;
електронски публикации; делови (и опрема) за
сите горенаведени производи
кл. 16 - печатени публикации; часописи (магазини),
пописи на телевизиски, кабeлски, радио и
сателитски програми; забавни пописи и прегледи;
фотографии; налепници; постери; канцелариски
материјали; весници
кл. 35 - понуда за продажба и продажба на
производи во малолродажба и продажба на
големо; огласување и рекламирање како и
услуги на агенции за огласување и рекламирање;
изнајмување простор за огласување; водење
комерцијални работи; книговодствени услуги,
услуги
на
советувања,
информирање
и
консултантски услуги во врска со работењето и
водењето на работите; услуги за испитување на
пазарот; услуги на наплата; услуги на водење
односи со јавноста и огласување; услуги на
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претплата и претплатничко советување и
информирање, коnсултантски услуги и услуги
на менаџмент; организирање и водење трговски
саеми и изложби; ширење огласни и пропагандни
материјали; сите услуги кои припаѓаат во оваа
класа во врска со интернет или што се занимаваат
со интернет, или
се достапни директно од
интернет; давање и ширење информации во
врска со горенаведените услуги
кл. 38 - услуги во врска со комуникација со
податоци, звук или слики; мултимедиумски
комуникациски
услуги;
телекомуникациски
услуги; услуги за емитување радио, телевизиски,
сателитски и кабелски програми; услуги на
новински агенции; пренос, посредување и
прикажување информации за деловни или куќни
намени сочувани во сметачките бази на податоци;
емитување во живо на настапи и настани;
закупување (најмување), изнајмување н лизинг
на уреди и инструменти; услуги на емитување
претплатнпчка телевизија; изнајмување места
на Web серверите; сите услуги во оваа класа
во врска со интернет или што се занимаваат со
интернет или се достапни директно од интернет;
посредување и ширење информации во врска со
горенаведените услуги
кл. 41 - производство и снимање радио, телевизиски,
видео, сателитски и кабелски програми; услуги
на забава и образовни услуги; организација,
прикажување, продукција и снимање настапи
во живо, настани, концерти, театарски изведби,
натпревари, предавањa, промоции, семинари,
спортски активности и настани, рецитали, дебати,
јавни и приватни собирања, културни активности
и настани, конференции, состаноци, собирања
и презентации; изнајмување на филмски ленти,
видео снимки, аудио снимки и CD-ROM-ови;
закупување (најмување), изнајмување и лизинг
на уреди и инструменти; објавување книги,
прирачници, часописи (магазини) и текстови,
филмови, видеа, аудио визуелни и звучни
снимки; услуги на советувања во врска со сите
горе наведени услуги; сите услуги во оваа класа
во врска со интернет или што се занимаваат
со интернет или кои се достапни директно од
интернет; давање и ширење информации во
врска со горенаведените услуги
(210) TM 2001/223

(220) 12/03/2001
(442) 31/12/2004

(731) MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED
a Mauritian company
3rd Floor, Les Cascades, Edith Cavell Street, PORT
LOUIS Mauritius, MU
 ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИАДВОКАТ
ул”Вељко Влаховиќ”    Скопје
(540)

TM 2001/223

(551) индивидуална
 
кл. 9 - фотографски, кинематографски и оптички
апарати и инструменти; апарати и инструменти
за снимање, пренос, емитување, прием, чување,
прикажување или репродукција на звук, слика и
податоци; сметачи, сметачки програми, сметачки
софтвер, сметачки чипови, апарати и инструменти
за енкодирање и декодирање електрични сигнали;
далечински управувачи; „паметни” картички;
енкодирани картички; антени; сателитски чинии;
кабли; оптички влакна; прекинувачи; адаптери;
конектори; приклучници, утикачи и ѕидни утикачи;
разводни кутии; ленти, дискови и спремници,
сите за чување или снимање податоци, звук или
слика; кинематографски филмови подготвени за
прикажување; аудио и/или видео снимки; уреди за
мултимедиумски комуникации, снимање, пренос,
емитување, чување, прикажување, прием и
репродукција, опрема за обработка на податоци;
сметачки софтвер и апарати и инструменти
за користење при спојување на интернет;
електронски публикации; делови (и опрема) за
сите горенаведени производи
кл. 16 - печатени публикации; часописи (магазини),
пописи на телевизиски, кабeлски, радио и
сателитски програми; забавни пописи и прегледи;
фотографии; налепници; постери; канцелариски
материјали; весници
кл. 35 - понуда за продажба и продажба на
производи во малолродажба и продажба на
големо; огласување и рекламирање како и
услуги на агенции за огласување и рекламирање;
изнајмување простор за огласување; водење
комерцијални работи; книговодствени услуги,
услуги
на
советувања,
информирање
и
консултантски услуги во врска со работењето и
водењето на работите; услуги за испитување на
пазарот; услуги на наплата; услуги на водење
односи со јавноста и огласување; услуги на
претплата и претплатничко советување и
информирање, косултантски услуги и услуги на
менаџмент; организирање и водење трговски
саеми и изложби; ширење огласни и пропагандни
материјали; сите услуги кои припаѓаат во оваа
класа во врска со интернет или што се занимаваат
со интернет, или
се достапни директно од
интернет; давање и ширење информации во
врска со горенаведените услуги
кл. 38 - услуги во врска со комуникација со податоци,
звук или слики; мултимедиумски комуникациски
услуги; телекомуникациски услуги; услуги на
емитување радио, телевизиски, сателитски и
кабелски програми; услуги на новински агенции;
пренос, посредување и прикажување информации
за деловни или куќни намени сочувани во
сметачките бази на податоци; емитување во живо
на настапи и настани; закупување (најмување),
изнајмување н лизинг на уреди и инструменти;
услуги на емитување претплатнпчка телевизија;
изнајмување места на Web серверите; сите услуги
во оваа класа во врска со интернет или што се
занимаваат со интернет или што се достапни
директно од интернет; посредување и ширење
информации во врска со горенаведените услуги
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кл. 41 - производство и снимање радио, телевизиски,
видео, сателитски и кабелски програми; услуги
на забава и образовни услуги; организација,
прикажување, продукција и снимање на настапи
во живо, настани, концерти, театарски изведби,
натпревари, предавањa, промоции, семинари,
спортски активности и настани, рецитали, дебати,
јавни и приватни собирања, културни активности
и настани, конференции, состаноци, собирања и
презентации; изнајмување филмски ленти, видео
снимки, аудио снимки и CD-ROM-ови; закупување
(најмување), изнајмување и лизинг на уреди и
инструменти; објавување книги, прирачници,
часописи (магазини) и текстови, филмови,
видеа, аудио визуелни и звучни снимки; услуги
на советувања во врска со сите горенаведени
услуги; сите услуги во оваа класа во врска со
интернет или што се занимаваат со интернет или
што се достапни директно од интернет; давање и
ширење информации во врска со горенаведените
услуги
(210) TM 2001/224

(220) 12/03/2001
(442) 31/12/2004

(731) MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED
a Mauritian company
3rd Floor, Les Cascades, Edith Cavell Street, PORT
LOUIS Mauritius, MU
 ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИАДВОКАТ
ул”Вељко Влаховиќ”    Скопје
(540)

(551)

индивидуална

 
кл. 9 - фотографски, кинематографски и оптички
апарати и инструменти; апарати и инструменти
за снимање, пренос, емитување, прием, чување,
прикажување или репродукција на звук, слика и
податоци; сметачи, сметачки програми, сметачки
софтвер, сметачки чипови, апарати и инструменти
за енкодирање и декодирање електрични сигнали;
далечински управувачи; „паметни” картички;
енкодирани картички; антени; сателитски чинии;
кабли; оптички влакна; прекинувачи; адаптери;
конектори; приклучници, утикачи и ѕидни утикачи;
разводни кутии; ленти, дискови и спремници,
сите за чување или снимање податоци, звук или
слика; кинематографски филмови подготвени за
прикажување; аудио и/или видео снимки; уреди за
мултимедиумски комуникации, снимање, пренос,
емитување, чување, прикажување, прием и
репродукција, опрема за обработка на податоци;
сметачки софтвер и апарати и инструменти
за користење при спојување на интернет;
електронски публикации; делови (и опрема) за
сите горенаведени производи
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кл. 16 - печатени публикации; часописи (магазини),
пописи на телевизиски, кабелски, радио и
сателитски програми; забавни пописи и прегледи;
фотографии; налепници; постери; канцелариски
материјали; весници
кл. 35 - понуда за продажба и продажба на
производи во малолродажба и продажба на
големо; огласување и рекламирање како и
услуги на агенции за огласување и рекламирање;
изнајмување простор за огласување; водење
комерцијални работи; книговодствени услуги,
услуги
на
советувања,
информирање
и
консултантски услуги во врска со работењето и
водењето на работите; услуги за испитување на
пазарот; услуги на наплата; услуги на водење
односи со јавноста и огласување; услуги на
претплата и претплатничко советување и
информирање, косултантски услуги и услуги на
менаџмент; организирање и водење трговски
саеми и изложби; ширење огласни и пропагандни
материјали; сите услуги кои припаѓаат во оваа
класа во врска со интернет или што се занимаваат
со интернет или кои се достапни директно од
Интернет; давање и ширење информации во
врска со горенаведените услуги
кл. 38 - услуги во врска со комуникација со податоци,
звук или слики; мултимедиумски комуникациски
услуги; телекомуникациски услуги; услуги за
емитување радио, телевизиски, сателитски и
кабелски програми; услуги на новински агенции;
пренос, посредување и прикажување информации
за деловни или куќни намени сочувани во
сметачките бази на податоци; емитување во живо
на настапи и настани; закупување (најмување),
изнајмување н лизинг на уреди и инструменти;
услуги на емитување претплатнпчка телевизија;
изнајмување места на Web серверите; сите услуги
во оваа класа во врска со интернет или што се
занимаваат со интернет или што се достапни
директно од интернет; посредување и ширење
информации во врска со горенаведените услуги
кл. 41 - производство и снимање радио, телевизиски,
видео, сателитски и кабелски програми; услуги
на забава и образовни услуги; организација,
прикажување, продукција и снимање на настапи
во живо, настани, концерти, театарски изведби,
натпревари, предавањa, промоции, семинари,
спортски активности и настани, рецитали, дебати,
јавни и приватни собирања, културни активности
и настани, конференции, состаноци, собирања и
презентации; изнајмување филмски ленти, видео
снимки, аудио снимки и CD-ROM-ови; закупување
(најмување), изнајмување и лизинг на уреди и
инструменти; објавување книги, прирачници,
часописи (магазини) и текстови, филмови,
видеа, аудио визуелни и звучни снимки; услуги
на советувања во врска со сите горе наведени
услуги; сите услуги во оваа класа во врска со
интернет или што се занимаваат со интернет или
што се достапни директно од интернет; давање и
ширење информации во врска со горенаведените
услуги
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кл. 38 - услуги во врска со комуникација со
податоци, звук или слики; мултимедиумски
комуникациски
услуги;
телекомуникациски
услуги; услуги за емитување радио, телевизиски,
сателитски и кабелски програми; услуги на
новински агенции; пренос, посредување и
прикажување информации за деловни или куќни
намени сочувани во сметачките бази на податоци;
емитирање во живо на настапи и настани;
закупување (најмување), изнајмување н лизинг
на уреди и инструменти; услуги на емитување
претплатнпчка телевизија; изнајмување места
на Web серверите; сите услуги во оваа класа
во врска со интернет или што се занимаваат со
интернет или се достапни директно од интернет;
посредување и ширење информации во врска со
горенаведените услуги

(220) 12/03/2001
(442) 31/12/2004

(731) MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED
a Mauritian company
3rd Floor, Les Cascades, Edith Cavell Street, PORT
LOUIS Mauritius, MU
 ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИАДВОКАТ
ул”Вељко Влаховиќ”    Скопје
(540)

(551) индивидуална
 
кл. 9 - фотографски, кинематографски и оптички
апарати и инструменти; апарати и инструменти
за снимање, пренос, емитување, прием, чување,
прикажување или репродукција на звук, слика и
податоци; сметачи, сметачки програми, сметачки
софтвер, сметачки чипови, апарати и инструменти
за енкодирање и декодирање електрични сигнали;
далечински управувачи; „паметни” картички;
енкодирани картички; антени; сателитски чинии;
кабли; оптички влакна; прекинувачи; адаптери;
конектори; приклучници, утикачи и ѕидни утикачи;
разводни кутии; ленти, дискови и спремници,
сите за чување или снимање податоци, звук или
слика; кинематографски филмови подготовка за
прикажување; аудио и/или видео снимки; уреди за
мултимедиумски комуникации, снимање, пренос,
емитување, чување, прикажување, прием и
репродукција, опрема за обработка на податоци;
сметачки софтвер и апарати и инструменти
за користење при спојување на интернет;
електронски публикации; делови (и опрема) за
сите горенаведени производи
кл. 16 - печатени публикации; часописи (магазини),
пописи на телевизиски, кабелски, радио и
сателитски програми; забавни пописи и прегледи;
фотографии; налепници; постери; канцелариски
материјали; весници
кл. 35 - понуда за продажба и продажба на
производи во малолродажба и продажба на
големо; огласување и рекламирање како и
услуги на агенции за огласување и рекламирање;
изнајмување простор за огласување; водење
комерцијални работи; книговодствени услуги,
услуги
на
советувања,
информирање
и
консултантски услуги во врска со работењето и
водењето на работите; услуги за испитување на
пазарот; услуги на наплата; услуги на водење
односи со јавноста и огласување; услуги на
претплата и претплатничко советување и
информирање, косултантски услуги и услуги на
менаџмент; организирање и водење трговски
саеми и изложби; ширење огласни и пропагандни
материјали; сите услуги кои припаѓаат во оваа
класа во врска со интернет или што се занимаваат
со интернет, или
се достапни директно од
интернет; давање и ширење информации во
врска со горенаведените услуги
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кл. 41 - производство и снимање радио, телевизиски,
видео, сателитски и кабелски програми; услуги
на забава и образовни услуги; организација,
прикажување, продукција и снимање на настапи
во живо, настани, концерти, театарски изведби,
натпревари, предавањa, промоции, семинари,
спортски активности и настани, рецитали, дебати,
јавни и приватни собирања, културни активности
и настани, конференции, состаноци, собирања и
презентации; изнајмување филмски ленти, видео
снимки, аудио снимки и CD-ROM-ови; закупување
(најмување), изнајмување и лизинг на уреди и
инструменти; објавување книги, прирачници,
часописи (магазини) и текстови, филмови,
видеа, аудио визуелни и звучни снимки; услуги
на советувања во врска со сите горе наведени
услуги; сите услуги во оваа класа во врска со
интернет или што се занимаваат со интернет
или се достапни директно од интернет; давање и
ширење информации во врска со горенаведените
услуги
(210) TM 2001/226

(220) 12/03/2001
(442) 31/12/2004

(731) MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED
a Mauritian company
3rd Floor, Les Cascades, Edith Cavell Street, PORT
LOUIS Mauritius, MU
 ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИАДВОКАТ
ул”Вељко Влаховиќ”    Скопје
(540)

(551) индивидуална
 
кл. 9 - фотографски, кинематографски и оптички
апарати и инструменти; апарати и инструменти
за снимање, пренос, емитување, прием, чување,
прикажување или репродукција на звук, слика и
податоци; сметачи, сметачки програми, сметачки
софтвер, сметачки чипови, апарати и инструменти
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за енкодирање и декодирање електрични сигнали;
далечински управувачи; „паметни” картички;
енкодирани картички; антени; сателитски чинии;
кабли; оптички влакна; прекинувачи; адаптери;
конектори; приклучници, утикачи и yидни утикачи;
разводни кутии; ленти, дискови и спремници,
сите за чување или снимање податоци, звук или
слика; кинематографски филмови подготвени за
прикажување; аудио и/или видео снимки; уреди за
мултимедиумски комуникации, снимање, пренос,
емитување, чување, прикажување, прием и
репродукција, опрема за обработка на податоци;
сметачки софтвер и апарати и инструменти
за користење при спојување на интернет;
електронски публикации; делови (и опрема) за
сите горенаведени производи
кл. 16 - печатени публикации; часописи (магазини),
пописи на телевизиски, кабелски, радио и
сателитски програми; забавни пописи и прегледи;
фотографии; налепници; постери; канцелариски
материјали; весници
кл. 35 - понуда за продажба и продажба на
производи во малолродажба и продажба на
големо; огласување и рекламирање како и
услуги на агенции за огласување и рекламирање;
изнајмување простор за огласување; водење
комерцијални работи; книговодствени услуги,
услуги
на
советувања,
информирање
и
консултантски услуги во врска со работењето и
водењето на работите; услуги за испитување на
пазарот; услуги на наплата; услуги на водење
односи со јавноста и огласување; услуги на
претплата и претплатничко советување и
информирање, консултантски услуги и услуги на
мена-џмент; организирање и водење трговски
саеми и изложби; ширење огласни и пропагандни
материјали; сите услуги кои припаѓаат во оваа
класа во врска со интернет или што се занимаваат
со интернет или што се достапни директно од
интернет; давање и ширење информации во
врска со горенаведените услуги
кл. 38 - услуги во врска со комуникација со
податоци, звук или слики; мултимедиумски
комуникациски
услуги;
телекомуникациски
услуги; услуги на емитување радио, телевизиски,
сателитски и кабелски програми; услуги на
новински агенции; пренос, посредување и
прикажување информации за деловни или куќни
намени сочувани во сметачките бази на податоци;
емитување во живо на настапи и настани;
закупување (најмување), нзнајмување н лизинг
на уреди и инструменти; услуги на емитување
претплатнпчка телевизија; изнајмување места
на Web серверите; сите услуги во оваа класа
во врска со интернет или што се занимаваат со
интернет или се достапни директно од интернет;
посредување и ширење информации во врска со
горенаведените услуги
кл. 41 - производство и снимање радио, телевизиски,
видео, сателитски и кабелски програми; услуги
на забава и образовни услуги; организација,
прикажување, продукција и снимање на настапи
во живо, настани, концерти, театарски изведби,
натпревари, предавањa, промоции, семинари,
спортски активности и настани, рецитали, дебати,
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јавни и приватни собирања, културни активности
и настани, конференции, состаноци, собирања
и презентации; изнајмување на филмски ленти,
видео снимки, аудио снимки и CD-ROM-ови;
закупување (најмување), изнајмување и лизинг
на уреди и инструменти; објавување книги,
прирачници, часописи (магазини) и текстови,
филмови, видеа, аудио визуелни и звучни
снимки; услуги на советувања во врска со сите
горенаведени услуги; сите услуги во оваа класа
во врска со интернет или што се занимаваат со
интернет или се достапни директно од интернет;
давање и ширење информации во врска со
горенаведените услуги

(210) TM 2001/227

(220) 12/03/2001
(442) 31/12/2004

(731) MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED
a Mauritian company
3rd Floor, Les Cascades, Edith Cavell Street, PORT
LOUIS, Mauritius, MU
 ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИАДВОКАТ
ул”Вељко Влаховиќ”    Скопје
(540)

(551) индивидуална
 
кл. 9 - фотографски, кинематографски и оптички
апарати и инструменти; апарати и инструменти
за снимање, пренос, емитување, прием, чување,
прикажување или репродукција на звук, слика
и податоци; сметачи, сметачки програми,
сметачки софтвер, сметачки чипови, апарати и
инструменти за енкодирање и декодирање на
електрични сигнали; далечински управувачи;
„паметни”
картички;
енкодирани
картички;
антени; сателитски чинии; кабли; оптички влакна;
прекинувачи; адаптери; конектори; приклучници,
утикачи и зидни утикачи; разводни кутии; ленти,
дискови и спремници сите за чување или снимање
на податоци, звук или слика; кинематографски
филмови подготвени за прикажување; аудио
и/или видео снимки; уреди за мултимедиумски
комуникации, снимање, пренос, емитување,
чување, прикажување, прием и репродукција,
опрема за обработка на податоци; сметачки
софтвер и апарати и инструменти за користење
при спојување на интернет; електронски
публикации; делови (и опрема) за сите горе
наведени производи
кл. 16 - печатени публикации; часописи (магазини),
пописи на телевизиски, кабелски, радио и
сателитски програми; забавни пописи и прегледи;
фотографии; налепници; постери; канцелариски
материјали; весници
кл. 35 - понуда за продажба и продажба на
производи во малолродажба и продажба на
големо; огласување и рекламирање, како и
услуги на агенции за огласување и рекламирање;
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изнајмување простор за огласување; водење
комерцијални работи; книговодствени услуги,
услуги
на
советувања,
информирање
и
консултантски услуги во врска со работењето и
водењето на работите; услуги за испитување на
пазарот; услуги на наплата; услуги на водење
односи со јавноста и огласување; услуги на
претплата и претплатничко советување и
информирање, консултантски услуги и услуги
на менаџмент; организирање и водење на
трговски саеми и изложби; ширење на огласни
и пропагандни материјали; сите услуги кои
припаѓаат во оваа класа во врска со интернет или
кои што се занимаваат со интернет или кои се
достапни директно од интернет; давање и ширење
информации во врска со горе наведените услуги
кл. 38 - услуги во врска со комуникација со
податоци, звук или слики; мултимедиумски
комуникациски
услуги;
телекомуникациски
услуги; услуги на емитување радио, телевизиски,
сателитски и кабелски програми; услуги на
новински агенции; пренос, посредување и
прикажување на информации за деловни или куќни
намени сочувани во сметачките бази на податоци;
емитирање во живо на настапи и настани;
закупување (унајмување), нзнајмување н лизинг
на уреди и инструменти; услуги на емитување
претплатнпчка телевизија; изнајмување места
на Web серверите; сите услуги во оваа класа во
врска со Интернет или кои што се занимаваатсо
интернет или кои се достапни директно од
нтернет; посредување и ширење на информации
во врска со горе наведените услуги
кл. 41 - производство и снимање радио, телевизиски,
видео, сателитски и кабелски програми; услуги
на забава и образовни услуги; организација,
прикажување, продукција и снимање на настапи
во живо, настани, концерти, театарски изведби,
натпревари, предавањa, промоции, семинари,
спортски активности и настани, рецитали, дебати,
јавни и приватни собирања, културни активности
и настани, конференции, состаноци, собирања
и презентации; изнајмување на филмски ленти,
видео снимки, аудио снимки и CD-ROM-ови;
закупување (најмување), изнајмување и лизинг
на уреди и инструменти; објавување книги,
прирачници, часописи (магазини) и текстови,
филмови, видеа, аудио визуелни и звучни снимки;
услуги на советувања во врска со сите горе
наведени услуги; сите услуги во оваа класа во
врска со интернет или кои што се занимаваат
со интернет или кои се достапни директно од
интернет; давање и ширење информации во
врска со горе наведените услуги
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(210) TM 2001/228

(220) 12/03/2001
(442) 31/12/2004

(731) MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED
a Mauritian company
3rd Floor, Les Cascades, Edith Cavell Street, PORT
LOUIS, MU
 ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИАДВОКАТ
ул”Вељко Влаховиќ”    Скопје
(540)

(551) индивидуална
 
кл. 9 - фотографски, кинематографски и оптички
апарати и инструменти; апарати и инструменти
за снимање, пренос, емитување, прием, чување,
прикажување или репродукција на звук, слика и
податоци; сметачи, сметачки програми, сметачки
софтвер, сметачки чипови, апарати и инструменти
за енкодирање и декодирање електрични сигнали;
далечински управувачи; „паметни” картички;
енкодирани картички; антени; сателитски чинии;
кабли; оптички влакна; прекинувачи; адаптери;
конектори; приклучници, утикачи и зидни утикачи;
разводни кутии; ленти, дискови и спремници сите
за чување или снимање на податоци, звук или
слика; кинематографски филмови подготвени за
прикажување; аудио и/или видео снимки; уреди за
мултимедиумски комуникации, снимање, пренос,
емитување, чување, прикажување, прием и
репродукција, опрема за обработка на податоци;
сметачки софтвер и апарати и инструменти
за користење при спојување на интернет;
електронски публикации; делови (и опрема) за
сите горе наведени производи
кл. 16 - печатени публикации; часописи (магазини),
пописи на телевизиски, кабелски, радио и
сателитски програми; забавни пописи и прегледи;
фотографии; налепници; постери; канцелариски
материјали; весници
кл. 35 - понуда за продажба и продажба на
производи во малолродажба и продажба на
големо; огласување и рекламирање, како и
услуги на агенции за огласување и рекламирање;
изнајмување простор за огласување; водење
комерцијални работи; книговодствени услуги,
услуги
на
советувања,
информирање
и
консултантски услуги во врска со работењето и
водењето на работите; услуги за испитување на
пазарот; услуги на наплата; услуги на водење
односи со јавноста и огласување; услуги на
претплата и претплатничко советување и
информирање, консултантски услуги и услуги
на менаџмент; организирање и водење на
трговски саеми и изложби; ширење на огласни
и пропагандни материјали; сите услуги кои
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припаѓаат во оваа класа во врска со интернет
или штосе занимаваат со интернет или кои се
достапни директно од интернет; давање и ширење
информации во врска со горе наведените услуги
кл. 38 - услуги во врска со комуникација со
податоци, звук или слики; мултимедиумски
комуникациски
услуги;
телекомуникациски
услуги; услуги на емитување радио, телевизиски,
сателитски и кабелски програми; услуги на
новински агенции; пренос, посредување и
прикажување на информации за деловни или куќни
намени сочувани во сметачките бази на податоци;
емитување во живо на настапи и настани;
закупување (најмување), изнајмување и лизинг
на уреди и инструменти; услуги на емитирање
претплатнпчка телевизија; изнајмување места на
Web серверите; сите услуги во оваа класа во врска
со интернет или што се занимаваат со интернет
или кои се достапни директно од интернет;
посредување и ширење на информации во врска
со горе наведените услуги
кл. 41 - производство и снимање радио, телевизиски,
видео, сателитски и кабелски програми; услуги
на забава и образовни услуги; организација,
прикажување, продукција и снимање на настапи
во живо, настани, концерти, театарски изведби,
натпревари, предавањa, промоции, семинари,
спортски активности и настани, рецитали, дебати,
јавни и приватни собирања, културни активности
и настани, конференции, состаноци, собирања и
презентации; изнајмување филмски ленти, видео
снимки, аудио снимки и CD-ROM-ови; закупување
(најмување), изнајмување и лизинг на уреди и
инструменти; објавување книги, прирачници,
часописи (магазини) и текстови, филмови,
видеа, аудио визуелни и звучни снимки; услуги
на советувања во врска со сите горе наведени
услуги; сите услуги во оваа класа во врска со
интернет или што се занимаваат со интернет
или се достапни директно од интернет; давање и
ширење информации во врска со горе наведените
услуги
(210) TM 2001/229

(220) 12/03/2001
(442) 31/12/2004

(731) MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED
a Mauritian company
3rd Floor, Les Cascades, Edith Cavell Street, PORT
LOUIS, Mauritius, MU
 ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИАДВОКАТ
ул”Вељко Влаховиќ”    Скопје
(540)

(551) индивидуална
 
кл. 9 - фотографски, кинематографски и оптички
апарати и инструменти; апарати и инструменти
за снимање, пренос, емитување, прием, чување,
прикажување или репродукција на звук, слика
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и податоци; сметачи, сметачки програми,
сметачки софтвер, сметачки чипови, апарати и
инструменти за енкодирање и декодирање на
електрични сигнали; далечински управувачи;
„паметни”
картички;
енкодирани
картички;
антени; сателитски чинии; кабли; оптички влакна;
прекинувачи; адаптери; конектори; приклучници,
утикачи и ѕидни утикачи; разводни кутии; ленти,
дискови и спремници сите за чување или снимање
податоци, звук или слика; кинематографски
филмови подготвени за прикажување; аудио
и/или видео снимки; уреди за мултимедиумски
комуникации, снимање, пренос, емитување,
чување, прикажување, прием и репродукција,
опрема за обработка на податоци; сметачки
софтвер и апарати и инструменти за користење
при спојување на интернет; електронски
публикации; делови (и опрема) за сите горе
наведени производи
кл. 16 - печатени публикации; часописи (магазини),
пописи на телевизиски, кабелски, радио и
сателитски програми; забавни пописи и прегледи;
фотографии; налепници; постери; канцелариски
материјали; весници
кл. 35 - понуда за продажба и продажба на
производи во малолродажба и продажба на
големо; огласување и рекламирање, како и
услуги на агенции за огласување и рекламирање;
изнајмување простор за огласување; водење
комерцијални работи; книговодствени услуги,
услуги
на
советувања,
информирање
и
консултантски услуги во врска со работењето и
водењето на работите; услуги за испитување на
пазарот; услуги на наплата; услуги на водење односи
со јавноста и огласување; услуги на претплата
и претплатничко советување и информирање,
консултантски услуги и услуги на менаџмент;
организирање и водење трговски саеми и изложби;
ширење на огласни и пропагандни материјали;
сите услуги кои припаѓаат во оваа класа во врска
со интернет или што се занимаваат со интернет
или се достапни директно од интернет; давање и
ширење информации во врска со горе наведените
услуги
кл. 38 - услуги во врска со комуникација со податоци,
звук или слики; мултимедиумски комуникациски
услуги; телекомуникациски услуги; услуги на
емитување радио, телевизиски, сателитски и
кабелски програми; услуги на новински агенции;
пренос, посредување и прикажување информации
за деловни или куќни намени сочувани во
сметачките бази на податоци; емитирање во живо
на настапи и настани; закупување (најмување),
емитување изнајмување и лизинг на уреди и
инструменти; услуги на емитување претплатнпчка
телевизија; изнајмување места на Web серверите;
сите услуги во оваа класа во врска со интернет
или што се занимаваат со интернет или кои се
достапни директно од интернет; посредување
и ширење на информации во врска со горе
наведените услуги
кл. 41 - производство и снимање радио, телевизиски,
видео, сателитски и кабелски програми; услуги
на забава и образовни услуги; организација,
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прикажување, продукција и снимање настапи
во живо, настани, концерти, театарски изведби,
натпревари, предавањa, промоции, семинари,
спортски активности и настани, рецитали, дебати,
јавни и приватни собирања, културни активности
и настани, конференции, состаноци, собирања
и презентации; изнајмување на филмски ленти,
видео снимки, аудио снимки и CD-ROM-ови;
закупување (најмување), изнајмување и лизинг
на уреди и инструменти; објавување книги,
прирачници, часописи (магазини) и текстови,
филмови, видеа, аудио визуелни и звучни
снимки; услуги на советувања во врска со сите
горе наведени услуги; сите услуги во оваа класа
во врска со интернет или што се занимаваат со
интернет или се достапни директно од интернет;
давање и ширење информации во врска со горе
наведените услуги
(210) TM 2001/231

(210) TM 2001/241

(442) 31/12/2004
(731) WORLDWIDE RETAIL EXCHANGE LLC
(Delaware limited liability company)
625 North Washington Street, Virginia 22314, US
 ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИАДВОКАТ
ул”Вељко Влаховиќ”    Скопје
(540)

WWRE
(551) индивидуална
 
кл. 35 - услуги предвидени преку глобална
компјутерска мрежа за деловна (business - to
- business) електронска трговија поточни, за
водење трансакции помеѓу продавачи на мало
и снабдувачо на отворена линија (on - line)
и управување со процесот на синџирот на
снабдување

(220) 13/03/2001
(442) 31/12/2004

(731) Syngenta Limited
Syngenta European Regional Centre Priestley Road,
Surrey Research Park, Guildford, Surrey GU2, 7YH,
GB
 БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул ‘’Димитар Пандилов’’ бр  Скопје
(540)

(220) 14/03/2001

(210) TM 2001/244

(220) 15/03/2001
(442) 31/12/2004

(731) Mars, Incorporated
6885 Elm Street, McLean,
Virginia 22101-3883, US
 БИНСО ДОО СКОПЕ
ул „Народен фронт”   Скопје
(540)

(591) зелена и модра
(551) индивидуална
 
кл. 5 - хербициди
(210) TM 2001/232

(220) 13/03/2001
(442) 31/12/2004

(731) Syngenta Limited
Syngenta European Regional Centre Priestley Road,
Surrey Research Park, Guildford, Surrey GU2, 7YH,
GB
 БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул ‘’Димитар Пандилов’’ бр  Скопје

(591) портокалова, модра, сина и црна

(540)

(551) индивидуална
 

(551) индивидуална
 
кл. 5 - хербициди

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, морска храна;
овошје и зеленчук, сите претходно конзервирани,
сушени, варени или преработени; препарати
направени од сите гореспоменати производи;
млечни продукти, смрзнат јогурт; десертни креми,
ладни десерти; пијалоци направени од млечни
продукти; супи; слатки производи за мачкање,
вкусни (пикантни)производи за мачкање; салати;
пијалоци, полнила, закуски; готови јадења и
конституенти за јадења; протеински супстанции;
сосови; макала, се вклучено во класата 29
кл. 30 - ориз, паста; жита и житни производи; чај,
кафе, какао; чоколада за пиење, чисто кафе, кафе
екстракти, мешано кафе и цикорија, цикорија и
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смеши од цикорија, сите за употреба како замена
за кафе; немедицински слатки (слатки што не
содржат лекови во својот состав); слаткарски
производи, торти, бисквити; овошни сладоледи,
сладолед, производи од сладолед, замрзнати
слатки; ладни десерти, десертни креми, шербет;
леб; слатки (тесто за слатки); пијалоци, полнила;
слатки производи за мачкање, вкусни (пикантни)
производи за мачкање, закуски, готови јадења и
конституенти за јадења; чоколада; пици, основа
за пица; сосови и преливи за пици; сосови за
тестенини и ориз; салатни преливи; мајонез;
сосови; макала, сé вклучено во класата 30
(210) TM 2001/245

(220) 15/03/2001
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(210) TM 2004/246

(442) 31/12/2004
(731) ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП
ул. „Марксова” бр. 101, 7500 Прилеп, MK
 БЕРИН ДОО СКОПЕ
ул”Јани Лукровски”   Скопје
(540)

VIP
(551) индивидуална
 

(442) 31/12/2004
(731) Mars, Incorporated
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US
 БИНСО ДОО СКОПЕ
ул „Народен фронт”   Скопје
(540)

(220) 24/03/2004

кл. 34 - тутунски преработки, особено цигари
(210) TM 2001/246

(220) 15/03/2001
(442) 31/12/2004

(731) Трговско
друштво
за
производство,
градежништво и услуги „ЛИМЕКС” Лилјана
ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
КАФЕ БАР „НИРВАНА” Скопје,
Бул. „Ј. Сандански” бр. 82, MK
(540)

(591) жолта, бела и црна
(591) портокалова, модра, сина, црна и бела
(551) индивидуална
 
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, морска храна;
овошје и зеленчук, сите претходно конзервирани,
сушени, варени или преработени; препарати
направени од сите гореспоменати производи;
млечни продукти, смрзнат јогурт; десертни креми,
ладни десерти; пијалоци направени од млечни
продукти; супи; слатки производи за мачкање,
вкусни (пикантни)производи за мачкање; салати;
пијалоци, полнила, закуски; готови јадења и
конституенти за јадења; протеински супстанции;
сосови; макала, сé вклучено во класата 29
кл. 30 - ориз, паста; жита и житни производи; чај,
кафе, какао; чоколада за пиење, чисто кафе, кафе
екстракти, мешано кафе и цикорија, цикорија и
смеши од цикорија, сите за употреба како замена
за кафе; немедицински слатки (слатки што не
содржат лекови во својот состав); слаткарски
производи, торти, бисквити; овошни сладоледи,
сладолед, производи од сладолед, замрзнати
слатки; ладни десерти, десертни креми, шербет;
леб; слатки (тесто за слатки); пијалоци, полнила;
слатки производи за мачкање, вкусни (пикантни)
производи за мачкање, закуски, готови јадења и
конституенти за јадења; чоколада; пици, основа
за пица; сосови и преливи за пици; сосови за
тестенини и ориз; салатни преливи; мајонез;
сосови; макала, сé вклучено во класата 30

Trgovski marki

(551) индивидуална
 
кл. 42 подготвување храна и пијалоци
(210) TM 2001/247

(220) 15/03/2001
(442) 31/12/2004

(731) Swedish Match Industries Aktiebolag
Vastra Drottningvagen, S-52222 Tidaholm, SE
 БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул ‘’Димитар Пандилов’’ бр  Скопје
(540)

(591) жолто-кафена, црвена и црна
(551) индивидуална
 
кл. 34 - тутун; производи за пушачи; кибрити;
запалки

TM 2001/247

94

Glasnik,

11/4,

str.62-170, dekemvri 2004 Skopje

(210) TM 2001/248

(220) 15/03/2001

(210) TM 2001/254

(220) 16/03/2001
(442) 31/12/2004

(442) 31/12/2004
(731) Wyeth
Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940, US
 БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул ‘’Димитар Пандилов’’ бр  Скопје
(540)

(731) SCHERING-PLOUGH LTD.
Topferstrasse 5, CH-6004 Lucerne, CH
 БИНСО ДОО СКОПЕ
ул „Народен фронт”   Скопје
(540)

VIKORENE
MAXTORA

(551) индивидуална
 
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и хигиенски
препарати; диететски супстанции за медицинска
употреба, храна задоенчиња; фластери, материјал
за превезување; материјали за пломбирање
заби и забни отисоци; дезинфекциони средства;
производи за уништување на животински
штетници; фунгициди, хербициди

(551) индивидуална
 
кл. 5 - онколошки фармацевтски препарати
(210) TM 2001/249

(220) 15/03/2001
(442) 31/12/2004

(731) Wyeth
Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940, US
 БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул ‘’Димитар Пандилов’’ бр  Скопје
(540)

MAXTOREN

(210) TM 2001/255

(220) 16/03/2001
(442) 31/12/2004

(731) Unilever N.V.
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL
 БИНСО ДОО СКОПЕ
ул „Народен фронт”   Скопје
(540)

(551) индивидуална
 
кл. 5 - онколошки фармацевтски препарати
(210) TM 2001/250

(220) 15/03/2001
(442) 31/12/2004

(731) Wyeth
Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940, US
 БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул ‘’Димитар Пандилов’’ бр  Скопје
(540)

(591) црвена, виолетова, модра, бела, нијанси на
зелена, бела и жолта
(551) индивидуална
 
кл. 30 - чај и производи од чај
(210) TM 2001/256

TORPRO
(551) индивидуална
 
кл. 5 - онколошки фармацевтски препарати

(220) 16/03/2001
(442) 31/12/2004

(731) Unilever N.V.
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL
 БИНСО ДОО СКОПЕ
ул „Народен фронт”   Скопје
(540)

(591)

жолта, зелена, модра, црвена, бела, окер и
кафена

(551) индивидуална
 
кл. 30 - чај и производи од чај

TM 2001/248

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2001/257

(220) 16/03/2001

11/4, str. 62-170, dekemvri 2004 Skopje 95

(210) TM 2001/260

(220) 16/03/2001

(442) 31/12/2004

(442) 31/12/2004

(731) SCHERING-PLOUGH LTD.
Topferstrasse 5, CH-6004 Lucerne, CH
 БИНСО ДОО СКОПЕ
ул „Народен фронт”   Скопје

(731) „ЈАКА - 80 „ АД Радовиш ОЕ Развој
ул.Маршал Тито бр.2, Радовиш, MK
 БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул ‘’Димитар Пандилов’’ бр  Скопје

(540)

(540)

SARASAR

VIDAYLIN-M

(551) индивидуална

(551) индивидуална

 

 

кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и хигиенски
препарати; диететски супстанции за медицинска
употреба, храна за доенчиња; фластери, материјал
за превезување; материјали за пломбирање
заби и забни отисоци; дезинфекциони средства;
производи за уништување на животински
штетници; фунгициди, хербициди
(210) TM 2001/258

(220) 16/03/2001
(442) 31/12/2004

(731) Farmaceutsko-hemijska industrija „ZDRAVLJE”
Akcionersko drustvo
ul. Vlajkova 199, Leskovac 16000, YU
 БЕРИН ДОО СКОПЕ
ул”Јани Лукровски”   Скопје

кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење; препарати за чистење, поли-рање,
рибање и нагризување; сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса; препарати за нега на забите
кл. 5 - фармацевтски производи
(210) TM 2001/261

(220) 16/03/2001
(442) 31/12/2004

(731) „ЈАКА - 80 „ АД Радовиш ОЕ Развој
ул.Маршал Тито бр.2, Радовиш, MK
 БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул ‘’Димитар Пандилов’’ бр  Скопје
(540)

(540)

BACTRIM
SINTRADON

(551) индивидуална
 

(551) индивидуална

кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење; препарати за чистење, поли-рање,
рибање и нагризување; сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса; препарати за нега на забите

 
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни производи
(210) TM 2001/259

(220) 16/03/2001
(442) 31/12/2004

(731) „ЈАКА - 80 „ АД Радовиш ОЕ Развој
ул.Маршал Тито бр.2, Радовиш, MK
 БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул ‘’Димитар Пандилов’’ бр  Скопје
(540)

LARGACTIL

кл. 5 - фармацевтски производи
(210) TM 2001/262

(442) 31/12/2004
(731) „ЈАКА - 80” АД Радовиш ОЕ Развој
ул.Маршал Тито бр.2, Радовиш, MK
 БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул ‘’Димитар Пандилов’’ бр  Скопје
(540)

(551) индивидуална

PANTENOL

 
кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење; препарати за чистење, поли-рање,
рибање и нагризување; сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса; препарати за нега на забите
кл. 5 - фармацевтски производи

(220) 16/03/2001

(551) индивидуална
 
кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење; препарати за чистење, поли-рање,
рибање и нагризување; сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса; препарати за нега на забите
кл. 5 - фармацевтски производи

Trgovski marki

TM 2001/262

96

Glasnik,

11/4,

(210) TM 2001/271

str.62-170, dekemvri 2004 Skopje

(220) 20/03/2001

(210) TM 2001/272

(220) 20/03/2001

(442) 31/12/2004

(442) 31/12/2004

(731) McCormick & Company, Incorporated

(300) 983040 06/02/2001 BX

(Maryland, USA, corporation)
18 Loveton Circle, Sparks,
Maryland 21152-6000, US
 ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИАДВОКАТ
ул”Вељко Влаховиќ”    Скопје

(731) Pharmacia Enterprises S.A.
6, Circuit de la Foire Internationale
Luxembourg, G.D. de Luxembourg, LU
 БИНСО ДОО СКОПЕ
ул „Народен фронт”   Скопје

(540)

(540)

L-1347

XALACOM
(551) индивидуална
 
кл. 5 - офталмолошки препарати
(210) TM 2001/274

(220) 20/03/2001
(442) 31/12/2004

(551) индивидуална
 
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; месни
екстракти; конзервирано, сушено и варено овошје
и зеленчук; пелте (желе), џемови, компоти; јаца,
млеко и млечни производи; масла и масти за
јадење; сушен лук, кромид и козјак (врста кромид)
ладни сосови за крекери и смеши за ладни сосови;
бујон и смеши за бујони; мирудии за салати и
смеши од зачини за салати; смрзнати билки; супи
и смеши за супи

(731) Друштво за производство и трговија на големо
и мало СОБИМ Бранислав и Маријан ДОО
увоз-извоз, Куманово,
ул.11 Ноември бр. 156, Куманово, MK
(540)

(591) црна, жолта, црвена, сина и зелена
(551) индивидуална
 

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, надоместоци за кафе; брашно и производи
од жита, леб, колач, слатки, бомбони, сладолед;
мед, сируп од меласа; квасец, прашок за печиво,
сол, сенф, оцет, сосови (мирудии), мирудии; лед
за разладување; преработени билки; мајонези;
мирудии; зачински смеши од мируди ; пресол
и смеши за пресол пикантни сосови (мирудии);
пикантни средства за мачкање; тесто и смеши
за тесто; смеши за сосови; мирудии додатоци
на јадењата и смеши за мирудии додатоци на
јадењата
кл. 31 - земјоделски, градинарски, шумски
производи и бобинки, што не се вклучени во
другите класи; живи животни, свежо овошје и
зеленчук; семиња, природни билки и цвеќе; храна
за животни, слад; свежи билки, свеж зеленчук,
свежи габи и свежо цвеќе за јадење
кл. 42 - закрепнување (хранење); привремено
примање
стан; лекарска, хигиенска нега и
нега на убавината; ветеринарни и земјоделски
услуги; правни услуги; научни и индустриски
истражувања;
програмирање
за
сметачи
(компјутери); дизајнирање, развој, испитување на
прехранбените производи за други; производство
на прехранбени производи за други; советодавни
услуги
на
подрачјето
на
прехранбените
производи; истражување за други на подрачјето
на прехранбените производи

TM 2001/271

кл. 6 - обични метали и нивните легури; метални
градежни
материјали;
метални
преносни
конструкции; метални материјали за железнички
шини; жици и кабли од обичен материјал;
браварски производи; мали метални производи;
метални цевки; каси; производи од метал, што не
се опфатени со другите класи ;руди
кл. 12 - возила; апарати за движење по земја,
воздух или вода
кл. 28 - игри и играчки; производи за гимнастика
и спорт што не се опфатени со другите класи;
украси за елка
кл. 39 - транспортни услуги; пакување
складирање стока; организирање патувања
(210) TM 2001/278

и

(220) 20/03/2001
(442) 31/12/2004

(731) HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA
also trading as HONDA MOTOR CO., LTD
No. 1-1, 2-chome, Minami-aoyama, Minato-ku,
Tokyo, JP
 БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул ‘’Димитар Пандилов’’ бр  Скопје
(540)

HORNET
Trgovski marki

Glasnik,

(551)

индивидуална

(210) TM 2001/281

 
кл. 12 - автомобили нивни делови и помошен
прибор, имено камиони, амбулантни возила,
тркачки моторни возила, возила-миксери за бетон,
камиони прскачи (прскачи на вода), патнички
автомобили,
амфибиски возила, сноумобили
(моторни
санки)
резервоари, возила за
рекламирање, армирани возила, кипери (тешки
возила), возила со подвижна библиотека, трактори,
приколки, тролејбус, автобуси, вилушкари,
погребни возила, преднистакла, воздушни пумпи,
менувачи на брзина, труби, седишта, прекривки
за седишта, школки, автомобилски каросерии,
прекривки за каросерии, тркала, капаци за
тркала, гуми, внатрешни гуми, рачки за врати,
врати, калници, багажници, ретровизори, волани,
прекривки за волани, браници, ветробрани,
трепкачи, хауби на расклопување за кабриолет
возила, капаци, завеси за прозорци, држачи
за резервни возила, бандажи, вришачи за
преднистакла, моторни возила на две тркала и
велосипеди и нивни делови и помошен прибор,
имено, моторцикли; транспортни велосипеди,
велосипеди на разклопување, лесни велосипеди,
универзални велосипеди, спортски велосипеди,
тандеми (дупли) велосипеди, верижни забни
колена и колена, воздушни пумпи, алармирачки
труби, седишта, оски, стојалишта (прагови),
палци, гуми, синџири, куќишта, внатрешни гуми,
калници, држачи, багажници, седишта, механизми
за слободен од, рамки, педали, предни вилушки,
бандажи
(210) TM 2001/280

11/4, str. 62-170, dekemvri 2004 Skopje 97

(220) 21/03/2001
(442) 31/12/2004

(731) Berlin-Chemie AG
Glienicker Weg 125, D-12489 Berlin, Deutschland,
DE
 БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул ‘’Димитар Пандилов’’ бр  Скопје
(540)

MENARTAN
(551) индивидуална

(220) 21/03/2001
(442) 31/12/2004

(731) Berlin-Chemie AG
Glienicker Weg 125, D-12489 Berlin, DE
 БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул ‘’Димитар Пандилов’’ бр  Скопје
(540)

OLMEN
(551) индивидуална
 
кл. 5 - фармацевтски и диететски субстанции
приспособени за медицинска употреба
кл. 35 - рекламирање, канцелариски услуги,
бизнис менаџмент
кл. 42 - обезбедување
храна и пијалоци,
медицинска, хигиенска и козметичка нега, научни
и индустриски истражувања
(210) TM 2001/284

(220) 21/03/2001
(442) 31/12/2004

(731) BALKANPHARMA RAZGRAD A.D.
Bul.”Aprilsko v’stanie” br. 68, 7200 Razgrad, BG
 БЕРИН ДОО СКОПЕ
ул”Јани Лукровски”   Скопје
(540)

ПРОЦИЛИН
(551) индивидуална
 
кл. 5 - фармацевтски производи
(210) TM 2001/285

(220) 22/03/2001
(442) 31/12/2004

(731) Д.П.Т.У.ГОРДОН УНИВЕРЗАЛ Коста и др. ДОО
извоз-увоз Скопје
бул. Кузман Јосифовски Питу бр.30, ламела 1,
мезанинлок 2 и 3, 1000 Скопје, MK
(540)

 
кл. 5 - фармацевтски и диететски субстанции
приспособени за медицинска употреба
кл. 35 - рекламирање, канцелариски услуги,
бизнис менаџмент

(591) сина

кл. 42 - обезбедување
храна и пијалоци,
медицинска, хигиенска и козметичка нега, научни
и индустриски истражувања

 

(551) индивидуална
кл. 9 - апарати за снимање; машини за сметање и
опрема за обработка на податоци и компјутери
кл. 16 - хартија; канцелариски материјал; машини
за пишување и канцелариски прибор

Trgovski marki

TM 2001/285

98

Glasnik,

11/4,

str.62-170, dekemvri 2004 Skopje

(210) TM 2001/287

(220) 22/03/2001

(210) TM 2001/291

(220) 23/03/2001

(442) 31/12/2004

(442) 31/12/2004

(731) ЧЕСТЕРТОН СИЛ ИНЖЕНЕРИНГ - ФОТИОС,
СКОПЈЕ
бул. К.Ј. ПИТУ В-4, бр.24, мез 11, 1000 Скопје,
MK

(731) H-D Michigan, Inc., is a Michigan Corporation
With an address of 315 W. Huron Street, Suite 400,
Ann Arbor, Michigan 48103, US
 БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул ‘’Димитар Пандилов’’ бр  Скопје

(540)

(540)

(591) жолта, црвена и црна
(551) индивидуална
 
кл. 2 - бои; средства за заштита 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. 17 - каучукгутаперка гума азбест лискун и
производи од нив, што не се опфатени во другите
класи полуфабрикати од пластични материјали
материјали за подлошки за заптисување и за
изолација, свитливи неметални цевки
(210) TM 2001/289

(220) 23/03/2001
(442) 31/12/2004

(731) Mars, Incorporated
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883,
U.S.A., US
 БИНСО ДОО СКОПЕ
ул „Народен фронт”   Скопје
(540)

(591) жолта, црвена, црна, бела и окер
(551) индивидуална
 
кл. 5 ветеринарни препарати и субстанции;
адитиви за животинска храна; дезинфектанси;
пестициди; прашоци, спрејови и ѓердани, сите за
убивање болви и сите за употреба кај животни

(551) индивидуална
 
кл. 12 - моторцикли, мотори, делови и помошен
прибор за моторцикли што не се вклучени во
други класи
кл. 18 - седларска стока, чанти, паришници,
големи ранци со челична конструкција, вреќи
за чување на работи, привезоци за клучеви и
чантичиња за клучеви направени од кожа, торби
за гардероба, кутии за клучеви, куфери, големи
торби, актен ташни, службени ташни, футроли за
чековни сметки, багаж, патни торби, кожни држачи
за контејнер за пијалоци, рачни торби , топбички
околу појас, ранци, торби, торби за грб, чадори
и големи чадори за заштита од сонце, мали
куферчиња, сандуци, кеси и футроли за нотеси
направени од кожа
кл. 25 - надворешна облека ( се носи над долните
алишта), џемпери, нараменици, шамии, шарени
шамичиња, јакни, палта, елеци, ракавици,
фармерки, кожни панталони, кошули, куси
панталони, капи, шапки, шапки за излегување,
плетени капи, капи за заштита од дожд, колани,
манжетни, работнички комбинезони, чорапи,
прслуци, вратоврски, ноќници, ноќници во вид
на кошули, пижами, панталони, костуми против
дожд, мантили, горни тренерки,долни тренерки,
ветровки, маици, долни алишта, костими, ленти
за глава, греачи за нозе, скутачи, ракавици со
прсти, долни алишта, кожни алишта, костуми за
капење, здолништа, лигавчиња, обувки, имено
чевли и чизми, и други делови на обувки, имено
шпицеви за чизми, ѓонови, и заштитници за петици
(штикли)

кл. 31 земјоделски, градинарски и шумарски
продукти, зрна и семиња, сите влучени во класата
31 живи животни, птици и риби; храна за животни,
птици и риби; слад, сипна коска, коски за кучиња;
легла за животни; свежо овошје и свеж зеленчук,
и препарати вклучени во клсата 31 за употреба
како адитиви на таквите храни

TM 2001/287

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2001/292

(220) 23/03/2001

11/4, str. 62-170, dekemvri 2004 Skopje 99

(210) TM 2001/293

(220) 23/03/2001

(442) 31/12/2004

(442) 31/12/2004

(731) H-D Michigan, Inc., is a Michigan Corporation
With an address of 315 W. Huron Street, Suite 400,
Ann Arbor, Michigan 48103, US
 БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул ‘’Димитар Пандилов’’ бр  Скопје

(731) H-D Michigan, Inc., is a Michigan Corporation
With an address of 315 W. Huron Street, Suite 400,
Ann Arbor, Michigan 48103, US
 БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул ‘’Димитар Пандилов’’ бр  Скопје

(540)

(540)

HARLEY-DAVIDSON
(551) индивидуална
 
кл. 12 - моторцикли, мотори, делови и помошен
прибор за моторцикли што не се вклучени во
други класи
кл. 18 - седларска стока, чанти, паришници,
големи ранци со челична конструкција, вреќи
за чување на работи, привезоци за клучеви и
чантичиња за клучеви направени од кожа, торби
за гардероба, кутии за клучеви, куфери, големи
торби, актен ташни, службени ташни, футроли за
чековни сметки, багаж, патни торби, кожни држачи
за контејнер за пијалоци, рачни торби , топбички
околу појас, ранци, торби, торби за грб, чадори
и големи чадори за заштита од сонце, мали
куферчиња, сандуци, кеси и футроли за нотеси
направени од кожа

(551) индивидуална
 
кл. 12 - моторцикли, мотори, делови и помошен
прибор за моторцикли што не се вклучени во
други класи
кл. 18 - седларска стока, чанти, паришници,
големи ранци со челична конструкција, вреќи
за чување на работи, привезоци за клучеви и
чантичиња за клучеви направени од кожа, торби
за гардероба, кутии за клучеви, куфери, големи
торби, актен ташни, службени ташни, футроли за
чековни сметки, багаж, патни торби, кожни држачи
за контејнер за пијалоци, рачни торби , топбички
околу појас, ранци, торби, торби за грб, чадори
и големи чадори за заштита од сонце, мали
куферчиња, сандуци, кеси и футроли за нотеси
направени од кожа
кл. 25 - надворешна облека ( се носи над долните
алишта), џемпери, нараменици, шамии, шарени
шамичиња, јакни, палта, елеци, ракавици,
фармерки, кожни панталони, кошули, куси
панталони, капи, шапки, шапки за излегување,
плетени капи, капи за заштита од дожд, колани,
манжетни, работнички комбинезони, чорапи,
прслуци, вратоврски, ноќници, ноќници во вид
на кошули, пижами, панталони, костуми против
дожд, мантили, горни тренерки,долни тренерки,
ветровки, маици, долни алишта, костими, ленти
за глава, греачи за нозе, скутачи, ракавици со
прсти, долни алишта, кожни алишта, костуми за
капење, здолништа, лигавчиња, обувки, имено
чевли и чизми, и други делови на обувки, имено
шпицеви за чизми, ѓонови, и заштитници за петици
(штикли)

кл. 25 - надворешна облека ( се носи над долните
алишта), џемпери, нараменици, шамии, шарени
шамичиња, јакни, палта, елеци, ракавици,
фармерки, кожни панталони, кошули, куси
панталони, капи, шапки, шапки за излегување,
плетени капи, капи за заштита од дожд, колани,
манжетни, работнички комбинезони, чорапи,
прслуци, вратоврски, ноќници, ноќници во вид
на кошули, пижами, панталони, костуми против
дожд, мантили, горни тренерки,долни тренерки,
ветровки, маици, долни алишта, костими, ленти
за глава, греачи за нозе, скутачи, ракавици со
прсти, долни алишта, кожни алишта, костуми за
капење, здолништа, лигавчиња, обувки, имено
чевли и чизми, и други делови на обувки, имено
шпицеви за чизми, ѓонови, и заштитници за петици
(штикли)
(210) TM 2001/294

(220) 23/03/2001
(442) 31/12/2004

(731) H-D Michigan, Inc., is a Michigan Corporation
With an address of 315 W. Huron Street, Suite 400,
Ann Arbor, Michigan 48103, US
 БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул ‘’Димитар Пандилов’’ бр  Скопје
(540)

HARLEY
(551) индивидуална
 
кл. 12 - мооторцикли, мотори, делови и помошен
прибор за моторцикли што не се вклучени во
други класи

Trgovski marki

TM 2001/294

100 Glasnik, 11/4, str.62-170, dekemvri 2004 Skopje
кл. 25 - надворешна облека ( се носи над долните
алишта), џемпери, нараменици, шамии, шарени
шамичиња, јакни, палта, елеци, ракавици,
фармерки, кожни панталони, кошули, куси
панталони, капи, шапки, шапки за излегување,
плетени капи, капи за заштита од дожд, колани,
манжетни, работнички комбинезони, чорапи,
прслуци, вратоврски, ноќници, ноќници во вид
на кошули, пижами, панталони, костуми против
дожд, мантили, горни тренерки,долни тренерки,
ветровки, маици, долни алишта, костими, ленти
за глава, греачи за нозе, скутачи, ракавици со
прсти, долни алишта, кожни алишта, костуми за
капење, здолништа, лигавчиња, обувки, имено
чевли и чизми, и други делови на обувки, имено
шпицеви за чизми, ѓонови, и заштитници за петици
(штикли)
(210) TM 2001/295

(210) TM 2001/300

(220) 27/03/2001
(442) 31/12/2004

(731) Diners Club International Ltd.
8430 West Bryn Mawr Avenue, Chicago, Illinois, US
 БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул ‘’Димитар Пандилов’’ бр  Скопје
(540)

GLOBAL VISION
(551) индивидуална
 
кл. 9 - апарати и инструменти: научни,
поморски, геодетски, електрични, фотографски,
кинематографски,
оптички,
за
мерење,
сигнализација, контрола (инспекција); спасување и настава; апарати за снимање, пренос,
репродукција на звук или слика; магне-тни носачи
на податоци, дискови за снимање; автоматски
машини и механизми за апаратите што се
активираат со монети или жетони; регистар каси,
машини за сме-тање и опрема за обработка на
податоци и компјутери; апарати за гаснење пожар,
а особено компјутерски софтвер што се користи
за раководење со информации во врска со сметки
за патни трошоци

(220) 23/03/2001
(442) 31/12/2004

(731) I.T.C. LIMITED a Company organized under the
Indian Companies Act 1882 and existing under
the Indian Companies Act 1956
„VIRGINIA
HOUSE”,
37
CHOWRINGHEE,
CALCUTTA-700 071, STATE OF WEST BENGAL,
IN
 БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул ‘’Димитар Пандилов’’ бр  Скопје
(540)

кл. 36 - осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани за недвижен
имот, а особено финансиски услуги, вклучително
и услуги што се однесуваат на информации во
врска со сметка за патни трошоци
(210) TM 2001/303

(220) 28/03/2001
(442) 31/12/2004

(731) Duni AB
Box 95 S - 101 21 STOCKHOLM, SE
 БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул ‘’Димитар Пандилов’’ бр  Скопје

(551) индивидуална

(540)

 
кл. 34 - изработен тутун, вклучително цигари;
артикли-производи за пушачи; кибрити
(210) TM 2001/299

(220) 27/03/2001
(442) 31/12/2004

(731) „ЈАКА - 80” АД Радовиш ОЕ Развој
ул.Маршал Тито бр.2, Радовиш, MK
 БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул ‘’Димитар Пандилов’’ бр  Скопје

(591) сина, бела, црвена и жолта

(540)

(551) индивидуална

DILKOR 80
(551) индивидуална
 
кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење; препарати за чистење, полирање,
рибање и нагризување; сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса; препарати за нега на забите
кл. 5 - фармацевтски производи

TM 2001/295

 
кл. 4 - свеќи,пловци ( чајни свеќи), восок за ламби
и фигури за една употреба, градинарски светилки, светилки за грибишта, светлечка хартија,
светлечки коцки, брикети, потпалувачи
кл. 8 - прибор за јадење, ножеви, вилушки,
лажици
кл. 16 - салфетки, покривки за маси, подметнувачи,
троаголници, филџани, чинии, подметнувачи
за чаши, подметнувачи од платно за филџани,

Trgovski marki

Glasnik,

чаши и чинии, крпи, шамичиња, крпчиња за
триење при капење, памучиња на лице, филтри
за кафе, декоративни ленти и прекривки за маси
од хартија; подметнувачи од платно, хартија за
бришење раце, хартија за виткање подароци;
пакувања од хартија; картони, пластика, еколошки
материјали што се распаѓаат, фолии за пакување
од пластика
кл. 20 - кутии за пакување направени од пластика;
сламки за пиење
кл. 21 - чинии, чаши, филџани, држачи за варено
јајце, филџани, држачи за филџани, држачи за
свеќи, свеќници и пловци (чајни свеќи), прстени за
свеќи, држачи за салфетки, прстени за салфетки,
подметнувачи (не од хартија), држачи за ножеви,
вилушки, лажици, чинии, филџани, чаши,
послужавници, салфетки, пластични фолии,
фолии: здели, тегли, стомни, послужавници, кутии,
чинии, основи за послужување, послужавници
за носење, чајници, бокали за кафе, изолирани
термоси и стомни, садови за млеко, садови
за крем, садови за шеќер, вазни, чепкалки,
стапчиња за коктели и стегачи
кл. 24 - чаршафи за маси, салфетки, подметнубачи,
триаголни чаршафи, подметнубачи, крпи, крпчиња
за триење при капење, марамчиња, креветски
чаршафи, навлаки за перници ( од текстил),
мушеми, пластифицирани чаршафи за маси
(210) TM 2001/304

(220) 29/03/2001
(442) 31/12/2004

(731) Друштво за финансиски консалтинг ТЕАМ
Митко и други ДОО Скопје,
Бул. Кузман Јосифовски Питу бр.30/3-1,
1000 Скопје, MK
(540)

(591) сина и бела
(551) индивидуална
 
кл. 35 - книговодство
кл. 36 - консултации по повод финансиски
прашања
(210) TM 2001/305

(220) 29/03/2001
(442) 31/12/2004

(731) Д.П.Т.У. АЛКУФЕ Раде ДООЕЛ - Скопје
ул. Партизански Одреди бр.19, 1000 Скопје , MK
(540)

(591) црвена
(551) индивидуална

11/4, str. 62-170, dekemvri 2004 Skopje 101

(210) TM 2001/307

(220) 30/03/2001
(442) 31/12/2004

(731) Mars, Incorporated
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US
 БИНСО ДОО СКОПЕ
ул „Народен фронт”   Скопје
(540)

(591) црвена со нијанси, црна, бела, нијанси на драп,
сива, сина, кафена, виолетова, розе
(551) индивидуална
 
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, морска храна;
овошје и зеленчук, сите претходно конзервирани,
сушени, варени или преработени; препарати
направени од сите горе споменати производи;
млечни продукти, смрзнат јогурт; десертни креми,
ладни десерти; пијалоци направени од млечни
продукти; супи; слатки производи за мачкање,
вкусни (пикантни); производи за мачкање салати;
пијалоци, полнила, закуски; готови јадења и
конституенти за јадења; протеински супстанции;
сосови; макала; сé вклучено во класата 29
кл. 30 - ориз, паста; жита и житни производи; чај,
кафе, какао; чоколада за пиење, чисто кафе,
кафе екстракти, мешавини од кафе и цикорија,
цикорија и смеши на цикорија , сите за употреба
како замена за кафе; немедицински слатки
( не содржат лековити состојки ); слаткарски
производи, торти, бисквити; овошни сладоледи,
сладолед, производи од сладолед, замрзнати
слатки; ладни десерти, десертни креми, шербет;
леб; слатки (тесто за слатки); пијалоци, полнила;
слатки производи за мачкање, вкусни (пикантни)
производи за мачкање, закуски, готови јадења и
конституенти за јадења; чоколада; пици, основа
за пица; сосови и преливи за пици; сосови за
тестенини и ориз; салатни преливи; мајонез;
сосови; макала; сé вклучено во класата 30
кл. 32 - пива; минерални и газирани води и
други не алкохолни пијалоци; овошни пијалоци;
овошни пијалоци и овошни сокови; сирупи и
други препарати за производство на пијалоци, сé
вклучено во класата 32

 
кл. 6 - обични метали и нивни легури, метални
градежни матетијали мали метални производи,
производи од метал и др

Trgovski marki

TM 2001/307

102 Glasnik, 11/4, str.62-170, dekemvri 2004 Skopje

(210) TM 2001/308

(220) 30/03/2001
(442) 31/12/2004

(731) Mars, Incorporated
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US
 БИНСО ДОО СКОПЕ
ул „Народен фронт”   Скопје

(591) модра, црна, бела, нијанси од сива, нијанси на
драп
(551) индивидуална
 
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, морска храна;
овошје и зеленчук, сите претходно конзервирани,
сушени, варени или преработени; препарати
направени од сите горе споменати производи;
млечни продукти, смрзнат јогурт; десертни креми,
ладни десерти; пијалоци направени од млечни
продукти; супи; слатки производи за мачкање,
вкусни (пикантни); производи за мачкање салати;
пијалоци, полнила, закуски; готови јадења и
конституенти за јадења; протеински супстанции;
сосови; макала; сé вклучено во класата 29

(540)

SNICKERS CRUNCHER
(551) индивидуална
 
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, морска храна;
овошје и зеленчук, сите претходно конзервирани,
сушени, варени или преработени; препарати
направени од сите горе споменати производи;
млечни продукти, смрзнат јогурт; десертни креми,
ладни десерти; пијалоци направени од млечни
продукти; супи; слатки производи за мачкање,
вкусни (пикантни); производи за мачкање салати;
пијалоци, полнила, закуски; готови јадења и
конституенти за јадења; протеински супстанции;
сосови; макала; сé вклучено во класата 29
кл. 30 - ориз, паста; жита и житни производи; чај,
кафе, какао; чоколада за пиење, чисто кафе,
кафе екстракти, мешавини од кафе и цикорија,
цикорија и смеши на цикорија , сите за употреба
како замена за кафе; немедицински слатки
( не содржат лековити состојки ); слаткарски
производи, торти, бисквити; овошни сладоледи,
сладолед, производи од сладолед, замрзнати
слатки; ладни десерти, десертни креми, шербет;
леб; слатки (тесто за слатки); пијалоци, полнила;
слатки производи за мачкање, вкусни (пикантни)
производи за мачкање, закуски, готови јадења и
конституенти за јадења; чоколада; пици, основа
за пица; сосови и преливи за пици; сосови за
тестенини и ориз; салатни преливи; мајонез;
сосови; макала; сé вклучено во класата 30
(210) TM 2001/309

(220) 30/03/2001
(442) 31/12/2004

(731) Mars, Incorporated
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US
 БИНСО ДОО СКОПЕ
ул „Народен фронт”   Скопје

кл. 30 - ориз, паста; жита и житни производи; чај,
кафе, какао; чоколада за пиење, чисто кафе,
кафе екстракти, мешавини од кафе и цикорија,
цикорија и смеши на цикорија , сите за употреба
како замена за кафе; немедицински слатки
( не содржат лековити состојки ); слаткарски
производи, торти, бисквити; овошни сладоледи,
сладолед, производи од сладолед, замрзнати
слатки; ладни десерти, десертни креми, шербет;
леб; слатки (тесто за слатки); пијалоци, полнила;
слатки производи за мачкање, вкусни (пикантни)
производи за мачкање, закуски, готови јадења и
конституенти за јадења; чоколада; пици, основа
за пица; сосови и преливи за пици; сосови за
тестенини и ориз; салатни преливи; мајонез;
сосови; макала; се вклучено во класата 30
кл. 32 - пива; минерални и газирани води и
други не алкохолни пијалоци; овошни пијалоци;
овошни пијалоци и овошни сокови; сирупи и
други препарати за производство на пијалоци, сé
вклучено во класата 32
(210) TM 2001/310

(220) 30/03/2001
(442) 31/12/2004

(731) Mars, Incorporated
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US
 БИНСО ДОО СКОПЕ
ул „Народен фронт”   Скопје
(540)

(540)

(591) жолта, црна, бела, нијанси од сива, нијанси на
драп, окер
(551) индивидуална
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ладни десерти; пијалоци направени од млечни
продукти; супи; слатки производи за мачкање,
вкусни (пикантни); производи за мачкање салати;
пијалоци, полнила, закуски; готови јадења и
конституенти за јадења; протеински супстанции;
сосови; макала; сé вклучено во класата 29

 
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, морска храна;
овошје и зеленчук, сите претходно конзервирани,
сушени, варени или преработени; препарати
направени од сите горе споменати производи;
млечни продукти, смрзнат јогурт; десертни креми,
ладни десерти; пијалоци направени од млечни
продукти; супи; слатки производи за мачкање,
вкусни (пикантни); производи за мачкање салати;
пијалоци, полнила, закуски; готови јадења и
конституенти за јадења; протеински супстанции;
сосови; макала; сé вклучено во класата 29

кл. 30 - ориз, паста; жита и житни производи; чај,
кафе, какао; чоколада за пиење, чисто кафе,
кафе екстракти, мешавини од кафе и цикорија,
цикорија и смеши на цикорија , сите за употреба
како замена за кафе; немедицински слатки
( не содржат лековити состојки ); слаткарски
производи, торти, бисквити; овошни сладоледи,
сладолед, производи од сладолед, замрзнати
слатки; ладни десерти, десертни креми, шербет;
леб; слатки (тесто за слатки); пијалоци, полнила;
слатки производи за мачкање, вкусни (пикантни)
производи за мачкање, закуски, готови јадења и
конституенти за јадења; чоколада; пици, основа
за пица; сосови и преливи за пици; сосови за
тестенини и ориз; салатни преливи; мајонез;
сосови; макала; сé вклучено во класата 30

кл. 30 - ориз, паста; жита и житни производи; чај,
кафе, какао; чоколада за пиење, чисто кафе,
кафе екстракти, мешавини од кафе и цикорија,
цикорија и смеши на цикорија , сите за употреба
како замена за кафе; немедицински слатки
( не содржат лековити состојки ); слаткарски
производи, торти, бисквити; овошни сладоледи,
сладолед, производи од сладолед, замрзнати
слатки; ладни десерти, десертни креми, шербет;
леб; слатки (тесто за слатки); пијалоци, полнила;
слатки производи за мачкање, вкусни (пикантни)
производи за мачкање, закуски, готови јадења и
конституенти за јадења; чоколада; пици, основа
за пица; сосови и преливи за пици; сосови за
тестенини и ориз; салатни преливи; мајонез;
сосови; макала; сé вклучено во класата 30
кл. 32 - пива; минерални и газирани води и
други не алкохолни пијалоци; овошни пијалоци;
овошни пијалоци и овошни сокови; сирупи и
други препарати за производство на пијалоци, сé
вклучено во класата 32
(210) TM 2001/311

(220) 30/03/2001
(442) 31/12/2004

кл. 32 - пива; минерални и газирани води и
други не алкохолни пијалоци; овошни пијалоци;
овошни пијалоци и овошни сокови; сирупи и
други препарати за производство на пијалоци, сé
вклучено во класата 32
(210) TM 2001/312

(220) 30/03/2001
(442) 31/12/2004

(731) Mars, Incorporated
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US
 БИНСО ДОО СКОПЕ
ул „Народен фронт”   Скопје
(540)

(731) Mars, Incorporated
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US
 БИНСО ДОО СКОПЕ
ул „Народен фронт”   Скопје
(540)

(591) модра, црна, бела, нијанси на драп, нијанси на
сива, кафена, розова
(591) зелена со нијанси, црна, бела, сина, нијанси на
драп, кафена
(551) индивидуална
 
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, морска храна;
овошје и зеленчук, сите претходно конзервирани,
сушени, варени или преработени; препарати
направени од сите горе споменати производи;
млечни продукти, смрзнат јогурт; десертни креми,

Trgovski marki

(551) индивидуална
 
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, морска храна;
овошје и зеленчук, сите претходно конзервирани,
сушени, варени или преработени; препарати
направени од сите горе споменати производи;
млечни продукти, смрзнат јогурт; десертни креми,
ладни десерти; пијалоци направени од млечни
продукти; супи; слатки производи за мачкање,
вкусни (пикантни); производи за мачкање салати;
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пијалоци, полнила, закуски; готови јадења и
конституенти за јадења; протеински супстанции;
сосови; макала; сé вклучено во класата 29
кл. 30 - ориз, паста; жита и житни производи; чај,
кафе, какао; чоколада за пиење, чисто кафе,
кафе екстракти, мешавини од кафе и цикорија,
цикорија и смеши на цикорија , сите за употреба
како замена за кафе; немедицински слатки
( не содржат лековити состојки ); слаткарски
производи, торти, бисквити; овошни сладоледи,
сладолед, производи од сладолед, замрзнати
слатки; ладни десерти, десертни креми, шербет;
леб; слатки (тесто за слатки); пијалоци, полнила;
слатки производи за мачкање, вкусни (пикантни)
производи за мачкање, закуски, готови јадења и
конституенти за јадења; чоколада; пици, основа
за пица; сосови и преливи за пици; сосови за
тестенини и ориз; салатни преливи; мајонез;
сосови; макала; сé вклучено во класата 30
кл. 32 - пива; минерални и газирани води и
други не алкохолни пијалоци; овошни пијалоци;
овошни пијалоци и овошни сокови; сирупи и
други препарати за производство на пијалоци, сé
вклучено во класата 32
(210) TM 2001/313

(220) 30/03/2001
(442) 31/12/2004

цикорија и смеши на цикорија , сите за употреба
како замена за кафе; немедицински слатки
( не содржат лековити состојки ); слаткарски
производи, торти, бисквити; овошни сладоледи,
сладолед, производи од сладолед, замрзнати
слатки; ладни десерти, десертни креми, шербет;
леб; слатки (тесто за слатки); пијалоци, полнила;
слатки производи за мачкање, вкусни (пикантни)
производи за мачкање, закуски, готови јадења и
конституенти за јадења; чоколада; пици, основа
за пица; сосови и преливи за пици; сосови за
тестенини и ориз; салатни преливи; мајонез;
сосови; макала; éе вклучено во класата 30
кл. 32 - пива; минерални и газирани води и
други не алкохолни пијалоци; овошни пијалоци;
овошни пијалоци и овошни сокови; сирупи и
други препарати за производство на пијалоци, сé
вклучено во класата 32
(210) TM 2001/314

(220) 30/03/2001
(442) 31/12/2004

(731) Mars, Incorporated
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US
 БИНСО ДОО СКОПЕ
ул „Народен фронт”   Скопје
(540)

(731) Mars, Incorporated
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US
 БИНСО ДОО СКОПЕ
ул „Народен фронт”   Скопје
(540)

(591) зелена со нијанси, црна, бела, нијанси на драп,
нијанси на сива, кафена, сина
(551) индивидуална
 
(591) жолта, окер, црна, бела, нијанси на драп, нијанси
на сива, кафена, црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, морска храна;
овошје и зеленчук, сите претходно конзервирани,
сушени, варени или преработени; препарати
направени од сите горе споменати производи;
млечни продукти, смрзнат јогурт; десертни креми,
ладни десерти; пијалоци направени од млечни
продукти; супи; слатки производи за мачкање,
вкусни (пикантни); производи за мачкање салати;
пијалоци, полнила, закуски; готови јадења и
конституенти за јадења; протеински супстанции;
сосови; макала; сé вклучено во класата 29
кл. 30 - ориз, паста; жита и житни производи; чај,
кафе, какао; чоколада за пиење, чисто кафе,
кафе екстракти, мешавини од кафе и цикорија,

TM 2001/313

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, морска храна;
овошје и зеленчук, сите претходно конзервирани,
сушени, варени или преработени; препарати
направени од сите горе споменати производи;
млечни продукти, смрзнат јогурт; десертни креми,
ладни десерти; пијалоци направени од млечни
продукти; супи; слатки производи за мачкање,
вкусни (пикантни); производи за мачкање салати;
пијалоци, полнила, закуски; готови јадења и
конституенти за јадења; протеински супстанции;
сосови; макала; сé вклучено во класата 29
кл. 30 - ориз, паста; жита и житни производи; чај,
кафе, какао; чоколада за пиење, чисто кафе,
кафе екстракти, мешавини од кафе и цикорија,
цикорија и смеши на цикорија , сите за употреба
како замена за кафе; немедицински слатки
( не содржат лековити состојки ); слаткарски
производи, торти, бисквити; овошни сладоледи,
сладолед, производи од сладолед, замрзнати
слатки; ладни десерти, десертни креми, шербет;
леб; слатки (тесто за слатки); пијалоци, полнила;
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слатки производи за мачкање, вкусни (пикантни)
производи за мачкање, закуски, готови јадења и
конституенти за јадења; чоколада; пици, основа
за пица; сосови и преливи за пици; сосови за
тестенини и ориз; салатни преливи; мајонез;
сосови; макала; сé вклучено во класата 30
кл. 32 - пива; минерални и газирани води и
други не алкохолни пијалоци; овошни пијалоци;
овошни пијалоци и овошни сокови; сирупи и
други препарати за производство на пијалоци, сé
вклучено во класата 32
(210) TM 2001/315

(220) 30/03/2001
(442) 31/12/2004

(731) Mars, Incorporated
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883,
U.S.A., US
 БИНСО ДОО СКОПЕ
ул „Народен фронт”   Скопје

тестенини и ориз; салатни преливи; мајонез;
сосови; макала; сé вклучено во класата 30
кл. 32 - пива; минерални и газирани води и
други не алкохолни пијалоци; овошни пијалоци;
овошни пијалоци и овошни сокови; сирупи и
други препарати за производство на пијалоци, сé
вклучено во класата 32
(210) TM 2001/316

(220) 30/03/2001
(442) 31/12/2004

(731) Здравствена организација,
Галенска лабораторија „ФИТОФАРМ” Скопје
ул.Киро Димишков 40б, 1000 Скопје, MK
 БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул ‘’Димитар Пандилов’’ бр  Скопје
(540)

ZABOLEX

(540)
(551) индивидуална
 

кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење; прпепарати за чистење, полирање,
рибање и нагризување; сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса; препарати за нега на забите

(591) црвена, црна, бела, нијанси од сива, нијанси на
драп, кафена
(551) индивидуална

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
(210) TM 2001/317

(220) 30/03/2001
(442) 31/12/2004

 
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, морска храна;
овошје и зеленчук, сите претходно конзервирани,
сушени, варени или преработени; препарати
направени од сите горе споменати производи;
млечни продукти, смрзнат јогурт; десертни креми,
ладни десерти; пијалоци направени од млечни
продукти; супи; слатки производи за мачкање,
вкусни (пикантни); производи за мачкање салати;
пијалоци, полнила, закуски; готови јадења и
конституенти за јадења; протеински супстанции;
сосови; макала; сé вклучено во класата 29
кл. 30 - ориз, паста; жита и житни производи; чај,
кафе, какао; чоколада за пиење, чисто кафе,
кафе екстракти, мешавини од кафе и цикорија,
цикорија и смеши на цикорија , сите за употреба
како замена за кафе; немедицински слатки
( не содржат лековити состојки ); слаткарски
производи, торти, бисквити; овошни сладоледи,
сладолед, производи од сладолед, замрзнати
слатки; ладни десерти, десертни креми, шербет;
леб; слатки (тесто за слатки); пијалоци, полнила;
слатки производи за мачкање, вкусни (пикантни)
производи за мачкање, закуски, готови јадења и
конституенти за јадења; чоколада; пици, основа
за пица; сосови и преливи за пици; сосови за

Trgovski marki

(731) Ravintoraisio Oy
Raisionkaari 55 21200 Raisio, FI
 БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул ‘’Димитар Пандилов’’ бр  Скопје
(540)

EVE
(551) индивидуална
 
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; месни
екстракти; конзервирано, сушено и варено овошје
и зеленчук; желе, џемови, овошни сосови; јајца,
млеко и млечни производи; масло и масти за
јадење

TM 2001/317
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(210) TM 2001/319

кл. 30 - ориз, паста; жита и житни производи;
чај, кафе, какао; чоколада за пиење, чисто
кафе, кафе екстракти, мешано кафе и цикорија,
цикорија и смеши на цикорија, сите за употреба
како замена за кафе; немедицински слатки
( не содржат лековити состојки ); слаткарски
производи, торти, бисквити; овошни сладоледи,
сладолед, производи од сладолед, замрзнати
слатки; ладни десерти, десертни креми, шербет;
леб; слатки (тесто за слатки); пијалоци, полнила;
слатки производи за мачкање, вкусни (пикантни)
производи за мачкање, закуски, готови јадења и
конституенти за јадења; чоколада; пици, основа
за пица; сосови и преливи за пици; сосови за
тестенини и ориз; салатни преливи; мајонез;
сосови; макала; сé вклучено во класата 30

(220) 02/04/2001
(442) 31/12/2004

(731) WRANGLER APPAREL CORP.
(Delaware Corporation)
Concord Plaza, 3411 Silverside Road, Wilmington,
Delaware 19810, US
 БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул ‘’Димитар Пандилов’’ бр  Скопје
(540)

(210) TM 2001/322

(442) 31/12/2004

(551) индивидуална

(731) БЕРИН ДОО Скопје,
ул. Јани Лукровски 5/1/32, 1000 Скопје, MK
 БЕРИН ДОО СКОПЕ
ул”Јани Лукровски”   Скопје

 
кл. 6 - синџирчиња за клучови
кл. 9 - очила за сонце
кл. 14 - часовници, значки-беџови и медаљјони,
метални запалки, метални топки за колани

(540)

кл. 16 - канцелариски матерјал
кл. 18 - кожа и имитација на кожа и производите
од нив што не се опфатени со другите класи, кожа
од животни, сурови крзна, куфери и патни торби
чадори
кл. 25 - облека, чевли и капи
(210) TM 2001/320

(220) 02/04/2001
(442) 31/12/2004

(731) Mars, Incorporated
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US
 БИНСО ДОО СКОПЕ
ул „Народен фронт”   Скопје
(540)

(591) црна, бела, црвена и златна
(551) индивидуална
 
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, морска храна;
овошје и зеленчук, сите претходно конзервирани,
сушени, варени или преработени; препарати
направени од сите горе споменати производи;
млечни продукти, смрзнат јогурт; десертни креми,
ладни десерти; пијалоци направени од млечни
продукти; супи; слатки производи за мачкање,
вкусни (пикантни) производи за мачкање; салати;
пијалоци, полнила, закуски; готови јадења и
конституенти за јадења; протеински супстанции;
сосови; макала; сé вклучено во класата 29

TM 2001/319

(220) 02/04/2001

BERIN
(551) индивидуална
 
кл. 16 - графички принт, етикети, печатење писма,
литографија, весници, списанија, печатење,
печатени работи, печатени публикации, печатење
проспекти
кл. 35 - објавување
рекламни текстови,
огласување (рекламирање), обработка на
текстови, организирање претплати на списанија,
подготовка на рекламни колумни, рекламни
текстови
кл. 36 - вложување средства, внесување долгови
(агенции за внесување
долгови), животно
осигурување (потпишување полиса за животно
осигурување), заем врз основа на залог, заеми,
закуп на недвижен имот, изнајмување каде што
закупецот станува сопственик на предметот
на закупот (лизинг), изнајмување земјоделска
сопственост, консултации по повод финансиски
прашања,
кредитни агенции, менување,
менувачници, монетарни дејности, недвижен
имот (агенции за недвижен имот), недвижен имот
(проценка на недвижниот имот), недвижен имот
(управување со недвижен имот), осигурување,
осигурување (информации за осигурување),
осигурување (консултации за осигурување),
посредување, посредување при осигурување,
посредување во трговија со недвижен имот,
проценка на недвижен имот, финансирање
(служби за финансии), финансиска анализа,
финансиски дејности, финансиски информации,
финансиски проценки, финансиски трансакции,
штедилници
кл. 38 - телекомуникации, новинарски агенции

Trgovski marki

Glasnik,

кл. 41 - издателство на книги и списанија,
објавување на текстови (не се рекламни),
натпревари (организирање натпревари), приредби
(изнајмување декор за приредби), приредби
(одржување на приредби), разонода, печатарство,
фотографија, фотографски репортажи
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кл. 34 - тутун, преработен или непреработен;
тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за рачно
завиткување цигари, тутун за џвакање; цигари,
пури, цигариналоси; супстанции за пушење кои
се продаваат одвоено или заедно со тутун a не
се за медицински намени и не се наменети за
лекување; бурмут; пушачки артикли вклучени во
класата 34; хартија за цигари, чибуци, лулиња и
кибрити

кл. 42 - правни услуги, научни и индустриски
истражувања, изработка на програми за
компјутери, трговија и услуги што не се опфатени
со другите класи
(210) TM 2001/324

(220) 03/04/2001

(210) TM 2001/331

(220) 04/04/2001
(442) 31/12/2004

(442) 31/12/2004
(731) British American Tobacco (Brands) Limited
Globe House, 4 Temple Place,
London WC2R 2PG, UK
 ПЕТКОВСКИ МИХАЈЛО адвокат
ул’’Јуриј Гагарин’’    Скопје
(540)

(731) ZIYLAN TABAN SANAYI VE TICARET
ANONIM SIRKETI
Ataturk Caddesi, No: 16, Kirac, Buyukcekmece,
ISTANBUL, TR
 ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИАДВОКАТ
ул”Вељко Влаховиќ”    Скопје
(540)

(591) портокалова и сина
(551) индивидуална
 
кл. 16 - канцелариски материјал, службени
картички, книги, часописи и печатени работи
кл. 34 - цигари, тутун, тутунски производи, прибор
за пушачи, запалки, кибрити
кл. 45 - маркетиншки услуги
(210) TM 2001/329

(551) индивидуална
 
кл. 25 - чевли, чизми, влечки, патики за тенис,
топуци за обувки, топуци (ѓонови), потпетици

(220) 03/04/2001
(442) 31/12/2004

(731) Gallaher Limited
Members Hill, Brooklands Road, WEYBRIDGE,
Surrey KT13 0QU, UK
 ТОНЕВСКИ ДРАГАН АДВОКАТ
ул”Питу Гули”   Скопје
(540)

(210) TM 2001/332

(220) 05/04/2001
(442) 31/12/2004

(731) „ЈАКА - 80” АД Радовиш ОЕ Развој
ул.”Маршал Тито” бр.2, Радовиш, MK
 БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул ‘’Димитар Пандилов’’ бр  Скопје
(540)

FITOSEPT
(551) индивидуална
 
кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење; препарати за чистење, полирање,
рибање и нагризување; сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса; препарати за нега на забите

(551) индивидуална

Trgovski marki

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

TM 2001/332
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(210) TM 2001/335

(220) 05/04/2001

(210) TM 2001/340

(220) 06/04/2001

(442) 31/12/2004
(731) Menarini International Operations
Luxembourg S.A.
1, Avenue de la Gare, 1611 Luxembourg, LU
 БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул ‘’Димитар Пандилов’’ бр  Скопје
(540)

(442) 31/12/2004
(731) FARAN LABORATORIES s.a.
ACHAIAS & TRIZINIAS 145 64 NEA KIFISSIA,
ATHENS , GR
 ПЕТКОВСКИ МИХАЈЛО адвокат
ул’’Јуриј Гагарин’’    Скопје
(540)

FARCEF

OLMESAN
(551) индивидуална

(551) индивидуална

 

 
кл. 5 - фармацевтски и диететски супстанции
приспособени за медицинска употреба
кл. 35 - рекламирање, канцелариски услуги,
бизнис менаџмент
кл. 42 - обезбедување храна и пијалоци,
медицинска, хигиенска и козметичка нега; научни
и индустриски истражувања
(210) TM 2001/336

кл. 5 - фармацевтски производи - лекови
(210) TM 2001/341

(220) 06/04/2001
(442) 31/12/2004

(731) Виталиа Никола и др. Д.О.О.
ул. 50та Дивизија бр. 16, 1000 Скопје, MK
(540)

(220) 05/04/2001
(442) 31/12/2004

(731) SAPKO TEKSTIL SANAYI VE TICARET
LIMITED SIRKETI
Mesihpasa Caddesi Erson Is Merkezi No28 Laleli St.
Marmara Kurumlar VD 744 002 2004 , TR
 БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул ‘’Димитар Пандилов’’ бр  Скопје
(540)

(551) индивидуална
 
кл. 30 - производи од жита
(210) TM 2001/342
(551) индивидуална
 
кл. 18 - кожа и имитација од кожа и производи
направени од овие материјали а не се вклучени
во другие класи; кожи од животни, сурови кожи со
влакна-крзна; куфери и патни торби; чадори за
дожд и за сонце и стапови за одење; камшици,
коњски опреми и седларски производи

(220) 06/04/2001
(442) 31/12/2004

(731) Виталиа Никола и др. Д.О.О.
ул. 50та Дивизија бр. 16, 1000 Скопје, MK
(540)

кл. 25 - облека, чевли и капи

TM 2001/335

Trgovski marki

Glasnik,
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(551) индивидуална

дизајн; услуги на дизајнирање, цртање и пишување
по налози за составување web страници на
интернет; креирање и одржување web страници;
удомување (hosting) web страници на трети лица;
сите услуги од оваа класа во врска со интернет
и што се однесуваат на интернет или прибавена
on-line по пат на интернет; сите услуги од оваа
класа поврзани со организирање сместување и
патување

 
кл. 30 - производи од жита
(210) TM 2001/343

(220) 09/04/2001
(442) 31/12/2004

(731) Sun Microsystems, Inc.
901 San Antonio Road Palo Alto, CA 94303, US
 БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул ‘’Димитар Пандилов’’ бр  Скопје

(210) TM 2001/362

(220) 12/04/2001
(442) 31/12/2004

(540)

(731) Mars, Incorporated
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US
 БИНСО ДОО СКОПЕ
ул „Народен фронт”   Скопје

IPLANET
(551) индивидуална

(540)

 
кл. 9 - компјутерски хардвер, компјутерски
софтвер, компјутерски периферни опреми
кл. 35 - услуги што се однесуваат на бизниси
кл. 42 - услуги за дизајнирање, развој и консултации
во врска со компјутерски хардвер; услуги за
дизајнирање, развој и консултации во врска со
компјутерски софтвер; услуги за дизајнирање,
развој и консултации во врска со инернет; услуги
за дизајнирање, развој и консултации во врска со
електронски промет (трговија по електронски пат);
услуги за дизајнирање, развој и консултации во
врска со технологија
(210) TM 2001/361

(220) 11/04/2001
(442) 31/12/2004

(731) MIH INTELPROP HOLDINGS LIMITED
a Mauritian company
3rd Floor, Les Cascades, Edith Cavell Street, PORT
LOUIS, Mauritius, US
 ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИАДВОКАТ
ул”Вељко Влаховиќ”    Скопје
(540)

(551) индивидуална
 
кл. 39 - транспорт; пакување и складирање стока,
организирање патувања; сите услуги од оваа
класа во врска со интернет што се однесувааат
на интернет или на добиена on-line по пат на
интернет, добивање и ширење на информации во
врска со сите горе наведени услуги
кл. 42 - клубови, ресторани, барови, кафеани;
информативни услуги; овозможување пристап
и изнајмување пристапно време на сметачките
(компјутерските) бази на податоци; изнајмување
сметачи; инсталација и одржување на сметачкиот
софтвер; услуги од сметачкото програмирање
и сметачкото дизајнирање; сите услуги од оваа
класа во врска со сметачите, сметачките апарати
и опрема, сметачко програмирање и сметачки

Trgovski marki

(591) модра, бела, кафена,
чоколадна, драп

жолта,

окер,

црна,

(551) индивидуална
 
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, морска храна;
овошје и зеленчук, сите претходно конзервирани,
сушени, варени или преработени; препарати
направени од сите горе споменати производи;
млечни продукти, смрзнат јогурт; десертни креми,
ладни десерти пијалоци направени од млечни
продукти; супи; слатки производи за мачкање,
вкусни (пикантни) производи за мачкање; салати;
пијалоци, полнила, закуски; готови јадења и
конституенти за јадења; протеински супстанции;
сосови; макала; сé вклучено во класата 29
кл. 30 - ориз паста; жита и житни производи; чај,
кафе, какао; чоколада за пиење, чисто кафе, кафе
екстракти, мешано кафе и цикорија, цикориа и
смеши од цикорија сите за употреба како замена
за кафе; немедицински слатки ( не содржат лекови
состојки ); слаткарски производи, торти, бисквити
овошни сладоледи, сладолед, производи од
сладолед, замрзнати слатки; ладни десерти,
десертни креми, шербет; леб; слатки (тесто за
слатки); пијалоци, полнила; слатки производи за
мачкање вкусни (пикантни) производи за мачкање,
закуски, готови јадења и конституенти за јадења;
чоколада; пици, основа за пица; сосови и преливи
за пици; сосови за тестенини и ориз; салатни
преливи; мајонез; сосови; макала; сé вклучено во
класата 30
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(210) TM 2000/363

гимнастички дресови, маици, трикотажени
предмети за облекување, униформи, француски
капи, цилиндри, чевли, чизми, чизмички, чорапи,
чорапи против потење, шапки, широки појаси

(220) 10/04/2000
(442) 31/12/2004

(731) Претпријатие за трговија на големо и мало,
транспорт и шпедиција „ВРМ” д.о.о Скопје
ул. „Кузман Јосифовски Питу” бр.15/3/17,
1000 Скопје, MK
 ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИАДВОКАТ
ул”Вељко Влаховиќ”    Скопје
(540)

(210) TM 2001/366

(220) 12/04/2001
(442) 31/12/2004

(731) KONSUL LTD
Bul.”Cherni vrah” No.46, Fl.2, ap.9, kv.”Lozenetz”,
Soﬁa, BG
 БЕРИН ДОО СКОПЕ
ул”Јани Лукровски”   Скопје
(540)

(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
 
кл. 18 - вештачка кожа, картон-кожа, футроли за
клучеви, кожни врвки, кутии од кожа или од картон
и кожа, рачни торби, несесери за патување,
обработена кожа, кожа за обложување обувки,
паричници, куфери, патни торби, торби за плажа,
планинарски торби, ранци, рачни торби, колани
од кожа, торби за кампување, торби за патување,
актовки, навлаки за костуми, кожна галантерија,
училишни торби, шевро-кожа
кл. 24 - волнени ткаенини, волнени штофови,
гумирано платно, дамаст, еластични ткаенини,
етикети од ткаенина, жерсеј, животинска кожа,
јоргани, јута за таписерии или за везење, јутени
ткаенини, кадифе, кадифени ткаенини, крпи,
постелнина, свилени ткаенини, вреќи за спиење,
чаршафи за маса од хартија, чаршави за маса,
џепни марамчиња
кл. 25 - блузи, работнички кошули, боди облека,
облека за велосипедисти, влечки, вратоврски,
вратоврски за кошули, горна облека, горни капути,
градници, доколеници, долна облека, долна облека
за впивање пот, домашни фустани, елеци, женски
капи, женски наметки за бања, женски поткошули,
затегнувачи, здолништа, капи за капење, костуми
за капење, машки гаќички за капење, наметки за
бања, чевли за капење, беретки, капути, качулки,
комбинезони за скијање на вода, женска долна
облека, комбинезони, конфекциска облека,
костуми, кошули, одделно направени градни
делови од кошули, крзна, крзнени наметки, кружни
капи, куси блузи, сакоа, куси спортски палта со
качулки, куси чорапи, ленти за глава, манжетни,
манипули, машки гаќи, машки наметки, морнарски
блузи, сандали за бања, наметки за дожд,
наметки, нараквици од волна, обувки за текстил,
обувки, обувки за плажа, обувки за скијање,
обувки за фудбал, крампони на обувки за фудбал,
патики, пелерини, пиџами, планинарски чевли,
платнени чевли, покривки за уши, поткошули,
потници за под пазуви, потздолништа, предмети
за облекување, престилки, пуловери, пуловери
без ракави, ракавици без прсти, ремени, сандали,
свилени шамии, спортски обувки, спотрски куси
панталони, средства против лизгање на обувки,

TM 2001/363

(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
 
кл. 30 - мајонез, кечап (сос), сосови, сос (доматен),
сенф
(210) TM 2001/367

(220) 17/04/2001
(442) 31/12/2004

(731) VIR 1898 d.d.
Skoljic 16, HR-51000 RIJEKA, HR
 ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИАДВОКАТ
ул”Вељко Влаховиќ”    Скопје
(540)

VIR 1898
(551) индивидуална
 
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни
екстракти; конзервирано, сушено и варено овошје
и зеленчук; пелте (желе), џемови, компоти; јајца,
млеко и млечни производи; масла и масти за
јадење
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, надоместоци за кафе; брашно и производи
од жита, леб, колач, слатки, бомбони, сладолед;
мед, сируп од меласа; квасец, прашок за печиво
(за дигање на тестото), сол, сенф, оцет, сосови
(мируди), мирудии; лед за разладување
кл. 32 - пиво; минерални и газирани води како
и други безалкохолни пијалоци; овошни напивки
и овошни сокови; сирупи и други препарати за
правење на напивки

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2000/368

(220) 10/04/2000

11/4, str. 62-170, dekemvri 2004 Skopje 111

(210) TM 2000/369

(220) 11/04/2000

(442) 31/12/2004

(442) 31/12/2004

(731) Друштво за преработка на кафе и трговија
на големо и мало „РИО” Зоран ДООЕЛ увозизвоз
ул.”Тодор Чангов” бр.62, 1000 Скопје, MK
 БЕРИН ДОО СКОПЕ
ул”Јани Лукровски”   Скопје

(731) Друштво за преработка на кафе и трговија
на големо и мало „РИО” Зоран ДООЕЛ увозизвоз
ул.”Тодор Чангов” бр.62, 1000 Скопје, MK
 БЕРИН ДОО СКОПЕ
ул”Јани Лукровски”   Скопје

(540)

(540)

(591) кафена, жолта, бела, црвена, сребрена, окер,
црна

(591) сина, жолта, црвена, кафена, црна, портокалова

(551) индивидуална

(551) индивидуална

 

 

кл. 30 - кафе
(210) TM 2001/368

кл. 30 - кафе
(220) 17/04/2001
(442) 31/12/2004

(731) VIR 1898 d.d.
Skoljic 16, HR-51000 RIJEKA, HR
 ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИАДВОКАТ
ул”Вељко Влаховиќ”    Скопје
(540)

(210) TM 2001/369

(220) 17/04/2001
(442) 31/12/2004

(731) VIR 1898 d.d.
Skoljic 16, HR-51000 RIJEKA, HR
 ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИАДВОКАТ
ул”Вељко Влаховиќ”    Скопје
(540)

VIRKO
(551) индивидуална
(591) жолта, окер, темно-сина
(551) индивидуална
 
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни
екстракти; конзервирано, сушено и варено овошје
и зеленчук; пелте (желе), џемови, компоти; јајца,
млеко и млечни производи; масла и масти за
јадење

 
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни
екстракти; конзервирано, сушено и варено овошје
и зеленчук; пелте (желе), џемови, компоти; јајца,
млеко и млечни производи; масла и масти за
јадење

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, надоместоци за кафе; брашно и производи
од жита, леб, колач, слатки, бомбони, сладолед;
мед, сируп од меласа; квасец, прашок за печиво
(за дигање на тестото), сол, сенф, оцет, сосови
(мируди), мирудии; лед за разладување
кл. 32 - пиво; минерални и газирани води како
и други безалкохолни пијалоци; овошни напивки
и овошни сокови; сирупи и други препарати за
правење на напивки

Trgovski marki

TM 2001/369

112 Glasnik, 11/4, str.62-170, dekemvri 2004 Skopje

(210) TM 2000/372

(220) 11/04/2000
(442) 31/12/2004

(210) TM 2000/373

(220) 11/04/2000
(442) 31/12/2004

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
ИНОСПЕКТАР Зоре ДООЕЛ експорт-импорт
Скопје
ул. Новопроектирана бб, сервисна зона Југ, MK
 МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА АДСкопје
бул”Кочо Рацин”   Скопје

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
ИНОСПЕКТАР Зоре ДООЕЛ експорт-импорт
Скопје
ул. Новопроектирана бб, сервисна зона Југ, MK
 МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА АДСкопје
бул”Кочо Рацин”   Скопје

(540)

(540)

(591) зелена, виолетова, бела, портокалова, светло
сина

(591) светло сина, модра, бела, портокалова

(551) индивидуална

(551) индивидуална

 

 

кл. 32 - безалкохолни пијалоци, пијалоци од
овошје и овошни сокови
(210) TM 2001/372

(220) 17/04/2001

кл. 30 - безалкохолни пијалоци, пијалоци од
овошје и овошни сокови
(210) TM 2001/373

(220) 17/04/2001

(442) 31/12/2004

(442) 31/12/2004

(731) KONSUL LТD
Bul.”Cherni vrah” No.46, Fl.2, ap.9, kv.”Lozenetz”,
Soﬁa, BG
 БЕРИН ДОО СКОПЕ
ул”Јани Лукровски”   Скопје

(731) KONSUL LТD
Bul.”Cherni vrah” No.46, Fl.2, ap.9, kv.”Lozenetz”,
Soﬁa, BG
 БЕРИН ДОО СКОПЕ
ул”Јани Лукровски”   Скопје

(540)

(540)

(591) во сите бои и комбинации
(551)

индивидуална

 
кл. 30 - мајонез, кечап (сос), сосови, сос (домаен),
сенф

TM 2000/372

(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
 
кл. 30 - мајонез, кечап (сос), сосови, сос (домаен),
сенф

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2003/373

(220) 09/06/2003

11/4, str. 62-170, dekemvri 2004 Skopje 113

(210) TM 2000/375

(220) 11/04/2000

(442) 31/12/2004

(442) 31/12/2004

(731) Републички центар за помош на лица со
интелектуална попреченост ПОРАКА - Скопје
ул.”11-ти Октомври” бр.42-а, 1000 Скопје , MK
 МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА АДСкопје
бул”Кочо Рацин”   Скопје

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
ИНОСПЕКТАР Зоре ДООЕЛ експорт-импорт
Скопје
ул. Новопроектирана бб, сервисна зона Југ, MK
 МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА АДСкопје
бул”Кочо Рацин”   Скопје

(540)

(540)

(551) индивидуална
 
кл. 41 - образовни услуги, подготвување настава,
забава, спортски и културни активности
(210) TM 2000/374

(220) 11/04/2000
(442) 31/12/2004

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
ИНОСПЕКТАР Зоре ДООЕЛ експорт-импорт
Скопје
ул. Новопроектирана бб, сервисна зона Југ, MK
 МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА АДСкопје
бул”Кочо Рацин”   Скопје

(591) зелена, портокалова, светла сина
(551) индивидуална
 
кл. 32 безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје,
овошни сокови

(540)

(210) TM 2000/379

(220) 11/04/2000
(442) 31/12/2004

(731) Syngenta Limited
Syngenta European Regional Centre, Priestley Road,
Surrey Research Park, Guildford, Surrey GU2 7YH,
UK
 БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул ‘’Димитар Пандилов’’ бр  Скопје
(540)

CALLISTO
(551) индивидуална
 
(591) зелена, окер, црвена
(551) индивидуална
 
кл. 32 - безалкохолни пијалоци, пијалоци од
овошје и овошни сокови

Trgovski marki

кл. 1 - хемикалии за употреба во земјоделството,
хортикултурата и шумарството; средства за
подобрување на плодноста и ѓубривата средства
за регулирање на растот на билките; препарати
за третман на семето
кл. 5 - хербициди, инсектициди, фунгициди,
пестициди,
родентициди,
препарати
за
уништување штетници и коров

TM 2000/379

114 Glasnik, 11/4, str.62-170, dekemvri 2004 Skopje

(210) TM 2000/380

(220) 11/04/2000

(210) TM 2000/381

(220) 11/04/2000

(442) 31/12/2004

(442) 31/12/2004

(731) АГРОПЛОД АД во мешовита сопственост за
производство, преработка и промет, увозизвоз
ул. „29 Ноември” бр.4, Ресен, MK
 БЕРИН ДОО СКОПЕ
ул”Јани Лукровски”   Скопје

(731) АГРОПЛОД АД во мешовита сопственост за
производство, преработка и промет, увозизвоз
ул. „29 Ноември” бр.4, Ресен, MK
 БЕРИН ДОО СКОПЕ
ул”Јани Лукровски”   Скопје

(540)

(540)

(591) кафена, бела, црвена,
портокалова, зелена

сива,

жолта,

црна,

(591) кафена, бела, црвена,
портокалова, зелена

(551) индивидуална

(551) индивидуална

 

 

кл. 30 - чоколада, какао, жита (снегулки од сушени
жита)
(210) TM 2001/380

(220) 18/04/2001

(540)

жолта,

црна,

кл. 30 - чоколада, какао, жита (снегулки од сушени
жита)
(210) TM 2000/382

(442) 31/12/2004
(731) Д.П.Т.У. „РИМЕС”- Д.О.О.
ул. Јани Лукровски бр.5, 1000 Скопје, MK

сина,

(220) 12/04/2000
(442) 31/12/2004

(731) Акционерско друштво за производство на
брашно, ориз, тестенини сточна храна и промет
на мало и големо ЖИТО СКОПЈЕ - Скопје
ул.”Орце Николов” бр.75, 1000 Скопје, MK
 ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИАДВОКАТ
ул”Вељко Влаховиќ”    Скопје
(540)

(591) црвена и бела
(551) индивидуална
 
кл. 29 - месо; живина; месни преработки

(591) жолта, окер, сина, зелена, црвена, бела, сива,
црна
(551) индивидуална
 
кл. 30 - јадења врз база на брашно, најфино
пченкарно брашно, јуфки, макарони, палачинки,

TM 2000/380

Trgovski marki

Glasnik,

пица, равиоли, (тестенини), лазањи (тестенини),
ситни јуфки, тестенини, тестенини за исхрана,
ферменти за тесто, шпагети
(210) TM 2001/382

11/4, str. 62-170, dekemvri 2004 Skopje 115

(551) индивидуална
 
кл. 3 - козметички производи, козметички креми,
креми, креми за кожа, креми за лице (дневни и
ноќни), креми за раце

(220) 18/04/2001
(442) 31/12/2004

(731) VINDIJA Prehrambena industrija d.d.
Medimurska 6, HR-42000 VARAZDIN, HR
 ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИАДВОКАТ
ул”Вељко Влаховиќ”    Скопје
(540)

(210) TM 2001/383

(220) 18/04/2001
(442) 31/12/2004

(731) VINDIJA Prehrambena industrija d.d.
Medimurska 6, HR-42000 VARAZDIN, HR
 ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИАДВОКАТ
ул”Вељко Влаховиќ”    Скопје
(540)

VINDIKTA
(551) индивидуална
(591) жолта, црвена, бела и темно-зелена

 
кл. 32 - минерални и газирани води како и други
безалкохолни пијалоци; овошни напивки и овошни
сокови; сирупи и други приправки (препарати) за
подготвување напивки

(551) индивидуална
 
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни
екстракти; конзервирано, сушено и варено овошје
и зеленчук; пелте (пифтја, желе), џемови, компоти;
јајца, млеко и млечни производи; масла и масти
зајадење
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, надоместоци за кафе; брашно и производи
од жита, леб, колач, слатки, бомбони, сладолед;
мед, сируп од меласа; квасец, прашок за печиво
(за дигање на тестото), сол, сенф, оцет, сосови
(мирудии), мирудии; лед за разладување
кл. 32 - пиво; минерални и газирани води како и
други безалкохолни пијалоци; овошни напивки
и овошни сокови; сирупи и други препарати за
правење напивки
(210) TM 2000/383

(210) TM 2000/384

(220) 12/04/2000
(442) 31/12/2004

(731) Акционерско друштво за производство на
брашно, ориз, тестенини сточна храна и промет
на мало и големо ЖИТО СКОПЈЕ - Скопје
ул.”Орце Николов” бр.75, 1000 Скопје, MK
 ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИАДВОКАТ
ул”Вељко Влаховиќ”    Скопје
(540)

(220) 12/04/2000
(442) 31/12/2004

(731) Претпријатие за производство, промет и
услуги, извоз-увоз „ЕСТЕТИКА КОЗМЕТИКА
ЛОРИ” д.о.о Скопје
ул.”Цветан Димов” бр.33, локал 14,
1000 Скопје, MK
 БЕРИН ДОО СКОПЕ
ул”Јани Лукровски”   Скопје
(540)

(591) во сите бои и комбинации
(554) тридимензионална

Trgovski marki

(591) црвена, бела, жолта
(551) индивидуална
 
кл. 30 - бадемово тесто, бисквити, јадења врз база
на брашно, најфино пченкарно брашно, брашно
од синап, бриоши (печиво), вафли, гриз, двопек,
екстракти на слад за употреба во исхраната,
приправки од жита, снегулки од сушено жито,
брашно од жито, продукти врз база на зоб, зоб
(истолчен), зоб (исчистен), зобени снегулки,
зобено брашно, јачмен (лупен), јачмен (толчен),
јачмено брашно, јуфки, квасец, кечап, леб,
мајонез, макарони, месни пити, мирудии, мирудии
ароматични, некиснет леб, ориз, оцет, палачинки,
бомбони, пиперка (мирудија), пица (тесто),
прехранбено брашно пржена пченка, пченкарни
пуканки, пченкарни снегулки, пченкарно брашно,
пченкарно брашно за луѓето, равиоли (тестенина),
лазањи (тестенина), сендвичи, сенф, ситни
јуфки, скроб за преупотреба во исхраната, скроб
за употреба во исхраната, екстрат на слад за
исхрана, слаткарски производи, сладолед, тесто
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за слатки, брашно од соја, сол за конзервирање,
сол за во јадење, сосови, стапчиња слатки,
брашно од тапиока, тестенини, тестенини за
исхрана, торти, фабрика за брашно (производи
на фабрика за брашно), ферменти за тесто, фино
ситно печиво, цимет (мирудија), црн пипер, чајни
слатки (мињони), шеќер, жолт шеќер за употреба
во исхрана, шеќерни производи, шпагети
(210) TM 2001/384

млеко за исхрана, шеќер, ориз, тапиока, саго,
надоместоци за кафе; брашно и производи од
жита, зобени снегулки, зобено брашно, жита
(снегулки од сушени жита), пченкарни снегулки,
леб, колач, слатки, бомбони, сладолед; замрзната
павлака (слатка), мед, нишесте (пудинзи); сируп
од меласа; квасец, прашок за печиво (за дигање
на тестото), сол, сенф, оцет, сосови (мирудии),
сос од патлиџани (кечап), мајонези, мирудии; лед
за разладување

(220) 18/04/2001
(442) 31/12/2004

(731) VINDIJA Prehrambena industrija d.d.
Medimurska 6, HR-42000 VARAZDIN, HR
 ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИАДВОКАТ
ул”Вељко Влаховиќ”    Скопје
(540)

(210) TM 2001/386

(220) 18/04/2001
(442) 31/12/2004

(731) VINDIJA Prehrambena industrija d.d.
Medimurska 6, HR-42000 VARAZDIN, HR
 ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИАДВОКАТ
ул”Вељко Влаховиќ”    Скопје
(540)

(591) жолта, црвена, бела, светло-зелена, темно-зелена
и црна
(551) индивидуална

светло-зелена,

темно-зелена,

(551) индивидуална
 

 
кл. 32 - минерални, газирани и негазирани води
(210) TM 2001/385

(591) жолта, бела,
кафена

(220) 18/04/2001
(442) 31/12/2004

(731) VINDIJA Prehrambena industrija d.d.
Medimurska 6, HR-42000 VARAZDIN, HR
 ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИАДВОКАТ
ул”Вељко Влаховиќ”    Скопје
(540)

(591) жолта, бела и темно-зелена
(551) индивидуална
 
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни
екстракти; конзервирано, сушено и варено овошје
и зеленчук; пелте (пифтja, желe), џемови, компоти;
јајца, млеко и млечни производи; млечни напивки
во кои преовладува млекото: јогурт, кефир,
сирења, биена павлака, павлака, кајмак за путер,
путер, маргарин; масла и масти за јадење

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни
екстракти; конзервирано, сушено и варено овошје
и зеленчук; пелте (пифтја, желе), џемови, компоти;
јајца, млеко и млечни производи; млечни напивки
во кои преовладува млекото: јогурт, кефир,
сирења, биена павлака, павлака, кајмак за путер,
путер, маргарин; масла и масти зајадење
кл. 30 - кафе, пијалоци на база на кафе, чај,
какао, какао (пијалоци на база на какао), какао
со млеко, чоколадно млеко, кашички на база на
млеко за исхрана, шеќер, ориз, тапиока, саго,
надоместоци за кафе; брашно и производи од
жита, зобени снегулки, зобено брашно, жита
(снегулки од сушени жита), пченкарни снегулки,
леб, колач, слатки, боmбони, сладолед; замрзната
павлака (слатка), мед, нишесте (пудинзи); сируп
од меласа; квасец, прашок за печиво (за дигање
на тестоto), сол, сенф, оцет, сосови (мирудии), сос
од патлиџани (кечап), мајонези, мирудии; лед за
разладување
кл. 32 - пиво,минерални и газирани води како и
останати безалкохолни пијалоци; овошни напивки
и овошни сокови; сирупи и останати приправки
(препарати) за подготвување напивки

кл. 30 - кафе, пијалоци на база на кафе, чај,
какао, какао (пијалоци на база на какао), какао
со млеко, чоколадно млеко, кашички на база на
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кл. 30 - кафе, пијалоци на база на кафе, чај,
какао, какао (пијалоци на база на какао), какао
со млеко, чоколадно млеко, кашички на база на
млеко за исхрана, шеќер, ориз, тапиока, саго,
надоместоци за кафе; брашно и производи од
жита, зобени снегулки, зобено брашно, жита
(снегулки од сушени жита), пченкарни снегулки,
леб, колач, слатки, боmбони, сладолед; замрзната
павлака (слатка), мед, нишесте (пудинзи); сируп
од меласа; квасец, прашок за печиво (за дигање
на тестоto), сол, сенф, оцет, сосови (мирудии), сос
од патлиџани (кечап), мајонези, мирудии; лед за
разладување

(220) 18/04/2001
(442) 31/12/2004

(731) VINDIJA Prehrambena industrija d.d.
Medimurska 6, HR-42000 VARAZDIN, HR
 ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИАДВОКАТ
ул”Вељко Влаховиќ”    Скопје
(540)

кл. 32 - минерални и газирани води како и останати
безалкохолни пијалоци; овошни напивки и овошни
сокови; концентрати од екстракт за подготвување
пијалоци, сирупи за подготвување пијалоци,
безалкохолни овошни екстракти, билни сокови

(551) индивидуална
 
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни
екстракти; конзервирано, сушено и варено овошје
и зеленчук; пелте (пифтја, желе), џемови, компоти;
јајца, млеко и млечни производи; млечни напивки
во кои преовладува млекото: јогурт, кефир,
сирења, биена павлака, павлака, кајмак за путер,
путер, маргарин; масла и масти зајадење
кл. 30 - кафе, пијалоци на база на кафе, чај,
какао, какао (пијалоци на база на какао), какао
со млеко, чоколадно млеко, кашички на база на
млеко за исхрана, шеќер, ориз, тапиока, саго,
надоместоци за кафе; брашно и производи од
жита, зобени снегулки, зобено брашно, жита
(снегулки од сушени жита), пченкарни снегулки,
леб, колач, слатки, боmбони, сладолед; замрзната
павлака (слатка), мед, нишесте (пудинзи); сируп
од меласа; квасец, прашок за печиво (за дигање
на тестоto), сол, сенф, оцет, сосови (мирудии), сос
од патлиџани (кечап), мајонези, мирудии; лед за
разладување
кл. 32 - пиво,минерални и газирани води како и
останати безалкохолни пијалоци; овошни напивки
и овошни сокови; сирупи и останати приправки
(препарати) за подготвување напивки
(210) TM 2001/388

(220) 18/04/2001
(442) 31/12/2004

(731) VINDIJA Prehrambena industrija d.d.
Medimurska 6, HR-42000 VARAZDIN, HR
 ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИАДВОКАТ
ул”Вељко Влаховиќ”    Скопје
(540)

(210) TM 2001/389

(220) 18/04/2001
(442) 31/12/2004

(731) VINDIJA Prehrambena industrija d.d.
Medimurska 6, HR-42000 VARAZDIN, HR
 ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИАДВОКАТ
ул”Вељко Влаховиќ”    Скопје
(540)

(551) индивидуална
 
кл. 29 - конзервирано, сушено и варено овошје и
зеленчук; пелте (пифтја, желе), џемови, компоти;
јајца, млеко и млечни производи; млечни напивки
во кои преовладува млекото:
јогурт, кефир,
сирења, биена павлака, павлака, кајмак за путер,
путер, маргарин; масла и масти за јадење
кл. 30 - кафе, пијалоци на база на кафе, чај,
какао, какао (пијалоци на база на какао), какао
со млеко, чоколадно млеко, кашички на база на
млеко за исхрана, шеќер, ориз, тапиока, саго,
надоместоци за кафе; брашно и производи од
жита, зобени снегулки, зобено брашно, жита
(снегулки од сушени жита), пченкарни снегулки,
леб, колач, слатки, бомбони, сладолед; замрзната
павлака (слатка), мед, нишесте (пудинзи); сируп
од меласа; квасец, прашок за печиво (за дигање
на тестото), сол, сенф, оцет, сосови (мирудии), сос
од патлиџани (кечап), мајонези, мирудии; мраз за
разладување

(551) индивидуална
 
кл. 29 - конзервирано, сушено и варено овошје
и зеленчук; пелте (прифтја, желе), џемоби
компити;јајца, млеко и млечни производи;млечни
напивки во кои преовладува млекото: јогурт,
кефир, сирења, биена павлака, павлака, кајмак за
путер, путер, маргарин;масла и масти за јадење
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(210) TM 2001/390

(220) 18/04/2001

(210) TM 2001/392

(220) 18/04/2001

(442) 31/12/2004

(442) 31/12/2004

(731) VINDIJA Prehrambena industrija d.d.
Medimurska 6, HR-42000 VARAZDIN, HR
 ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИАДВОКАТ
ул”Вељко Влаховиќ”    Скопје

(731) KOKA d.d.
Jalkovecka b.b., HR-42000 VARAZDIN, HR
 ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИАДВОКАТ
ул”Вељко Влаховиќ”    Скопје

(540)

(540)

FILHARMONIJA

DIJETALKA

(551) индивидуална

(551) индивидуална

 

 

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни
екстрати; конзервирано, сушено и варено овошје
и зеленчук; пелте (пифтја, желе), џемови, компоти;
јајца, млеко и млечни производи; масла и масти
за јадење
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, надоместоци за кафе; брашно и производи
од жита, леб, колач, слатки, бомбони, сладолед;
мед, сируп од меласа; квасец, прашок за печиво
(за дигање на тестоto), сол, сенф, оцет, сосови
(mirudii), мирудии; мраз за разладување
(210) TM 2001/391

(220) 18/04/2001
(442) 31/12/2004

(731) VINDIJA Prehrambena industrija d.d.
Medimurska 6, HR-42000 VARAZDIN, HR
 ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИАДВОКАТ
ул”Вељко Влаховиќ”    Скопје

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; сите видови
на конзервирани и неконзервирани производи
од истите; прехранбени продукти од животинско
потекло, месни екстрати; конзервирано, сушено и
варено овошје и зеленчук; пелте ( пифтија, желе ),
џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи;
масла и масти за јадење
(210) TM 2001/393

(220) 18/04/2001
(442) 31/12/2004

(731) KOKA d.d.
Jalkovecka b.b., HR-42000 VARAZDIN, HR
 ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИАДВОКАТ
ул”Вељко Влаховиќ”    Скопје
(540)

(540)

SCALA
(551) индивидуална
 
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни
екстрати; конзервирано, сушено и варено овошје и
зеленчук; пелте (пифтија, желе), џемови, компоти;
јајца, млеко и млечни производи; масла и масти
за јадење
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, надоместоци за кафе; брашно и производи
од жита, леб, колач, слатки, бомбони, сладолед ;
мед, сирупи од меласа; квасец, прашок за печиво
(за дигање на тестото), сол, сенф, оцет, сосови
(мирудии), мирудии; мраз за разладување

TM 2001/390

(591) жолта, црвена, бела, црна, темно-зелена и
портокалова
(551) индивидуална
 
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; сите видови
на конзервирани и неконзервирани производи
од истите; прехранбени продукти од животинско
потекло, месни екстрати; конзервирано, сушено и
варено овошје и зеленчук; пелте ( пифтија, желе ),
џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи;
масла и масти за јадење
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(210) TM 2001/396

(220) 18/04/2001

(442) 31/12/2004

(442) 31/12/2004

(731) KOKA d.d.
Jalkovecka b.b., HR-42000 VARAZDIN, HR
 ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИАДВОКАТ
ул”Вељко Влаховиќ”    Скопје

(731) KOKA d.d.
Jalkovecka b.b., HR-42000 VARAZDIN, HR
 ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИАДВОКАТ
ул”Вељко Влаховиќ”    Скопје

(540)

(540)

DELKO

POLIKO

(551) индивидуална

(551) индивидуална

 

 

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; сите видови
на конзервирани и неконзервирани производи
од истите; прехранбени продукти од животинско
потекло, месни екстрати; конзервирано, сушено и
варено овошје и зеленчук; пелте ( пифтија, желе ),
џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи;
масла и масти за јадење
(210) TM 2001/395

(220) 18/04/2001

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; сите видови
на конзервирани и неконзервирани производи
од истите; прехраnбени продукти од животинско
потекло, месни екстрати; конзервирано, сушено и
варено овошје и зеленчук; пелте ( пифтиja, желe ),
џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи;
масла и масти за јадење
(210) TM 2001/397

(442) 31/12/2004

(220) 18/04/2001
(442) 31/12/2004

(731) KOKA d.d.
Jalkovecka b.b., HR-42000 VARAZDIN, HR
 ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИАДВОКАТ
ул”Вељко Влаховиќ”    Скопје

(731) KOKA d.d.
Jalkovecka b.b., HR-42000 VARAZDIN, HR
 ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИАДВОКАТ
ул”Вељко Влаховиќ”    Скопје

(540)

(540)

(591) жолта, црвена,
портокалова

бела,

црна,

темно-зелена,

(591) жолта, црвена, бела, црна, темно-зелена и
портокалова

(551) индивидуална

(551) индивидуална

 

 

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; сите видови
на конзервирани и неконзервирани производи
од истите; прехраnбени продукти од животинско
потекло, месни екстрати; конзервирано, сушено и
варено овошје и зеленчук; пелте ( пифтиja, желe ),
џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи;
масла и масти за јадење

Trgovski marki

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; сите видови
на конзервирани и неконзервирани производи
од истите; прехраnбени продукти од животинско
потекло, месни екстрати; конзервирано, сушено и
варено овошје и зеленчук; пелте ( пифтиja, желe ),
џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи;
масла и масти за јадење
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(210) TM 2001/398

(220) 18/04/2001

(210) TM 2001/400

(220) 18/04/2001

(442) 31/12/2004

(442) 31/12/2004

(731) KOKA d.d.
Jalkovecka b.b., HR-42000 VARAZDIN, HR
 ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИАДВОКАТ
ул”Вељко Влаховиќ”    Скопје

(731) KOKA d.d.
Jalkovecka b.b., HR-42000 VARAZDIN, HR
 ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИАДВОКАТ
ул”Вељко Влаховиќ”    Скопје

(540)

(540)

DIMCEK

MOZAIKO

(551) индивидуална

(551) индивидуална

 

 

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; сите видови
на конзервирани и неконзервирани производи
од истите; прехранбени продукти од животинско
потекло, месни екстрати; конзервирано, сушено и
варено овошје и зеленчук; пелте ( пифтија, желе ),
џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи;
масла и масти за јадење
(210) TM 2001/399

(220) 18/04/2001

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; сите видови
на конзервирани и неконзервирани производи
од истите; прехранбени продукти од животинско
потекло, месни екстрати; конзервирано, сушено и
варено овошје и зеленчук; пелте ( пифтија, желе ),
џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи;
масла и масти за јадење
(210) TM 2001/401

(442) 31/12/2004

(220) 18/04/2001
(442) 31/12/2004

(731) KOKA d.d.
Jalkovecka b.b., HR-42000 VARAZDIN, HR
 ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИАДВОКАТ
ул”Вељко Влаховиќ”    Скопје

(731) KOKA d.d.
Jalkovecka b.b., HR-42000 VARAZDIN, HR
 ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИАДВОКАТ
ул”Вељко Влаховиќ”    Скопје

(540)

(540)

(591) жолта, црвена, бела,
портокалова, кафена

црна,

темно-зелена,

(591) жолта, црвена, бела, црна,
портокалова и темно-црвена

(551) индивидуална

(551) индивидуална

 

 

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; сите видови
на конзервирани и неконзервирани производи
од истите; прехранбени продукти од животинско
потекло, месни екстрати; конзервирано, сушено и
варено овошје и зеленчук; пелте ( пифтија, желе ),
џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи;
масла и масти за јадење

TM 2001/398

темно-зелена,

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; сите видови
на конзервирани и неконзервирани производи
од истите; прехранбени продукти од животинско
потекло, месни екстрати; конзервирано, сушено и
варено овошје и зеленчук; пелте ( пифтија, желе ),
џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи;
масла и масти за јадење

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2001/402
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путер, кајмак за путер; јајца, масла за јадење,
масти, желиња, џемови, компоти, конзервирано,
сушено и варено овошје и зеленчук, јогурт, кефир,
сирења, биена павлака, павлака, супи, замрзната
павлака, состојки за подготвување супи, месо,
риба, живина и дивеч, посебно месо и месни
преработки од живина, месни екстракти

(220) 18/04/2001
(442) 31/12/2004

(731) KOKA d.d.
Jalkovecka b.b., HR-42000 VARAZDIN, HR
 ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИАДВОКАТ
ул”Вељко Влаховиќ”    Скопје

кл. 30 - чаеви, чоколадно млеко, сенф, кашичка
од млеко за исхрана, какао (пијалоци од какао),
какао со млеко, кафе (пијалоци од кафе), кечап
(сос), пченкарни снегулки, мајонези, мед, пудинзи,
сосови, сладолед, слаткарски производи, мирудии,
шеќер, ориз, надоместоци за кафе; брашно и
производи од жита, леб, колач, бомбони, сируп од
меласа; квасец, прашок за печиво (за дигање на
тестото), сол, оцет, сосови

(540)

CEKIN MARINADA
(551) индивидуална
 
кл. 30 - сосови и мирудии, пресол и смеши за
пресол
(210) TM 2001/403

кл. 31 - земјоделски, градинарски, шумски
производи и бобинки, живи животни, особено
живина, јајца за насад, свежо овошје и зеленчук,
семиња, природни билки

(220) 18/04/2001
(442) 31/12/2004

кл. 32 - безалкохолни пијалоци, безалкохолни
овошни екстракти, билни сокови (напивки),
газирани пијалоци (прашок за газирани пијалоци),
минерални и газирани води, концентрирани
екстракти за подготвување напивки, лимонади,
сирупи за лимонади, концентрати од екстракти
за подготвување пијалоци, пијалоци од сурутка,
овошни напивки без алкохол, овошни сокови, сите
видови пива

(731) KOKA d.d.
Jalkovecka b.b., HR-42000 VARAZDIN, HR
 ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИАДВОКАТ
ул”Вељко Влаховиќ”    Скопје
(540)

MESNA PISANICA

кл. 35 - увоз-извоз (агенции за увоз-извоз)

(551) индивидуална

кл. 40 - обработка на продукти во прехранбената
индустрија, конзервирање продукти и пијалоци

 
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; сите видови
конзервирани и неконзервирани производи од
истите; прехранбени продукти од животинско
потелко, месни екстрати; пифтии (желе)
(210) TM 2001/404

кл. 42 - услуги на ресторани, самопослужување,
кантини, услуги на установи што се бават со
набавка и подготвување храна и пијалоци готови
за потрошувачка, услуги во врска со осигурување
сместување во хотели, пансиони, одморалишта и
кампови

(220) 18/04/2001
(442) 31/12/2004

(731) KOKA d.d.
Jalkovecka b.b., HR-42000 VARAZDIN, HR
 ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИАДВОКАТ
ул”Вељко Влаховиќ”    Скопје
(540)

(210) TM 2001/405

(220) 18/04/2001
(442) 31/12/2004

(731) KOKA d.d.
Jalkovecka b.b., HR-42000 VARAZDIN, HR
 ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИАДВОКАТ
ул”Вељко Влаховиќ”    Скопје
(540)

(591) жолта, црвена, бела, црна, темно-зелена и
портокалова
(551) индивидуална
 
кл. 5 - диететски материи за медицински потреби;
храна за доенчиња, леб за дијабетичари, лековити
треви и чаеви
кл. 29 - млеко, млечни производи, млечни напивки
во кои преовладува млеко, сурутка, маргарин,

Trgovski marki

(551) индивидуална
 
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; сите видови
на конзервирани и неконзервирани производи
од истите; прехрамбени продукти од животинско

TM 2001/405
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потекло, месни екстрати; конзервирано, сушено и
варено овошје и зеленчук; пелте ( пифтија, желе ),
џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи;
масла и масти за јадење
(210) TM 2001/406

(220) 18/04/2001
(442) 31/12/2004

(731) Друштво за преработка на кафе и трговија на
големо и мало РИО ДООЕЛ
ул. Тодор Чангов бр. 62, 1000 Скопје, , MK
 БЕРИН ДОО СКОПЕ
ул”Јани Лукровски”   Скопје

(210) TM 2001/408

(220) 18/04/2001
(442) 31/12/2004

(731) Друштво за преработка на кафе и трговија на
големо и мало РИО ДООЕЛ
ул. Тодор Чангов бр. 62, 1000 Скопје, MK
 БЕРИН ДОО СКОПЕ
ул”Јани Лукровски”   Скопје
(540)

(540)

(591) црвена, златна и црна
(551) индивидуална

(591) виолетова, сина, кафена, црна, црвена, бела и
сива

 
кл. 30 - кафе
(210) TM 2001/407

(551) индивидуална
(220) 18/04/2001

 
кл. 30 - чоколадни напивки, чоколада

(442) 31/12/2004
(731) Друштво за преработка на кафе и трговија на
големо и мало РИО ДООЕЛ
ул. Тодор Чангов бр. 62, 1000 Скопје, MK
 БЕРИН ДОО СКОПЕ
ул”Јани Лукровски”   Скопје
(540)

(210) TM 2001/409

(220) 18/04/2001
(442) 31/12/2004

(731) Друштво за преработка на кафе и трговија на
големо и мало РИО ДООЕЛ
ул. Тодор Чангов бр. 62, 1000 Скопје, MK
 БЕРИН ДОО СКОПЕ
ул”Јани Лукровски”   Скопје
(540)

(591) розова, кафена, црна, сива, портокалова, бела и
окер
(551) индивидуална
 
кл. 30 - кафе

TM 2001/406

(591) црвена, златна, црна, сина, жолта, портокалова и
бела
(551) индивидуална
 
кл. 30 - кафе

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2001/410

(220) 18/04/2001
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(210) TM 2001/412

(220) 19/04/2001

(442) 31/12/2004
(731) Друштво за преработка на кафе и трговија на
големо и мало РИО ДООЕЛ
ул. Тодор Чангов бр. 62, 1000 Скопје, MK
 БЕРИН ДОО СКОПЕ
ул”Јани Лукровски”   Скопје
(540)

(442) 31/12/2004
(731) „ЈАКА - 80” АД Радовиш ОЕ Развој
ул. Маршал Тито бр. 2, Радовиш, MK
 БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул ‘’Димитар Пандилов’’ бр  Скопје
(540)

ELEMENTS
(551) индивидуална
 
кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење; препарати за чистење, полирање,
рибање и нагризување; сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса; препарати за нега на забите

(591) златна, црвена, црна, бела и сива
(551) индивидуална

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

 
кл. 30 - кафе
(210) TM 2001/411

(220) 18/04/2001
(442) 31/12/2004

(731) Друштво за преработка на кафе и трговија на
големо и мало РИО ДООЕЛ
ул. Тодор Чангов бр. 62, 1000 Скопје, MK
 БЕРИН ДОО СКОПЕ
ул”Јани Лукровски”   Скопје
(540)

(210) TM 2001/413

(220) 19/04/2001
(442) 31/12/2004

(731) Mars, Incorporated
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US
 БИНСО ДОО СКОПЕ
ул „Народен фронт”   Скопје
(540)

MILKY WAY ZG
(551) индивидуална
 

(591) кафена, црна, жолта, црвена, бела и сива
(551) индивидуална
 
кл. 30 - кафе

Trgovski marki

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, морска храна;
овошје и зеленчук, сите претходно конзервирани,
сушени, варени или преработени; препарати
направени од сите горе споменати производи;
млечни продукти, смрзнат јогурт; десертни креми,
ладни десерти; пијалоци направени од млечни
продукти; супи; слатки производи за мачкање,
вкусни (пикантни) производи за мачкање; салати;
пијалоци, полнила, закуски; готови јадења и
конституенти за јадења; протеински супстанции;
сосови; макала; се вклучено во класата 29
кл. 30 - ориз, паста (тестенини); жита и житни
производи; чај, кафе, какао; чоколада за пиење,
чисто кафе, кафе екстракти, мешано кафе и
цикорија, цикорија и смеши од цикорија, сите за
употреба како замена за кафе; немедицински
слатки (слатки кои не содржат лекови ); слаткарски
производи; торти, бисквити; овошни сладоледи,
сладолед, производи од сладолед, замрзнати
слатки; ладни десерти, десертни креми, шербет;
леб; слатки (тесто за слатки); пијалоци, полнила;
слатки производи за мачкање, вкусни (пикантни)

TM 2001/413
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производи за мачкање, закуски, готови јадења и
конституенти за јадења; чоколада; пици, основа
за пица; сосови и преливи за пици; сосови за
тестенини и ориз; салатни преливи; мајонез;
сосови; макала; се вклучено во класата 30
(210) TM 2001/414

(220) 19/04/2001
(442) 31/12/2004

(731) Mars, Incorporated
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US
 БИНСО ДОО СКОПЕ
ул „Народен фронт”   Скопје
(540)

(210) TM 2001/416

(220) 19/04/2001
(442) 31/12/2004

(731) Schering AG
Mullerstrasse 178, 13353 Berlin, DE
 БИНСО ДОО СКОПЕ
ул „Народен фронт”   Скопје
(540)

IRAGENTIX
(551) индивидуална

MILKY WAY ZERO GRAVITY

 
кл. 5 - фармацевтски препарати за третман на
ракот

(551) индивидуална

кл. 10 - радиоактивно збогатени импланти за
третман на ракот

 
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, морска храна;
овошје и зеленчук, сите претходно конзервирани,
сушени, варени или преработени; препарати
направени од сите горе споменати производи;
млечни продукти, смрзнат јогурт; десертни креми,
ладни десерти; пијалоци направени од млечни
продукти; супи; слатки производи за мачкање,
вкусни (пикантни) производи за мачкање; салати;
пијалоци, полнила, закуски; готови јадења и
конституенти за јадења; протеински супстанции;
сосови; макала; сé вклучено во класата 29
кл. 30 - ориз, паста (тестенини); жита и житни
производи; чај, кафе, какао; чоколада за пиење,
чисто кафе, кафе екстракти, мешано кафе и
цикорија, цикорија и смеши од цикорија, сите за
употреба како замена за кафе; немедицински
слатки (слатки кои не содржат лекови ); слаткарски
производи; торти, бисквити; овошни сладоледи,
сладолед, производи од сладолед, замрзнати
слатки; ладни десерти, десертни креми, шербет;
леб; слатки (тесто за слатки); пијалоци, полнила;
слатки производи за мачкање, вкусни (пикантни)
производи за мачкање, закуски, готови јадења и
конституенти за јадења; чоколада; пици, основа
за пица; сосови и преливи за пици; сосови за
тестенини и ориз; салатни преливи; мајонез;
сосови; макала; сé вклучено во класата 30
(210) TM 2001/415

(220) 19/04/2001
(442) 31/12/2004

(210) TM 2001/417

(220) 19/04/2001
(442) 31/12/2004

(731) Schering AG
Mullerstrasse 178, 13353 Berlin, DE
 БИНСО ДОО СКОПЕ
ул „Народен фронт”   Скопје
(540)

RADIOPLETS
(551) индивидуална
 
кл. 5 - фармацевтски препарати за третман на
ракот
кл. 10 - радиоактивно збогатени импланти за
третман на ракот
(210) TM 2001/418

(220) 19/04/2001
(442) 31/12/2004

(731) „KONSUL” LTD
Bul. „Cherni vrah” No.46, Fl.2, ap.9, kv.”Lozenetz”,
Soﬁa, BG
 БЕРИН ДОО СКОПЕ
ул”Јани Лукровски”   Скопје
(540)

(731) Schering AG
Mullerstrasse 178, 13353 Berlin, DE
 БИНСО ДОО СКОПЕ
ул „Народен фронт”   Скопје
(540)

XEEVAGENT
(551) индивидуална
 
кл. 5 - фармацевтски препарати за третман на
ракот
кл. 10 - радиоактивно збогатени импланти за
третман на ракот

TM 2001/414

Trgovski marki

Glasnik,

(551) индивидуална

(210) TM 2003/567

 
кл. 30 - мајонез, кечап (сос), сосови, сос (доматен),
сенф
(210) TM 2004/435
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(220) 16/06/2004
(442) 31/12/2004

(220) 07/08/2003
(442) 31/12/2004

(731) Арслан Адеми
ул.Методија Митевски бр.1/5-7,Скопје, MK
(540)

(731) ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП
ул. Марксова бр.101, 7500 Прилеп, MK
 БЕРИН ДОО СКОПЕ
ул”Јани Лукровски”   Скопје
(540)

(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
 
кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење; препарати за чистење, полирање,
рибање и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса, препарати за нега на забите
(210) TM 2003/568

(220) 07/08/2003
(442) 31/12/2004

(591) светло и темно сребрена, темно сина
(551) индивидуална

(731) Арслан Адеми
ул.Методија Митевски бр.1/5-7,Скопје, MK
(540)

 
кл. 34 - тутунски преработки, особено цигари
(210) TM 2004/480

(220) 01/07/2004
(442) 31/12/2004

(731) ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП
ул.”Марксова” бр.101, 7500 Прилеп, MK
 БЕРИН ДОО СКОПЕ
ул”Јани Лукровски”   Скопје
(540)

(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
 
кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење; препарати за чистење, полирање,
рибање и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса, препарати за нега на забите

(591) бела, црвена, сина и златна
(551) индивидуална
 
кл. 34 - тутунски преработки, особено цигари
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(210) TM 2004/855

(220) 05/11/2004
(442) 31/12/2004

(731) ДППУ „МАТТИС” ДООЕЛ експорт - импорт,
Скопје
ул.”Даме Груев” 7/3-8, 1000 Скопје, MK
 БЕРИН ДОО СКОПЕ
ул”Јани Лукровски”   Скопје
(540)

(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
 
кл. 24 - аеростатички балони (ткаенини што не
пропуштаат гас, за аеростатички балони), басма
/ткаенина/, билијарски простирки, бришачи
од текстил, брокат, вез (ткаенини со вцртани
мотиви за везење), волнени ткаенини, волнени
штофови, восочно платно /чаршафи за маса/,
врвки за пердиња, од текстил, газа /ткаенина/,
груба ткаенина од коноп, гумирано платно /не е
за производство на хартиени производи/ дамаст /
ткаенина/, дрогет /ткаенина/, душеци (преслеки за
душеци), душеци (ткаенина за душеци), еластични
ткаенини, еспарто /растение/ (ткаенини од
еспарто), етикети од ткаенина, жерсеј /ткаенина/,
животинска кожа (ткаенини што имитираат
животинска кожа), зефирна ткаенина, знаменца
/не се од хартија/, знамиња, знамиња /не се од
хартија/, ѕидни тапети /од текстилен материјал/,
јоргани /поплуни/, јута за таписерии или за везење,
јутени ткаенини, кадифе, кадифени ткаенини,
капење (руба за капење) со исклучок на предмети
за облекување, коноп (платно од коноп), коноп
(ткаенини од коноп), креп /ткаенина/, крепон /
ткаенина/, крпи, крпи за бришење стакло, крпи /
за маса/ од текстил, крпи /тоалетни/ од текстил,
ленени ткаенини, лепливи ткаенини што се лепат
со топла постапка, мали чаршафи за маса /од
текстил/, марабут /ткаенина за шатори/, молескин
/имитација на марокен/, мрежи за комарци, навлаки
за заштита на мебелот, навлаки за перници,
навлаки за перници /калафи/, неткаен текстилен
материјал, обвиткувачи за душеци, облека
(ткаенина за облека), обувки (ткаенина за обувки),
обувки (ткаенина за поставување на обувките), пај
/волнена ткаенина/, памучни ткаенини, памучно
латно, паркет, пердиња за на врати /од текстилен
материјал/, пердиња од текстил, пердиња од
текстил или од пластични материи, пердуви /
прекривка за нозе/, печатарство (свилена ткаенина
за печатарски матрици), пластични материјали
/сурогати за ткаенини/, платно, платно (фино
квадратно ленено платно), платно за стока, плашт
/наметка/, покривки, покуќнина (заштитни навлаки
за покуќнина), покуќнина (прекривки за покуќнина)
/од пластични материјали/, покуќнина (ткаенина
за покуќнина), постави /ткаенини/, постелнина,
прекривки за кревети, прекривки за нозе /од
пердуви/, прекривки за патување, прекривки од

TM 2004/855

хартија /за кревети/, преслека /платно/, рамија
/кинеска трева/ (ткаенини од рамија), ретки /
ткаенини /со ретки конци/, решето (ретка ткаенина
за решето), сари /женски предмет за облекување/,
свилена ткаенина за печатарски шаблони, свилени
ткаенини, симнување шминка (крпи за симнување
на шминката) од текстилен материјал, сирење
(платно за правење сирење), спиење (вреќи за
спиење) /сошиени, ги заменуваат покривките),
стаклени влакна (ткаенини од стаклени влакна)
за текстилна употреба, стакло (крпи за стакло),
столна галантерија /од текстил/, тафта /свила/,
тил /ткаенина/ткаенина за постави, ткаенина
од груб материјал, ткаенини, ткаенини што
имитираат кожа на животни, тоалетни ракавици,
трико /ткаенина/, тркалезни подметнувачи за
маса /не се од хартија/, филтрирачки текстилни
ткаенини, филц, фланел за санитарна употреба,
фланел /ткаенина/, чаршафи за маса од хартија,
чаршафи за маса /куси и долги/, шапки (постави за
шапки), шевиот /ткаенина/, шишиња (подлоги за
шишиња) /столна галантерија/, џебни марамчиња
/од текстил/
кл. 25 - автомобилисти (облека за автомобилисти),
блузи, блузи /работнички кошули/, боди облека
/облека што се прилепува на телото, бое /
околувратници од пердуви или крзно/, велови /
предмети за облекување/, велосипедисти (облека
за велосипедисти), влечки, вметнати делови
на кошули, внатрешни ѓонови, вратоврски,
вратоврски за кошули, врвови на обувки, габарден
/предмети за облекување/, гаќички со пелени за
доенчиња, гимнастика (гимнастички патики),
горна облека, горни капути /палета/, готови
постави /дел од облека/, градници, доколеници /
гамаши/, долна облека, долна облека за впивање
пот, домашни фустани, ѓонови, елеци, женски
гаќи, женски градници /долна облека/, женски
капи, женски наметки за бања, женски поткошули,
женски шалови од крзно, затегнувачи, затегнувачи
од еластична ткаенина, здолништа, канцеларки
вреќички обложени со крзно /за затоплување
на нозете/ не се за електрично греење, капење
(капи за капење), капење (костуми за капење),
капење (машки гаќички за капење), капење
(наметки за бања), капење (чевли за капење),
капи /беретки/, капути, качулки /предмет за
облекување/, коленици, комбинезони за скијање
на вода, комбинезони /женска долна облека/,
комбинезони /облека/, конфекциска облека,
коприни /мали велови/, костуми, кошули, кошули
(одделно направени градни делови од кошули),
кошули (пластрони за кошули), крзна /предмет
за облекување/, крзнени наметки /палта/, кружни
капи, куси блузи, куси капути /сакоа/, куси
спортски палта со качулки /палета/, куси чорапи,
ленти за глава (детали на облеката), манжетни /
од предмети за облекување/, манипули /украси од
ткаенина што ги носат свештениците на раката,
за време на миса/, машки гаќи, машки наметки,
морнарски блузи /палта/, муфови /предмети за
облекување/, наметки за бања (сандали за бања),
наметки за дожд, наметки /облека/, нараквици
од волна /плетени/, обвивки од текстил, обувки,
обувки (горни делови на обувките), обувки

Trgovski marki

Glasnik,

(кожена лента зашиена на работ на горниот дел
заради зацврстување на ѓонот), обувки (кожени
горни делови на обувките), обувки (метални
делови на обувките), обувки (топуци за обувки),
обувки за плажа, обувки за скијање, обувки за
фудбал, обувки за фудбал (крампони на обувките
за фудбал), патики, пелени за бебиња (не се од
хартија), пелени за новороденчиња, пелени од
текстил, пелерини, периферии за шапки, петици,
пиџами, плажа (обувки за плажа), планинарски
чевли, платнени чевли /чевли за качување/,
подврски (држачи за машки чорапи), појаси /
предмети за облекување/, покривки за уши /
предмети за облекување/, поткошули, потници
за под пазуви, подздолништа, предмети за
облекување, престилки /предмети за облекување/,
пуловери, пуловери без ракави, ракавици без
прсти /работнички ракавици/, ракавици /предмети
за облекување/, колани, сандали, свештеничка
облека (пелерина со качулка), свилени шамии,
сенила за капи, спортски обувки, спортски
шорцеви, средства против лизгање на обувките,
тоги, топуци, трикоа /гимнастички дресови, маици/,
трикотажени предмети за облекување, туника /
предмети за облекување/, униформи, француски
капи, хартиена облека, цилиндри, чевли, чизми,
чизми (горни делови на чизми /сари/), чизмички,
чорапи, чорапи (петици за чорапи), чорапи
(подврски за чорапи), чорапи против потење,
шалови, шамии за на врат, шапки, широки појаси
/ленти/, џебови на облека
кл. 27 - автомобили (ќилимчиња за автомобили),
бришачи за обувки за пред врата, восочни платна
/линолеуми/, гимнастички простирки, када за
бања (простирки што се ставаат пред кадите),
линолеуми, подови (изолациони прекривачи за
подови), подови (прекривки за подови), простирки
за нозе, рогозина, рогозина /чистачи на обувки
за пред врата/, таписерии за ѕидови /не се од
текстил/, трска (простирки од трска), ќилими,
ќилими што не се лизгаат, уметнички ракотворби
(210) TM 2000/1276

(220) 24/10/2000
(442) 31/12/2004

(731) Syngenta Limited
Syngenta European Regional Centre, Priestley Road,
Surrey Research Park, Guildford, Surrey GU2 7YH,
UK
 БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул ‘’Димитар Пандилов’’ бр  Скопје
(540)
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кл. 5 - хербициди, инсектициди, фунгициди,
пестициди, препарати за убивање на стаорци,
препарати за уништување на штетници
(210) TM 2000/1300

(220) 02/11/2000
(442) 31/12/2004

(731) THE GILLETTE COMPANY
Prudential Tower Building, Boston,
Massachusetts 02199, US
 БИНСО ДОО СКОПЕ
ул „Народен фронт”   Скопје
(540)

(551) индивидуална
 
кл. 8 - бричеви и острила за бричеви, инструменти
за бричење, држачи, касети и патрони, при што
сите содржат бричеви; делови и елементи за
сите горенаведени производи; разни алатки и
инструменти; ножарска стока; сите вклучени во
класата 8
(210) TM 2000/1376

(220) 20/11/2000
(442) 31/12/2004

(731) Bates Worldwide, Inc., a Delaware corporation
498 Seventh Avenue, New York, New York 10018,
US
 ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИАДВОКАТ
ул”Вељко Влаховиќ”    Скопје
(540)

(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
 
кл. 35 - рекламно пропагандни и промотивни
услуги за други
(210) TM 2000/1465

(220) 14/12/2000
(442) 31/12/2004

(731) РУЛЕ-ТУРС
ул. Битпазарска 16, MK
(540)

(591) жолта, плава, бела
(551) индивидуална
 
кл. 39 - автобуски превоз
(551) индивидуална

Trgovski marki
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(210) TM 2000/1470

кл. 32 - безалкохолни пријалоци; пијалоци од
овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати
за производство на пијалоци

(220) 15/12/2000
(442) 31/12/2004

(731) НИД „ТАЊА-97” ДООЕЛ МАГАЗИН ИН
ул. ЈНА 3/1-12, 6330 Струга, MK
 БЕРИН ДОО СКОПЕ
ул”Јани Лукровски”   Скопје
(540)

кл. 33 - алкохолни пијалоци (освен пиво)
(210) TM 2000/1477

(220) 19/12/2000
(442) 31/12/2004

(731) ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju,
trgovinu i usluge
ul. Marijana Cavica br.1, Zagreb, HR
 БЕРИН ДОО СКОПЕ
ул”Јани Лукровски”   Скопје

IN
(551) индивидуална

(540)

 
кл. 35 - услуги при продажба на мало со
прехрамбени продукти
кл. 39 - туристички
резервирање хотели,
излети

агенции (со исклучок
пансиони), туристички

кл. 41 - изложби (организирање изложби) во
културни или воспитни цели, клубови (услуги на
клубовите), модни агенции за уметници, натпревари
(организирање натпревари), објавување текстови
(текстови што не се рекламни), планирање
приеми (забава), приредби (изнајмување декор за
приредби), приредби (одржување на приредбите),
разговори (организирање и водење разговори),
разонода
кл. 42 - агенции за сместување (хотели,
пансиони), изложби (осигурување / набавка / на
просторот за изложби), кафеани, модни цртачи
(услуги на модните цртачи), модни извештаи
(информации за модата), пансиони, печатарство,
репортерски услуги, ресторани за брзо и постојано
послужување, хотелски резервации, хотелски
услуги
(210) TM 2000/1473

(220) 18/12/2000
(442) 31/12/2004

(591) темно зелена, зелена, бела, црна,
портокалова, жолта, црвена и кафена

сина,

(551) индивидуална
 
кл. 29 - масла за јадење и масти
(210) TM 2000/1490

(220) 19/12/2000
(442) 31/12/2004

(731) GENETICS INSTITUTE, LLC,
a Delaware Limited Liability Company
87 Cambridge Park Drive, Cambridge,
Massachusetts 02140, US
 БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул ‘’Димитар Пандилов’’ бр  Скопје

(731) ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТРГОВИЈА
„КОМПАНИЈА ЧЕКОРОВИ” ДИВНА И ДР. ДОО
КАВАДАРЦИ
ул. „Едвард Кардељ” бр.11, 1430 Кавадарци, MK
 МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ ДОО Скопје
ул „Апостол Гусларот” бр  Скопје

(540)

(540)

(551) индивидуална
 
кл. 5 - фармацевтски производи
(210) TM 2000/1504

(220) 22/12/2000
(442) 31/12/2004

(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
 
кл. 29 - конзервирано, сушено и варено овошје и
зеленчук; желе, џемови, компоти

TM 2000/1470

(731) Castrol Limited
Burman Castrol House, Pipers Way, Swindon,
Wiltshire SN3 1RE, GB
 БИНСО ДОО СКОПЕ
ул „Народен фронт”   Скопје
(540)

GTD
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(210) TM 2000/1508

 
кл. 4 - индустриски масла и масти; средства за
подмачкување, масла и масти за подмачкување
и влажнење; природни (не хемиски) адитиви
(додатоци)
на
горивата,
средствата
за
подмачкување и масти; средства за апсорбирање
прашина и нечистотии, средства и состави за
влажнење и врзување; средства за осветлување;
погонски масла; масла за пренос (трансмисиски
масла)
(210) TM 2000/1505

(442) 31/12/2004
(731) WYETH
Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940-0874, US
 БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул ‘’Димитар Пандилов’’ бр  Скопје
(540)

MENDUCTOS

(220) 22/12/2000
(442) 31/12/2004

(731) GENETICS INSTITUTE, LLC, a Delaware Limited
Liability Company
87 Cambridge Park Drive, Cambridge, Massachusetts
02140, US
 БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул ‘’Димитар Пандилов’’ бр  Скопје
(540)

(220) 22/12/2000

(551) индивидуална
 
кл. 5 - фармацевтски препарати за промовирање
на растењето на коскени клетки
(210) TM 2000/1509

(220) 22/12/2000
(442) 31/12/2004

(551) индивидуална

(731) WYETH
Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940-0874, US
 БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул ‘’Димитар Пандилов’’ бр  Скопје

 

(540)

INDUCTOS

кл. 5 - фармацевтски препарати за промовирање
на растење на коскени клетки
(210) TM 2000/1506

BIMAXPRO

(220) 22/12/2000
(442) 31/12/2004

(731) GENETICS INSTITUTE, LLC, a Delaware Limited
Liability Company
87 Cambridge Park Drive, Cambridge,
Massachusetts 02140, US
 БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул ‘’Димитар Пандилов’’ бр  Скопје
(540)

 
кл. 5 - фармацевтски препарати за промовирање
на растењето на коскени клетки
(210) TM 2000/1510

(220) 22/12/2000
(442) 31/12/2004

(731) WYETH
Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940-0874, US
 БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул ‘’Димитар Пандилов’’ бр  Скопје

INDUCTEIN
(551) индивидуална
 
кл. 5 - фармацевтски препарати за промовирање
на растењето на коскени клетки
(210) TM 2000/1507

(551) индивидуална

(540)

FACEREL

(220) 22/12/2000
(442) 31/12/2004

(731) WYETH
Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940-0874, US
 БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул ‘’Димитар Пандилов’’ бр  Скопје

(551) индивидуална
 
кл. 5 - фармацевтски препарати за промовирање
на растењето на коскени клетки

(540)

MAXELOS
(551) индивидуална
 
кл. 5 - фармацевтски препарати за промовирање
на растењето на коскени клетки

Trgovski marki

TM 2000/1510
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PREGLEDI
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
(510)

kl. 1

(210)

TM 2001/0287

kl. 3

TM 2000/0383
TM 2001/0029
TM 2001/0041
TM 2001/0090
TM 2001/0259
TM 2001/0260
TM 2001/0261
TM 2001/0262
TM 2001/0299
TM 2001/0316
TM 2001/0332
TM 2001/0412
TM 2003/0567
TM 2003/0568

kl. 4

TM 2000/1504
TM 2001/0182
TM 2001/0183
TM 2001/0303

kl. 5

TM 2000/0379
TM 2000/1276
TM 2000/1490
TM 2000/1505
TM 2000/1506
TM 2000/1507
TM 2000/1508
TM 2000/1509
TM 2000/1510
TM 2001/0003
TM 2001/0020
TM 2001/0021
TM 2001/0026
TM 2001/0027
TM 2001/0030
TM 2001/0033
TM 2001/0034
TM 2001/0035

(210)

TM 2001/0040
TM 2001/0046
TM 2001/0047
TM 2001/0074
TM 2001/0083
TM 2001/0109
TM 2001/0110
TM 2001/0111
TM 2001/0119
TM 2001/0122
TM 2001/0123
TM 2001/0124
TM 2001/0125
TM 2001/0146
TM 2001/0158
TM 2001/0159
TM 2001/0160
TM 2001/0187
TM 2001/0231
TM 2001/0232
TM 2001/0248
TM 2001/0249
TM 2001/0250
TM 2001/0254
TM 2001/0257
TM 2001/0258
TM 2001/0259
TM 2001/0260
TM 2001/0261
TM 2001/0262
TM 2001/0272
TM 2001/0280
TM 2001/0281
TM 2001/0284
TM 2001/0289
TM 2001/0299
TM 2001/0316
TM 2001/0332
TM 2001/0335
TM 2001/0340
TM 2001/0404
TM 2001/0412
TM 2001/0415
TM 2001/0416
TM 2001/0417

TM 2000/0379
TM 2001/0021
TM 2001/0028
TM 2001/0159
TM 2001/0160
TM 2001/0187

kl. 2

Pregledi

(510)

kl. 6

TM 2001/0192

(510)

(210)

TM 2001/0274
TM 2001/0305
TM 2001/0319
kl. 8

TM 2000/1300
TM 2001/0192
TM 2001/0303

kl. 9

TM 2001/0001
TM 2001/0004
TM 2001/0067
TM 2001/0106
TM 2001/0164
TM 2001/0177
TM 2001/0208
TM 2001/0210
TM 2001/0222
TM 2001/0223
TM 2001/0224
TM 2001/0225
TM 2001/0226
TM 2001/0227
TM 2001/0228
TM 2001/0229
TM 2001/0285
TM 2001/0300
TM 2001/0319
TM 2001/0343

kl. 10

TM 2001/0415
TM 2001/0416
TM 2001/0417

kl. 11

TM 2001/0004
TM 2001/0085
TM 2001/0086
TM 2001/0087
TM 2001/0177

kl. 12

TM 2001/0274
TM 2001/0278
TM 2001/0291
TM 2001/0292
TM 2001/0293
TM 2001/0294

kl. 14

TM 2001/0319
Trgovski marki

Glasnik,

(510)

(210)

kl. 16

TM 2001/0004
TM 2001/0106
TM 2001/0155
TM 2001/0173
TM 2001/0174
TM 2001/0175
TM 2001/0177
TM 2001/0222
TM 2001/0223
TM 2001/0224
TM 2001/0225
TM 2001/0226
TM 2001/0227
TM 2001/0228
TM 2001/0229
TM 2001/0285
TM 2001/0303
TM 2001/0319
TM 2001/0322
TM 2001/0324

kl. 17

TM 2001/0028
TM 2001/0287

kl. 18

TM 2000/0363
TM 2001/0114
TM 2001/0291
TM 2001/0292
TM 2001/0293
TM 2001/0319
TM 2001/0336

kl. 20

TM 2001/0303

kl. 21

TM 2001/0303

kl. 24

TM 2000/0363
TM 2001/0114
TM 2001/0303
TM 2004/0855

kl. 25

kl. 26

TM 2000/0363
TM 2001/0051
TM 2001/0291
TM 2001/0292
TM 2001/0293
TM 2001/0294
TM 2001/0319
TM 2001/0331
TM 2001/0336
TM 2004/0855
TM 2001/0114

kl. 27

TM 2004/0855

kl. 28

TM 2001/0274

kl. 29
TM 2000/1473
Trgovski marki

(510)
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(210)

TM 2000/1477
TM 2001/0006
TM 2001/0020
TM 2001/0089
TM 2001/0099
TM 2001/0112
TM 2001/0145
TM 2001/0152
TM 2001/0181
TM 2001/0182
TM 2001/0183
TM 2001/0188
TM 2001/0189
TM 2001/0244
TM 2001/0245
TM 2001/0271
TM 2001/0307
TM 2001/0308
TM 2001/0309
TM 2001/0310
TM 2001/0311
TM 2001/0312
TM 2001/0313
TM 2001/0314
TM 2001/0315
TM 2001/0317
TM 2001/0320
TM 2001/0362
TM 2001/0367
TM 2001/0368
TM 2001/0369
TM 2001/0380
TM 2001/0382
TM 2001/0385
TM 2001/0386
TM 2001/0387
TM 2001/0388
TM 2001/0389
TM 2001/0390
TM 2001/0391
TM 2001/0392
TM 2001/0393
TM 2001/0394
TM 2001/0395
TM 2001/0396
TM 2001/0397
TM 2001/0398
TM 2001/0399
TM 2001/0400
TM 2001/0401
TM 2001/0403
TM 2001/0404
TM 2001/0405
TM 2001/0413
TM 2001/0414
kl. 30

TM 2000/0368
TM 2000/0369

(510)

(210)

TM 2000/0373
TM 2000/0380
TM 2000/0381
TM 2000/0382
TM 2000/0384
TM 2001/0006
TM 2001/0038
TM 2001/0043
TM 2001/0050
TM 2001/0066
TM 2001/0078
TM 2001/0099
TM 2001/0101
TM 2001/0105
TM 2001/0140
TM 2001/0141
TM 2001/0142
TM 2001/0143
TM 2001/0144
TM 2001/0152
TM 2001/0182
TM 2001/0183
TM 2001/0188
TM 2001/0189
TM 2001/0201
TM 2001/0244
TM 2001/0245
TM 2001/0255
TM 2001/0256
TM 2001/0271
TM 2001/0307
TM 2001/0308
TM 2001/0309
TM 2001/0310
TM 2001/0311
TM 2001/0312
TM 2001/0313
TM 2001/0314
TM 2001/0315
TM 2001/0320
TM 2001/0341
TM 2001/0342
TM 2001/0362
TM 2001/0366
TM 2001/0367
TM 2001/0368
TM 2001/0372
TM 2001/0373
TM 2001/0382
TM 2001/0385
TM 2001/0386
TM 2001/0387
TM 2001/0388
TM 2001/0389
TM 2001/0390
TM 2001/0391
TM 2001/0402
TM 2001/0404
Pregledi
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(510)

(210)

TM 2001/0406
TM 2001/0407
TM 2001/0408
TM 2001/0409
TM 2001/0410
TM 2001/0411
TM 2001/0413
TM 2001/0414
TM 2001/0418
kl. 31

TM 2001/0271
TM 2001/0289
TM 2001/0404

kl. 32

TM 2000/0372
TM 2000/0374
TM 2000/0375
TM 2000/1473
TM 2001/0036
TM 2001/0058
TM 2001/0201
TM 2001/0218
TM 2001/0219
TM 2001/0307
TM 2001/0309
TM 2001/0310
TM 2001/0311
TM 2001/0312
TM 2001/0313
TM 2001/0314
TM 2001/0315
TM 2001/0367
TM 2001/0368
TM 2001/0382
TM 2001/0383
TM 2001/0384
TM 2001/0386
TM 2001/0387
TM 2001/0388
TM 2001/0404

kl. 33

TM 2000/1473
TM 2001/0019
TM 2001/0044
TM 2001/0045
TM 2001/0201

kl. 34

TM 2000/0220
TM 2000/0221
TM 2000/0222
TM 2001/0133
TM 2001/0156
TM 2001/0168
TM 2001/0169
TM 2001/0170
TM 2001/0247
TM 2001/0295
TM 2001/0324

Pregledi

(510)

(210)

(510)

TM 2001/0329
TM 2004/0246
TM 2004/0435
TM 2004/0480
kl. 35

TM 2000/1376
TM 2000/1470
TM 2001/0004
TM 2001/0033
TM 2001/0034
TM 2001/0035
TM 2001/0052
TM 2001/0106
TM 2001/0109
TM 2001/0110
TM 2001/0111
TM 2001/0134
TM 2001/0135
TM 2001/0155
TM 2001/0177
TM 2001/0209
TM 2001/0222
TM 2001/0223
TM 2001/0224
TM 2001/0225
TM 2001/0226
TM 2001/0227
TM 2001/0228
TM 2001/0229
TM 2001/0241
TM 2001/0280
TM 2001/0281
TM 2001/0304
TM 2001/0322
TM 2001/0335
TM 2001/0343
TM 2001/0404

kl. 36

TM 2001/0004
TM 2001/0056
TM 2001/0106
TM 2001/0177
TM 2001/0300
TM 2001/0304
TM 2001/0322

kl. 37

TM 2001/0001
TM 2001/0004
TM 2001/0135
TM 2001/0177

kl. 38

TM 2001/0004
TM 2001/0155
TM 2001/0177
TM 2001/0222
TM 2001/0223
TM 2001/0224
TM 2001/0225

(210)

TM 2001/0226
TM 2001/0227
TM 2001/0228
TM 2001/0229
TM 2001/0322
kl. 39

TM 2000/1465
TM 2000/1470
TM 2001/0002
TM 2001/0135
TM 2001/0177
TM 2001/0274
TM 2001/0361

kl. 40

TM 2001/0404

kl. 41

TM 2000/1470
TM 2001/0004
TM 2001/0052
TM 2001/0106
TM 2001/0177
TM 2001/0208
TM 2001/0222
TM 2001/0223
TM 2001/0224
TM 2001/0225
TM 2001/0226
TM 2001/0227
TM 2001/0228
TM 2001/0229
TM 2001/0322

kl. 42

TM 2000/1470
TM 2001/0001
TM 2001/0004
TM 2001/0028
TM 2001/0033
TM 2001/0034
TM 2001/0035
TM 2001/0052
TM 2001/0106
TM 2001/0109
TM 2001/0110
TM 2001/0111
TM 2001/0134
TM 2001/0177
TM 2001/0246
TM 2001/0271
TM 2001/0280
TM 2001/0281
TM 2001/0322
TM 2001/0335
TM 2001/0343
TM 2001/0361
TM 2001/0404

kl. 45

TM 2001/0324
Trgovski marki
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PREGLED PO NOSITELI NA PRIJAVI NA TRGOVSKI MARKI
(732)
(210)

nositel na pravoto na trgovska marka
broj na prijavata

TM 2001/0034
TM 2001/0027
TM 2001/0280
TM 2001/0281

    
 TM 2001/0074
  
TM 2001/0146
АГРОПЛОД АД во мешовита сопственост за
производство преработка и промет увозизвоз
TM 2000/0380
TM 2000/0381
Акционерско друштво за производство на
брашно ориз тестенини сточна храна и
промет на мало и големо ЖИТО СКОПЈЕ 
Скопје
TM 2000/0382
TM 2000/0384
Арслан Адеми
  

TM 2003/0567
TM 2003/0568
TM 2001/0119
TM 2001/0122
TM 2001/0125
TM 2001/0124
TM 2001/0123

   
TM 2001/0020
 

TM 2001/0028

    
TM 2001/0156
    
TM 2001/0324
 

TM 2000/1504

    
TM 2001/0036
TM 2001/0058
ЧЕСТЕРТОН СИЛ ИНЖЕНЕРИНГ  ФОТИОС
СКОПЈЕ
TM 2001/0287

    
TM 2001/0029

   

      
TM 2001/0045
TM 2001/0044

   
TM 2001/0300

  
TM 2001/0040

TM 2001/0101

ДППУ “МАТТИС” ДООЕЛ експорт  импорт
Скопје
TM 2004/0855

  
TM 2001/0284

ДПТУ “РИМЕС” ДОО

     
TM 2000/1376

ДПТУ АЛКУФЕ Раде ДООЕЛ  Скопје
TM 2001/0305

БЕРИН ДОО Скопје

ДПТУГОРДОН УНИВЕРЗАЛ Коста и др
ДОО извозувоз Скопје
TM 2001/0285

 

Trgovski marki

TM 2001/0322
TM 2001/0026
TM 2001/0033
TM 2001/0035
TM 2001/0111
TM 2001/0110
TM 2001/0109

TM 2001/0380

Друштво за едукативни преведувачки и
менаџмент активности трговија и услуги
ЕСПАНГЛИСКИ ЗА СПЕЦИЈАЛНИ НАМЕНИ
Ана Арсенкова
TM 2001/0052

Pregledi
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 Друштво за вработување на инвалидни лица за
производство ЛЕДЕР експортимпорт ДООЕЛ
 TM 2001/0041
Друштво за издавачка дејност НИК ПРЕС ДО
Скопје
TM 2001/0155
Друштво за преработка на кафе и трговија на
големо и мало “РИО” Зоран ДООЕЛ увозизвоз
TM 2000/0368
TM 2000/0369
TM 2001/0406
TM 2001/0408
TM 2001/0407
TM 2001/0411
TM 2001/0410
TM 2001/0409
ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТРГОВИЈА
“КОМПАНИЈА ЧЕКОРОВИ“ ДИВНА И ДР ДОО
КАВАДАРЦИ
TM 2000/1473
Друштво за производство и трговија на големо
и мало СОБИМ Бранислав и Маријан
TM 2001/0274
Друштво за производство трговија и услуги
ИНОСПЕКТАР Зоре ДООЕЛ експортимпорт
Скопје
TM 2000/0372
TM 2000/0375
TM 2000/0373
TM 2000/0374
Друштво за трговија транспорт и услуги КЊАЗ
МИЛОШ КОМЕРЦ Благој и други доо увоз извоз
Скопје
TM 2001/0201
Друштво за финансиски консалтинг ТЕАМ
Митко и други ДОО Скопје
TM 2001/0304
ДТД Милко ДООЕЛ

TM 2001/0135

    
TM 2001/0133
TM 2001/0169
 

TM 2001/0303

     
 
TM 2001/0134
Pregledi

   
 TM 2001/0340
  “”
 
TM 2001/0258
 
 

TM 2001/0004
TM 2001/0329

  
    
TM 2001/0030
TM 2000/1506
TM 2000/1505
TM 2000/1490
  

TM 2001/0106

      
TM 2001/0291
TM 2001/0293
TM 2001/0294
TM 2001/0292
ХЕМОФАРМ ДД Фармацеутскохемиска
индустрија Вршац
TM 2001/0158
    
      
TM 2001/0278
      
  
      
 
TM 2001/0295
 ’  
  

TM 2001/0019

ЈАКА   АД Радовиш ОЕ Развој
TM 2001/0259
TM 2001/0260
TM 2001/0261
TM 2001/0262
TM 2001/0299
TM 2001/0332
TM 2001/0412
  
TM 2001/0175
Trgovski marki

Glasnik,


 
 

 Т

   
 

TM 2001/0173
TM 2001/0174
TM 2001/0090
TM 2001/0392
TM 2001/0393
TM 2001/0394
TM 2001/0395
TM 2001/0397
TM 2001/0399
TM 2001/0405
TM 2001/0404
TM 2001/0403
TM 2001/0402
TM 2001/0401
TM 2001/0400
TM 2001/0398
TM 2001/0396
TM 2001/0372
TM 2001/0373
TM 2001/0366
TM 2001/0418
TM 2001/0003
TM 2001/0043
TM 2001/0244
TM 2001/0245
TM 2001/0289
TM 2001/0312
TM 2001/0320
TM 2001/0315
TM 2001/0314
TM 2001/0313
TM 2001/0311
TM 2001/0307
TM 2001/0308
TM 2001/0309
TM 2001/0310
TM 2001/0362
TM 2001/0413
TM 2001/0414
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     корпорација на државата
 
TM 2001/0046
TM 2001/0047
   
  
TM 2001/0222
TM 2001/0223
TM 2001/0225
TM 2001/0227
TM 2001/0229
TM 2001/0228
TM 2001/0361
TM 2001/0226
TM 2001/0224
 
TM 2001/0177
НИД “ТАЊА“ ДООЕЛ МАГАЗИН ИН
TM 2000/1470
 

  
 ” 

TM 2001/0085
TM 2001/0087
TM 2001/0086
TM 2001/0272
TM 2001/0021

   
TM 2001/0188
TM 2001/0189
Претпријатие за производство промет и
услуги извозувоз
“ЕСТЕТИКА КОЗМЕТИКА ЛОРИ” доо Скопје
TM 2000/0383
Претпријатие за трговија на големо и мало
транспорт и шпедиција “ВРМ” доо Скопје
TM 2000/0363
   

TM 2001/0050

   
  
TM 2001/0271

РАДЕ КОНЧАР  КОНТАКТОРИ И РЕЛЕИ” ДОО
TM 2001/0164

   

TM 2001/0335

TM 2001/0089
TM 2001/0112

Trgovski marki

  

 

TM 2001/0317
Pregledi
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РИО Зоран ДООЕЛ Друштво за преработка на
кафе и трговија на големо и мало извозувоз
TM 2001/0038
    

   
РУЛЕТУРС

TM 2001/0168
TM 2001/0170
TM 2001/0056
TM 2000/1465

    
 
TM 2001/0336
 

 

  
  
 

TM 2001/0415
TM 2001/0416
TM 2001/0417
TM 2001/0083
TM 2001/0254
TM 2001/0257
TM 2001/0343

TM 2001/0001

   
TM 2001/0247
   
TM 2001/0187
 

  

  

Pregledi

TM 2000/1276
TM 2000/0379
TM 2001/0232
TM 2001/0231
TM 2001/0160
TM 2001/0159
TM 2001/0218
TM 2001/0219
TM 2000/1300

      
       
  
TM 2001/0099
   
TM 2001/0210
Трговско друштво за производство
градежништво и услуги “ЛИМЕКС” Лилјана
ДООЕЛ експортимпорт Скопје
TM 2001/0246
Трговско друштво за производство услуги и
трговија на големо и мало Тони Златески 
ДЕНИ КОМПАНИ увоз извоз ДООЕЛ
TM 2001/0002
ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП
TM 2004/0246
TM 2000/0222
TM 2000/0221
TM 2004/0435
TM 2000/0220
TM 2004/0480
 

  

TM 2001/0006
TM 2001/0152
TM 2001/0255
TM 2001/0256
TM 2001/0051

ВАТИНГДимитар ДООЕЛ увозизвоз
TM 2001/0192
    
TM 2001/0067
  

TM 2001/0208
TM 2001/0209

   
TM 2001/0382
TM 2001/0384
TM 2001/0386
TM 2001/0388
TM 2001/0390
TM 2001/0391
TM 2001/0389
TM 2001/0387
TM 2001/0385
TM 2001/0383
Trgovski marki

Glasnik,

   

(21)

Виталиа Никола и др ДОО
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TM 2001/0367
TM 2001/0369
TM 2001/0368
TM 2001/0140
TM 2001/0142
TM 2001/0342
TM 2001/0341
TM 2001/0144
TM 2001/0143
TM 2001/0141
TM 2001/0066
TM 2001/0105
TM 2001/0078

   
   
TM 2001/0241
  
 


TM 2001/0319
TM 2000/1507
TM 2000/1508
TM 2000/1509
TM 2000/1510
TM 2001/0248
TM 2001/0249
TM 2001/0250

   
TM 2001/0114
Здравствена организација
Галенска лабораторија “ФИТОФАРМ” Скопје
TM 2001/0316
   
  

TM 2001/0331

    
  
TM 2001/0145
TM 2001/0183
TM 2000/1477
TM 2001/0182
TM 2001/0181

Trgovski marki

Pregledi
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trGOVski MaRKI
TRGOVSKI
MARKI

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 marki
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(111) 10154

(151) 04/11/2004

(111) 10155

(151) 08/11/2004

(210) TM 2003/566

(220) 07/08/2003

(210) TM 2000/1202

(220) 03/10/2000

(181) 07/08/2013

(181) 03/10/2010

(450) 31/12/2004

(450) 31/12/2004

(732) Арслан Адеми
ул.Методија Митевски бр.1/5-7,Скопје, MK
(540)

(732) ALLERGAN, INC.
2525 Dupont Drive, Irvine, CA 92612, US
 БИНСО ДОО СКОПЕ
ул „Народен фронт”   Скопје
(540)

CLARIFLEX
(551) индивидуална
 
кл. 10 - леќи за вградување во очите
(591) во сите бои и комбинации

(111) 10195

(151) 16/11/2004

(551) индивидуална

(210) TM 2000/1207

(220) 04/10/2000

 

(181) 04/10/2010

кл. 3 - средства за белење и други супстанци за
перење; препарати за чистење,полирање, рибање
и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични
масла, козметички производи, лосиони за коса,
препарати за нега на забите
(111) 10183

(151) 16/11/2004

(210) TM 2000/1201

(220) 03/10/2000

(450) 31/12/2004
(732) SmithKline Beecham p.l.c.
New Horizons Court Brentford
Middlesex TW8 9EP, GB
 БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул ‘’Димитар Пандилов’’ бр  Скопје
(540)

(181) 03/10/2010

OXETINE

(450) 31/12/2004
(732) FRANCK Prehrambena industrija
dionicko drustvo - ZAGREB
10000 ZAGREB, Vodovodna 20 , HR
 МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ ДОО Скопје
ул „Апостол Гусларот” бр  Скопје
(540)

(551) индивидуална
 
кл. 5 - фармацевтски и медицински препарати и
супстанции
(111) 10196

(151) 16/11/2004

(210) TM 2000/1208

(220) 04/10/2000
(181) 04/10/2010
(450) 31/12/2004

(732) SmithKline Beecham p.l.c.
New Horizons Court Brentford
Middlesex TW8 9EP, GB
 БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул ‘’Димитар Пандилов’’ бр  Скопје
(540)

PAROXAT
(551) индивидуална
(591) црвена, жолта, бела, сребрена, црна.
(551) индивидуална
 

 
кл. 5 - фармацевтски и медицински препарати и
супстанции

кл. 30 - брашно и производи од жито

Trgovski marki

TM 2000/1208
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(111) 10180

(151) 08/11/2004

 БЕРИН ДОО СКОПЕ
ул”Јани Лукровски”   Скопје

(210) TM 2000/1211

(220) 06/10/2000

(540)

(181) 06/10/2010
(450) 31/12/2004
(732) WYETH
Five Giralda Farms, Medison,
New Jersey 07940, US
 БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул ‘’Димитар Пандилов’’ бр  Скопје
(540)

PREMIA

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

(551) индивидуална

(551) индивидуална

 

 

кл. 5 - хормонални фармацевтски препарати за
жени
(111) 10197

(151) 16/11/2004

(210) TM 2000/1212

(220) 06/10/2000

кл. 29 - маргарини
(111) 10156

(151) 08/11/2004

(210) TM 2000/1215

(220) 10/10/2000
(181) 10/10/2010

(181) 06/10/2010
(450) 31/12/2004
(732) „ЈАКА - 80” АД Радовиш ОЕ Развој
ул. Маршал Тито бр.2, Радовиш, MK
 БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул ‘’Димитар Пандилов’’ бр  Скопје
(540)

(450) 31/12/2004
(732) MERCK & CO., Inc.,
корпорација на државата New Jersey
One Merck Drive, P.O. Box 100, Whitehouse Station,
New Jersey, US
 БИНСО ДОО СКОПЕ
ул „Народен фронт”   Скопје
(540)

JAKAREUM

EXINEF

(551) индивидуална
(551) индивидуална

 
кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење; прпепарати за чистење, полирање,
рибање и нагризување; сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса; препарати за нега на забите
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарски препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди
(111) 10187

(151) 16/11/2004

(210) TM 2000/1214

(220) 09/10/2000
(181) 09/10/2010
(450) 31/12/2004

(732) ПРЕХРАМБЕНА ИНДУСТРИЈА
„БЛАГОЈ ЃОРЕВ” АД
ул. Алексо Демниевски бр. 18, 1400 Велес, MK

 
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и хигиенски
препарати; диететски супстанции за медицинска
употреба, храна за доенчиња; фластери, материјал
за преврзување; материјали за пломбирање заби
и за забни отисоци; дезинфекциоски средства;
производи за уништување животински штетници;
фунгициди, хербициди
(111) 10165

(151) 08/11/2004

(210) TM 2000/1216

(220) 10/10/2000
(181) 10/10/2010
(450) 31/12/2004

(732) MERCK & CO., Inc.,
корпорација на државата New Jersey
One Merck Drive, P.O. Box 100, Whitehouse Station,
New Jersey, US
 БИНСО ДОО СКОПЕ
ул „Народен фронт”   Скопје
(540)

EFFICIB
(551) индивидуална

TM 2000/1211

Trgovski marki

Glasnik,

 
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и хигиенски
препарати; диететски супстанции за медицинска
употреба, храна за доенчиња; фластери, материјал
за преврзување; материјали за пломбирање заби
и за забни отисоци; дезинфекциоски средства;
производи за уништување животински штетници;
фунгициди, хербициди
(111) 10158

(151) 08/11/2004

(210) TM 2000/1217

(220) 10/10/2000
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(111) 10157

(151) 08/11/2004

(210) TM 2000/1220

(220) 12/10/2000
(181) 12/10/2010
(450) 31/12/2004

(732) PHARMACIA CORPORATION
5200 Old Orchard Road, Skokie, Ilinois, US
 БИНСО ДОО СКОПЕ
ул „Народен фронт”   Скопје
(540)

(181) 10/10/2010

AMZIAR

(450) 31/12/2004
(732) MERCK & CO., Inc., корпорација на државата
New Jersey
One Merck Drive, P.O. Box 100, Whitehouse Station,
New Jersey, US
 БИНСО ДОО СКОПЕ
ул „Народен фронт”   Скопје
(540)

(551) индивидуална
 
кл. 5 - фармацевтски препарати и супстанции,
лекови, вакцини и серуми
(111) 10188

(151) 16/11/2004

(210) TM 2000/1221

(220) 12/10/2000
(181) 12/10/2010

ARCOX

(450) 31/12/2004
(300) 2000 11017 15/09/2000 NO

(551) индивидуална
 
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и хигиенски
препарати; диететски супстанции за медицинска
употреба, храна за доенчиња; фластери, материјал
за преврзување; материјали за пломбирање заби
и за забни отисоци; дезинфекциски средства;
производи за уништување животински штетници;
фунгициди, хербициди
(111) 10159

(151) 08/11/2004

(210) TM 2000/1219

(220) 12/10/2000

(732) NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA
OKSENOYVEIEN 80, 1326 LYSAKER, NO
 БИНСО ДОО СКОПЕ
ул „Народен фронт”   Скопје
(540)

NORNEWS
(551) индивидуална
 
кл. 16 - хартија, хартија за печатење и хартија за
часописи (магазини)

(181) 12/10/2010
(450) 31/12/2004
(732) PHARMACIA CORPORATION
5200 Old Orchard Road, Skokie, Ilinois, US
 БИНСО ДОО СКОПЕ
ул „Народен фронт”   Скопје
(540)

AMSARA
(551) индивидуална

(111) 10160

(151) 08/11/2004

(210) TM 2000/1222

(220) 12/10/2000
(181) 12/10/2010
(450) 31/12/2004

(732) Mars, Incorporated
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US
 БИНСО ДОО СКОПЕ
ул „Народен фронт”   Скопје
(540)

 
кл. 5 - фармацевтски препарати и супстанции,
лекови, вакцини и серуми

WHISKAS LIFECARE
(551) индивидуална
 
кл. 31 - земјоделски, хортикуларни и шумски
производи зрна и семиња, сите вклучени во
класата 31; живи животни, птици и риби; разни
храни за животни, птици и риби; слад; сипина
коска, коска за кучиња; легла за животни; свежо
овошје и свеж зеленчук и препарати вклучени во
класата 31 за користење како адитиви на таквите
храни

Trgovski marki

TM 2000/1222

142 Glasnik, 11/4, str.62-170, dekemvri 2004 Skopje

(111) 10161

(151) 08/11/2004

(111) 10162

(151) 08/11/2004

(210) TM 2000/1223

(220) 12/10/2000

(210) TM 2000/1224

(220) 12/10/2000

(181) 12/10/2010

(181) 12/10/2010

(450) 31/12/2004

(450) 31/12/2004

(732) Mars Incorporated
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US
 БИНСО ДОО СКОПЕ
ул „Народен фронт”   Скопје

(732) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
300 Park Avenue NEW YORK, N.Y. 10022, US
 БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул ‘’Димитар Пандилов’’ бр  Скопје

(540)

(540)

COLGATE
(551) индивидуална

(551) индивидуална
 

 
кл. 5 - медицински слатки; диететска храна, храна
за деца и инвалиди; витамински препарати
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, морска храна;
овошје и зеленчук, сите претходно конзервирани,
сушени, варени или преработени; препарати
направени од сите гореспоменати производи;
млечни продукти, смрзнат јогурт; десертни креми,
ладни десерти; пијалоци направени од млечни
продукти; супи; слатки производи за мачкање,
вкусни (пикантни) производи за мачкање; салати;
пијалоци, полнила, закуски; готови јадења и
конституенти за јадења; протеински супстанции;
сосови; макала; сé вклучено во класата 29

кл. 30 - гуми за џвакање и таблети што можат да
се џвакаат
(111) 10163

(151) 08/11/2004

(210) TM 2000/1225

(220) 13/10/2000
(181) 13/10/2010
(450) 31/12/2004

(732) BOSNALIJEK, tvornica za proizvodnju i promet
lijekova i pomocnih lijekovitih sredstava d.d. u
mjesovitoj svojini
Jukiceva 55, 71000 Sarajevo, BA
 БИНСО ДОО СКОПЕ
ул „Народен фронт”   Скопје

кл. 30 - ориз, паста; жита и житни производи; чај,
кафе, какао; чоколада за пиење, чисто кафе, кафе
екстракти, мешано кафе и цикорија, цикорија и
цикориини смечи, сите за употреба како замена
за кафе; немедицински слатки (слатки што не
содржат лекови состојки); тестенини, торти,
бисквити; овошни сладоледи, сладолед, производи
од сладолед, замрзнати слатки; ладни десерти,
десертни креми, шербет, леб, колач, пијалоци,
полнила, слатки производи за мачкање, вкусни
(пикантни) производи за мачкање, закуски, готови
јадења и конституенти за јадења; чоколада; пици,
основа за пица; сосови и преливи за пици; сосови
за тестенини и ориз; салатни преливи; мајонез;
сосови; макала; сé вклучено во класата 30

(540)

кл. 42 - кафе и ресторански услуги; кетеринг услуги
за снабдување храна и пијалоци; професионални
услуги што се однесуваат на франшиза; лизинг на
автоматски машини за продажба сé вклучено во
класата 42

(111) 10164

(151) 08/11/2004

(210) TM 2000/1227

(220) 13/10/2000

BOSNYL
(551) индивидуална
 
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и хигиенски
препарати; диететски супстанции за медицинска
употреба, храна за доенчиња; фластери, материјал
за преврзување; материјали за пломбирање заби
и за забни отисоци; дезинфекциски средства;
производи за уништување животински штетници;
фунгициди, хербициди

(181) 13/10/2010
(450) 31/12/2004
(732) BOSNALIJEK, tvornica za proizvodnju i promet
lijekova i pomocnih lijekovitih sredstava d.d. u
mjesovitoj svojini
Jukiceva 55, 71000 Sarajevo, BA
 БИНСО ДОО СКОПЕ
ул „Народен фронт”   Скопје
(540)

THIORILL
(551) индивидуална

TM 2000/1223

Trgovski marki

Glasnik,

 
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и хигиенски
препарати; диететски супстанции за медицинска
употреба, храна за доенчиња; фластери, материјал
за преврзување; материјали за пломбирање заби
и за забни отисоци; дезинфекциски средства;
производи за уништување животински штетници;
фунгициди, хербициди
(111) 10166

(151) 08/11/2004

(210) TM 2000/1228

(220) 13/10/2000
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(111) 10168

(151) 08/11/2004

(210) TM 2000/1233

(220) 17/10/2000
(181) 17/10/2010
(450) 31/12/2004

(732) AstraZeneca AB
Vastra Malarehamnen 9, S-151 85 Sodertalje, SE
 БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул ‘’Димитар Пандилов’’ бр  Скопје
(540)

(181) 13/10/2010

EXANTA

(450) 31/12/2004
(732) BOSNALIJEK, tvornica za proizvodnju i promet
lijekova i pomocnih lijekovitih sredstava d.d. u
mjesovitoj svojini
Jukiceva 55, 71000 Sarajevo, BA
 БИНСО ДОО СКОПЕ
ул „Народен фронт”   Скопје
(540)

THIORETTE

(551) индивидуална
 
кл. 5 - фармацевтски препарати за третман на
кардиоваскуларни болести
(111) 10198

(151) 16/11/2004

(210) TM 2000/1234

(220) 17/10/2000
(181) 17/10/2010
(450) 31/12/2004

(551) индивидуална
 
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и хигиенски
препарати; диететски супстанции за медицинска
употреба, храна за доенчиња; фластери, материјал
за преврзување; материјали за пломбирање заби
и за забни отисоци; дезинфекциски средства;
производи за уништување животински штетници;
фунгициди, хербициди

(732) SmithKline Beecham p.l.c.
New Horizons Court, Brentford, Middlesex,
TW8 9EP, GB
 БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул ‘’Димитар Пандилов’’ бр  Скопје
(540)

PAROX

(111) 10167

(151) 08/11/2004

(551) индивидуална

(210) TM 2000/1232

(220) 16/10/2000

 
кл. 5 - фармацевтски и медицински препарати и
субстанции

(181) 16/10/2010
(450) 31/12/2004
(732) Unilever N.V.
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL
 БИНСО ДОО СКОПЕ
ул „Народен фронт”   Скопје
(540)

(111) 10169

(151) 08/11/2004

(210) TM 2000/1239

(220) 18/10/2000
(181) 18/10/2010
(450) 31/12/2004

(732) Ticketmaster Corporation
3701 Wilshire Boulevard, Los Angeles,
California 90010, US
 БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул ‘’Димитар Пандилов’’ бр  Скопје
(540)

(551) индивидуална

TICKETMASTER

 
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; месни
екстракти; конзервирано, сушено и варено овошје
и зеленчук; желе, џемови; јајца, млеко и млечни
производи; масла и масти за јадење
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго,
вештачко кафе; брашно и производи направени
од житарици, леб, тестенини и слатки, сладоледи;
мед, меласа; квасец, прашок за печиво; сол; сенф;
оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

Trgovski marki

(551) индивидуална
 
кл. 9 - компутерски хардвер и софтвер за
автоматско издавање карти за спротски, културни,
образовни и уметнички настани, филмови, музички
концерти и други забавни настани, во живо
кл. 16 - печатени работи, имено карти за
спортови, културни, образовни и уметнички

TM 2000/1239

144 Glasnik, 11/4, str.62-170, dekemvri 2004 Skopje

настани, филмови, музички концерти и други
забавни настани, во живо, брошури за културно
забавни настани и распореди за културно забавни
настани
кл. 35 - рекламирање и промоција на спортски,
културни, образовни и уметнички настани,
филмови, музички концерти и други културно
забавни настани, во живо пред публика;
сметководствени услуги за продажба на карти
кл. 38 - телекомуникациски услуги, имено, водење
и одговарање на звучна пошта- е-маил и други
комуникации во име на други; услуги со станици
за повик
кл. 41 - услуги за резервации на културно забавни
настани; услуги за резервирање седишта и карти;
услуги на агенции за карти за спортски, културни,
образовни и уметнички настани, играни филмови,
музички концерти и други забавни настани, во
живо
(111) 10170

(151) 08/11/2004

(210) TM 2000/1240

(220) 18/10/2000

(111) 10181

(151) 08/11/2004

(210) TM 2000/1261

(220) 19/10/2000
(181) 19/10/2010
(450) 31/12/2004

(732) SCHOLL LIMITED
Knutsford, Cheshire, WA16 9PD, UK
 БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул ‘’Димитар Пандилов’’ бр  Скопје
(540)

SCHOLL
(551) индивидуална
 
кл. 3 - немедицински тоалетни препарати;
препарати против потење; дезодоранси
кл. 5 - фармацевтски препарати; завои; фластери;
лековити облоги и навлаки (фиксациони завои)
за стапала
кл. 10 - ортопедски артикли; ортопедски обувки;
ортопедски влошки; апарати и инструменти за
употреба во педикирство; хируршки чорапи;
хируршки завои и навлаки (фиксациони завои)

(181) 18/10/2010
(450) 31/12/2004
(732) SB Pharmco Puerto Rico Inc.
State Road No. 172 Km 9.1/Bo. Certenejas, PR
 БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул ‘’Димитар Пандилов’’ бр  Скопје
(540)

кл. 25 - обувки; чорапи
(111) 10172

(151) 08/11/2004

(210) TM 2000/1266

(220) 20/10/2000
(181) 20/10/2010

DIFFCORE

(450) 31/12/2004

(551) индивидуална
 
кл. 5 - фармацевтски дозен облик со контролирано
ослободување
(111) 10171

(151) 16/11/2004

(210) TM 2000/1241

(220) 18/10/2000

(732) Mars, Incorporated
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US
 БИНСО ДОО СКОПЕ
ул „Народен фронт”   Скопје
(540)

(181) 18/10/2010
(450) 31/12/2004
(300) 2235560 09/06/2000 UK
(732) SmithKline Beecham plc
New Horizons Court, Brentford, Middlesex,
TW8 9EP, GB
 БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул ‘’Димитар Пандилов’’ бр  Скопје
(540)

ALIFEXX
(551) индивидуална
 
кл. 5 - фармацевтски и медицински препарати и
супстанции

TM 2000/1240

(551) индивидуална
 
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, морска храна;
овошје и зеленчук, сите претходно конзервирани,
сушени, варени или преработени; препарати
направени од сите гореспоменати производи;
млечни продукти, смрзнат јогурт; десертни креми,
ладни десерти; пијалоци направени од млечни
продукти; супи; слатки производи за мачкање,
вкусни (пикантни) производи за мачкање; салати;
пијалоци, полнила, закуски; готови јадења и
конституенти за јадења; протеински супстанции;
сосови; макала; сé вклучено во класата 29

Trgovski marki

Glasnik,

кл. 30 - ориз, паста; жита и житни производи; чај,
кафе, какао; чоколада за пиење , чисто кафе, кафе
екстракти, мешано од кафе и цикорија, цикорија
и цикориини смеши, сите за употреба како
замена за кафе; не-медицински слатки (слатки
кои не содржат лековити состојки); тестенини,
торти, бисквити; овошни сладоледи, сладолед,
производи од сладолед, замрзнати слатки; ладни
десерти, десертни креми, шербет; леб; колач;
пијалоци, полнила; слатки производи за мачкање,
вкусни (пикантни) намази, закуски, готови јадења
и конституенти за јадења; чоколада; пици, основа
за пица; сосови и преливи за пици; сосови за
тестенини и ориз; салатни преливи; мајонез;
сосови; макала; сé вклучено во класата 30
(111) 10173

(151) 08/11/2004

(210) TM 2000/1270

(220) 23/10/2000
(181) 23/10/2010
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(551) индивидуална
 
кл. 41 - поттикнување и развој на културата,
размена и ширење на знаење и искуства
кл. 42 - ширење на културата (изнајмување време
за пристап до базите на податоци)
(111) 10192

(151) 16/11/2004

(210) TM 2000/1273

(220) 24/10/2000
(181) 24/10/2010
(450) 31/12/2004

(732) Интернационален центар за европска култура
Евро - Балкан Скопје
ул. Плоштад Македонија бр.33, MK
 ПАНДОРКА КИМОВА адвокат
ул ‘’Маршал Тито’’   Скопје
(540)

(450) 31/12/2004
(732) SCHERING-PLOUGH LTD.
Topferstrasse 5, CH-6004 Lucerne, CH
 БИНСО ДОО СКОПЕ
ул „Народен фронт”   Скопје
(540)

ASMANEX
(551) индивидуална
 
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и хигиенски
препарати, диететски супстанции за медицинска
употреба, храна за доенчиња: фластери, материјал
за преврзување; материјали за пломбирање заби
и за забни отисоци; дезинфекциски средства;
производи за уништување животински штетници;
фунгициди, хербициди
(111) 10191

(151) 16/11/2004

(210) TM 2000/1272

(220) 24/10/2000

(551) индивидуална
 
кл. 41 - поттикнување и развој на културата,
размена и ширење на знаење и искуства.
кл. 42 - ширење на културата (изнајмување време
за пристап до базите на податоци)
(111) 10193

(151) 16/11/2004

(210) TM 2000/1274

(220) 24/10/2000
(181) 24/10/2010

(181) 24/10/2010
(450) 31/12/2004
(732) Интернационален центар за европска култура
Евро - Балкан Скопје
ул. Плоштад Македонија бр.33, MK
 ПАНДОРКА КИМОВА адвокат
ул ‘’Маршал Тито’’   Скопје
(540)

(450) 31/12/2004
(732) Интернационален центар за европска култура
Евро - Балкан Скопје
ул. Плоштад Македонија бр.33, MK
 ПАНДОРКА КИМОВА адвокат
ул ‘’Маршал Тито’’   Скопје
(540)

(591) во сите бои и комбинации

Trgovski marki

(551) индивидуална

TM 2000/1274
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кл. 41 - поттикнување и развој на културата,
размена и ширење на знаење и искуства.

(111) 10184

(151) 16/11/2004

(210) TM 2000/1284

(220) 25/10/2000
(181) 25/10/2010

кл. 42 - ширење на културата (изнајмување време
за пристап до базите на податоци)
(111) 10174

(151) 08/11/2004

(210) TM 2000/1277

(220) 24/10/2000
(181) 24/10/2010
(450) 31/12/2004

(450) 31/12/2004
(732) KARLOVACKA PIVOVARA d.d.
Dubovac 22, HR-47000 KARLOVAC, HR
 ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИАДВОКАТ
ул”Вељко Влаховиќ”    Скопје
(540)

(732) MOBITEC AB
Box 97 SE-524 21 HERRLJUNGA, SE
 БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул ‘’Димитар Пандилов’’ бр  Скопје
(540)

MOBITEC
(551) индивидуална
 
кл. 9 - електрични и електронски знаци; електромеханички знаци; механички знаци; апарати и
инструменти за означување броеви на линии и/
или дестинации за транспортни возила

(554) тридимензионална
(551) индивидуална
 
кл. 32 - пиво

(111) 10194

(151) 16/11/2004

(111) 10185

(151) 16/11/2004

(210) TM 2000/1278

(220) 24/10/2000

(210) TM 2000/1285

(220) 25/10/2000
(181) 25/10/2010

(181) 24/10/2010

(450) 31/12/2004

(450) 31/12/2004
(300) 218343 12/05/2000 PL
(732) The Procter & Gamble Company, manufacturers
and merchants, a corporation organised and
existing under the laws of the State of Ohio
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, US
 БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул ‘’Димитар Пандилов’’ бр  Скопје

(732) KARLOVACKA PIVOVARA d.d.
Dubovac 22, HR-47000 KARLOVAC, HR
 ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИАДВОКАТ
ул”Вељко Влаховиќ”    Скопје
(540)

(540)

AIR CARE
(551) индивидуална
 
кл. 16 - пелени за еднократна употреба направени
од хартија и/или целулоза

(554) тридимензионална
(551) индивидуална
 
кл. 32 - пиво

TM 2000/1277

Trgovski marki
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(111) 10175

(151) 08/11/2004

(111) 10182

(151) 08/11/2004

(210) TM 2000/1286

(220) 25/10/2000

(210) TM 2000/1291

(220) 27/10/2000

(181) 25/10/2010

(181) 27/10/2010

(450) 31/12/2004

(450) 31/12/2004

(732) PHARMACIA CORPORATION
5200 Old Orchard Road, Skokie, Illinois, US
 БИНСО ДОО СКОПЕ
ул „Народен фронт”   Скопје
(540)

(732) Wm. WRIGLEY Jr. Company
410 North Michigan Avenue Chicago, Illinois 60611,
US
 БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул ‘’Димитар Пандилов’’ бр  Скопје
(540)

XENDIOR
(551) индивидуална
 
кл. 5 - фармацевтски препарати и супстанции,
лекови, вакцини и серуми
(111) 10176

(151) 08/11/2004

(210) TM 2000/1288

(220) 25/10/2000
(181) 25/10/2010
(450) 31/12/2004

(732) SCHERING - PLOUGH LTD.
Topferstrasse 5, CH-6004 Lucerne, CH
 БИНСО ДОО СКОПЕ
ул „Народен фронт”   Скопје
(540)

AERIFED

(551) индивидуална
 
кл. 30 - слатки, вклучувајќи и гума за џвакање
(111) 10178

(151) 08/11/2004

(210) TM 2000/1295

(220) 30/10/2000
(181) 30/10/2010
(450) 31/12/2004

(551) индивидуална
 
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и хигиенски
препарати; диететски супстанции за медицинска
употреба, храна за доенчиња; фластери, материјал
за преврзување; материјали за пломбирање заби
и за забни отисоци; дезинфекциски средства;
производи за уништување на животински
штетници; фунгициди, хербициди
(111) 10177

(151) 08/11/2004

(210) TM 2000/1289

(220) 25/10/2000

(732) KAO KABUSHIKI KAISHA (работи и како Kao
Corporation)
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, Chuo-ku,
Tokyo, JP
 БИНСО ДОО СКОПЕ
ул „Народен фронт”   Скопје
(540)

(181) 25/10/2010
(450) 31/12/2004
(732) SCHERING - PLOUGH LTD.
Topferstrasse 5, CH-6004 Lucerne, CH
 БИНСО ДОО СКОПЕ
ул „Народен фронт”   Скопје
(540)

AERINAZE
(551) индивидуална

(551) индивидуална
 
кл. 3 - козметика, крем за нега на кожата, млеко за
нега на кожата, лосион за нега на кожата, млеко за
чистење, производи за симнување шминка, маски
за убавина, сапуни, мијачи за лице, шампон за
тело и антиперспиранти (дрогериски производи)

 
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и хигиенски
препарати; диететски супстанции за медицинска
употреба, храна за доенчиња; фластери, материјал
за преврзување; материјали за пломбирање заби
и за забни отисоци; дезинфекциски средства;
производи за уништување на животински
штетници; фунгициди, хербициди

Trgovski marki

TM 2000/1295
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(111) 10186

(151) 16/11/2004

(111) 10189

(151) 16/11/2004

(210) TM 2000/1301

(220) 03/11/2000

(210) TM 2000/1319

(220) 09/11/2000

(181) 03/11/2010

(181) 09/11/2010

(450) 31/12/2004

(450) 31/12/2004

(732) МОДНА КОНФЕКЦИЈА „ЛИНЕА” ШТИП
Киро Аџи Арсов бр.12, MK
(540)

(732) JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.
Pulac b.b. Rijeka 51000, HR
 БЕРИН ДОО СКОПЕ
ул”Јани Лукровски”   Скопје
(540)

TIMALEN
(551) индивидуална
 
кл. 5 - фармацевтски препарати
(111) 10190

(151) 16/11/2004

(210) TM 2000/1320

(220) 09/11/2000
(181) 09/11/2010
(450) 31/12/2004

(732) JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.
Pulac b.b. Rijeka 51000, HR
 БЕРИН ДОО СКОПЕ
ул”Јани Лукровски”   Скопје

(551) индивидуална
 
кл. 24 - текстил и текстилни производи

(540)

кл. 25 - облека
(111) 10179

(151) 08/11/2004

(210) TM 2000/1312

(220) 07/11/2000
(181) 07/11/2010
(450) 31/12/2004

(732) Фабрика за масло БРИЛИЈАНТ ДООЕЛ
ул. Брегалничка, 2000 Штип, MK
 БЕРИН ДОО СКОПЕ
ул”Јани Лукровски”   Скопје

DOLOKAIN
(551) индивидуална
 
кл. 5 - фармацевтски препарати

(540)

(591) златна, сина, црвена, портокалова, црна
(551) индивидуална
 
кл. 29 - маргарин

TM 2000/1301
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PREGLEDI
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

(510)

(111)

(510)

(111)

kl. 3

10197
10181
10178
10154

kl. 29

kl. 5

10195
10196
10180
10197
10156
10165
10158
10159
10157
10161
10163
10164
10166
10168
10198
10170
10171
10181
10173
10175
10176
10177
10189
10190

10187
10161
10167
10172
10179

kl. 30

10183
10161
10162
10167
10172
10182

kl. 31

10160

kl. 32

10184
10185

kl. 35

10169

kl. 38

10169

kl. 41

10169
10191
10192
10193

kl. 42

10161
10191
10192

kl. 9

10169
10174

kl. 10

10155
10181

kl. 16

10188
10169
10194

kl. 24

10186

kl. 25

10181
10186

Trgovski marki

10193

Pregledi
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PREGLED PO NOSITELI NA TRGOVSKI MARKI
(732)
(111)
(210)

nositel na pravoto na trgovska marka
registarski broj na dokumentot
broj na prijavata

  
 

  

 


 

Арслан Адеми


 

     
     
 

 

 

 
 

 
Фабрика за масло БРИЛИЈАНТ ДООЕЛ

 
  
   

 
Интернационален центар за европска култура
Евро  Балкан Скопје

 

 

 
    

 

 
“ЈАКА  “ АД Радовиш ОЕ Развој

 
  
работи и како  

 
  

 

 
 




 
 
 

 МОДНА КОНФЕКЦИЈА “ЛИНЕА“ ШТИП
 
  
  

 
 

 

 

 
ПРЕХРАМБЕНА ИНДУСТРИЈА
“БЛАГОЈ ЃОРЕВ“ АД


 

    


 

   




 
 
 

 


 

  





 
 
 
 

     
     
        

 
 


 

 


 




 

   


 

   
корпорација на државата  

 

 

 
 


Pregledi
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delumno uva@uvawe
(111) 10112

(151)

(111) 10113

(151)

(210) 20000942

(220) 27.07.2000

(210) 20000941

(220) 27.07.2000

(181) 27.07.2010

(181) 27.07.2010

(450) 31.12.2004

(732) Unilever N.V.,
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL

(450) 31.12.2004
(732) Unilever N.V.,
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул „Народен фронт”   Скопје

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул „Народен фронт”   Скопје

(540)

(540)

 
кл. 1 - детергенти, препарати и супстанции,
сите за употреба при перење; препарати за
кондиционирање ткаенини; препарати за белење;
препарати за чистење, полирање, рибање и
абразија; сапуни; дезодоранси за лична употреба;
препарати за миење раце; импрегнирани
шамичиња со препарати и супстанции за чистење
и полирање
кл. 21 - неелектрични инструменти и материјали,
сите со намена да чистат

Trgovski marki

(591) жолта и зелена
 
кл. 1 - детергенти, препарати и супстанции,
сите за употреба при перење; препарати за
кондиционирање ткаенини; препарати за белење;
препарати за чистење, полирање, рибање и
абразија; сапуни; дезодоранси за лична употреба;
препарати за миење раце; импрегнирани
шамичиња со препарати и супстанции за чистење
и полирање
кл. 21 - неелектрични инструменти и материјали,
сите со намена да чистат

20000942
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PREGLEDI
PREGLED NA delumno uva@eni 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
(510)

(111)

кл: 1

10112
10113

кл: 21

10112
10113

PREGLED PO NOSITELI NA delumno uva@eni TRGOVSKI MARKI
(732) nositel na pravoto na trgovska marka
(111) registarski broj na dokumentot
(210) broj na prijavata
(732) Unilever N.V., NL
(111) 10112
10113

Pregledi

(210) 20000941
20000942

Trgovski marki

Glasnik,

11/4, str. 62-170, dekemvri 2004 Skopje 153

prodol@uvawa

Trgovski marki

(111)

(186)

00118
00180
00205
00296
00389
00390
00519
00560
00561
00563
00564
00708
03583
03699
04857
04916
04917
05397
05408
05758
05821
01317
01318
01319
01321
01322
01325
01326
01328
01806
02017
02112
02113
02481
02485
02499
02742
02743
03037
03043
03045
03056
03148
03247
03248
03256
03893
03896

22.02.2013
20.04.2013
10.09.2013
03.07.2013
03.07.2013
20.04.2013
29.11.2013
20.04.2013
20.04.2013
20.04.2013
04.05.2013
11.01.2014
21.12.2013
15.12.2013
23.01.2010
21.12.2013
21.12.2013
26.09.2014
24.02.2012
05.07.2013
19.11.2013
26.03.2012
05.06.2011
25.10.2004
22.10.2009
15.06.2011
27.04.2004
27.10.2010
22.10.2009
20.01.2013
15.03.2013
20.07.2004
10.09.2005
05.11.2009
27.10.2010
26.09.2010
25.06.2013
20.08.2013
16.04.2013
16.04.2013
16.04.2013
16.04.2013
28.09.2013
10.12.2011
20.08.2011
25.09.2012
24.03.2012
15.06.2011
Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci
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(111)

(186)

03897
03898
03908
03909
03914
03942
03960
03990
04111
04112
04113
04114
04115
04116
04120
04261
04262
04267
04275
04319
04326
04327
04330
04386
04542
04593
06304
06367

25.09.2012
20.11.2012
10.11.2006
05.10.2011
23.08.2006
20.11.2012
01.03.2012
15.10.2013
22.01.2010
06.04.2010
15.02.2010
13.06.2009
23.01.2010
13.06.2009
25.12.2008
10.02.2013
25.09.2012
06.04.2010
25.04.2013
16.04.2013
16.04.2013
16.04.2013
16.04.2013
25.07.2013
23.01.2010
13.11.2010
25.05.2007
15.08.2010

Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci

Trgovski marki

Glasnik,
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promeni
promena na imeto ili adresata na nositelot na pravoto na trgovska marka

(111) 00205

(111) 01318

(450) 31.12.1994

(450) 30.09.1997

(732) KRAFT FOODS AS

(732) Wyeth

Johan Throne Holsts Plass 1, N-0566
Oslo, NO
(580) 18.10.2004

(111) 01319

(450) 31.12.1995

(450) 30.09.1997

(732) WIZARD CO., INC.

(732) Wyeth

a Delaware Corporation
10750 West Charleston Blvd.,
Suite 130 Las Vegas,

(450) 30.09.1997

(111) 01316

(732) Wyeth

(450) 30.09.1997

Five Giralda Farms, Madison,

(732) Wyeth
Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940, US

(732)

Wyeth

(580)

(580) 13.09.2004

(450) 30.09.1997
(732) Wyeth
Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940, US

Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940, US

New Jersey 07940, US

(111) 01321

(580) 13.09.2004

30.09.1997

New Jersey 07940, US

(111) 01320

(580) 26.08.2004

(450)

Five Giralda Farms, Madison,

(580) 13.09.2004

Nevada 89135, US

01317

New Jersey 07940, US
(580) 13.09.2004

(111) 00708

(111)

Five Giralda Farms, Madison,

(580) 13.09.2004

13.09.2004

Trgovski marki

Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci
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(111) 01322

(111) 01327

(450) 30.09.1997

(450) 30.09.1997

(732) Wyeth

(732) Wyeth

Five Giralda Farms, Madison,

Five Giralda Farms, Madison,

New Jersey 07940, US

New Jersey 07940, US

(580) 13.09.2004
(111) 01323

(580) 28.09.2004

(450) 30.09.1997

(450) 30.09.1997

(732) Wyeth

(732) Wyeth

(111) 01328

Five Giralda Farms, Madison,

Five Giralda Farms, Madison,

New Jersey 07940, US

New Jersey 07940, US

(580) 13.09.2004
(111) 01324
(450) 30.09.1997
(732) Wyeth
Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940, US
(580) 13.09.2004

(580) 28.09.2004
(111) 01329
(450) 30.09.1997
(732) Wyeth
Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940, US
(580) 28.09.2004

(111) 01325

(111) 01330

(450) 30.09.1997

(450) 30.09.1997

(732) Wyeth

(732) Wyeth

Five Giralda Farms, Madison,

Five Giralda Farms, Madison,

New Jersey 07940, US

New Jersey 07940, US

(580) 28.09.2004
(111) 01326
(450) 30.09.1997
(732) Wyeth
Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940, US
(580) 28.09.2004

(580) 28.09.2004
(111) 01331
(450) 30.09.1997
(732) Wyeth
Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940, US
(580) 28.09.2004

Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci

Trgovski marki

Glasnik,

11/4, str. 62-170, dekemvri 2004 Skopje 157

(111) 01332

(111) 02481

(450) 30.09.1997

(450) 30.06.1996

(732) Wyeth

(732) Wyeth

Five Giralda Farms, Madison,

Five Giralda Farms, Madison,

New Jersey 07940, US

New Jersey 07940, US

(580) 28.09.2004

(580) 28.09.2004

(111) 01333

(111) 02499

(450) 30.09.1997

(450) 30.06.1996

(732) Wyeth

(732) CIRRUS SYSTEM INC.

Five Giralda Farms, Madison,

2000 Purchase Street

New Jersey 07940, US

Purchase, New York 10577-2509, US

(580) 28.09.2004

(580) 26.10.2004

(111) 02112

(111) 02877

(450) 31.03.1996

(450) 30.06.1996

(732) Wyeth

(732) PLIVA farmaceutska industrija

Five Giralda Farms, Madison,

dionicko drustvo

New Jersey, US

(PLIVA d.d. skraten naziv)

(580) 28.09.2004

Ulica grada Vukovara 49,

(111) 02113

10000 Zagreb, HR

(450) 31.03.1996

(580) 11.11.2004

(732) Wyeth

(111) 02890

Five Giralda Farms, Madison,

(450) 30.06.1996

New Jersey, US

(732) PLIVA farmaceutska industrija

(580) 28.09.2004

dionicko drustvo

(111) 02114

(PLIVA d.d. skraten naziv)

(450) 31.03.1996

Ulica grada Vukovara 49,

(732) Wyeth

10000 Zagreb, HR

Five Giralda Farms, Madison,

(580) 11.11.2004

New Jersey 07940, US
(580) 13.09.2004
Trgovski marki

Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci
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(111) 03247

(111) 03712

(450) 30.09.1996

(450) 30.06.1996

(732) Wyeth

(732) Wyeth

Five Giralda Farms, Madison,

Five Giralda Farms, Medison

New Jersey 07940, US

New Jersey 07940-0874, US

(580) 28.09.2004

(580) 28.09.2004

(111) 03248

(111) 03889

(450) 30.09.1996

(450) 30.09.1996

(732) Wyeth

(732) Syngenta Limited

Five Giralda Farms, Madison,

Syngenta European Regional Centre

New Jersey 07940, US

Priestley Road, Surrey Research Park,
Guildford, Surrey GU27 3JE, GB

(580) 28.09.2004
(111) 03256
(450) 30.09.1996
(732)

Wyeth
Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940, US

(580)

28.09.2004

(111) 03328
(450) 30.09.1996
(732) Diageo North America, Inc.
6 Landmark Square, Stamford,
Connecticut 06901, US
(580) 18.10.2004
(111) 03609
(450) 31.03.1996
(732) DIAGEO NORTH AMERICA, INC

(580) 26.08.2004
(111) 03892
(450) 30.09.1996
(732) Syngenta Limited
Syngenta European Regional Centre
Priestley Road, Surrey Research Park,
Guildford, Surrey GU27 7YH, GB
(580) 26.08.2004
(111) 03893
(450) 30.09.1996
(732) Syngenta Limited
Syngenta European Regional Centre
Priestley Road, Surrey Research Park,
Guildford, Surrey GU27 7YH, GB
(580) 26.08.2004

6 Landmark Square, Stamford,
Connecticut 06901, US
(580) 18.10.2004

Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci
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(111) 03894

(111) 03899

(450) 30.09.1996

(450) 30.09.1996

(732) Syngenta Limited

(732) Syngenta Limited

Syngenta European Regional Centre

Syngenta European Regional Centre

Priestley Road, Surrey Research Park,
Guildford, Surrey GU27 7YH, GB

Priestley Road, Surrey Research Park,
Guildford, Surrey GU27 7YH, GB

(580) 26.08.2004

(580) 26.08.2004

(111) 03896

(111) 03905

(450) 30.09.1996

(450) 30.09.1996

(732) Syngenta Limited

(732) Syngenta Limited

Syngenta European Regional Centre

Syngenta European Regional Centre

Priestley Road, Surrey Research Park,
Guildford, Surrey GU27 7YH, GB

Priestley Road, Surrey Research Park,
Guildford, Surrey GU27 7YH, GB

(580) 26.08.2004

(580) 26.08.2004

(111) 03897

(111) 03906

(450) 30.09.1996

(450) 30.09.1996

(732) Syngenta Limited

(732) Syngenta Limited

Syngenta European Regional Centre

Syngenta European Regional Centre

Priestley Road, Surrey Research Park,
Guildford, Surrey GU27 7YH, GB

Priestley Road, Surrey Research Park,
Guildford, Surrey GU27 7YH, GB

(580) 26.08.2004

(580) 26.08.2004

(111) 03898

(111) 03908

(450) 30.09.1996

(450) 30.09.1996

(732) Syngenta Limited

(732) Syngenta Limited

Syngenta European Regional Centre

Syngenta European Regional Centre

Priestley Road, Surrey Research Park,
Guildford, Surrey GU27 7YH, GB

Priestley Road, Surrey Research Park,
Guildford, Surrey GU27 7YH, GB

(580) 26.08.2004

Trgovski marki

(580) 26.08.2004

Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci
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(111) 03909

(111) 03990

(450) 30.09.1996

(450) 30.09.1996

(732) Syngenta Limited

(732) Plzensky Prazdroj, a.s.,

Syngenta European Regional Centre

Plzen U Prazdroje 7,

Priestley Road, Surrey Research Park,
Guildford, Surrey GU27 7YH, GB

okres Plzen - mesto, CZ

(580) 26.08.2004
(111) 03913
(450) 30.09.1996
(732) Syngenta Limited
Syngenta European Regional Centre
Priestley Road, Surrey Research Park,
Guildford, Surrey GU27 7YH, GB

(580) 27.09.2004
(111) 04111
(450) 31.03.1997
(732) PLAYBOY ENTERPRISES
INTERNATIONAL, INC.
680 North Lake Shore Drive, Chicago,
Illinois 60611, US
(580) 30.08.2004

(580) 26.08.2004

(111) 04112

(111) 03914

(450) 31.03.1997

(450) 30.09.1996

(732) PLAYBOY ENTERPRISES
INTERNATIONAL, INC.

(732) Syngenta Limited
Syngenta European Regional Centre
Priestley Road, Surrey Research Park,
Guildford, Surrey GU27 7YH, GB
(580) 26.08.2004
(111) 03942
(450) 30.09.1996
(732) Syngenta Limited
Syngenta European Regional Centre
Priestley Road, Surrey Research Park,
Guildford, Surrey GU27 7YH, GB

680 North Lake Shore Drive, Chicago,
Illinois 60611, US
(580) 30.08.2004
(111) 04113
(450) 31.03.1997
(732) PLAYBOY ENTERPRISES
INTERNATIONAL, INC.
680 North Lake Shore Drive, Chicago,
Illinois 60611, US
(580) 30.08.2004

(580) 26.08.2004

Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci
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(111) 04114

(111) 04261

(450) 31.03.1997

(450) 31.03.1997

(732) PLAYBOY ENTERPRISES
INTERNATIONAL, INC.

(732) PLAYBOY ENTERPRISES
INTERNATIONAL, INC.

680 North Lake Shore Drive,

680 North Lake Shore Drive,

Chicago, Illionois 60611, US

Chicago, Illionois 60611, US

(580) 30.08.2004

(580) 30.08.2004

(111) 04115

(111) 04262

(450) 31.03.1997

(450) 31.03.1997

(732) PLAYBOY ENTERPRISES
INTERNATIONAL, INC.

(732) PLAYBOY ENTERPRISES
INTERNATIONAL, INC.

680 North Lake Shore Drive, Chicago,
Illinois 60611, US
(580) 30.08.2004

Chicago, Illionois 60611, US
(580) 30.08.2004

(111) 04116

(111) 04267

(450) 31.03.1997
(732) PLAYBOY ENTERPRISES
INTERNATIONAL, INC.
680 North Lake Shore Drive,
Chicago, Illinois 60611, US
(580) 30.08.2004

(450) 31.03.1997
(732) PLAYBOY ENTERPRISES
INTERNATIONAL, INC.
680 North Lake Shore Drive, Chicago,
Illionois 60611, US
(580) 30.08.2004

(111) 04120

(111) 04542

(450) 31.03.1997
(732) PLAYBOY ENTERPRISES
INTERNATIONAL, INC.
680 North Lake Shore Drive, Chicago,
Illinois 60611, US
(580) 30.08.2004

680 North Lake Shore Drive,

(450) 30.06.1997
(732) ChevronTexaco Global Energy Inc.
organized under the laws of the
State of Delaware, US and having a
principal place of business at
6001 Bollinger Canyon Road,
San Ramon, California 94583, US
(580) 27.08.2004

Trgovski marki

Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci
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(111) 04857

(111) 05523

(450) 30.09.1996

(450) 31.06.1997

(732) ChevronTexaco Global Energy Inc.
organized under the laws of the
State of Delaware, US
and having a principal place of
business
at 6001 Bollinger Canyon Road,
San Ramon, California 94583, US
(580) 27.08.2004

(732) ChevronTexaco Global Energy Inc.
organized under the laws of the
State of Delaware, US and having a
principal place of business at
6001 Bollinger Canyon Road,
San Ramon, California 94583, US
(580) 27.08.2004

(111) 05296
(450) 31.03.1997
(732) Wyeth
Five Giralda Farms Madison,
New Jersey 07940, US
(580) 28.09.2004
(111) 05300
(450) 31.03.1997
(732) Imperial Chemical Industries PLC.,

(111) 05610
(450) 31.06.1997
(732) ChevronTexaco Global Energy Inc.
organized under the laws of the
State of Delaware, US and having a
principal place of business at
6001 Bollinger Canyon Road,
San Ramon, California 94583, US
(580) 27.08.2004
(111) 05611
(450) 31.06.1997

(111) 05408

(732) ChevronTexaco Global Energy Inc.
organized under the laws of the
State of Delaware, US and having a
principal place of business at
6001 Bollinger Canyon Road,
San Ramon, California 94583, US
(580) 27.08.2004

(450) 30.09.1997

(111) 05612

(732) Wyeth

(450) 31.06.1997

20 Manchester Square,
London W1U 3AN, GB
(580) 20.07.2004

Five Giralda Farms Madison,
New Jersey 07940, US
(580) 28.09.2004

(732) ChevronTexaco Global Energy Inc.
organized under the laws of the
State of Delaware, US and having a
principal place of business at
6001 Bollinger Canyon Road,
San Ramon, California 94583, US
(580) 27.08.2004

Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci
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(111) 05613

(111) 06687

(450) 31.06.1997

(450) 31.12.1998

(732) ChevronTexaco Global Energy Inc.
organized under the laws of the
State of Delaware, US and having a
principal place of business at
6001 Bollinger Canyon Road,
San Ramon, California 94583, US
(580) 27.08.2004

(732) LG Electronics Investment (LGEI), Ltd.,
20, Yoido-dong, Yongdungpo-gu,
Seoul, KR
(580) 27.09.2004
(111) 06778
(450) 30.06.1999

(111) 05614
(450) 31.06.1997
(732) ChevronTexaco Global Energy Inc.
organized under the laws of the
State of Delaware, US and having a
principal place of business at
6001 Bollinger Canyon Road,
San Ramon, California 94583, US
(580) 27.08.2004

(732) PLAYBOY ENTERPRISES
INTERNATIONAL, INC.
680 North Lake Shore Drive, Chicago,
Illinois 60611, US
(580) 26.08.2004
(111) 06912
(450) 30.09.1999
(732) Wyeth
Five Giralda Farms Madison
New Jersey 07940, US

(111) 06304
(450) 31.03.1998
(732) Syngenta European Regional Centre
Priestley Road, Surrey Research Park,
Guildford, Surrey GU2, 7YH, GB
(580) 26.08.2004

(580) 28.09.2004

(111) 06367

(732) Wyeth
Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940, US

(450) 31.03.1998
(732) ChevronTexaco Global Energy Inc.
organized under the laws of the
State of Delaware, US and having a
principal place of business at
6001 Bollinger Canyon Road,
San Ramon, California 94583, US
(580) 27.08.2004
(111) 06686

(450) 31.12.1999

(580) 28.09.2004
(111) 07135
(450) 31.03.2000
(732) WYETH HOLDINGS CORPORATION
Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940-0874, US
(580) 18.10.2004

(450) 31.12.1998
(732) LG Electronics Investment (LGEI), Ltd.,
20, Yoido-dong, Yongdungpo-gu,
Seoul, KR
(580) 27.09.2004

(111) 07112

(111) 07144
(450) 31.03.2000
(732) Wyeth
Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940-0874, US
(580) 28.09.2004

Trgovski marki
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(111) 07176

(111) 07684

(450) 31.03.2000

(450) 30.09.2001

(732) Wyeth
Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940-0874, US

(732) BASS HOLDINGS LIMITED
137 High Street, Burton-on-Trent,
De14 1JZ, GB

(580) 28.09.2004

(581) 30.10.2003

(111) 07350

(111) 07899

(450) 30.09.2000

(450) 31.12.2001

(732) TDK KABUSHIKI KAISHA
(TDK CORPORATION)
No. 13-1, 1-chome Nihonbashi, Chuo-ku,
TOKYO, JP

(732) WYETH HOLDINGS CORPORATION
Five Giralda Farms Madison,
New Jersey 07940-0874, US

(580) 23.09.2004
(111) 07351
(450) 30.09.2000
(732) TDK KABUSHIKI KAISHA
(TDK CORPORATION)
No. 13-1, 1-chome Nihonbashi, Chuo-ku,
TOKYO, JP

(580) 18.10.2004
(111) 08050
(450) 31.12.2001
(732) Wyeth
Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940-0874, US
(580) 28.09.2004

(580) 23.09.2004

(111) 08051

(111) 07441

(450) 31.12.2001

(450) 30.09.2000

(732) Wyeth
Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940-0874, US

(732) Wyeth
Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940-0874, US

(580) 28.09.2004

(580) 28.09.2004

(111) 08052

(111) 07442

(450) 31.12.2001

(450) 30.09.2000

(732) Wyeth
Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940-0874, US

(732) Wyeth
Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940-0874, US

(580) 28.09.2004

(580) 28.09.2004

(111) 08056

(111) 07648

(450) 31.03.2002

(450) 30.06.2001
(732) Parke, Davis & Co., Limited
a Jersey, Channel Islands company
P.O. Box 393, Britannia Place,
Bath Street, St. Helier Jersey
(580) 20.07.2004

(732) Wyeth
Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940-0874, US
(580) 28.09.2004

Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci
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(111) 08142

(111) 08744

(450) 31.03.2002

(450) 30.09.2002

(732) Wyeth
Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940-0874, US

(732) Wyeth
a Delavare corparation
Five Giralda Farms Madison,
New Jersey 07940 -0874,US

(580) 28.09.2004

(580) 28.09.2004

(111) 08153

(111) 08847

(450) 31.03.2002
(732) Syngenta European Regional Centre
Priestley Road, Surrey Research Park,
Guildford, Surrey GU2, 7YH, GB
(580) 26.08.2004
(111) 08187

(732) Wyeth
Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940-0874, US
(580) 28.09.2004
(111) 08193

(111) 09253
(450) 31.03.2003
(732) Wyeth
Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940-0874, US
(580) 10.06.2004

(450) 31.03.2002
(732) Wyeth
Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940-0874, US
(580) 28.09.2004
(111) 08275

(111) 09254
(450) 31.03.2003
(732) Wyeth
Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940-0874, US
(580) 10.06.2004

(450) 30.06.2002
(732) Wyeth
Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940-0874, US
(580) 28.09.2004
(111) 08276

(111) 09255
(450) 31.03.2003
(732) Wyeth
Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940-0874, US
(580) 10.06.2004

(450) 30.06.2002

(111) 09256

(732) Wyeth
Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940-0874, US

Trgovski marki

(732) Wyeth
a corporation of the State of Delaware
Five Giralda Farms Madison,
New Jersey 07940-0874, US
(580) 28.09.2004

(450) 31.03.2002

(580) 28.09.2004

(450) 30.09.2002

(450) 31.03.2003
(732) Wyeth
Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940-0874, US
(580) 10.06.2004

Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci
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(111) 09257

(111) 09489

(450) 31.03.2003

(450) 31.12.2002

(732) Wyeth
Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940-0874, US

(732) Wyeth
Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940-0874, US

(580) 10.06.2004

(580) 28.09.2004

(111) 09269

(111) 09490

(450) 31.03.2003

(450) 31.12.2002

(732) Wyeth
(a Delaware corporation)
Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940-0874, US

(732) Wyeth
(a Delaware corporation)
Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940-0874, US

(580) 10.06.2004

(580) 28.09.2004

(111) 09415
(450) 31.12.2002
(732) RS OLDCO, Inc.
6111 Broken Sound Parkway, Boca Raton,
Florida 33487, US
(580) 13.07.2004

Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci
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prenos
(111) 00118

(111) 02890

(450) 30.09.1994

(450) 30.06.1996

(770) NOVO NORDISK A/S
Novo Alle, DK-2880 Bagsvaerd, DK
(732) Novo Nordisk Health Care AG
Andreasstrasse 15 CH-8050 Zurich, CH

(770) PLIVA farmaceutska industrija
dionicko drustvo
(PLIVA d.d. скратен назив)
Ulica grada Vukovara 49
10000 Zagreb, HR
(732) VETERINA, proizvodnja
veterinarskih proizvoda,
drustvo s ogranicenom odgovornoscu
Svetonedeljska 2 Kalinovica,
10436 Rakov Potok, HR
(580) 11.11.2004

(580) 18.10.2004
(111) 00389
(450) 31.03.1995
(770) CALIDA Ltd.
6208 Oberkirch, CH
(732) Calida Holding Ltd.
Bahnstrasse, 6208 Oberkirch, CH
(580) 27.09.2004

(450) 31.03.1996

(111) 02877
(450) 30.06.1996
(770) PLIVA farmaceutska industrija
dionicko drustvo
(PLIVA d.d. скратен назив)
Ulica grada Vukovara 49
10000 Zagreb, HR
(732) VETERINA, proizvodnja
veterinarskih proizvoda,
drustvo s ogranicenom odgovornoscu
Svetonedeljska 2 Kalinovica,
10436 Rakov Potok, HR
(580) 11.11.2004

(111) 03612

(770) CHIVAS BROTHERS LIMITED
of 111/113 Renfrew Road,
Paisley PA3 4DY, Scotland, GB
(732) CHIVAS BROTHERS
(EUROPE) LIMITED
of 111/113 Renfrew Road,
Paisley PA3 4DY, Scotland, GB
(580) 26.08.2004
(111) 04593
(450) 30.09.1997
(770) JOHN LABATT INVESTMANTS
(BARBADOS) LIMITED
The Corporate Centre, Bay Street,
Bush Hill, St. Michael, Barbados, WI
(732) INTERBREW SA
Grand-Place 1, 1000 BRUSSELS, BE
(580) 27.09.2004

Trgovski marki

Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci
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(111) 07648

(111) 08348

(450) 30.06.2001

(450) 31.03.2002

(770) Parke, Davis & Co., Limited
a Jersey, Channel Islands company
P.O. Box 393, Britannia Place,
Bath Street, St. Helier Jersey
(732) CadburyIireland Ltd.
(an Ireland company)
Malahide Road, Coolock, Dublin 5, IE

(770) RHONE-POULENC RORER INC
a company organized under the laws of
the State of Pennsylvania
300 Somerset Corporate Blvd.
Bridgewater, NJ08807, US
(732) Aventis Holdings Inc.
3711 Kennett Pike, Suite 200
Greenville Delaware 19807, US

(580) 20.07.2004
(111) 07686
(450) 30.09.2001
(770) BRANDBREW S.A.
Parc D’Activite Syrdall 5, L-5365
Munsbach, LU
(732) COORS WORLDWIDE, INC.
311, 10th Street, Golden Colorado 80401,
US
(580) 22.09.2004
(111) 07687
(450) 30.09.2001

(580) 10.06.2004
(111) 08525
(450) 30.09.2002
(770) SMITHKLINE BEECHAM
CORPORATION,
One Franklin Plaza, Philadelphia,
Pennsylvania, PA 19102, US
(732) GLAXO GROUP LIMITED
of Glaxo Wellcome House,
Berkeley Avenue, Greenford,
Middlesex UB6 0NN, GB
(580) 23.09.2004

(770) BRANDBREW S.A.
Parc D’Activite Syrdall 5 L-5365
Munsbach, LU
(732) COORS WORLDWIDE, INC.
311, 10th Street, Golden Colorado 80401,
US
(580) 22.09.2004

Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci

Trgovski marki
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PRESTANOK NA VA@EWE NA TRGOVSKA MARKA
(111) 02499

(111) 05300

(450) 30.06.1996

(450) 31.03.1997

(580) 26.10.2004

(580) 20.07.2004

(111) 04083

(111) 08330

(450) 30.09.1996

(450) 31.03.2002

(580) 22.09.2004

(580) 15.06.2004

LICENCI
(111) 09369
(791) UPS WORLDWIDE FORWARDING INC.
A Delaware Corporation
55 Glenlake Parkway, NE, Atlanta,
Georgia 30328, US
(580) 04.06.2004

Trgovski marki

Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci
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ISPRAVKI
(111) 00284

(111) 00714

(450) 31.12.1994

(450) 31.12.1995

Se vr{i ispravka na nazivot na
nositelot na trgovskata marka i toa
namesto NISSIN SHOKUHIN KAISHA,
1-1 Nishinakajima 4-Chome, Yodogawa-ku,
Osaka, JP treba da glasi:
(732) NISSIN SHOKUHIN KABUSHIKI KAISHA,
1-1 Nishinakajima 4-Chome, Yodogawa-ku,
Osaka, JP

Se vr{i ispravka na nazivot na
nositelot na trgovskata marka i toa
namesto LABORATOIRES UPSA, 1bis, rue
Docteur Cammile Bru, F-47000 Agen, FR,
treba da glasi:
(732) LABORATOIRES UPSA, 304 Avenue
Docteur Jean Bru 47000 Agen, FR
(580) 18.10.2004

(580) 18.10.2004

(111) 04464

(111) 00519

(450) 30.06.1997

(450) 30.09.1995
Se vr{i ispravka na adresata na
nositelot na trgovskata marka i toa
namesto Clip-Lok International Limited c/o
Harney Westwood and Riegels, Graigmuir
Ghambers, P.O. Box 71, Road Town, Tortola,
British Virgin Island, treba da glasi:

Se vr{i ispravka na datumot na va`ewe
na trgovskata marka i toa namesto
10.10.2007, treba da glasi:
(181) 10.10.2004
(580) 22.07.2004

(732) Clip-Lok International Limited c/o Harney
Westwood and Riegels, Craigmuir
Chambers, P.O. Box 71, Road Town, Tortola,
British Virgin Island
(580) 22.07.2004

Ni[tavnost NA TRGOVSKA MARKA
(111) 08711
(450) 30.06.2002
(580) 07.10.2004

Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci

Trgovski marki
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GRBOVI, ZNAMIWA I DRUGI DR@AVNI AMBLEMI,
KRATENKI ILI NAZIVI NA ME|UNARODNI I
ME|UDR@AVNI ORGANIZACII
IME, KRATENKA I AMBLEM NA EVROPSKATA CENTRALNA BANKA

Ime: EUROPEAN CENTRAL BANK
Kratenka: ECB
Amblem:

03-19/127 od 24.08.2004

OFICIJALEN ZNAK ZA KONTROLA I GARANCIJA
NA REPUBLIKA KIPAR

Znak:

03-19/115 od 28.07.2004

Grbovi, znamiwa, amblemi, kratenki, nazivi
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DR@AVEN GRB NA REPUBLIKA KENIJA

Grb:

03-19/170 od 29.11.2004

Grbovi, znamiwa, amblemi, kratenki, nazivi
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REGISTAR NA ZASTAPNICI
Reg.
br.
1

Reg.
br.
JOANIDIS, Jovan,
Advokatska kancelarija
ul. “Orce Nikolov” 155
1000 Skopje
Republika Makedonija
tel/faks: 389/(02) 3067-199; 3067-201

2

“BINSO” D.O.O. Skopje
Dru{tvo za zastapuvawe
ul. “Naroden front” 7/4
p.p. 768
1000 Skopje
Republika Makedonija
tel/faks: 389/(02) 3117-871; 3082-280; 3117-755

4

“BINPRO” DOOEL Skopje
Dru{tvo za za{tita na
industriska sopstvenost
ul. “Dimitar Pandilov” 17, Vodno
P.O. Boks 716
1000 Skopje
Republika Makedonija
tel: 389/(02) 3118-709; 3166-046
faks: 389/(02)3 118-709; 3227-144
email:mail@binpro.com.mk

6

TONEVSKI, Dragan, advokat
ul. “Ko~o Racin” 14/4-13
1000 Skopje
Republika Makedonija
tel: 389/(02) 3111-270
faks: 389/(02) 3111-267

7

DEVAJA, [pend, advokat
DTC “Mavrovka”, lam. C, kat 2, kanc. 12
1000 Skopje
Republika Makedonija
tel/faks: 389/(02) 3226-365
mobilen 389 70 242-264

10 “MAKEDONIJAPATENT”
Centar za za{tita, iskoristuvawe i
unapreduvawe na muzi~ko kni`evni dela,
pronajduva~ki dejnosti, stokovni i uslu`ni
`igovi i drugi avtorski prava D.O.O. Skopje,
ul. “Apostol Guslarot” 4
1000 Skopje
Republika Makedonija
tel: 389/(02) 3121-053, 3121-059; 3122-189
faks: 389/(02) 3121-059

11 “ALKALOID” A.D.
Farmacevtska, hemiska,
kozmeti~ka industrija
ul.”Aleksandar Makedonski” 12
1000 Skopje
tel: 389/(02) 3104-000
faks: 389/(02) 3104-014; 3104-036

Zastapnici

12 NO[PAL, Boris, advokat
ul. “Belasica” bb (Skopski saem)
1000 Skopje
Republika Makedonija
tel: 389/(02) 3129-032
faks: 389/(02) 3129-034
e-mail: egal@mol.com.mk

13 POPOVSKI, Dragan, advokat
ul. “Pitu Guli” 50
1000 Skopje
Republika Makedonija
tel: 389/(02) 3220-528; 3233-822

14 DODEVSKI, Nikola, advokat
ul. “Stiv Naumov” 22
1000 Skopje
Republika Makedonija
tel: 389/(02) 3229-413

16 “BERIN” D.O.O.
Dru{tvo za marketing, istra`uvawe,
razvoj i intelektualna sopstvenost
ul. “Jani Lukrovski” 5/1/32
1000 Skopje
tel: 389/(02) 3130-367; 130-398
faks: 389/(02) 3130-367; 3130-398
e-mail: berin@unet.com.mk
www.berin.com.mk

18 RUBEN, Qubica, advokat
bul. “Sv. Kliment Ohridski” 66/1-1
1000 Skopje
Republika Makedonija
tel: 389/(02) 3115-205; 3115-677; 3126-462

19 “PATENTCENTAR-KONSALTING” A.D.
Skopje
Agencija za uslugi od oblasta na avtorskoto
pravo i industriskata sopstvenost
ul. “Kej Dimitar Vlahov” b.b.
1000 Skopje
Republika Makedonija
tel/faks: 389/(02) 3114-653

22 ^AKMAKOVA, Biljana, advokat
ul. “Sv. Kliment Ohridski” 66/1-1
1000 Skopje
Republika Makedonija
tel: 389/(02) 3115-205; 3115-677; 3126-462

25 SERDJUK, Vasilie, advokat
ul. “Stiv Naumov” 22
1000 Skopje
Republika Makedonija
tel: 389/(02) 3115-777; 3220-277
faks: 389/(02) 3220-277
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Reg.
br.

Reg.
br.

28 DANGOV, Dimitar, advokat
D.T.C. “Mavrovka” lamela C kat 2 kanc. 4
1000 Skopje
Republika Makedonija
tel: 389/(02) 3223-303
faks: 389/(02) 3223-303; 3123-034

29 MAKEDONSKA AVTORSKA AGENCIJA A.D.
Skopje
bul. “Ko~o Racin” 14
P.O. Boks 148
1000 Skopje
Republika Makedonija
tel: 389/(02) 3114-655
faks: 389/(02) 3115-762

30 KALESKA, Sne`ana, advokat
D.T.C. “Mavrovka” kat 5/7
1000 Skopje
Republika Makedonija
tel: 389/(02) 3225-747
faks: 389/(02) 3111-278
mobilen: 389 70 244-699

37 STOPANSKA KOMORA NA MAKEDONIJA
ul. “Veqko Vlahovi}” 13
1000 Skopje
Republika Makedonija
tel: 389/(02) 3118-088
faks: 389/(02) 3116-210

41 PEKEVSKA, Margarita, advokat
ul. “Vasil \orgov” 24/59
1000 Skopje
Republika Makedonija
tel:/faks: 389/(02) 3229-859; 3126-402; 3136-092
mobilen: 389 70 228-939; 70 565-565; 75 583-353
e-mail: pekevski@unet.com.mk

44 “DIDAKO” D.O.O. Skopje
Konsalting, informatika i in`enering
bul. “Krste Misirkov” lamela C, kat 3
1000 Skopje
Republika Makedonija
tel: 389/(02) 3224-578, 3207-731

45 ANDONOSKI, Mitko, advokat
ul. “Pitu Guli” 70
1000 Skopje
Republika Makedonija
tel: 389/(02) 3238-743, 3220-072

49 MAKPETROL-Skopje
Akcionersko dru{tvo za promet so nafta i nafteni
derivati - Skopje
ul. “Mito Haxivasilev-Jasmin” 4,
1000 Skopje
Republika Makedonija
tel: 389/(02) 3112-144
faks: 389/(02) 3111-525; 3119-323

65 RISKOVSKI, Naum, advokat
ul. “Franklin Ruzvelt” 67/13
1000 Skopje
Republika Makedonija
tel: 389/(02) 3245-891

68 PANOVA, Biljana, advokat
ul. “Vasil \orgov” 34/1-6
1000 Skopje
Republika Makedonija
tel: 389/(02) 3091-836; 3091-837; 3091-838
faks: 389/(02) 3086-211
mobilen: 389 70 225-527
e-mail: panova@unet.com.mk

71 ^OKREVSKI, Nikola, advokat
ul. “Bojmija” 6/1 kula 3
1000 Skopje
Republika Makedonija
tel.389/(02) 3164-794

73 KIMOVA, Pandorka, advokat
ul. “Mar{al Tito” 19
1000 Skopje
Republika Makedonija
tel: 389/(02) 3111-637

75 MARKOVSKA, Mirjana, advokat
bul. “Krste Misirkov” 13/7
1000 Skopje
Republika Makedonija
tel: 389/(02) 3129-240
mobilen: 389 70 243-100

76 INDOVSKA, Aneta, advokat
ul. “Dame Gruev” 3/2-11
1000 Skopje
Republika Makedonija
tel: 389/(02) 3222-175; 3227-919

77 PEPEQUGOSKI, Valentin, advokat
ul. “Veqko Vlahovi} 4/1-1
1000 Skopje
Republika Makedonija
tel: 389/(02) 3211-005
faks: 389/(02) 3211-004
mobilen: 389 70 221-197
e-mail: vpepelju@unet.com.mk

80 PETKOVSKI, Mihajlo, advokat
ul. “Jurij Gagarin” 55/50
1000 Skopje
Republika Makedonija
tel. 389/(02) 3082-280, 3117-755

81 KOCAREVA, Irena, advokat
DTC Mavrovka lam. C/10
1000 Skopje
Republika Makedonija
tel. 389/(02) 3132-376; 3220-021

Zastapnici
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82 SIMONOVSKI, Dragan, advokat
ul. “Pajko Maalo” bb
1000 Skopje
Republika Makedonija
tel. 389/(02) 3237-810

83 BARI], Maja, advokat
ul. “Vladimir Komarov” 38-5/4
1000 Skopje
Republika Makedonija
tel. 389/(02) 2429-311

84 TP TONI MLADENOVSKI - zastapnik za
na industriska sopstvenost
ul. “Ilindenska” 2/13
1400 Veles
Republika Makedonija
tel: 389/(43) 227-121
faks: 389/(02) 434-138
e-mail: botoma@yahoo.com
tmladenovski@mt.net.mk

91 KUZMANOVSKI, Branko, advokat
ul. “11 Oktomvri” 17
1000 Skopje
Republika Makedonija
tel.389/(02) 3113-024

92 HASAN, Erol, advokat
bul. “Partizanski odredi” 21
Porta Buwakovec
1000 Skopje
Republika Makedonija
tel.389/(02) 3133-191
mobilen: 389 70 204-961

93 Trgovsko dru{tvo za vnatre{en i nadvore{en
promet ZEGIN Blagoj DOOEL
ul. “Naroden front” 5-3/1
1000 Skopje
Republika Makedonija
tel.389/(02) 3115-600; 3119-823

94 RADOJ^I], Branko, advokat
86 EUROKOM dooel Skopje
bul. “Ko~o Racin” 7-A1/1
1000 Skopje
Republika Makedonija
tel. 389/(02) 3136-178
mobilen: 389 70 243-227

87 Advokatska kancelarija
POLENAK, Nikola
bul. “Ko~o Racin” 30/2
1000 Skopje
Republika Makedonija
tel. 389/(02) 3114-737
mobilen: 389 70 249-284

88 SIMONOVA, Biljana, advokat
ul. “To{o Arsov” 36
2000 [tip
Republika Makedonija
tel.389/(92) 391-070
mobilen: 389 70 264-032

89 KPMG Konsalting DOO Skopje
ul. “Dame Gruev” 28 kat 4
1000 Skopje
Republika Makedonija
tel.389/(02) 3135-220
faks:389/(02) 3111-811
e-meil: kpmg@unet. com.mk

90 MANEV, Trajko, advokat
ul. “Nikola Karev” 11-a
Ko~ani
Republika Makedonija
tel.389/(033) 277-390;
dom: 389/(033) 275-212

Zastapnici

ul. “Vasil Glavinov” 3/4-4
1000 Skopje
Republika Makedonija
tel.389/(02) 3226-603

96 DIMITROV, Georgi, advokat
ul. “29 Noemvri” 56
1000 Skopje
Republika Makedonija
tel.389/(02) 3230-789

97 Dru{tvo za proizvodstvo, trgovija i uslugi
INTELEKT PROEKT DOOEL eksport-import
Skopje
ul. “Isaija Ma`ovski” 32/15
1000 Skopje
Republika Makedonija
tel.389/(02) 3132-524
mobilen: 389 70 604-812

98 ANGELOVSKA, Nada, advokat
ul. “Leningradska” 114-a
1000 Skopje
Republika Makedonija
tel.389/(02) 3164-472; 3227-198

99 KNEZOVI], Dejan, advokat
ul. “Dame Gruev” 16
Paloma Bjanka
1000 Skopje
Republika Makedonija
tel.389/(02) 3220-680
faks:389/(02)3 220-690
e-mail: knezovic@mol.com.mk
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Reg.
br.
100 ADING AD Skopje
ul. “Novoselski pat” bb
1000 Skopje
Republika Makedonija
tel.389/(02) 2032-154; 2031-162
faks:389/(02) 2036-762
e-mail: ading@mpt.com.mk
web page: ading.com.mk

101 JANI]EVI], Nenad, advokat
ul. “Ko~o Racin” 38/1-5
1000 Skopje
Republika Makedonija
tel/faks: 389/(02) 3166-629; 3165-409
mobilen: 389 70 245-353

102 GOXO, Dragan, advokat
ul. “Makedonski prosvetiteli” 8
6000 Ohrid
Republika Makedonija
tel/faks: 389/(46) 263-163

e-mail: dgodzo@mt.net.mk

103 VESKOVSKA, Blagica, advokat
ul. “Arhimedova” 4
7500 Prilep
Republika Makedonija
tel/faks: 389/(48) 30 - 879; 414-027

104 XIKOV, Stavre, advokat
ul. “Pavle Ili}” 19/1/5
1000 Skopje
Republika Makedonija
tel/faks: 389/(02) 2639-299

Zastapnici
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OD REGISTAROT NA ZASTAPNICITE
Vo registarot na zastapnicite na Dr`avniot zavod zaindustriska sopstvenost izvr{eni se
izmeni na listata na zastapnicite, objavena vo Glasnik br.1 mart 2004 i dopolneta vo Glasnik br. 4
dekemvri 2004.

NOVI ZASTAPNICI
Reg.
br.
106 Agencija za uslugi GOLD HOME
Zorica i Sne`anaDOO
bul. „Goce Del~ev” br. 11
1000 Skopje
Republika Makedonija
tel/faks: 389/(02) 3120-085

PROMENI VO REGISTAROT NA ZASTAPNICI
Reg.
br.
19 PATENTCENTAR-KONSALTING AD Skopje
bul. „Kuzman Josifovski Pitu 28” lokal 8
1000 Skopje
Republika Makedonija
tel: 389/(02) 2469-476
faks: 389/(02) 2469-886
e-mail: patent@mt.net,mk

IZBRI[ANI OD REGISTAROT
Reg.
br.
99 KNEZOVI], Dejan, advokat
ul. “Dame Gruev” 16
Paloma Bjanka
1000 Skopje
Republika Makedonija
tel.389/(02) 3220-680
faks:389/(02)3 220-690
e-mail: knezovic@mol.com.mk

Zastapnici
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spisok na lica koi go polo@ile ispitot za zastapnici
vo 2004 godina

1. Велевска Ана , дипломиран правник од Скопје, рег.бр. 216
2. Валентина Јовановска, дипломиран правник од Скопје, рег.бр. 217
3. Леонид Трпеноски, дипломиран правник од Скопје, рег.бр. 218
4. Момир Маричиќ, дипломиран правник од Скопјеќ рег.бр. 219
5. Апостолска Емилија, дипломиран правник од Скопје, рег.бр. 220
6. Арнаудоски Стојанчо, дипломиран правник од Охрид, рег.бр. 221
7. Венцислав Гушев, дипломиран правник од Скопје, рег.бр. 222
8. Милошевска Анжелика, дипломиран правник од Скопје, рег.бр. 223
9. Maнов Златан, дипломиран градежен инженер од Скопје, рег.бр. 224
10. Шекуткова Снежана, дипломиран правник од Скопје, рег.бр. 225
11. Настова Даниела, дипломиран правник од Скопје, рег.бр. 226
12. Ичоќаев Александар, дипломиран правник од Скопје, рег.бр. 227
13. Јаневски Дарко, дипломиран правник од Скопје, рег.бр. 228
14. Пекевска Ана, дипломиран правник од Скопје, рег.бр. 229

Zastapnici
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II MANIFESTACII
PATENT NA GODINATA 2004

Po edinaesetti pat be{e ostvarena i potvrdena celta na odr`uvaweto na
Manifestacijata Patent na godinata, zamislena kako ~in na neguvawe, stimulirawe i
promovirawe na tvore{tvoto i kreativnosta kako izraz na ~ovekoviot potencijal i
znaewe i eden od elementite na razvojot; po edinaesetti pat, bea nagradeni entuzijazmot
i verbata na makedonskiot pronajduva~ vo potragata po novi, posovr{eni i efikasni
re{enija, nivnata `elba da davaat pridones vo zbogatuvaweto na makedonskata
pronajduva~ka dejnost i vkupniot napredok na svojata dr`ava.

Na sve~enosta be{e dodelena nagradata Patent na godinata 20004 i povtorno
be{e promoviran uspehot na na{ite pronajduva~i na ovogodi{noto u~estvo na 53-tata
izlo`ba na pronajdoci, tehni~ki unapreduvawa i novi tehnologii “BRISEL-EUREKA
2004”.
Nagradata ja vra~i i go pozdravi sobirot pretsedatelot na Sobranieto na
Republika Makedonija gospodinot Qup~o Jordanovski: “...Dozvolete mi od imeto
na Sobranieto na Republika Makedonija i od moe ime da go pozdravam i ~estitam
dene{noto tradicionalno 11-to po red sve~eno dodeluvawe na nagradata “Patent
na godinata” za najdobriot pronajdok za 2004 godina koe e samo dol`no priznanie na
onie koi so svojot um mo`at da ne odnesat poblisku do na{ite zaedni~ki celi.
Toa voedno treba da pretstavuva i pottik za site onie {to nemale smelost da se
obidat da i dadat {ansa na kreativnosta, a za onie {to se obidele, da bidat u{te
poistrajni vo svoite napori. Mojata poraka na kraj bi bila. Borete se za svoeto
mesto vo op{testvoto. Ne ste svesni kolkava mo} poseduvate.”
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Dr`avniot zavod za industriska sopstvenost kako organizator na ovaa
Manifestacija i preku ovoj ~in im go iska`uva svoeto prizananie na site za koi {to
e osnovan, so koi raste{e, so koi sekojdnevno raboti. Komisijata za izbor na patent
na godinata za 2004, odlu~i vo istorijata na ovaa manifestacija kako dobitnici na
nagradata patent na godinata za 2004 da bidat zapi{ani pronajduva~ite, Tefik Amzai,
]atip Amzai i Agim Amzai, za pronajdokot: „Naprava za demonstracija na dvi`eweto na
planetite i nivnite prirodni sateliti vo son~eviot sistem”.

Taka, i ovogodine{niot dobitnik na nagradata Patent na godinata, u{te vo
detstvoto vqubenik vo neboto i yvezdite, vo potraga po odgovori - na patot na
soznavaweto, niz stranicite na mnogu zapisi za postanokot i opstanokot na zemjata,
odlu~i da podari 5 godini od svojot `ivot, za mnogu deca da dobijat mo`nost da
u`ivaat vo planetite na son~eviot sistem, patekite po koi se dvi`at tie i nivnite
prirodni sateliti. Patentot na godinata za 2004 godina e pronajdok od sferata na
obrazovanieto, i se o~ekuva deka }e ovozmo`i steknuvawe i nadgradba na znaewa za
prirodnite dvi`ewa na planetite i nivnite prirodni sateliti vo son~eviot sistem.
“...Smetam, }e se soglasime deka dodeluvaweto na Patentot na godinata za
najdobriot pronajdok za tekovnata godina e edna od najpresti`nite vo nizata
promotivni aktivnosti. Vo ovie te{ki uslovi vo koi se nao|a stopanstvoto na
Republika Makedonija kade {to pronajdocite te{ko mo`at da izlezat nadvor od
patentnite spisi, edna vakva sve~ena manifestacija na oddavawe priznanie na
onie koi i pokraj se ne se otka`uvaat od namerata da rabotat na svoite idei, od
godina vo godina pretstavuva vistinski pottik.
Ako pred edinaeset godini pri dodeluvaweto na prviot makedonski patent
i proglasuvawe Patent na godinata, postoela samo nade` manifestacijata da
stane tradicionalna, so {to bi se ostvarila na misijata na Zavodot - da stane
mo}en instrument za za{tita na industriskata sopstvenost koj }e go pottikne
krativniot um zaradi razvoj na stopanstvoto, a so toa ramnopravno da gi {titi i
pronajduva~ite i nivnite tvorbite, denes so sigurnost mo`e da ka`eme deka ovaa
misija se ostvaruva i }e prodol`i da se ostvaruva“. Re~e vo pozdravniot govor
direktorot na Zavodot Xemail Eqmazi.
I ministerstvoto za obrzavovanie i nauka na Republika Makedonija, na
pronajduva~ite im dodeli pari~na nagrada i priznanie (plaketa).
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BRISEL-EUREKA 2004
Pred eden mesec se raduvavme i gordeevme, isto kako i na dodeluvaweto na
nagradata Patent na godinata, na uspesite {to na{ite pronajduva~i gi postignaa na
ovogodi{nata 53-ta izlo`ba na pronajdoci, tehni~ki unapreduavwa i novi tehnologii
BRISEL- EUREA 2004.
I ovoj pat imavme zadovolstvo na{ite pronajduva~i da ni donesat nagradi
i priznanija, so {to i ovoj pat poka`aa deka znaat i umeeat da go sledat ritmot i
dostignuvawata na sovremeniot svet.

Deka pronajdokot „Naprava za demonstracija na dvi`eweto na planetite i nivnite
prirodni sateliti vo son~eviot sistem” koj{to e i Patent na godinata, navistina go
zaslu`uva ova priznanie, govorat i nagradite {to gi osvoi na godine{nava izlo`ba
BRISEL EUREKA, a osobeno govori posetenosta na {tandot na Republika Makedonija
i interesot {to be{e poka`an za pronajdokot.
Za ovoj pronajdok, pronajduva~ite Tefik Amzai, ]atip Amzai i Agim Amzai,
osvoija:
Zlaten medal od stru~noto `iri;
Specijalna nagrada od Ministerot za obrazovanie i istra`uvawe na Republika
Romanija; i
Specijalnata nagrada od Kralstvoto Belgija, region Lie`.
Pronajduva~ite doc.d-r.Gligor~e Vrtanovski i prof.d-r Vladimir Dukovski, od
Ma{inskiot fakultet od Skopje, so pronajdokot „Dizajn na ku}i{te na vreteni{te od
polimeren beton za numeri~ki upravuvan strug” na Izlo`bata osvoija:
Zlaten medel od stru~noto `iri i
Specijalna nagrada od Rektorot na Politehni~kiot univerzitet Lox, Republika
Polska.
So ovoj pronajdok e opfaten nov materjal - polimeren beton koj se primenuva za
izrabotka na ku}i{te na vreteni{te za numeri~ki upravuvan strug, a se izrabotuva vo
univerzalen alat od kombinacija na ~elik i aluminium.
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Pronajdokot „Multimedija zvu~nik” na pronajduva~ot dipl. elektro in`iner
Vladimir Filevski, vraboten vo Sovetot za radiodifuzija osvoi:
Srebren medel od stru~noto `iri i
Specijalna nagrada na Hrvatskata zaednica na tehni~ka kultura
Za razlika od dosega poznatite multimedija zvu~nici kade {to doa|a do
interferirawe me|u direktniot zvu~en bran od nisko/srednotonskiot zvu~nik i
branot koj e reflektiran od rabotnata masa, {to rezultira vo neramna amplitudnofrekvenciska karakteristika, pronajdokot MULTIMEDIJA ZVU^NIK dava ramna
frekvenciska karakteristika.
Pronajdokot “Kombiniran naponsko-struen meren transformator za distributivno
naponsko nivo (10-35 kilovolti)” na pronajduva~ot d-r Marija ^undeva- Blajer”,
asistent na Elektrotehni~kiot fakultet od Skopje, e pronajdok od oblasta na
elektroenergetskite i mernite uredi koj ovozmo`uva istovremena transformacija na
merniot napon i mernata struja do nivo merlivo so voobi~aenite merni instrumenti.
Ovoj pronajdok, koj pretstavuva i doktorska disertacija na g-|ata ^undeva-Blajer
na izlo`bata BRISEL EUREKA 2004 godina osvoi:
Bronzen medal od stru~noto `iri.
Pronajdokot “Dvodelen mesarski rako{titnik so spojnik”, na pronajduva~ot Mirko
Uzelac, na izlo`bata osvoi:
Bronzen medal od stru~noto `iri i
Specijalna nagrada od asocijacijata na pronajduva~i na Republika Hrvatska.
Ovoj pronajdok e od oblasta na prehranbenata industrija i nao|a primena vo
opremata koja se koristi za celosna za{tita na prstite i dlankata pri rabota so
mesarski satar. Izvedbata na novoto tehni~koto re{enie se sostoi od izrabotka na
dvodelen mesarski rako{titnik so spojnik
Za sevkupniot uspeh na site makedonski pronajdoci na izlo`bata BRISEL EUREKA
2004 be{e dodelena Specijalna nagrada od pronajduva~ite na Islamskata republika
Iran na Zdru`enieto na Sojuzot na pronajduva~i i avtori na tehni~ki unapreduvawa
na Republika Makedonija.
Pridones vo sevkupnoto podgotvuvawe, organizacija i samiot nastap na izlo`bata
dadoa Dr`avniot zavod za industriska sopstvenost i Sojuzot na pronajduva~i i avtori
na tehni~ki unapreduvawa na Republika Makedonija.
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III IZVESTUVAWA
I.
OBJAVI NA WIPO
Generalniot direktor na Svetskata organizacija za intelektualna sopstvenost
sve~eno go pozdravi ministerot za nadvore{ni raboti i ima{e ~est da go
izvesti za deponiraweto od strana na Vladata na San Marino na 14 septemvri
2004 na instrumentot za pristapuvawe na Dogovorot za sorabotka vo oblasta
na patentite (PCT) usvoen vo Va{ington na 19 juni 1970 godina, dopolnet na 28
septemvri 1979 i izmenet na 3 fevruari 1984.
Spomnatiot Dogovor }e stapi vo sila, vo odnos na Republika San Marino na 14
dekemvri 2004.
Na 01.10.2004 godina, Vladata na Republika Turcija deponira{e instrument
za ratifikacija na @enevskiot akt na Ha{kiot dogovorkoj se odnesuva na
me|unarodnata registracija na industriski dizajn, donesen vo @eneva na 02.07.1999
(„@enevski akt”).
@enevskiot akt na teritorija na Republika Turcija }e stapi vo sila na 01.01.2005
godina.

II.
SEMINAR

CARDS SEMINAR
“ZA[TITA NA GEOGRAFSKITE NAZIVI”
Vo ramkite na regionalniot CARDS Proekt za za{tita na pravata od intelektualna
sopstvenost vo zemjite od Zapaden Balkan, na 22 noemvri 2004 godina se odr`a
seminarot “Za{tita na geografskite nazivi”.
Seminarot go organizira{e Dr`avniot zavod za industriska sopstvenost
vo sorabotka so Evropskata komisija, Evropskiot patenten zavod i Zavodot za
harmonizacija na vnatre{niot pazar.
Vo tekot na ednodnevniot seminar bea prezentiranite temi od oblasta na
geografskite nazivi: EU osnovite za za{tita na geografskite nazivi, osobeno vina
i `estoki alkoholni pijaloci, drugi zemjodelski i nezemjodelski proizvodi, kako i
implementacijata na tie EU osnovi; ulogata na zemjite ~lenki vo fazite na registracija
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i za{tita i ulogata na inspekciskite slu`bi (francuskiot model); za{titata na
geografskite nazivi spored WIPO dokumentot 10/4 i model prijavata za geografski
nazivi; pridobivkite i pre~kite pri za{tita na geografskite nazivi i vlijanieto na
geografskite nazivi na ruralnata ekonomija so prakti~ni primeri (Porto vinoto i
Parmigiano sireweto).
Prezenterite bea pretstavnici od Evropskata komisija (Efthymia Korodima),
Svetskata organizacija za intelektualna sopstvenost (Matthijs Geuze), Vinskiot
institut Douro & Port (Alberto Ribeiro de Almeida), Konzorciumot za sirewe ParmigianoReggiano (Leo Bertozzi) i Nacionalniot institut za oznaki na poteklo od Pariz
(Veronique Fouks).
Na seminarot prisustvuvaa okolu 120 u~esnici, doma{ni i stranski. Od zemjite
vo regionot ima{e prisutni pretstavnici od Albanija, Bosna i Hercegovina, Srbija i
Crna Gora i Hrvatska.
Naredniot den po odr`uvaweto na seminarot za stranskite gosti be{e organizirana
poseta na proizvoditeli na tipi~ni makedonski proizvodi (mle~ni proizvodi i
vino). Doma{nite proizvoditeli (NASTO, TIKVE[ i BOVIN) vo tekot na posetata
gi zapoznaa gostite so na~inot na proizvodstvo, so specifi~nostite na nivnite
proizvodi i tendencijata da go pro{irat plasmanot na {to pove}e stranski pazari
promoviraj}i go na toj na~in i kvalitetot na makedonskite proizvodi. Vpe~atliviot
na~in na prezentirawe na doma{nite proizvodi od strana na proizvoditelite
predizvika zna~itelen interes kaj stranskite gosti, {to sekako treba da pretstavuva
pottik za posilen anga`man vo idnina vo nasoka na za{tita na geografskoto poteklo
na doma{nite proizvodi.
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IV statii
Biqana Leki}

ZA[TITA NA GEOGRAFSKITE
I NEGEOGRAFSKITE -TRADICIONALNI NAZIVI

Dali so oznaka na poteklo ili so geografska oznaka mo`e da
se za{titi “ajvar”, “mastika”, ”rakija”, “ka{kaval”, “sirewe”,
“med”, “alva”, ”jabolko”, “grav”, “oriz”, “kromid”, “jagne”?
Dali so oznaka na poteklo ili so geografska oznaka mo`e da se
za{titi “makedonski ajvar”, “strumi~ka mastika”, tikve{ka
rakija”, “gali~ki ka{kaval”, “male{evsko sirewe”, “mariovski
med”, “negotinska alva”, ”prespansko jabolko”, “tetovski grav”,
“ko~anski oriz”, “bu~imski kromid”, “berovsko”, “{arplaninsko”
ili pak “makedonsko jagne”……? [to e pak so za{titata na “bieno
sirewe”?

Za{titata so oznaka na poteklo i geografska oznaka se odnesuva na geografskite
nazivi na proizvodite koi pred s# treba da poseduvaat specifi~ni svojstva i
kvalitet koi se rezultat na podnebjeto, odnosno specifi~nite prirodni uslovi vo
opredelen region ili podra~je ili zemja, nezanemaruvaj}i go pri toa i zna~eweto na
~ove~kiot faktor so site negovi znaewa i tradicionalniot na~in na proizvodstvo.
Ovie proizvodi imaat izgradeno svoj ugled me|u potro{uva~ite i vo praktikata tie
vsu{nost se karakteristika na opredeleni podra~ja ili regioni. Generalno, ovie
proizvodi imaat geografski element vo nivniot naziv, {to zna~i samiot naziv asocira
odnosno upatuva na mestoto na poteklo.
Vo Republika Makedonija imame golem broj proizvodi po koi se poznati opredeleni
regioni, oblasti. Taka, potro{uva~ot na doma{niot pazar i po{iroko na Balkanot koga
kupuva oriz, bara “ko~anski”, no ako kupuva grav sigurno nema da bide toa “ko~anski”
tuku “tetovski”.
[to se odnesuva do terminite “ajvar” ,“mastika”, ”rakija”, “ka{kaval”, “sirewe”,
“med”, “alva”, ”jabolko”,“grav”,“oriz”,“kromid”,“jagne” morame da ka`eme deka se generi~ki
nazivi, voobi~aeni nazivi koi upatuvaat na opredelen vid proizvod i koi se koristat
na po{iroko podra~je od teritorijata na edna i pove}e dr`avi.
Sosema e poinaku so terminite: “makedonski ajvar”, “strumi~ka mastika”,
tikve{ka rakija”, “gali~ki ka{kaval”, “male{evsko sirewe”, “mariovski med”,
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“negotinska alva”,”prespansko jabolko”,“tetovski grav”, “ko~anski oriz” “bu~imski
kromid”, “berovsko”, “{arplaninsko” ili pak “makedonsko jagne”… Site tie vo svojot
naziv sodr`at geografski element {to upatuva na nivnoto poteklo, {to zna~i tie se
geografski nazivi.
Pokraj ovie geografski nazivi postojat i negeografski tradicionalni nazivi.
Ovde bi mo`elo da si go najde svoeto mesto “bienoto sirewe”. Ako pretpostavime deka
se raboti za sirewe koe tradicionalno se proizveduva samo na opredelena teritorija
(Republika Makedonija) i pretstavuva karakteristika za taa teritorija, odnosno e tipi~no
za istata, }e re~eme deka nazivot na toa sirewe e tradicionalen.
1.Vo sovremeni uslovi proizvodot so oznaka na poteklo ili geografska oznaka
za potro{uva~ot pretstavuva garancija za kvalitetot i igra re{ava~ka uloga vo
opredeluvaweto na pazarot. Taka, koga e vo pra{awe proizvod odbele`an so oznaka na
poteklo ili geografska oznaka toj pobrzo se realizira na pazarot i pokraj povisokata
cena. Praktikata poka`uva deka vakvite proizvodi vo svetot se realiziraat so cena
povisoka duri i do 30%, za razlika od proizvodite od ist vid koi ne se odbele`ani
so oznaka na potekloto ili geografska oznaka. Evropskiot pazar navistina s# pove}e
insistira na proizvodi so vakvi karakteristiki. Vakvite uslovi ja postavile potrebata
od podobro informirawe na potro{uva~ot i donesuvawe poprecizni odredbi za
regulirawe na slu~uvawata na ova pole.
So cel da se obezbedi sistem prilagoden na promenite vo odnesuvaweto na
proizvoditelite i potro{uva~ite na pazarot, EU vo 1992 godina usvoi dve regulativi:
(EEC) br. 2081/92, koja se odnesuva na za{titata na geografskoto poteklo na
zemjodelskite i prehranbenite proizvodi i (EEC) br. 2082/92 vo vrska so garantiraweto
specifi~en karakter na zemjodelskite i prehranbenite proizvodi.
1.1. Za{titata na geografskoto poteklo spored Regulativata (EEC) br. 2081/92 e
obezbedena preku dve kategorii:
-prvata ( PDO), kade {to kvalitetot ili karakteristikite na proizvodot bitno
ili isklu~ivo se pripi{uvaat na opredeleno geografsko opkru`uvawe na mestoto na
poteklo, pri {to vo geografskoto opkru`uvawe prirodnite i ~ove~kiot faktor se
nedelivi. Bitna karakteristika vo ovaa kategorija na za{tita e {to proizvodstvoto
i podgotovkata na surovinite s# do gotoviot proizvod se odvivaat na definirano
geografsko podra~je ~ije ime go nosi proizvodot.
-vtorata (PGI), kade {to e dovolno barem edna od fazite na proizvodstvo da se
odviva na definirano podra~je ~ij naziv nosi proizvodot. Primer, srurovinite, tie
mo`at da poteknuvaat od drug region, a sepak mora da postoi vrska me|u proizvodot i
podra~jeto ~ie ime toj nosi, za {to e dovolno negovite specifi~ni svojstva, kvalitet
i ugled da mu se pripi{uat na geografskoto poteklo.
Spored regulativata (EEC) br. 2081/92, generi~kite nazivi ne mo`at da bidat
za{titeni. Tie se definirani kako nazivi voobi~aeni za opredelen vid proizvod
koi vo nekoi slu~ai duri i go sodr`at imeto na mestoto ili regionot od kade {to
navistina poteknuva proizvodot, no stanale voobi~aeni za odbele`uvawe na dadeniot
proizvod, odnosno preminale vo generi~ki.
1.2.Celta na (TGS), garantiranata tradicionalna posebnost, spored Regulativata
2082/92 e da gi istakne tipi~nite karakteristiki na proizvodite preku davawe uverenie
za specifi~niot karakter. Za eden proizvod da bide registriran spored ovie odredbi
mora da ima karakteristiki {to go pravat razli~en od drugite proizvodi. Zna~i,
pred s# toj treba da ima specifi~en karakter. To~nata definicija za ”specifi~en
karakter“ vo regulativata e: “karakteristikata ili zbirot karakteristiki so koi
eden zemjodelski ili prehranben proizvod jasno se razlikuva od drugite sli~ni
nemu, odnosno proizvodi koi pripa|aat na istata kategorija. Spored ovaa regulativa,
tradicionalnata karakteristika e isto taka dodaten element za da se dobie uverenie
za specifi~en karakter. Vo ovoj kontekst pod tradicionalna karakteristika se
podrazbira proizvodstvo koe koristi tradicionalna surovina ili se karakterizira so
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tradicionalen sostav, ili spored na~inot na proizvodstvo i/ili obrabotka so primena
na tradicionalen na~in na proizvodstvo i/ili obrabotka. Spored toa, Regulativata
postavuva dva uslova za registrirawe na imeto na proizvodot i toa: proizvodot mora
da poseduva karakteristiki {to go pravat da bide razli~en od drugite proizvodi i
mora da bide tradicionalen.
Pokraj ovie dve karakteristiki koi se odnesuvaat na uslovite vo vrska so samiot
proizvod, isto taka i nazivot mora da zadovoluva opredeleni karakteristiki. Toj mora
da bide ili specifi~en kako naziv, odnosno treba jasno da se razlikuva od drugite
nazivi, duri i mnogu ~esto ne mo`e da se prevede. Naj~esto nazivot ne se povikuva na
imeto na podra~jeto od kade poteknuva proizvodot tuku e specifi~en sam po sebe - toj
ne sodr`i gegrafski termin.
1.3.Legislativata na EU koja se odnesuva na vakvata za{tita gi definira
globalnite ramki na za{titata, instrument koj proizvoditelite mo`at, no ne moraat
da go primenuvaat bidej}i vo sekoj slu~aj odgovornosta za uspehot ili neuspehot
na ovoj re`im ja nosat zemjite ~lenki, a uspehot }e zavisi od toa kolku ponatamu
involviranite stranki: proizvoditelite, potro{uva~ite i kontrolata }e bidat
odgovorni vo negovoto po~ituvawe odnosno sproveduvawe. Uspehot na odredbite od
regulativite isto taka zavisi od toa kolku }e se uspee vo vistinskoto informirawe
na potro{uva~ot za zna~eweto na terminite PGI, PDO i TSG. Na ovoj na~in od 1992
godina, od koga i datira usvojuvaweto na Regulativata na ES 2081/92, do dekemvri
2003 godina za{titeni se vkupno 650 nazivi me|u koi pozna~ajni se: sireweto, sve`oto
meso, mesni proizvodi, ovo{je i zelen~uk. Isto taka vo za{titata se zastapeni
maslinovoto maslo i medot.
2. Prethodno ka`anoto se odnesuva na regulativite na EU vo vrska so
za{titata na geografskoto poteklo. Republika Makedonija vo momentov ne e ~lenka
na EU, no zatoa pak e ~lenka1 na Svetskata trgovska organizacija STO. Tokmu zatoa
treba da se navratime na definicijata za za{tita na geografskoto poteklo, spored
Dogovorot za trgovskite aspekti na pravata od intelektualnata sopstvenost (TRIPS
Dogovorot). Vo ~len 22 od (TRIPS Dogovorot) se veli:”Geografskite oznaki na poteklo
za celite na ovoj dogovor se oznaki koi go identifikuvaat proizvodot so poteklo od
teritorijata na ~lenka ili na region ili lokacija na taa teritorija, pri {to dadeniot
kvalitet, reputacija ili druga karakteristika na proizvodot e su{tinsko svojstvo
koe se dol`i na negovoto geografsko poteklo.”
3. Za{titata na geografskite nazivi na proizvodite vo Republika Makedonija
e regulirana so Zakonot za industriska sopstvenost („Slu`ben vesnik na RM” 47/02,
42/03 i 9/04) i so Pravilnikot za oznakata na potekloto i geografskata oznaka (RM”
18/04).
Geografskiot naziv na proizvodot se {titi so oznaka na poteklo ili so geografska
oznaka.
3.1. Oznakata na potekloto (OP) e geografski naziv na zemjata, regionot ili
mestoto so koj se ozna~uva proizvodot koj poteknuva od toa podra~je ~ij kvalitet
i posebni svojstva isklu~ivo ili prete`no se usloveni od geofrafskata sredina,
vklu~itelno i prirodnite i ~ove~kite faktori, ~ie proizvodstvo, prerabotka i
podgotovka vo celina se odvivaat na oopredeleno ograni~eno podra~je na poteklo
(~len 165 od Zakonot). Pri ovaa za{tita neophodno e izrabotka na elaborat za
dadeniot proizvod, izraboten od soodvetna institucija, koja vo zavisnost od vidot na
proizvodot treba da raspolaga so opredeleni stru~ni kadri i oprema i da obezbeduva
kontrola na proizvodot. Elaboratot se prilo`uva so prijavata.
______________________________
1

Republika Makedonija na 04.04.2003 godina, stana 146 ~lenka na Svetskata trgovska
organizacija STO
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3.2.Geografskata oznaka (GO) e geografskiot naziv na zemjata, regionot ili
mestoto so koj se ozna~uva proizvodot ~ij kvalitet, ugled ili drugi karakteristiki vo
su{tina mo`at da se pripi{at na geografskoto poteklo.
Geografskata oznaka za eden proizvod mo`e da se {titi pod uslov proizvodstvoto
i/ili postapkata i/ili podgotovkata na proizvodot da se odviva vo opredeleno
mesto na poteklo (~len166 od Zakonot). Pri ovaa za{tita potrebno e izrabotka na
specifikacija (izrabotena od podnositelot) koja se prilo`uva so prijavata.
3.3.Spored ~lenot 168 od Zakonot so oznaka na potekloto odnosno so geografska
oznaka mo`e da se {titi i “…..tradicionalniot geografski ili negeografski naziv
koj upatuva na opredeleno poteklo na proizvodot……..”.
3.4.Vo Zakonot vo ~lenot 171 e predvideno deka onie nazivi koi so dolga
upotreba vo prometot stanale op{topoznati za odbele`uvawe na opredeleni vidovi
proizvodi, odnosno stanale generi~ki, ne mo`at da se za{titat so oznaka na poteklo
i geografska oznaka. Ponatamu, nazivot za{titen so oznaka na poteklo ili geografska
oznaka ne mo`e da stane generi~ki.
4.Kako se {titi geografskiot naziv i kako zainteresiraniot proizvoditel mo`e
da dojde do pravoto na koristewe na za{titeniot geografski naziv? Ostvaruvaweto
na ovie prava se odviva vo dve fazi.
4.1.Vo postapkata za za{tita na daden geografski naziv na opredelen proizvod,
Dr`avniot zavod za za{tita na industriskata sopstvenost gi ispituva uslovite i go
zapi{uva geografskiot naziv vo Registarot na za{titeni geografski nazivi. Edna{
za{titeniot geografski naziv trae neograni~eno.
4.2.Potoa sledi ostvaruvawe na pravoto na koristewe. Za da izvesen proizvoditel
se zdobie so pravo na koristewe na za{titeniot geografski naziv treba da pripa|a na
podra~jeto na koe se odnesuva geografskiot naziv, a negoviot proizvod da gi zadovoluva
uslovite predvideni so elaboratot, odnosno specifikacijata. Priznaenoto pravo na
koristewe na za{titeniot geografski naziv se zapi{uva vo Registarot na ovlasteni
korisnici. Pravoto za koristewe trae pet godini, a se obnovuva negrani~eno,
dokolku i ponatamu se ispolnuvaat predvidenite uslovi so elaboratot odnosno
specifikacijata.
5.Koi proizvodi podle`at na za{tita? Spored Zakonot, mo`e da se {titat
geografskite nazivi na prirodni i zemjodelski proizvodi (vklu~itelno i geografskite
nazivi na vinoto i drugite alkoholi), industriski proizvodi, zanaet~iski proizvodi
od doma{na rakotvorba.
Soglasno prethodnoto, Zakonot obezbeduva eden sistem na za{tita davaj}i
mo`nost za za{tita so Oznakata na potekloto koja e so strogi kriteriumi i vtorata
mo`nost e Geografskata oznaka kade kriteriumite se poliberalni {to se gleda i od
definicijata. Vakviot sistem na za{tita e mnogu blizok na onoj vo Regulativata na
ES 2081/92.
Taka denes vo registarot na za{titeni geografski nazivi koj se vodi vo Zavodot za
za{tita na industriska sopstvenost postojat preku 46 oznaki na poteklo me|u koi: edna
za Ko~anski oriz; za vino kako proizvod, i za sirewe {to se ocenuva od isklu~itelno
zna~ewe kako po~etok vo za{titata na geografsiite imiwa na sireweto vo Makedonija.
Zna~aen del od za{titenite geografski nazivi se odnesuva na prirodnata izvorska
voda na teritorija na Republikata {to vo sovremenite uslovi na nedostatok na voda
za piewe e isto taka interesen podatok.
7.U{te ne{to ne smeeme da propu{time koga zboruvame za za{titata na geografskite
nazivi. Ovaa za{tita pretstavuva kolektivno pravo na proizvoditelite od dadeno
geografsko podra~je, region, na {to kako logi~na posledica sledi konstatacijata deka
celta na za{titata najdobro }e bide postignata dokolku proizvoditelite na dadenite
regioni se zdru`at vo asocijaciji. Samo taka zdru`eni, tie mo`at da obezbedat za{tita,
pred s# so izrabotka na studija, odnosno elaborat za nivniot proizvod, vo koj bi gi
utvrdile site karakteristiki bitni za proizvodot, a koi podocna bi gi po~ituvale.

Glasnik,

11/4, str. 175-186, dekemvri 2004 Skopje 185

Zdu`uvaweto na proizvoditelite ne e bitno samo za zabrzuvaweto na za{titata
na geografskiot naziv na proizvodot i za priznavawe pravo za koristewe na istiot
tuku i po{iroko:
-Na vakov na~in }e se obezbedi standarden proizvod od site proizvoditeli
bidej}i e kontroliran i odgovara na karakteristikite i parametrite predvideni vo
elaboratot:
-]e se olesni ispituvaweto na doma{eniot i stranskiot pazar:
-]e se obezbedi uspe{en zaedni~ki nastap na stranskiot pazar, bidej}i iskustvata
poka`uvaat deka na{ite proizvodi se barani na stranskiot pazar no, za mnogu od niv
izvozot ne mo`e da se realizira od pri~ina {to ne mo`e da se odgovori so soodvetni
koli~ini, za kontinuirano snabduvawe na istiot;
-Bneneficiite i prednostite {to mo`at da se ostvarat pri zardni~koto
nastapuvawe pred stopanstvoto i dr`avata.
*
*

*

Vo Republika Makedonija imame golem broj proizvodi po koi se poznati opredeleni
regioni, oblasti.
Ovie proizvodi imaat izgradeno svoj ugled me|u potro{uva~ite i generalno
imaat geografski element vo nivniot naziv, {to zna~i samiot naziv asocira odnosno
upatuva na mestoto na poteklo.
So Zakonot e predvidena za{titata na geografskite nazivi so oznaka na poteklo
ili so geografska oznaka, model mnogu blizok na istiot vo zakonodavstvoto na EU.
Vo Zakonot {to se gleda od prethodno ka`anoto, ostavena e mo`nost za za{tita
i na tradicionalnite negeografski nazivi, kade bi mo`elo da si go najde svoeto
mesto i bienoto sirewe, se razbira dokolku se doka`e deka e samo makedonski
tradicionalen naziv za tradicionalen proizvod, specifi~en samo za regionot, vo
slu~ajov teritorijata na Republika Makedonija.
Interesot za ovoj vid za{tita ne e na zavidno ramni{te. Potrebna e pogolema
energi~nost i jasna opredelba od strana na proizvoditelite vo za{titata na nivniot
proizvod. Proizvoditelot i samo toj e onoj {to ja ima glavnata uloga vo za{titata.
Dr`avniot zavod za industriska sopstvenost ja izgradi legislativata spored koja
mo`e da se obezbedi za{titata, a koj od proizvoditelite }e pobara za{tita }e ni
poka`e vremeto.
Proizvoditelite treba da znaat deka za{titata e pravo koe mo`at da go ostvarat,
no ne e i obvrska.
Sepak, navremenata za{tita na geografskite i tradicionalnite nazivi na
proizvodite e od golemo zna~ewe od aspekt na izbegnuvawe na pojavata tie da preminat
vo generi~ki.
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