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KODOVI NA DR@AVITE SPORED STANDARDITE NA WIPO
EC - Ekvador
EE - Estonija
EG - Egipet
EH - Zapadna Sahara
ER - Eritreja
ES - [panija
ET - Etiopija
FI - Finska
FJ - Fixi
FK - Foklandski Ostrovi
FO - Ov~i Ostrovi
FR - Francija
GA - Gabon
GB - Velika Britanija
GD - Granada
GE - Gruzija
GH - Gana
GI - Gibraltar
GL - Grenland
GM - Gambija
GN - Gvinea
GQ - Ekvatorijalna Gvinea
GR - Grcija
GS - Ju`na Xorxija i Ostrovi
na Ju`ni Sendvi~
GT - Gvatemala
GW - Gvinea Bisao
GY - Gvajana
HK - Hong Kong
HN - Honduras
HR - Hrvatska
HT - Haiti
HU - Ungarija
ID - Indonezija
IE - Irska
IL - Izrael
IN - Indija
IQ - Irak
IR - Iran
IS - Island
IT - Italija
JM - Jamajka
JO - Jordan
JP - Japonija
KE - Kenija
KG - Kirgizija
KH - Kamboxa
KI - Kiribati
KM - Komorski Ostrovi
KN - Sv. Kitis i Nevis
KP - Demokratska
Republika Korea
KR - Republika Korea
KW - Kuvajt
KY - Kajmanski Ostrovi
KZ - Kazakstan

AD - Andora
AE - Zdru`enite Arapski
Emirati
AF - Avganistan
AG - Antika i Barduba
AI - Antigua
AL - Albanija
AM - Ermenija
AN - Holandski Antili
AO - Angola
AR - Argentina
AT - Avstrija
AU - Avstralija
AW - Aruba
AZ - Azejberxan
BA - Bosna i Hercegovina
BB - Barbados
BD - Banglade{
BE - Belgija
BF - Gorna Volta
BG - Bugarija
BH - Bahrein
BI - Burundi
BJ - Benin
BM - Bermudi
BN - Brunej Daresalam
BO - Bolivija
BR - Brazil
BS - Bahami
BT - Butan
BV - Ostrovot na Buve
BW - Bocvana
BY - Belorusija
CF -Centralnoafrikanska
Republika
CG - Kongo
CH - [vajcarija
CI - Bregot na slonovata
koska
CK - Ostrovi na Kuk
CL - ^ile
CM - Kamerun
CN - Kina
CO - Kolumbija
CR - Kostarika
CU - Kuba
CV - Kape Verde
CY - Kipar
CZ - ^e{ka
DE - Germanija
DJ - Xibuti
DK - Danska
DM - Dominika
DO - Dominikanska
Republika
DZ - Al`ir

LA - Laos
LB - Liban
LC - Sveta Lucija
LI - Lihten{tajn
LK - [ri Lanka
LR - Liberija
LS - Lesoto
LT - Litvanija
LU - Luksenburg
LV - Latvija
LY - Libija
MA - Maroko
MC - Monako
MD - Moldavija
ME - Crna Gora
MG - Madagaskar
MK - Makedonija
ML - Mali
MM - Burma
MN - Mongolija
MO - Makao
MP - Severni Marijanski
Ostrovi
MR - Mavritanija
MS - Monserato
MT - Malta
MU - Mavricius
MV - Maldivi
MW- Malavi
MX - Meksiko
MY - Malezija
MZ - Mozambik
NA - Namibija
NE - Niger
NG - Nigerija
NI - Nikaragva
NL - Holandija
NO - Norve{ka
NP - Nepal
NR - Neru
NZ - Nov Zeland
OM - Oman
PA - Panama
PE - Peru
PG - Nova Gvinea
PH - Filipini
PK - Pakistan
PL - Polska
PR - Portoriko
PT - Portugalija
PY - Paragvaj
QA - Katar
RO - Romanija
RS - Srbija
RU - Ruska Federacija

KODOVI NA ME\UNARODNI ORGANIZACII

AP

- Afrikanska regionalna organizacija za industriska
sopstvenost (ARIPO)

BX

- Biroto na Beneluks za `igovi i modeli

EA

- Evroaziska patentna organizacija

EM

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

EP

- Evropsko patentno biro (EPO)

IB

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

OA

- Afrikanska organizacija za intelektualna
sopstvenost (OAPI)

WO

- Svetska organizacija za intelektualna sopstvenost (WIPO)

GC

- Kooperativen sovet na arapskite zemji vo Zalivot

RW - Ruanda
SA - Saudiska Arabija
SB - Solomonski Ostrovi
SC - Sej{elski Ostrovi
SD - Sudan
SE - [vedska
SG - Singapur
SH - Sveta Elena
SI - Slovenija
SK - Slova~ka
SL - Siera Leone
SM - San Marino
SN - Senegal
SO - Somalija
SR - Surinam
ST - Sao Tome i Principe
SV - Salvador
SY - Sirija
SZ - Svazilend
TC - Turki
TD - ^ad
TG - Togo
TH - Tajland
TJ - Taxikistan
TM - Turkmenija
TN - Tunis
TO - Tonga
TP - Isto~ni Timor
TR - Turcija
TT - Trinidad i Tobago
TV - Tuvalu
TW - Tajvan
TZ - Tanzanija
UA - Ukraina
UG - Uganda
US - Soedineti Amerikanski
Dr`avi
UY - Urugvaj
UZ - Uzbekistan
VA - Vatikan
VC - Sv. Vinsent i Grenadin
VE - Venecuela
VG - Britanski Devstveni
Ostrovi
VN - Vietnam
VU - Vanuatu
WS - Samoa
YE - Jemen
YU - Jugoslavija
ZA - Ju`noafri~ka Repubika
ZM - Zambija
ZR - Zair
ZW - Zimbabve
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Vo Glasnik se pe~atat i nau~ni i stru~ni trudovi, osvrti, komentari  vo vrska so industriskata sopstvenost. Nau~nite trudovi
se recenzirani. Kusa sodr`ina na trudovite se prilo`uva na
makedonski i na angliski jazik.

SOOP[TENIE
Pretsedatelot na Vladata na Republika Makedonija na
14 avgust 2008 go nazna~i za direktor na Dr`avniot zavod
za industriska sopostvenost gospodinot Safet Emruli.
Gospodinot Emruli zavr{il praven fakultet na
Dr`avniot univerzitet vo Tetovo i magistarski studii
na Pravniot fakultet vo Tirana.
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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.

Patenti
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PATENTI
Vo soglasnost so ~lenot 60 od Zakonot za industriskata sopstvenost (“Slu`ben vesnik na Republika
Makedonija” br. 47/02 42/03 09/04 Dr`avniot zavod za za{tita na industriska sopstvenost gi objavuva
podatocite od re{enieto na patent.
Vo soglasnost so ~lenot 52 od Zakonot za industriskata sopstvenost (“Slu`ben vesnik na Republika
Makedonija” br. 47/02 42/03 09/04 so denot na objavuvaweto na podatocite od re{enieto na patent i
apstraktot so nacrt ako go ima patentot se priznava i se zapi{uva vo registarot na patentite.
Vo soglasnost so ~lenot 58 i ~lenot 60 stav 3 od ZIS (“Slu`ben vesnik na Republika Makedonija br.
47/02 42/03 09/04) kon podatocite na re{enieto vrz osnova na dokaz za potpolno ispituvawe se objavuva
prvoto patentno barawe.
Vo soglasnost so ~lenot 2 od odredbite koi va`at pri pro{iruvawe na evropskite patenti (“Slu`ben
vesnik na Republika Makedonija br. 49/97) DZIS go objavuva sekoe barawe za pro{iruvawe vo najkus
mo`en rok dokolku e platena propi{anata taksa.
Podatocite se ozna~eni so INID* kodovi za patenti (WIPO standard ST.9). Za specifi~nite podatoci
koi ne postojat vo INID vovedeni se dopolnitelni kodovi.
(11)
(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
T1-prevod na patentni barawa za priznaen evropski patent
T2-odr`uvawe na evropski patent so izmeneti patentni barawa
Broj na prijavata				
Datum na podnesuvaweto
Data na izlo`beno ili saemsko prvenstvo
Pravo na prvenstvo: datum dr`ava broj
Data na objavuvawe
Objava na prvi~nite patentni barawa
Kod po Me|unarodnata klasifikacija na patenti (MKP)			
Naziv na pronajdokot
Citirani dokumenti
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)
(45)
(51)
(54)
(56)
(57)
(60)

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data
Patenti

Glasnik

(51)

B 65D 81/00, 85/805

(11)

902654
А

		

(13)

(21)	2007/345

(22)	11/09/2007

		

(45)	31/08/2008

(30)	20050002923 11/02/2005 EP
(86)	18/11/2005 PCTEP2005012376
(87)	17/08/2006 WO2006084494
(73)

Halssen & Lyon GmbH
Pickhuben 9, 20457 Hamburg, DE

(74)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје

(72)

BURCHARD, Jorn

(54)

ИНФУЗИОНА ЕДИНИЦА

(57)

Назначена е инфузиона единица со дел во вид на
ќесичка (21) која содржи инфузионен материјал,

Patenti
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подобро ливчиња чај, и рачка (22) која е поврзана
за делот во вид на ќесичка (21). Таква инфузиона
единица треба да се подобри на таков начин
така што ќе биде погодна за подготвување на
висококвалитетни чајни напитоци, особено за
улично продавање. Пронајдокот предлага рачката
(22) да биде елемент во вид на плочка, подобро
направен од хартија, картон или пластика, на
која делот во вид на ќесичка (21) е прицврстен
директно на таков начин што, гледано во правец
на издолженото истегнување на рачката (22),
е сместен помеѓу спротивни краеви (23, 24) на
рачката (22)   така што кога рачката (22) и делот
во вид на ќесичка (21) се навалени едно во однос
на друго за околу 90°, рачката (22) продолжува
на обете страни зад точката на поврзување на
рачката (22) за делот во вид на ќесичка (21).

902654



Glasnik

(51)

15/4

str.2-51 avgust 2008 Skopje

B 65D 85/812, 51/24

(11)

902652
А

		

(13)

(21)	2007/346

(22)	11/09/2007

		

(45)	31/08/2008

(30)	20050002924 11/02/2005 EP
(86)	19/10/2005 PCTEP2005011212
(87)	17/08/2006 WO2006084486
(73)

Halssen & Lyon GmbH
Pickhuben 9, 20457 Hamburg, DE

(74)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје

(72)

BURCHARD, Jorn

(54)

КАПАК ЗА КОНТЕЈНЕР ЗА НАПИвкИ ЗА
ПРИМАЊЕ ИНФУЗИОНа НАПИвКа

(57)

Пронајдокот предлага капак за контејнер за
напивки за држење на инфузиона напивка,
подобро контејнер за чај за една употреба со
плочка-основа (2) и навлака (3) сместена на
растојание од плочката-основа (2) во кој случај
помеѓу плочката-основа (2) и навлаката е

902652

формиран потпорен простор (5) кој се граничи
на страните со периферен страничен ѕид (4),
обезбеден е прв отвор (6) во плочката-основа (2)
низ кој може да се води инфузиона единица (20)
која содржи инфузионен материјал и втор отвор
(7) помал од првиот отвор (6) кој е формиран во
навлаката (3) или во областа на навлаката (3), низ
кој може да се води дел од инфузионата единица,
потпорниот простор (5) е со такви димензии
да може да задржи барем дел од инфузионата
единица.
Овој капак е особено погоден за покривање
на контејнери за напивки во кои треба да се
подготват инфузионите напивки, особено оние за
„улична продажба”. Инфузионата единица може
да се користи без притоа да се отстрани капакот
од контејнерот за напивки.

Patenti
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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)		

(51) osnoven

(11,13)

B65D51/24
B65D81/00

B65D85/812	
B65D81/00

902652	 A
902654 A

B65D85/805
B65D85/812	

B65D81/00
B65D85/812	

902654 A
902652	 A

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)

Halssen & Lyon GmbH
B 65D 81/00, 85/805
B 65D 85/812, 51/24

Patenti

(11,13) 902654 A
902652 A

Pregledi
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B 65D 75/10, 65/14

(11)

900693

		

(13)

А1

(21)	1999/35

(22)

09/04/1999

		

(45)	31/08/2008

(30)

96202789,2  08/10/1996  EP

(86)

PCT/EP97/09256

(73)

„TRANSPAC, N.V.”Avenue Herrmann-Debroux 46,
B-1160 Bruxelles,
Avenue Herrmann-Debroux 46, B-1160 Bruxelles,
B-1160 Bruxelles, BE

(74)

БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,

(54)

АМБАЛАЖА ЗАТВОРЕНА СО ИСПРЕПЛЕТЕНА
ОБВИВКА И МЕТОДА ЗА ЗАВИТКУВАЊЕ

(57)

Амбалажа која се состои од филм (10,40) кој се
затвара со две плетенки за пакување(18) кои се
наогаат на секоја страна од производот  што треба
да се спакува (12) и која содржи, на внатрешната
страна во однос на производот што треба да се
спакува (12), заптивна подлога поставена долж
две попречни ленти (20а, 20б) и (46а, 46б) на секоја
страна од производот што треба да се спакува
(12) и која се протега паралелно на оската која
поминува низ двете плетенки за пакување (18).
Методата опфаќа запечатување на амбалажата
кај попречните ленти.

1000, Скопје
(72)

900693

DAELMANS, Eddy, BE and VANOPRE, Raymond

Patenti

Glasnik

(51)

G 06K 19/077,

(11)

G 07C 9/00

902088

(13)

А1

(21)	2005/128

(22)

08/04/2005

		

(45)	31/08/2008

(30)

60/409,715  10/09/2002  US;
60/409,716  10/09/2002  US;
60/429,919  27/11/2002  US;
60/433,254  13/12/2002  US and
60/484,692  03/07/2003  US

(86)	10/09/2003 PCT/US/028602
(87)	25/03/2004 WO2004025545
(73)

IVI SMART TECHNOLOGIES, INC
1810 Old Oakland Road  San Jose, CA 95131, US

(74)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје

(72)

SAITO, Tamio;
AIDA, Takashi and
DRIZIN, Wayne

(54)

СИГУРНОСНА БИОМЕТРИЧКА ПРОВЕРКА НА
ИДЕНТИТЕТ

(57)

Картичка за идентификација со висок степен на
сигурност што содржи вградена меморија, која
служи за внесување биометричките податоци
и вграден сензор што служи за прикажување
на живите биометрички податоци. Процесорот

Patenti
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којшто е вграден во картичката врши дејство на
споредување, за да се провери дали прикажаните
биометрички податоци се совпаѓаат со локално
внесените биометрички податоци. Само доколку
постои позитивно совпаѓање, податоците од
картичката ќе може да се пренесуваат заради
додатна проверка и/или понатамошна обработка.
Првенствено, картичката е компатибилна со IЅО
ЅmartCard. Во едно остварување, IЅО ЅmartCard
функционира како преграда за заштита на
сигурносниот процесор кој служи за внесување и
обработка на заштитените биометрички податоци
од злонамерни надворешни напади, преку
работната површина на IЅО ЅmartCard. Во друго
остварување, сигурносниот процесор е вметнат
помеѓу работната површина на IЅО ЅmartCard и
некој немодифициран процесор на IЅО ЅmartCard
и ја блокира секоја надворешна комуникација,
се додека отпечатоците од прстот на корисникот
не се совпаѓаат со прeтходно регистрираните
отпечатоци. Обезбедена е моментална повратна
информација додека корисникот го поставува
прстот врз сензорот за отпечатоци од прстите,
со што се олеснува оптималното поставување
на прстот врз сензорот. Картичката може да
се користи за да се овозможи комуникација со
мрежа за трансакции  или за да се добие физички
пристап во некоја заштитена област.
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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)		

(51) osnoven

(11,13)

B65D65/14
B65D75/10

B65D75/10
B65D75/10

900693 A1
900693 A1

G06K19/077
G07C9/00

G06K19/077
G06K19/077

902088 A1
902088 A1

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)

IVI SMART TECHNOLOGIES, INC
G 06K 19/077,
G 07C 9/00
(11,13) 902088 A1

Pregledi

(73) „TRANSPAC, N.V.”
	Avenue Herrmann-Debroux 46,
B-1160 Bruxelles,		
(51) B 65D 75/10, 65/14
(11,13) 900693 A1

Patenti

Glasnik

(51)

C 07D 207/34,

(11)

902655

A 61K 31/40

(13)

Т1

(21)	2004/144

(22)	11/05/2004

		

(45)	31/08/2008

(30)	19990000271 10/12/1999 SI
(96)

05/12/2000 EP00977807.7

(97)

07/07/2004 EP1237864

(73)

Lek Pharmaceutical and Chemical Co. D.D.
Verovskova 57, 1526 Ljubljana, SI

(74)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје

(72)

PFLAUM, Zlatko

(54)

ПОСТАПКА ЗА ПОДГОТОВКА НА АМОРФЕН
АТОРВАСТАТИН

Patenti

(57)
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1. Постапка за подготовка на аторвастатин во
аморфна форма, која вклучува:
а)   обезбедување раствор на аторвастатин во
еден или повеќе растворувачи од прв тип, во кои
аторвастатинот е слободно растворлив;
б)   обезбедувење мешавина од споменатиот
раствор на аторвастатин со еден или повеќе
растворувачи од втор тип, во кои аторвастатинот
е нерастворлив или мошне малку растворлив,
така што аторвастатинот се таложи;
в)    одделување   на   талогот формиран   во  
чекорот   (б)   од мешавината на растворувачите;
се карактеризира со тоа што растворувачот
од вториот тип претставува етерски растворувач.
Има уште 16 патентни барања.

902655

10

Glasnik

(51)

15/4

str.2-51 avgust 2008 Skopje

(11)

C 07D 493/04

902643

		

(13)

Т1

(21)	2007/269

(22)

04/07/2007

		

(45)	31/08/2008

(30)

0016020 29/06/2000 GB

(96)

29/06/2001 EP 01943668.2

или

(97)	23/05/2007 EP 1296989
(73)

Instituto Biomar S.A.
Polig.Industrial, Edificio CEi,
	Mod. 2.02 y 2.03, 24231 Onzonilla, ES
(74)

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

(72)

PEREZ-BAZ, Julia;

каде што сите R1 може да бидат исти или различни
и може да бидат водород, C1-C18 алкил, C2-C18
алкенил, бензил, алкален метал,

CANEDO, Librada, Maria;
ROMERO, Francisco;

арил, каде што арилната група може да биде
карбоциклична со 6 или 10 јаглеродни атоми, или
хетероциклична со 5 до 12 јаглеродни атоми,

ESPLIEGO, Fernardo and
GARCIA GRAVALOS, Dolores
(54)
(57)

ПОЛИЦИКЛИЧНИ
БИОТИЦИ

КСАНТОНИ

КАКО

1. Соединение со општата формула:

АНТИ–

ацил (RCO-), каде што R е C1-C18 алкил,

и/или моно-, ди-, или трисахарид;

R2 и R3 може да бидат водород, алкил, или R2 и R3
заедно формираат незаситена врска.
Има уште 7 патентни барања.

902643

Patenti

Glasnik

(51)

A 61K 35/34,

(11)

A 61P 43/00

902642

(13)

Т1

(21)	2007/272	

(22)

06/07/2007

		

(45)	31/08/2008

(30)	20000549937 14/04/2000 US
(96)

12/04/2001 EP 01924998.6

(97)	20/06/2007 EP 1272204
(73)

UNIVERSITY OF PITTSBURGH
200 Gardner Steel Conference Center, Pittsburgh,
PA 15260, US

(74)

ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(72)

CHANCELLOR, Michael B.;
HUARD, Johnny;
CAPELLI, Christopher C. and

15/4 str.2-51 avgust 2008 Skopje 11

(54)

ЗГОЛЕМУВАЊЕ
И
НАРАСНУВАЊЕ
НА
МЕКО ТКИВО И КОСКИ ПРЕКУ МУСКУЛНО
ИЗВЕДЕНИ ПРОГЕНИТОРНИ КЛЕТКИ, НИВНИ
КОМПОЗИЦИИ И ТРЕТМАНИ

(57)

1. Употреба на композиција која содржи (i)
изолирани, самостојни прогениторни клетки
издвоени од мускули (МДЦ) со долгорочна
издржливост in situ, или нивни клонови, и (ii)
физиолошки прифатлив носач, приемач или
пренесувач за изработка на лек за употреба во
зголемување или нараснување на езофагелното
мускулно ткиво или гастроесофагелното мускулно
ткиво кај цицач, каде композицијата е претставена
во количина која е доволна да го зголеми или да
го нарасне есофагелното или гастроесофагелното
мускулно ткиво.
Има уште 21 патентни барања.

QU, Zhuqing

Patenti

902642

12

Glasnik

(51)
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A 61K 9/48, 31/137, 9/32, 9/36

(11)

902625
Т1

		

(13)

(21)	2007/280

(22)	11/07/2007

		

(45)	31/08/2008

(30)

(54)

ВЕНЛАФАКСИН ХИДРОХЛОРИД ОБЛОЖЕНИ
МИНИ ТАБЛЕТИ СО ПРОШИРЕНО ОСЛОБО–
ДУВАЊЕ

(57)

1. Формулација со проширено ослободување
на венлафаксин хидрохлорид во форма на
мини таблети полнети во капсули од тврд
желатин, споменатите таблети имаат јадро и
надворешна облога, јадрото на споменатите мини
таблети содржи венлафаксин содржи полимер
нерастворлив во вода и полимер растворлив во
вода.

2004MU00117  04/02/2004  IN and

	2004MU00980 13/09/2004 IN
(96)

27/10/2004 EP 04821278.1

(97)

09/05/2007 EP 1711169 B1

(73)

Alembic Limited
Vadodara 390003, Gujarat, IN

(74)

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

(72)

BHATTACHARYA, Sampad;

Има уште 9 патентни барања.

KSHIRSAGAR, Rajesh;
JOSHI, Mayank and
PANDITA, Sandeep

(51)

A 61K 31/535,

(11)

902629

A 61P 15/00

(13)

Т1

(21)	2007/292	

(22)	25/07/2007

		

(45)	31/08/2008

(30)

19980001230  21/01/1998  GB and

	19980072180 P 22/01/1998 US
(96)

20/01/1999 EP 99903200.6

(97)	20/06/2007 EP1047428
(73)

(74)

902625

GLAXO GROUP LIMITED
Glaxo Wellcome House, Berkeley
Greenford, Middlesex UB6 0NN, GB
БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

Avenue,

(72)

MORGAN, Phillip, Frederick;
MUSSO, David, Lee and
PARTRIDGE, John, Joseph

(54)

УПОТРЕБА НА МОРФОЛИНОЛ ЗА ЛЕКУВАЊЕ
СЕКСУАЛНА ДИСФУНКЦИЈА

(57)

1. Употребата на соединение (+)-(2S,3S)-2-(3хлорофенил)-3,5,5-триметил-2-морфолинол
или негова фармацевтски прифатлива сол или
раствор или негов фармацевтски состав во
подготвувањето на лек за лекување сексуална
дисфункција.
Има уште 1 патентни барања.

Patenti

Glasnik

(51)

A 61K 9/00

(11)

902632

(13)

Т1

(21)	2007/303	

(22)

06/08/2007

		

(45)	31/08/2008

(30)

20000190878P  21/03/2000  US;
20000221070P  27/07/2000  US and

	20010798777 02/03/2001 US
(96)

21/03/2001 EP 01920587.1

(97)	30/05/2007 EP 1294356 B1
(73)

FARRINGTON PHARMACEUTICALS, LLC.
304 Madera Lane, Chapel Hill, NC 27517, US

(74)

ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје

(72)

BRINES, Michael;
CERAMI, Anthony and
WUERTH, Jean-Paul

(54)

СИСТЕМИ ЗА НЕПРЕКИНАТО ОСЛОБОДУВАЊЕ
НА РАСТВОРИ

(57)

1. Направа за континуирано, линеарно и воздржано
отпуштање на еден или повеќе раствори опфаќајќи
најмалку еден автомат, опфаќајќи:

15/4 str.2-51 avgust 2008 Skopje 13

**) изворен елемент во споменатиот ѕид, што се
состои од кружен пасаж во центарот на рамната
хемисфера, изворниот елемент има радиус,
пасажот дозволува дуфузијата на растворот
од резервоарниот елемент за раствор во
формирачкиот елемент
***) формирачки елемент во течна состојба со
изворниот елемент во кој што     споменатиот    
раствор    дифузира    од    резервоарниот    елемент    
со     раствор, формирачкиот, формирачкиот
елемент има ѕид кој непропушта течност и
раствор, и форма на пресечен конус со основа,
вертекс и висина од основата до вертексот
****) шуплина/отвор дефинирана од вертексот на
формирачкиот елемент за дифузијата на растворот
од автоматот/диспенсерот, а шуплината/отворот
има радиус
Каде сразмерот на радиусот од хемисферата
до радиусот на изворниот елемент е еднаков на
или поголем од два, и висината од формирачкиот
елемент е еднаква на или помала за околу 4
сразмер од радиусот на изворниот елемент
израмнет до радиусот на шуплината/отворот.
Има уште 38 патентни барања.

*) елемент со резервоар за раствор, дефиниран
од ѕид кој не пропушта течност ниту раствор, со
форма на хемисфера, хемисферата има рамна
предница, рамен центар, и радиус

Patenti

902632

14

Glasnik

(51)
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C 12N 15/37,

(11)

PERSSON, Roy;

902630

A 61K 48/00,

(13)

Т1

YAO, Fei-Long;

C 07K 14/025,

(22)

07/09/2007

CAO, Shi-Xian;

C 12N 15/86

(45)	31/08/2008

TARTAGLIA, James;

(21)	2007/341

MOINGEON, Phillipe and

(30)

ROVINSKI, Benjamin

99291P 04/09/1998 US

(96)

03/09/1999 EP 99942661.2

(97)

08/08/2007 EP 1108035 B1

(73)

Sanofi Pasteur Limited
1755 Steeles Avenue West, Toronto,
Ontario M2R 3T4, CA

(74)

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

(72)

KLEIN, Michel,H.;

(54)

ТРЕТИРАЊЕ НА КАНЦЕР НА ГРЛОТО НА
МАТКАТА

(57)

1. Вектор кој содржи молекул на нуклеинска
киселина кој шифрира HPV-16 E7 антиген на кој
му недостасуваат амино киселините 21 до 26,
назначен со тоа што наведениот молекул на
нуклеинска киселина е функционално поврзан со
промотор на цитомегаловирус.
Има уште 5 патентни барања.

GAJEWCZYK, Diane,M.;

Слика 1А

Слика 1Б

902630

Patenti

Glasnik

(51)

A 61K 31/13,

(11)

A 23L 1/03	

902637

(13)

Т1

(21)	2007/342	

(22)

07/09/2007

		

(45)	31/08/2008

(30)	2002MI00189 01/02/2002 IT
(96)

17/01/2003 EP03734680.6

(97)

04/07/2007 EP1469843

(73) GIULIANI S.p.A.
	I-20129 Milano, IT
(74)

ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

Patenti

(72)
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RINALDI, Fabio;
SORBELLINI, Elisabetta;
GATTI, Valter and
MARCHIORETTO, Danila, Ingrid

(54)

СОЕДИНЕНИЕ ЗА ФАРМАЦЕВТСКА ИЛИ
ДИЕТАЛНА УПОТРЕБА ЗА БОРБА ПРОТИВ 
ОПАЃАЊЕ НА КОСАТА

(57)

1. Употреба на спермидин како активен принцип
во подготовката на состав за фармацевтска или
диететска употреба кај мажите за борба против
опаѓање на косата.
Има уште 7 патентни барања.

902637

16

Glasnik

(51)
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C 12P 7/62,

(11)

902638
Т1

C 07C 69/675,

(13)

C 07D 319/04,

(22)	10/09/2007

C 12N 9/20,

(45)	31/08/2008
г) Естерификација на соединението со формулата
(3) во присуство на соеди-нение со формулата R’’O-COR’ и липаза или хидролаза ензим за да се
формира соединението со формулата (1); и

C 12P 17/06
(21)	2007/343		
(30)	20000011120 09/05/2000 GB
(96)

01/05/2001 EP06002032.8

(97)

08/08/2007 EP1657310

(73)

AstraZeneca UK Limited
15 Stanhope Gate, London W1Y 1LK, GB

(74)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје

(72)

HOLT, Robert, Antony;

д) Естерификација на соединението со формулата
(2) во присуство на соеди-нение со формулата R’’O-COR’ и липаза или хидролаза ензим за да се
формира соединението со формулата (4); и

BLACKER, Andrew, John and
REEVE, Christopher, David
(54)

ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ НА ДИХИДРОКСИ
ЕСТЕРИ И НИВНИ ДЕРИВАТИ

(57)

1. Постапка за добивање на соединение со
формулата (5)

д) стереоселективната редукција на соединението
со формулата (4) за да се произведе соединението
со формулата (1)
назначена со тоа, што
X, R и R’ се како што е дефинирано горе
и R’’ претставува евентуално супституирана
хидрокарбил група.
Има уште 11 патентни барања.

која опфаќа
а) добивање на соединение со формулата (1)
б) реакција на соединението со формулата (1) со
2,2-диметоксипропан за да формира ацетонид; и
в) отстранување на групата R’-(C=O)-;
каде што
X
претставува
евентуално
хидрокарбил поврзувачка група

супституирана

R
претставува
евентуално
хидрокарбил група, и

супституирана

R’
претставува
евентуално
супституиран
хидрокарбил, подобро евентуално супституирана
алкил група;
и каде што постапката за добивање на соединенија
со формулата (1) ги опфаќа:

или а) стереоселективната
соединение со формулата (2)

редукција

на

да се произведе соединение со формулата (3), и

902638

Patenti

Glasnik

(51)

A 61K 31/397, 31/765,

(11)

902660

A 61P 9/00

(13)

Т1

(21)	2007/344

(22)	10/09/2007

		

(45)	31/08/2008

(30)

20010264600P  26/01/2001  US and

(57)
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1. Состав кој содржи:
а) најмалку еден холестирамин, колестипол,
колесевелам хидрохлорид и нивни мешавини; и
б) најмалку еден инхибитор на апсорпцијата на
стерол, претставен со следната формула (II):

	20010323842P 21/09/2001 US
(96)

25/01/2002 EP02707556.3

(97)	15/08/2007 EP1363668
(73)

Schering Corporation
Patent Department -K-6-1 1990,
2000 Galloping Hill Road, Kenilworth,
	New Jersey 07033-0530, US
(74)

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

(72)

DAVIS, Harry, R. and
OSOGLOU, Teddy

(54)

КОМБИНАЦИИ НА ИЗОЛИРАНИ КОМПОНЕНТИ
НА ЖОЛЧНАТА КИСЕЛИНА И ИНХИБИТОР(И)
НА АПСОРЦИЈАТА НА СТЕРОЛ И ТРЕТМАНИ
ЗА ВАСКУЛАРНИ ИНДИКАЦИИ

Patenti

или негова фармацевтски прифатлива сол или
солват.
Има уште 15 патентни барања.

902660

18

Glasnik

(51)
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A 61M 15/00

(11)

902646

(54)

Колан ЗА КАПАК НА ИНХАЛАТОР

Т1

(57)

1. Инхалатор (1) за раздавање дози медикамент
од контејнер при активирање од страна на
корисник, наведениот инхалатор содржи тело
(7) кое вклучува писок (5) преку кој наведениот
медикамент се раздава и капак (2) кој може да
биде поставен во положба во која цврсто го
затвора наведениот писок (5) каде што наведениот
капак (2) е закачен на наведеното тело (7) преку
колан (3) кој пиватирање од наведеното тело (7),
назначен со тоа што наведениот колан (2) е
распореден така да се лизга на наведениот каиш
(3) на тој начин што наведениот капак (2) мора да
се пренесува подалеку од наведениот писок (5)
пред пивотирањето на наведениот каиш (3).

		

(13)

(21)	2007/348

(22)	12/09/2007

		

(45)	31/08/2008

(30)	20030003029 17/11/2003 SE
(96)

10/11/2004 EP04800294.3

(97)

08/08/2007 EP1696987

(73)

AstraZeneca AB
151 85 Sodertalje, SE

(74)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје

(72)

BUNCE, Martin

Има уште 7 патентни барања.

902646

Patenti

Glasnik

(51)

G 01R 22/00,

(11)

902650

G 01D 4/00

(13)

Т1

(21)	2007/349

(22)	13/09/2007

		

(45)	31/08/2008

(30)	2001MI02726 20/12/2001 IT
(96)

20/12/2002 EP05006537.4

(97)	20/06/2007 EP1548451
(73)

Enel Distribuzione S.p.A.
Via Ombrone 2, 00198 Roma, IT

(74)

БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

(72)

ROGAI, Sergio

(54)

СИСТЕМ
ЗА
ДАЛЕЧИНСКОТО
ЧИТАЊЕ
И КОНТРОЛА НА ПОТРОШУВАЧКАТА НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

(57)

1. Систем за далечински прием на податоци и за
далечинска контрола на електрични бројачи (СЕ)
распространети низ широка територија, опремени
со средства за мерење на потрошувачката на
електрична енергија и поврзани со секој член,
интермедијарни станици или концентратори
(С-ВТ), со група од броjaчи (СЕ) од кои секој е
поврзан, со помош на прво средство за двонасочен
пренос на податоци, концентратори (С-ВТ) кои се
вртат, поврзани со централна контрола и уред за
надгледување (АММ), преку второ средство за
двонасочен пренос на податоци, каде што:
· разбирањето на овој систем е распореден помеѓу
централната единица (АММ), концентраторите (СВТ) и броjaчите на електрична енергија (СЕ),
· групата со ограничен број на бројачите на
електрична енергија (СЕ) е надолно поврзан
со секој концентратор (С-ВТ), секој бројач
(СЕ) вклучува како дополнување средства за
мерење на потрошувачката на електричната
енергија: уреди за трансдукција на измерените
вредности во измерени податоци со цел да бидат
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обработени, најмалку еден процесор за обработка
на измерените податоци, најмалку една база на
податоци и прва  програмска меморија, како и уред,
за двонасочен пренос во правец на здружените
концентратори (С-ВТ), излезот на првиот процесор
е поврзан со првата база на податоци и/или кон
првиот двонасочен уред за пренос, така да барем
временски се   зачувуваат и/или ги пренесуваат
податоците, кои веќе се изложени на првичната
преработка,
· множеството од концентратори (С-ВТ) е поврзан
надолно со централната единица (АММ), секој
концентратор (С-ВТ) вклучува: најмалку една
втора програмска меморија, најмалку еден втор
микропроцесор, за понатамошно обработка на
податоците обработени со помош на бројачи,
најмалку една втора програмска меморија за
зачувување на податоците прикажани преку
споменатите бројачи (СЕ) и/или од вториот
микропроцесор, како и втор уред за двонасочен
пренос во правец на централниот сервер,
производот на вториот процесор е поврзан
со втората база на податоци и/или со вториот
двонасочен уред за пренос, така да барем
временски ги зачувува и/или ги пренесува
понатамошната обработка на податоци, се
карактеризира со тоа што концентраторот (С-ВТ)
е прилагоден
· да репродуцира привиден приказ на електричниот
бројач (СЕ) надолно од концентраторот (С-ВТ); и
· да го преработи споменатиот привиден приказ
со отпишување на податоци автономно обработени
од споменатиот електричен бројач (СЕ),
· кој приказ е константно достапен на
концентраторот (С-ВТ) за трансакција и размена
на податоци, или за добивање на контрола и/или
програми од централниот сервер (АММ).
Има уште 22 патентни барања.
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C 07K 16/28

(11)

902661
Т1

		

(13)

(21)	2007/350

(22)	14/09/2007

		

(45)	31/08/2008

(54)

ЧОВЕЧКИ МОНОКЛОНСКИ АНТИТЕЛА НА
РЕЦЕПТОР НА ЕПИДЕРМАЛЕН ФАКТОР НА
РАСТ

(57)

1. Потполно човечко моноклонско антитело против
рецептор на човечки фактор на епидермален раст
(EGF-r), кое што содржи

(30)	19970851362 05/05/1997 US
(96)

05/05/1998 EP98920254.4

а) молекул на имуноглобулин со тежок синџир кој
што содржи амино киселинска секвенца кодирана
со cDNA како што е наведено во
Слика 30 (SEQ ID NO: 17), и

(97)	11/07/2007 EP0979246
(73)

AMGEN FREMONT INC.
6701 Kaiser Drive, Fremont, CA 94555, US

(74)

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

(72)

JAKOBOVITS, Aya;

б) молекул на имуноглобулин со капа лесен
синџир кој што содржи амино киселинска секвенца
кодирана со cDNA како што е наведено
во Слика 32 (SEQ ID NO: 18).
Има уште 5 патентни барања.

YANG, Xiao-Dong;
GALLO, Michael and
JIA, Xiao--Chi

(51)

A 61K 47/24, 8/04, 8/55, 8/58,

(11)

902659

9/12, 9/127, 9/48,

(13)

Т1

A 61Q 19/00

(22)	14/09/2007

(21)	2007/351
14/04/2001 EP01940156.1

(97)

05/12/2007 EP1282446

(73)

MIKA Pharma Gesellschaft fur die Entwicklung
und Vermarktung pharmazeutischer Produkte
mbH
	Chenoverstrasse 3, 67117 Limburgerhof, DE
(74)

902661

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје

PIOTROWIAK, Ralf and
SEIGFRIED, Bernd, G.

(54)

ФАРМАЦЕВТСКИ
И/ИЛИ
КОЗМЕТИЧКИ
СОСТАВ  КОЈ СОДРЖИ ОРГАНОСИЛОКСАН И
ФОСФОЛИПИД

(57)

1. Фармацевтски и/или козметички состав погоден
за употреба кај луѓе, животни или кај растенија со
најмалку една фармацевтска активна супстанциија,
најмалку еден фосфолипид како и со најмалку
едно силициумско-органско спојување на база
на еден диорганосилоксан, назначен со тоа, што
составот како силоциумско-органско спојување
содржи хексаметилдисилоксан.

(45)	31/08/2008

(30)	20001024413 19/05/2000 DE
(96)

(72)

Има уште 19 патентни барања.
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(21)

C 07D 515/22,

(11)

902648
Т1

A 61K 35/00,

(13)

C 07D 221/00, 241/00, 291/00,

(22)	17/09/2007

317/00, 471/18, 491/22

(45)	31/08/2008

(57)
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1. Соединение со формулата:

2007/352		

(30)	2000GB01852 15/05/2000 WO
(96)

15/05/2001 EP04010399.6

(97)

01/08/2007 EP1496060

(73) PHARMA MAR, S.A.,
	Calle de la Calera 3, Poligono Industrial de Tres
Cantos 28760 Tres Cantos, Madrid, ES
(74)

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

(72)

CUEVAS, Carmen,;
MANZANARES, Ignacio;
PEREZ, Marta;
MARTIN, Maria Jesus;
MUNT, Simon and
RODRIGUES, Alberto

(54)

АНТИТУМОРНИ АНАЛОЗИ НА ЕТ-743

каде што:
R1 е одбран од групата која се состои од -CH2NHR2 и -CH2-ORa, каде што Ra е одбран од групата
која се состои од алкил-CO-; халоалкил-CO-;
халоалкил-O-CO-; арилалкенил-CO- каде што
арилната група е одбрана од фенил, бифенил и
нафтил; хетероарил-CO- каде што хетероарилот
содржи еден, два или три хетероатоми одбрани
од азот, сулфур и кислород; алкенил-CO-; и ацил
на амино киселина;
R5 е OH; ацетилокси или друга ацилокси група
која може да содржи до 4 јаглеродни атоми
R18 е -OH; и
R21 е -CN.
Има уште 38 патентни барања.
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A 61K 9/16, 38/09

(11)

902635
Т1

		

(13)

(21)	2007/359

(22)	21/09/2007

		

(45)	31/08/2008

(30)

20000128556  27/12/2000  EP and

	20010125741 26/10/2001 EP
(96)

17/12/2001 EP 01272020.7

(97)	19/09/2007 EP 1345593
(73)

ARES TRADING S.A.
Zone Industrielle de l’Ouriettaz
1170 Aubonne, CH

(74)

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

902635

(72)

DEL CURTO, Maria Dorly;
CHICCO, Daniela and
ESPOSITO, Pierandrea

(54)

ЛИПИДНИ МИКРОЧЕСТИЧКИ СО КРИОГЕНА
МИКРОГЕНИЗАЦИЈА

(57)

1. Липидни микрочестички коишто содржат лек и
липиден матрикс карактеризирани во тоа што
наведениот лек е избран од групата составена од
декапептид којшто делува како LHRH антагонист
и IFN-бета и наведениот липиден матрикс има
моноглицеридна состојка којашто е најмалку
70% т/т, процентот е врз основа на тежината на
липидниот матрикс.
Има уште 14 патентни барања.

Patenti

Glasnik

(51)

E 03D 9/03

(11)

902639
Т1

		

(13)

(21)	2007/360

(22)	21/09/2007

		

(45)	31/08/2008

(30)	2001RE00116 05/12/2001 IT
(96)

21/10/2002 EP 02804171.3

(97)	29/08/2007 EP 1451416
(73)

RE.LE.VI. S.p.a.
Via Postumia, 1  46040 Rodigo (Mantova), IT

(74)

БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

(72)

PAGANI, Fabio

(54)

РАСПРСНУВАЧ
НА
ТЕЧНА
СУПСТАНЦИЈА ЗА W.C.ТОПКА

(57)

1. Распрснувач на течна активна супстанција
за WC топка, кој треба да биде сместен во
внатрешноста на WC топката, содржи шише (11)
за чување на активната супстанција (R) во течна
состојба и има излезен отвор (12) за активната
супстанција (R), и средство за држење (20) за
држење на споменатото шише (11) во инвертна
положба, со својот отвор (12) насочен во позиција
надолу во зависност од дејството на проточниот
воден млаз, споменатото шише (11) е одвоено од
средството за држење (20),
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средството за држење (20) се состои од:
за чување на активната супстанција, резервоар
(21) поставен за да го прифати отворот на шишето
(12), цевкаст член за затворање (30) поставен во
споменатиот резервоар за чување (21) за делумно
затворaње на отворот (12) на шишето (11); и
споменатиот собирен резервоар (21)   дефинира
простор во кој што се наоѓа отворот (12) од
шишето (11) и при употреба количината на активна
супстанција чие максимално ниво (L1) е на погорно
ниво одколку долната излезна секција (P1) од
отворот (12) така што ја затвора излезната патека
на активната супстанција, се карактеризира со
тоа што собирниот резервоар (21) се состои
од излезна патека (F) на млазот вода со цел да
навлезе во вдлабнатината на резервоарот (21)
поставен во позиција изложена на протокот на
воден млаз, и за активната супстанција од најмалку
една излезна патека (35,36) формирана во ѕидот
на споменатиот цевкаст член за затворање (30) за
да при употреба се овозможи премин на активната
супстанција од внатрешната комора на шишето
(11) до собирниот резервоар (21).
Има уште 17 патентни барања.
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E 21B 7/18

(11)

902641
Т1

		

(13)

(21)	2007/361	

(22)	25/09/2007

		

(45)	31/08/2008

(30)	2001PR08864 14/11/2001 AU
(96)

14/11/2002 EP 02776601.3

(97)	18/07/2007 EP 1454029
(73)

CMTE Development Limited
Building 101, UQ Pinjarra Hills Campus, 2436
Moggill Road Pinjarra Hills, QLD 4069, AU

(74)

БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

(72)

MEYER, Timothy, Gregory, Hamilton

(54)

ФЛУИДНА ГЛАВА ЗА ДУПЧЕЊЕ

(57)

1. Флуидна глава за дупчење (1) од таков вид
којшто содржи множество на млазници (3,4,5,6)

902641

во вртлива млазна конструкција (2), споменатите
млазници (3,4,5,6) се адаптирани за да бидат
напојувани со високо притисен флуид и формираат
млазови (7) поставени за да го исечат тврдиот дел
и со наклон за да се обезбеди реактивна сила
подесена за да ја ротира млазната конструкција
(2), се карактеризира со обезбедување на мерен
прстен (10) концентрично поставен во однос на
вртливата млазна конструкција (2) и позициониран
позади млазовите (7) во однос на правецот на
напредување на главата за дупчење (1), мерниот
прстен (10) има вкупен периметар така измерен
за да се вклопи во внатрешноста на посакуваниот
дел од отворот добиен со помош на главата за
дупчење (1), мерниот прстен (10) има аголен
отклон (11) кон вртливата млазна конструкција
(2).
Има уште 7 патентни барања.
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A 61K 9/70, 31/485,

(11)

902645

(54)

ТРЕТМАН ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ЗАВИСНОСТ

A 61P 25/36

(13)

Т1

(57)

1.  Употреба на ефикасна количина на бупренорфин
за производство на трансдермална дозирна
форма за третирање на синдром на повлекување
или апстиненција кај пациент кој е зависен од
лекови или кој добро поднесува опиоид односно
кој има потреба од таков третман, назначена со
тоа што пациентот е трудна жена.

(21)	2007/362	

(22)	25/09/2007

		

(45)	31/08/2008

(30)	20030490407P 25/07/2003 US
(96)

15/4 str.2-51 avgust 2008 Skopje 25

26/07/2004 EP 04779186.8

(97)	10/10/2007 EP 1646328
(73)

Euro-Celtique S.A.
122, Boulevard de la Petrusse,
2330 Luxembourg, LU

(74)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје

(72)

REIDENBERG, Bruce, E., and

Има уште 11 патентни барања.

SPYKER, Daniel, A.,
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C 07D 413/04,

(11)

902640
Т1

A 61K 31/44,

(13)

A 61P 25/18,

(22)	26/09/2007

C 07D 401/04, 405/04,

(45)	31/08/2008

405/10, 413/10, 413/12,
413/14, 417/04
(21)	2007/363		
(30)	20010269847P 21/02/2001 US
(96)

19/02/2002 EP 02787093.0

(97)	10/10/2007 EP 1379525
(73)

AstraZeneca AB
151 85 Sodertalje, SE

(74)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје

(72)

SLASSI, Abdelmalik;
VAN WAGENEN, Brdford;
STORMANN, Thomas M.;
MOE, Scott T.;
SHEEHAN, Susan M.;
MCLEOD, Donald A.;
SMITH, Daryl L. and
ISAAC, Methvin Benjamin

(54)

ХЕТЕРОПОЛИЦИКЛИЧНИ СОЕДИНЕНИЈА И
НИВНА УПОТРЕБА КАКО АНТАГОНИСТИ НА
МЕТАБОТРОПСКИ РЕЦЕПТОРИ НА ГЛУТАМАТ

(57)

1. Соединение, или негова фармацевтски
прифатлива сол, одбрано од групата која се
состои од соединенија како што е претставено во
следнава табела:

902640
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Има уште 9 патентни барања.
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C 12N 5/00

(11)

902644

		

(13)

Т1

(21)	2007/368

(22)

01/10/2007

		

(45)	31/08/2008

(30)

20040100800   01/03/2004   EP and 20040551171P  
08/03/2004 US

(96)

28/02/2005 EP 05729822.6

(97)	10/10/2007 EP 1720979

(57)

1. Процес на одгледување клетки коишто
произведуваат IL-18BP, кој што го содржи чекорот
на раснење на клетките во медиум на клеточна
култура кој што е без компоненти добиени
од животински серум, каде што медиумот на
клеточната култура содржи:
Аспарагин во опсег на концентрација од околу 800
до околу 900 mg/L;
Натриум Хлорид во опсег на концентрација од
околу 3000 до околу 4500 mg/L;

(73)

ARES TRADING S.A.
Zone Industrielle de l’Ouriettaz
1170 Aubonne, CH

(74)

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

(72)

ZIEGLER, Thierry;

Инсулин во опсег на концентрација од околу 2.5 до
околу 6 mg/L.

ALONI, Yehoshua and

Има уште 20 патентни барања.

Селенит во опсег на концентрација од околу 0.005
до околу 0.015 mg/L;
Пченичен хидролизат во опсег на концентрација
од околу 5000 до околу
15000 mg/L; и

AHARONOVITZ, Orit
(54)

902644

УПОТРЕБА НА МЕДИУМ НА КЛЕТОЧНА
КУЛТУРА БЕЗ СЕРУМ ЗА ПРОДУЦИРАЊЕ IL18BP ВО КЛЕТКИ НА ЦИЦАЧИте

Patenti

Glasnik

(51)

C 07D 207/20,

(11)

902649

A 61K 31/4015,

(13)

Т1

C 07D 403/06, 405/10,

(22)

02/10/2007

409/06, 409/14, 417/06

(45)	31/08/2008

(21)	2007/370		
(30)	253275P 27/11/2000 US
(96)

05/11/2001 EP 01978757.1

(97)	26/09/2007 EP 1339678
(73) Pfizer Products Inc.
	Eastern Point Road, Groton, CT 06340, US
(74)

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

(72)

CAMERON, K. O’Keefe and
LEFKER, Bruce, A.

(54)

СЕЛЕКТИВНИ АГОНИСТИ НА РЕЦЕПТОРОТ
„EP4” ВО ТРЕТИРАЊЕТО НА ОСТЕОПОРОЗА

(57)

1. Соединение со формулата (I):

фармацевтски прифатлива сол на наведеното
соединение
или
стереоизомерна
или
диастереоизомерна мешавина на наведеното
соединение или сол, назначено со тоа што:
испрекинатата линија е врска или нема врска;
X е -CH2-;

Z е тиенил, тиазолил или фенил;
Q е карбоксил, (C1-C4)алкоксилкарбонил или
тетразолил;
R2 е -Ar или -Ar1-V-Ar2;
V е врска, -O-, -OCH2- или -CH2O-;

Ar е делумно заситен, целосно заситен или
целосно незаситен пет- до осумчлен прстен
кој може да има еден до четири хетероатоми
независно одбрани од кислород, сулфур и азот, или
бицикличен прстен кој се состои од два независно
споени, делумно заситени, целосно заситени или
целосно незаситени пет- или шестчлени прстени,
кои независно еден од друг имаат еден до четири
хетероатоми кои се независно одбрани од азот,
сулфур и кислород, при што наведениот делумно
или целосно заситен прстен или бицикличен
прстен може да има една или две оксо групи
супституирани врз јаглерод или една или две оксо
групи супституирани врз сулфур; и
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делумно или целосно заситен прстен може да има
една или две оксо групи супституирани врз јаглерод
или една или две оксо групи супституирани врз
сулфур;
наведената срединаAr може да биде супституирана
врз јаглерод или азот, врз еден прстен ако
средината е моноциклична, или врз еден или
и двата прстени ако средината е бициклична,
со најмногу три супституенти на прстен, кои се
независно еден од друг одбрани од хидрокси,
хало, карбокси, (C1-C7)алкокси, (C1-C4)алкокси(C1C4)алкил,
(C1-C7)алкил,
(C2-C7)алкенил,
(C3-C7)циклоалкил,
(C3-C7)циклоалкил(C1C4)алкил,
(C3-C7)циклоалкил(C1-C4)алканоил,
формил, (C1-C8)алканоил, (C1-C6)алканоил(C1C6)алкил,
(C1-C4)алканоиламино,
(C1C4)алкоксикарбониламино,
хидроксисулфонил,
аминокарбониламино или аминокарбониламино
супституиран со моно-N-, ди-N,N-, ди-N,N’- или
три-N,N,N-(C1-C4)алкил,
сулфонамидо,
(C1C4)алкилсулфонамидо, амино моно-N- или диN,N-(C1-C4)алкиламино, карбамоил, моно-N- или
ди-N,N-(C1-C4)алкилкарбамоил, цијано, тиол,
(C1-C6)алкилтио,
(C1-C6)алкилсулфинил,
(C1C4)алкилсулфонил и моно-N- или ди-N,N-(C1C4)алкиламиносулфинил, каде што наведените
алкилни и алкокси супституенти во дефиницијата
на Ar може да бидат супституирани врз јаглерод
со најмногу три флуоро атоми; и
наведените средини Ar1 и Ar2 може да бидат
независно супституирани врз јаглерод или азот
со најмногу три супституенти кои се, независно
еден од друг, одбрани од хидрокси, хало,
карбокси,
(C1-C7)алкокси,
(C1-C4)алкокси(C1C4)алкил,
(C1-C7)алкил,
(C2-C7)алкенил,
(C3-C7)циклоалкил,
(C3-C7)циклоалкил(C1C4)алкил,
(C3-C7)циклоалкил(C1-C4)алканоил,
формил, (C1-C6)алканоил, (C1-C6)алканоил(C1C6)алкил,
(C1-C4)алканоиламино,
(C1C4)алкоксикарбониламино,
хидроксисулфонил,
аминокарбониламино или аминокарбониламино
супституиран со моно-N-, ди-N,N-, ди-N,N’- или
три-N,N,N’-(C1-C4)алкил,
сулфонамидо,
(C1C4)алкилсулфонамидо, амино, моно-N- или
ди-N,N-(C1-C4)алкиламино, карбамоил, моноN- или ди-N,N-(C1-C4)алкилкарбамоил, цијано,
тиол, (C1-C6)алкилтио, (C1-C6)алкилсулфинил,
(C1-C4)алкилсулфонил и моно-N- или ди-N,N-(C1C4)алкиламиносулфинил, каде што наведените
алкилни и алкокси супституенти во дефиницијата
на Ar1 и Ar2 може да бидат супституирани врз
јаглерод со најмногу три флуоро атоми.
Има уште 13 патентни барања.

Ar1 и Ar2 се, независно еден од друг, делумно
заситен, целосно заситен или целосно незаситен
пет- до осумчлен прстен кој може да има еден до
четири хетероатоми кои се независно одбрани
од кислород, сулфур и азот, при што наведениот

Patenti
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A 61P 25/00,

(11)

902647

(13)

Т1

(21)	2007/371	

(22)

03/10/2007

		

(45)	31/08/2008

A 61K 38/17, 38/19, 38/21

(30)	20020100110 06/02/2002 EP
(96)

29/01/2003 EP 03737332.1

(97)	19/09/2007 EP 1471974
(73)

ARES TRADING S.A.
Le Chateau CH-2038 Vaumarcus, CH

(74)

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

(72)

DE LUCA, Giampiero

(54)

ТУМОР НЕКРОЗА ФАКТОР КОМБИНИРАН
СО ИНТЕРФЕРОН ВО ДЕМИЕЛИНИРАЧКИ
ЗАБОЛУВАЊА

(57)

1. Употреба на Тумор некроза фактор-алфа
(ТНФ-алфа) протеин, или изоформ, мутеин,
фузиран протеин, функционален дериват избран
од полиетилен гликол странични синџири,
алифатични естри на карбоксилните групи,

902647

амиди на карбоксилните групи, N-ацил деривати  
на слободни амино групи од амино киселинските
резидуи формирани со ацилни делови или Оацил деривати на слободни хидроксилни групи
формирани со ацилни делови, негова активна
фракција или сол, во комбинација со интерферонбета (IFN-бета) протеин, или изоформ, мутеин,
фузиран протеин, функционален дериват избран
од полиетилен гликол странични синџири,
алифатични естри на карбоксилните групи, амиди
на карбоксилните групи, N-ацил деривати   на
слободни амино групи од амино киселинските
резидуи формирани со ацилни делови или Оацил деривати на слободни хидроксилни групи
формирани со ацилни делови, негова активна
фракција или сол, или консензус интерферон,
за производство на медикамент за третман и/
или превенција на мултипла склероза (МС),
за симултана, секвенцијална или сепаратна
употреба.
Има уште 16 патентни барања.

Patenti

Glasnik

(51)

A 61K 9/20, 31/551,

(11)

A 61P 25/18

902651

(13)

Т1

(21)	2007/373	

(22)

03/10/2007

		

(45)	31/08/2008

(30)	200200255 18/10/2002 SI
(96)

16/10/2003 EP 03751723.2

(97)

03/10/2007 EP 1558219

(73)

KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto
Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto, SI

(74)

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

(72)

PERC, Stanka;
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(54)

ФАРМАЦЕВТСКА
ОЛАНЗАПИН

ФОРМУЛАЦИЈА

НА

(57)

1. Фармацевтска формулација, назначена со тоа
што содржи оланзапин или негова фармацевтски
прифатлива сол како активна состојка, која
може да се добие со хомогено мешање на: a)
оланзапин или негова фармацевтски прифатлива
сол, со b) моносахарид и/или олигосахарид и/или
нивна редуцирана или оксидирана форма, c)
полисахарид и евентуално уште едно или повеќе
средства за врзување, а потоа следи директно
компримирање на мешавината во таблети, без
присуство на било каков растворувач.
Има уште 15 патентни барања.

BANKO, Ivanka and
KOLENC, Ivanka
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B 65B 3/04, 31/04, 39/00

(11)

902653

		

(13)

Т1

(21)	2007/375

(22)

04/10/2007

		

(45)	31/08/2008

(30)

05012577.2  10/06/2005  EP

(96)

10/06/2005 EP 05012577.2

(97)	22/08/2007 EP 1731426
(73)

INDAG Gesellschaft fur Industriebedarf mbH &
Co.
Betriebs KG Rudolf-Wild-Strasse 107-115
69214 Eppelheim, DE

(74)

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

(72)

не сака да биде наведен

(54)

ПОСТАПКА И НАПРАВА ЗА ПОЛНЕЊЕ
ТЕЧНОСТИ ВО ПЛАСТИЧНИ ЌЕСИЧКИ СО
ГРЛО

(57)

1. Постапка за полнење на течности во фолиени
ќесички (2) со помош на едно грло (3), со следниве
чекори:

902653

а) Поставување на грлото (3) врз отворот за
полнење (4),
б) Зафаќање на фолиената ќесичка (2) со грлото
(3),
в)Полнење на фолиената кесичка (2) со течноста
преку грлото (3),
г) Всмукување на течноста од отворот за полнење
(4),
д) Испуштање на еден стерилен гас преку грлото
(3) во фолиените ќесички (2), при што зафаќањето,
всмукувањето и испуштањето на стерилниот гас
се одвива во еден заеднички простор за гас (32,
33), кој води до отворот за полнење (4).
Има уште 10 патентни барања.

Patenti

Glasnik

(51)

C 07D 487/04,

(11)

902627
Т1

A 61K 31/33, 31/41, 31/535,

(13)

A 61P 25/28, 31/00,

(22)	10/10/2007

43/00, 7/04,

(45)	31/08/2008

C 07D 471/04, 498/04
(21)	2007/384		
(30)	20010293464P 24/05/2001 US
(96)

13/05/2002 EP 02744115.3

(97)	25/07/2007 EP 1397364
(73)

ELI LILLY AND COMPANY
Lilly Corporate Center, Indianapolis,
	Indiana 46285, US
(74)

БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

(72)

BEIGHT, Douglas, Wade;
SAWYER, Jason, Scott;
YINGLING, Jonathan, Michael;
CIAPETTI, Paola;
DECOLLO, Todd, Vincent;
GODFREY, Alexander, Glenn;
GOODSON, Theodore, Jr.;
HERRON, David, Kent;
LI, Hong-Yu;
LIAO, Junkai;
MCMILLEN, William, Thomas;
MILLER, Shawn, Christopher;
MORT, Nicolas, Anthony and
SMITH, Edward, C., R.

(54)

НОВИ
ПИРОЛНИ
ДЕРИВАТИ
ФАРМАЦЕВТСКИ АГЕНСИ

(57)

1. Соединение со структурата

КАКО

кадешто

e четири, пет или шест член заситен прстен и X е
C, O или S со клаузула дека прстенот е целосно
заситен јаглероден прстен кадешто X во прстенот
може да биде поединечна супституција од C, O или
S, со исклучок на X којшто неможе да биде О кога
тој ќе биде соседно до јаглеродот на пиразолниот
прстен и R1 е пиридин и R2 е сулфонил фенил или
тиенил;
R1 е несупституиран или супституиран фенил;
несупституиран или супституиран пиридин;
несупституиран или супституиран пиридин
N-оксид; несупституиран или супституиран
кинолин; несупституиран или супституиран
кинолин
N-оксид;
несупституиран
или
супституиран нафтиридин; несупституиран или
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супституиран пиразин; фурил; несупституиран
или супституиран тиазолил; несупституиран или
супституиран имидазолил; несупституиран или
супституиран пиразолил; или несупституиран или
супституиран тиофенил; кадешто супституцијата
може да биде една или повеќе од следните:(C1C6)алкил,
(C2-C6)алкенил,
(C2-C6)алкинил,
(C1-C6)алкокси,
(C2-C6)алкенилокси,
(C2C6)алкинилокси,
(C1-C6)алкилтио,
(C1C6)алкилсулфинил, (C1-C6)алкилсулфонил, (C1C6)алкиламино, ди-[(C1-C6)алкил]амино, (C1C6)-алкоксикарбонил, N-(C1-C6)алкилкарбамоил,
N,N-ди-[(C1-C6)алкил]карбамоил,
(C2C6)алканоил,
(C2-C6)алканоилокси,
(C2C6)алканоиламино,
N-(C1-C6)алкил-(C2C6)алканоиламино,
(C3-C6)алкеноиламино,
N-(C1-C6)алкил-(C3-C6)алкеноиламино,
(C3-C6)алкиноиламино,
N-(C1-C6)алкил-(C3C6)алкиноиламино, N-(C1-C6)алкилсулфамоил,
N,N-ди-[(C1-C6)алкил]сулфамоил,
(C1C6)алкенсулфониламино,
N-(C1-C6)алкил(C1-C6)алкансулфониламино,
карбоксамид,
тиофенил,
аминофенил,
трифлуорометил,
хало, трифлуорометокси, хидроксиметил, Nпиролидино, N-морфолино, фенилтио, (C1C4)диалкиламинометил, метоксифенил, амино,
хидрокси, карбоксил, фенил, арилалкил;
R2 е несупституиран или супституиран кинолин;
несупституиран или супституиран кинолин Nоксид; несупституиран или супституиран фенил;
несупституиран или супституиран нафтален;
несупституиран или супституиран пиридин;
несупституиран или супституиран пиридинN-оксид; несупституиран или супституиран
киназолин; несупституиран или супституиран
кинолин; несупституиран или супституиран
бензодиоксазол;
несупституиран
или
супституиран бензодиоксан; несупституиран или
супституиран пиримидин;   несупституиран или
супституиран бензотиофен; или несупституиран
или
супституиран
фенантролин;
кадешто
супституцијата може да биде независно една или
повеќе од следните: водород, (C1-C6)алкил, (C2C6)алкенил, (C2-C6)алкинил, (C1-C6)алкилхалид,
(C1-C6)алкокси,
(C2-C6)алкенилокси,
(C2C6)алкинилокси,
(C1-C6)алкилтио,
(C1C6)алкилсулфинил,
(C1-C6)алкилсулфонил,
(C1-C6)алкиламино,
ди-[(C1-C6)]амино,
(C1C6)алкоксикарбонил, N-(C1-C6)алкилкарбамоил,
N,N-ди-[(C1-C6)алкил]карбамоил,
аминокси,
N-(C1-C6)алкиламинокси,
N,N-ди-[(C1C6)алкил]аминокси,
(C2-C6)алканоил,
(C2C6)алканоилокси,
(C2-C6)алканоиламино,
N-(C1-C6)алкил-(C2-C6)алканоиламино,
(C3C6)алкеноиламино,
N-(C1-C6)алкил-(C3C6)алкеноиламино,
(C3-C6)алкиноиламино,
N-(C1-C6)алкил-(C3-C6)алкиноиламино,
сулфамоил,
N-(C1-C6)алкилсулфамоил,
N,N-ди-[(C1-C6)алкил]сулфамоил,
(C1C6)алкансулфониламино,
N-(C1-C6)алкил-(C1C6)алкансулфониламино, карбоксамид, фенил,
тиофенил, аминофенил, фенилтио, хало, цијано,
пиридинил, арилалкил, хидрокси, N-пиролидино,
N-морфолино,
карбоксил,
[5-фенил-1,2,4-

902627
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оксадиазол-3-ил]метокси,
6-метил-пиридазин3-илокси,
(5-оксо-2-пиролидинил)метокси,
2-(4,5-дихидро-1H-имидазолил),
N,
Nдиалкилкарбамоилокси, 1-хидрокси-1-метилетил,
4-флуорофенил,
3,4-метилендиоксифенил,
трифлуорометил, трифлуорометокси,

или група со формулата

или група со формула

кадешто: R30 е водород или (C1-C6)алкил; R31 е
водород, (C1-C6)алкил, 2-пиридил, пиридилметил,
амино или хидрокси, или група со формулата
-NR32R33

кадешто: X1 е О, N, S, SO2, NR13, C(O), или
врска; Q1 е водород, фенил, 5-(2,2-дифлуоро1,3-бензодиоксолил), C(O)Q5 или пиридил, кога
m и n се независно 0-2, со исклучок кога еден е
0 другиот неможе да биде 0; Q1 е OR11, NR11 R12,
хало, N-морфолино, N-пиперазино-N’R13, Nимидазолил, N-пиразолил, N-триазолил, N-(4пиперидинилпиперидин), SO2R14, SOR14, NHSO2R15,
ацетамидо,
N-фталимидо,
N-оксазолидино,
N-имидазолидино,
N-бензоксазилидино,
Nпиролидиноил,
N(N’-метилбензимидазолино),
N,
N’-ди(C1-C4)алкиламино(C1-C4)алкокси,
N-бензимидазолино; кога m и n се независно
0-2, но едниот или   другиот од m или n не е 0;
Q5 е хидрокси, метокси, амино, диетиламино,
диметиламино, R10 е водород, хало, (C1-C6)алкил;
R11 и R12 се независно водород, (C1-C6)алкил; (C1C6)алкокси; арилалкил, (C3-C8)циклоалкил, (C3C8)циклоалкилметил, 4-(N-метилпиперидинил),
пиридил или R11 и R10 може да бидат земени
заедно за да формираат 4, 5, 6 или 7 член прстен,
или R11 и R12 може да бидат земени заедно за
да формираат 3, 4, 5, 6 или 7 член прстен; R13
e водород, (C1-C6)алкил, 2-метоксифенил, 2пиримидинил; R14 е 2-пиримидинил, N-метил-2имидазолил, 4-хлорофенил, 2-пиридилметил;
R15 е (C1-C6)алкил, N-метил-4-имидазолил; R16 е
водород, хало, арилалкил, арил,

кадешто:R32 и R33 се секој независно водород,
(C1-C6)алкил, ацетил, (C1-C4)алкилсулфонил
или R32 и R33 можат да бидат земени заедно за да
формираат 4, 5, 6 или 7 член прстен,
или група со формулата

кадешто: X2 е CH2, O или N; q e 2-3 со исклучок
кога Q3 е врска, q e 0-3; Q3 е NR36R37 или OR38, и
R35 е водород, или R35 и Q3 можат да бидат земени
заедно за да формираат 5 член прстен; R36, R37 и
R38 се секој независно водород или (C1-C6)алкил,
или група со формула

е
цијано,
карбоксамид,
кадешто:
X3
N,
N-диметилкарбоксамид,
N,
Nдиметилтиокарбоксамид,
N,
Nдиметиламинометил, 4-метилпиперазин-ил-метил
или карбоксилат,
или група со формулата

или група со формулата

902627

кадешто: Q2 е водород, 4-имидазолил или
C(O)NR24R25 каде o и p се независно 0-2; Q2 е ОR23,
NR24R25, или N-морфолино, кога o и p се независно
0-2, но едниот или другиот од o или p не е 0; R20
е водород, или (C1-C6)алкил; R21 е водород, (C1C6)алкил, или R21 и R20 може да биде земен заедно
за да формира 4, 5, 6 или 7 член прстен; R22 е
водород, (C1-C6)алкил, арилалкил, арил или R21 и
R22 може да биде земен заедно за да биде 3, 4, 5,
6, 7 член прстен; R23 е водород или (C1-C6)алкил;
R24 е водород, (C1-C6)алкил; или R24 и R25 може да
бидат земени заедно за да формираат 3,4,5,6 или
7 член прстен, или R24 и R20 може да бидат земени
заедно за да формираат 6 или 7 член прстен; R25
е водород, (C1-C6)алкил или ацетил,

кадешто: Q6 е NR41N42; r е 2-3; R40 е водород или
(C1-C6)алкил; R41 и R42 се водород, (C1-C6)алкил,
или R41 и R40 можат да бидат земени заедно за да
формираат 6 или 7 член прстен;
или група со формулата

кадешто: Q7 е хидрокси, метокси, диметиламино
или N-пиперидинил;
Со клаузула дека кога еден од R1 или R2 е
несупституиран или супституиран фенил, тогаш
другиот неможе да биде несупституиран или
супституиран фенил или тиофен-2-ил; и со
клаузула дека кога R2 е кинолин-4-ил, супституција
на кинолин во 7-позиција неможе да вклучува арил,
хетероарил, фузиран арил или фузиран хетероарил;

Patenti

Glasnik

к e 1-8; R3 е еден или повеќе од следните:
водород; (C1-C4)алкил; (C1-C4)алкилхидрокси;
хидрокси;
N,
N-ди(C1-C4)алкиламино(C1C4)алкокси; бензил оксиметил; фенилоксиметил;
оксо; карбоксил; (C1-C4)алкиларил; бензилокси;
ацетокси; амино(C1-C4)алкил; (C2-C4)алкенил;
хало;
-O-(C1-C4)алкиларил;
хлорофенетил;

Patenti
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ацетонитрил; несупституиран или супституиран
фенил; кадешто супституцијата може да биде
еден или повеќе од следните: (C1-C6)алкокси,
хало, карбокси, или (C1-C6)алкоксикарбонил; или
негова фрамацевтски прифатлива сол или естер.
Има уште 10 патентни барања.
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(11)

902628

A 61K 31/438, 31/4985,

(13)

Т1

A 61P 35/00

(22)	15/10/2007

C 07D 515/22,

(21)	2007/386

Соединение 6

(45)	31/08/2008

(30)	20010019243 07/08/2001 GB
(96)

06/08/2002 EP02753134.2

(97)

03/10/2007 EP1414828

(73) PHARMA MAR, S.A.,
	Calle de la Calera 3, Poligono Industrial de Tres
Cantos 28760 Tres Cantos, Madrid, ES
(74)

ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72)

MARTINEZ, Valentin;

Соединение 7

CUEVAS, Carmen,;
MANZANARES, Ignacio;
MUNT, Simon and
GALLEGO, Pilar
(54)

АНТИТУМОРСКИ АНАЛОЗИ

(57)

1. Соединение со формула :
Соединение 2

Соединение 8

Соединение 9
Соединение 3

Соединение 11
Соединение 5

902628
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Соединение 27

Соединение 28

Соединение 30

Соединение 31

Соединение 32

Patenti

902628

38

Glasnik
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Соединение  33

Соединение 34

Има уште 11 патентни барања.
Соединение  36

902628

Patenti

Glasnik

(51)

B 65B 61/20

(11)

902656
Т1

		

(13)

(21)	2007/387

(22)	16/10/2007

		

(45)	31/08/2008

(30)

05013514.4  28/03/2002  EP

(96)

28/03/2002 EP 05013514.4

(97)	29/08/2007 EP 1607334
(73)

DEUTSCHE SISI-WERKE GmbH & Co. Betriebs
KG and
PIOFLEX Kunststoff in Form GmbH & Co.OHG
Postfach 10 19 20, 69009 Heidelberg, DE and
Postfach 1227, 79208 Denzlingen, DE

(74)

(72)

ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПJЕ  
бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8,
1000, Скопје
KRAFT, Eberhard;
WILD, Hans-Peter Dr.;
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(54)

ПОСТАПКА
ЦЕВЧИЊА
ЌЕСИЧКИ

И НАПРАВА ЗА СВРЗУВАЊЕ
ЗА ПИЕЊЕ од  ПЛАСТИЧНИ

(57)

1. Постапка за лепење на најмалку една кесичка
(2), посебно на една фолиена кесичка (2), од
надворешната страна на еден контејнер (3),
посебно на кесичка за пијалаци (3), со следниве
чекори:
- на лентата кеси (1)   е предвиден лепак (20)  
на лепливите зони (12) кои се на меѓусебно
растојание од нелепливите зони (15) по должината
на лентата кеси (1),
- потоа со едно сечило (6) се отсекува најмалку
една кесичка (2) од лентата кеси (1), без претходна
примена на  една носечка лента и
- кесичката (2) се лепи со лепилото (20) на
контејнерот (3).
Има уште 12 патентни барања.

HAGLE, Klaus and
WILLI, Berthold

Patenti
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G 01N 33/02

(11)

902636
Т1

		

(13)

(21)	2007/388

(22)	16/10/2007

		

(45)	31/08/2008

(30)	200410039210 12/08/2004 DE
(96)

04/07/2005 EP 05014480.7

(97)	12/09/2007 EP 1626275
(73)

RUDOLF WILD GmbH & CO.KG
Postfach 106220 69052 Heidelberg, DE

(74)

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

(72)

WILD, Hans-Peter Dr.;
KUSSNER, Klaus and
SPINNER, Frank

(54)

ПОСТАПКА ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА РОКОТ НА
ТРАЕЊЕ НА ПАКУВАН ПРОИЗВОД

(57)

1. Постапка за оценување на   трајноста на
производите во едно средство за пакување со
следниве чекори:

902636

а) Доставување на   наполнето и   затворено   
средство за пакување (4) во една комора под
притисок (1),
б) Поставување на средството за пакување (4)
во комората под притисок (1) со определено  
времетраење t1,   под определен притисок p1   и  
определена температура  T1  во  една тест - гасна
атмосфера, при што   во средството за пакување
се пропушта една дефинирана количина Q на  
тест-гас,
в) Поставување на средството за пакување (4)  со
определено
           времетраење  t2   под влијание на топлина и/или
светлина, и
г) аналитичко и/или сензорско испитување на
содржината.
Има уште 11 патентни барања.

Patenti
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(51)

C 07D 277/46,

(11)

902633
Т1

A 61K 31/426, 31/427,

(13)

31/4439, 31/454, 31/497,

(22)	19/10/2007

A 61P 35/00,

(45)	31/08/2008

C 07D 417/12, 417/14
(21)	2007/397		
(30)	19990372832 12/08/1999 US
(96)

11/08/2000 EP00962760.5

(97)	17/10/2007 EP1204649
(73)

Pfizer Italia S.r.l.
Strada Statale 156 Km. 50 04010 Latina, IT

(74)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје

(72)

PEVARELLO, Paolo;
AMICI, Raffaella;
VILLA, Manuela;
SALOM, Barbara;
VULPETTI, Anna and
VARASI, Mario

(54)

ДЕРИВАТИ
НА
АРИЛМЕТИЛ-КАРБО–
НИЛАМИНО-ТИАЗОЛ И НИВНА УПОТРЕБА
КАКО АНТИТУМОРНИ СРЕДСТВА

(57)

1. Употреба за произведување на медикамент за
третирање на пореметувања во размножување
на клетките поврзани со изменета активност на
киназа која е зависна од клеточниот циклус, со
давање ефикасна количина на цицач кој има
потреба од истата, од соединение претставено со
формулата (I) или (II):
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арилалкилкарбониламино, ариламиносулфонил,
арилалкил-аминосулфонил, арилкарбониламино,
алкилсулфониламино,
арилсулфониламино,
арилалкилсулфониламино,
алкоксикарбонил,
арилоксикарбонил,
аминокарбонил,
алкил–
аминокарбонил, ариламинокарбонил, диалкил–
аминокарбонил,
арилалкил-аминокарбонил,
пиролидино,
морфолино,
пиперазино,
Nалкилпиперазино,
N-арил-пиперазино,
Nарилалкилпиперазино,
пиперидино,
и
азабицикло[3.2.2]нонан;
R1 е водороден атом или праволиниска или
разгранетa C1-C4 алкил група евентуално
супституирана со една или повеќе хидрокси,
алкокси, амино, алкиламино, или диалкиламино
групи;
R2 и R3, кои може да се исти или различни, се
водороден атом, циклоалкил група, праволиниска
или разгранетa C1-C6 алкил група или арил група,
кои се секоја евентуално супституирана како што
е опишано горе за R; или
R2 и R3, заедно со азотниот атом на кој се прикачени,
формираат
4-морфолинил,
1-пиперазинил,
N-алкил-пиперазинил,
N-арил-пиперазинил,
N-арилалкил-пиперазинил,
пиперидинил,
пиролидинил, 2-оксо-1-пиролидинил, имидазолил
или 3-азабицикло[3.2.2]нонил прстен;
R4 e карбокси, перфлуоринирана алкил група,
C2-C4 алкенил група, C2-C4 алкинил група, 2-оксопиролидинил, пиперидинил или праволинискиа
или разгранета C1-C6 алкил група или арил група,
која е евентуално супституирана како што е
опишано горе за R;
или негова фармацевтски прифатлива сол,
под услов наведеното соединение да не е
2-(4-аминофенил)-N-(5-изопропил-1,3-тиазол-2ил)ацетамид,

назначен со тоа, што
L е фенил група или 5 или 6 член ароматски
хетероцикл со еден или повеќе хетероатоми
одбрани од групата која се состои од азот,
кислород и сулфур;
Rе
(i) C3-C6 циклоалкил евентуално супституиран со
праволиниска или разгранетa C1-C6 алкил група;
или
(ii) праволиниска или разгранетa C1-C6 алкил
група или арилалкил група која е евентуално
супституирана со еден или повеќе супституенти
одбрани од групата која се состои од халоген,
циано, карбокси, хидрокси, нитро, алкилтио,
алкокси, праволиниски или разгранет C1-C6
алкил, арилтио, арилокси, амино, алкиламино,
диалкиламино, ариламино, арилалкиламино,
хидроксиаминокарбонил, алкоксиаминокарбонил,
C2-C4 алкенил, C2-C4 алкинил, C3-C6 циклоалкил,
алкил-C3-C6
циклоалкил,
алкилкарбонил,
арилкарбонил,
арилалкилкарбонил,
алкил–
сулфонил, арилсулфонил, арилалкилсулфонил,
аминосулфонил,
алкиламиносулфонил,
ди–
алкиламиносулфонил,
алкилкарбониламино,

Patenti

2-(2-амино-1,3-тиазол-4-ил)-N-(5-изопропил-1,3тиазол-2-ил)ацетамид,
2-[4-(диметиламино)фенил]-N-(5-изобутил-1,3тиазол-2-ил)ацетамид,
N-(5-бензил-1,3-тиазол-2-ил)-2-[4-(диметиламино
)фенил]ацетамид,
N-(5-изопропил-1,3-тиазол-2-ил)-2-(4-диметилами
нофенил)ацетамид, или
2-Хлоро-N-(4-{2-[(5-изопропил-1,3-тиазол-2ил)амино]-2-оксоетил}-1,3-тиазол-2-ил)ацетамид.
Има уште 26 патентни барања.
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(11)

902634

31/4523, 45/06,

(13)

Т1

A 61P 11/06, 11/08

(22)	24/10/2007

A 61K 31/4425, 31/4375,

(21)	2007/399

(45)	31/08/2008

(30)	20020004987 06/03/2002 EP
(96)

25/02/2003 EP03708130.4

(97)

08/08/2007 EP1482938

(73)

Nycomed GmbH
Byk-Gulden-Strasse 2 78467 Konstanz, DE

(74)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје

(72)

BEUME, Rolf;
WOLLIN, Stefan-Lutz;

(57)

1. Фармацевтски состав кој содржи, во мешавина,
прва активна состојка која е одбрана од групата
која се состои од 3-Циклопропилметокси-4дифлуорометокси-N-(3,5-дихлоропирид-4-ил)бензамид [INN: ROFLUMILAST], (-)-cis-9-етокси8-метокси-2-метил-1,2,3,4,4а,10б-хексахидро6-(4-диизопропиламинокарбонилфенил)-бензо[c][1,6]нафтиридин [INN: PUMAFENTRINE] и нивни
фармацевтски прифатливи деривати, и втора
активна состојка, која е одбрана од групата која
се состои од (плус/минус)-[2-[4-(p-хлоро-алфафенилбензил)-1-пиперазинил]етокси]-оцетна
киселина [INN: CETIRIZINE] и негови фармацевтски
прифатливи деривати.
Има уште 16 патентни барања.

WEIMAR, Christian and
BUNDSCHUH, Daniela
(54)

902634

ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ ОД PDE4 ИЛИ PDE3/4
ИНХИБИТОР И АНТАГОНИСТ НА ХИСТАМИН
РЕЦЕПТОР

Patenti

Glasnik

(51)

C 07C 311/08

(11)

902631
Т1

		

(13)

(21)	2007/400

(22)	25/10/2007

		

(45)	31/08/2008

(30)

600260P  09/08/2004  US;
04290169  22/01/2004  EP and
0406387 22/03/2004 GB

(96)

12/01/2005 EP 05702252.7

(97)	17/10/2007 EP 1708991
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каде што R3, R4, R5, R6 и R7 може да бидат исти
или различни и се одбрани од H, C1-C4 алкил,
OR9, SR9, хало, CN, CF3, OCF3, COOR9, SO2NR9R10,
CONR9R10, NR9R10, NHCOR10 и фенил кој може да
биде супституиран со 1 до 3 групи одбрани од
OR9, хало и C1-C4 алкил,

каде што R9 и R10 може да бидат исти или
различни и се одбрани од H или C1-C4 алкил, а
„*” го претставува местото на прикачување за
карбонилната група;

(73)

каде што групата Q1 е супституирана најмалку со
една хидрокси група;

(74)

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

или, ако е соодветно, нивните фармацевтски
прифатливи соли и/или оптички изомери,
тавтомери, солвати или нивните изотопни
варијанти.

(72)

PRICE, David A.,;

Pfizer Inc.
235 East 42nd Street, New York,
	New York 10017, US

Има уште 32 патентни барања.

BUNNAGE, Mark E.,;
THOMSON, Nicholas, M.,;
BROWN, Alan Daniel;
JAMES, Kim,;
LANE, Charlotte A.L.,;
MOSES, Ian B.,;
GLOSSOP, Paul A., and
LEWTHWAITE, Russell A.,
(54)

ДЕРИВАТИ НА СУЛФОНАМИДИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ
НА БОЛЕСТИ

(57)

1. Соединение со општата формула (1):

каде што групата (CH2)n-C(=O)Q1 е во мета или
пара положба, R1 и R2 се, независно еден од друг,
одбрани од H и C1-C4 алкил, n е 0, 1 или 2, а Q1 е
група одбрана од:

и група *-NR8-Q2-A, каде што p е 1 или 2, Q2 е
C1-C4 алкилен кој може да биде супституиран со
една хидрокси група, R8 е H или C1-C4 алкил, а A
е пиридил кој може да биде супституиран со OH,
C3-C7 циклоалкил кој може да биде супституиран
со OH, или група:

Patenti
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C 12Q 1/68

(11)

902657

		

(13)

Т1

(21)

(22)

09/11/2007

2007/416

		

(45)	31/08/2008

(30)	20030000802 14/01/2003 GB
(96)

14/01/2004 EP04701994.8

(97)

05/09/2007 EP1585836

(73)

Lumora Limited
c/o Stafford & Co. 35 Hills Road,
	Cambridge CB1 1NT, GB
(74)

ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје

(72)

TISI, Laurence Carlo and
MURRAY, James Augustus Henry

(54)

МЕТОДа  ЗА УТВРДУВАЊЕ КОЛИЧИНА НА
МОДЕЛИте  НА НУКЛЕАРНА КИСЕЛИНА
ПРИСУТНИ ВО МОСТРА

(57)

1. Метода за одредување количина на моделот на
нуклеинска киселина присутен во примерок кој се
состои од следниве чекори:

i) стапување   во   комбинација   со   компонентите  
неопходни за   амплификација   на нуклеинска    
киселина     и     сите     компоненти     потребни    
за биолуминесценција    за амплификација
на
нуклеинска киселина вклучувајќи:                  
а) полимерза на нуклеинска киселина
б) субстрати
киселина

за

полимераза

на

нуклеинска

в) најмалку два примера
г) термостабилна луцифераза
д) луциферин
ѓ) АТП сулфурилаза
е) аденозин 5 фосфосулфат
но и                                                          
ii)   изведувајќи    реакција   на   амплификација  
на   нуклеинска    киселина    на   целната
нуклеинска киселина вклучувајќи повеќе од еден
амплификациски циклус
iii) набљудување на јачината на ослободувањето
светлина од биосветлечката реакција
iiii)  одредување  на  количината  на  шаблон  на  
нуклеинска  киселина  присутна  во примерокот
Има уште 32 патентни барања.

902657

Patenti

Glasnik

(51)

A 61K 9/107, 31/05, 47/02

(11)

902658
Т1

		

(13)

(21)	2007/417

(22)	12/11/2007

		

(45)	31/08/2008

(30)	19980021671 10/02/1998 US
(96)

10/02/1999 EP99905958.7

(97)	22/08/2007 EP1052975
(73)

Sicor Inc.
19 Hughes, Irvine, CA 92718-1902, US

(74)

БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

(72)

MIREJOVSKY, Dorla;
TANUDARMA, Liananingsih and
ASHTEKAR, Dilip

(54)

СОСТАВ  НА ПРОПОФОЛ КОЈШТО СОДРЖИ
СУЛФИТ

Patenti

(57)
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1.  Стерилен, фармацевтски состав за парентерална
администрација којшто содржи масло во вода
емулзија во коja што липофилниот фармацевтски
или терапевтски агенс е емулзифициран со
вода и е стабилизиран со помош на сурфактант
и којшто понатаму содржи доволна количина на
сулфит за да заштити не повеќе од 10-примероци
за зголемување на растот од секој Staphylococcus
aureus (ATCC 6538), Escherichia coli (ATCC 8739),
Pseudomonas aruginosa (ATCC 9027) и Candida
albicans (ATCC 10231) за барем најмалку 24часа
какошто е мерено со тест каде што промиената
суспензија од секој организам е додадена кон
одделен аликвот од споменатиот состав на
приближно 50 колонска-формирачка единица на
мл и инкубирано на температура во опсег од 3035OC и се тестирани на набројаните организми
способни за раст по 24 часа.
Има уште 48 патентни барања.

902658
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B 66B 7/06

(11)

902626
Т1

		

(13)

(21)	2007/429

(22)	16/11/2007

		

(45)	31/08/2008

(30)

2000000270  08/12/2000  FI;
20000002700  08/12/2000  FI and

	20010001339 21/06/2001 FI
(96)

10/12/2001 EP 01129449.3

(97)	26/09/2007 EP 1213250 B1
(73) Kone Corporation
	Kartanontie 1 00330 Helsinki, FI
(74)

БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

(72)

Mustalahti, Jorma;
Aulanko, Esko;
Rantanen, Pekka and
Makimattila, Simo

(54)

СПЛЕТЕНИ ЈАЖИЊА ЗА ПОДИГНУВАЊЕ ЛИФТ
СО ТЕНКИ ЖИЦИ СО ВИСОКА ЦВРСТИНА

(57)

1. Лифт, или подобро лифт без простор за
машина, во која што лифтот како машина за
подигнување е закачен на група од сплетени
јажиња за подигнување (5) преку погонска макара

902626

(7) споменатата група на сплетени јажиња за
подигнување се состои од неколку единечни
сплетени јажиња за подигнување со главно
кружен напречен пресек, споменатите сплетени
јажиња имаат влежиштен дел усукан од челични
жици со кружен и/или не-кружен напречен пресек,
кадешто
- сплетените јажиња за подигнување држат
противтег (2) и корпа на лифт (1) кои се поместуваат
влечени од јажињата,
се карактеризира со тоа што
- дијаметарот на сплетеното јаже составено од
сплетени челични жици   изнесува помеѓу 2,5 и
5 mm за лифтови со номинално    оптеретување
до околу 1000 kg, и 5 до 8 мм за лифтови со
номинално оптоварување над 1.000 kg.
- просечната дебелина на жица од челичните
жици сплетени во јажето е помала од 0.5 mm, и
- челичните жици од сплетените јажиња имаат
јакост на материјалот кој преминува околу 2.000
N/mm2.
Има уште 15 патентни барања.
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(11)
(73)

900391
PHARMACIA & UPJOHN AKTIEBOLAG
112 87 Stockholm, SE
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str. 52-55, avgust 2008 Skopje

PRIJAVi

na Industri ski

di zajn

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

Podatocite se ozna~eni so INID* kodovi za industriski dizajn (WIPO standard ST 80):
(21)
Broj na prijavata				
(22)
Datum na podnesuvawe
(23)
Datum na izlo`ba, saem
(45)
Datum na objavuvawe
(28)
Vkupen broj na dizajni i nazna~uvawe na vidot na dizajnot
			
(dvodimenzionalen/trodimenzionalen)
(30)
Pravo na prvenstvo: datum, dr`ava, broj
(51)
Me|unarodna klasifikacija na industriski dizajn (od Lokarno)
(54)
Naziv na dizajnot
(55)
Prikazi na industriskiot dizajn
(57)
Nazna~uvawe na boite ili kombinacii na boi
(72)
Podatoci za avtorot: prezime, ime i adresa
(73)
Podatoci za podnositelot na prijavata
(74)
Podatoci za zastapnik

__________________________________
* Internationally agreed Numbers for the Indentification of Data

Industriski dizajn

Glasnik,

(21)

2008009

(28)

1(еден) дизајн

(45)

31/08/2008

(22)

21/05/2008

15/4,

str. 52-55, avgust 2008 Skopje
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(30)
(72)

КОСТАДИНОВ, Димитар

(73)

Претпријатие за инженеринг, проектирање,
монтажа, производство и трговија КОДИНГ
ДООЕЛ Скопје
ул.Шарпланинска бб, 1000 Скопје, MK

(74)

МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје ул. Апостол
Гусларот бр.3 1000 Скопје

(51)

09-01

(54)

ШИШЕ

Industriski dizajn

20080009

54

Glasnik,

(21)

15/4,

str. 52-55, avgust 2008 Skopje

20080015

(45)

31/08/2008

(22)

24/07/2008

(28)

1(еден) дизајн

(72)

Бојан Ковачевски

(73)

Заштитно трговско друштво за производство,
трговија и услуги „УНИПЛАСТ БК” увоз-извоз
дооел Струга
ул.Партизанска бб, 6330 Струга, MK

(74)

Пепељугоски Валентин, адвокат ул. „Вељко
Влаховиќ” 4/1-1, 1000 Скопје

(51)

12-06

(54)

ЧАМЕЦ

20080015

Industriski dizajn

Glasnik,

15/4,

str. 52-55, avgust 2008 Skopje

55

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

09-01
12-06

20080009
20080015

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

(73) Претпријатие за инженеринг, проектирање,
монтажа, производство и трговија КОДИНГ
ДООЕЛ Скопје
(21) 20080009
(73) Заштитно
трговско
друштво
за
производство,
трговија
и
услуги
“УНИПЛАСТ БК” увоз-извоз дооел Струга
(21) 20080015

Industriski dizajn

Pregledi

56
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Industri ski

di zajn

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

Podatocite se ozna~eni so INID* kodovi za industriski dizajn (WIPO standard ST 80)
(11)
Registarski broj na dokumentot
(18)
Datum na va`ewe na industriski dizajn
(21)
Broj na prijavata 				
(22)
Data na podnesuvawe
(18)
Data na izlo`beno, ili saemsko prvenstvo
(28)
Predmet na prijavata, se naveduva vkupniot broj industriski dizajni
(30)
Pravo na prvenstvo: datum, dr`ava, broj
(45)
Data na objavuvawe
(51)
Me|unarodna klasifikacija na industriski dizajn (Lokarnska)
(54)
Naziv na teloto, odnosno slikata ili crte`ot
(55)
Fotografija ili grafi~ki prikaz (skica) na telo odnosno slikata ili
			
crte`ot
(57)
Nazna~uvawe na boite ili kombinacii na boi
(60)
Podatoci za prijavata podnesena do SZP na porane{na SFRJ (data na
			
prvenstvo, isprava / re{enie)
(72)
Avtor
(73)
Nositel na pravoto
(74)
Zastapnik

__________________________________
* Internationally agreed Numbers for the Indentification of Data

Industriski dizajn

Glasnik,

(11)

00556

(45)

31/08/2008

(21)

20070030

(22)

04/07/2007

(18)

04/07/2012

(28)

1(еден) дизајн

(30)

29/276,484  26/01/2007  US

(72)

Ron Foxcroft (Hamilton); Graham Hills (Hamilton)
and Steve Orzel (Hamilton)

(73)

Fox 40 International inc.

15/4,

str. 56-62, avgust 2008 Skopje
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20 Warrington Street, Hamilton, Ontario, L8E 3V1,
CA
(74)

БИНПРО ДООЕЛ Скопје   ул. Ленинова 15а-13
1000 Скопје

(51)

21-01

(54)

СВИРЧЕ СО ПОВЕЌЕ КОМОРИ

1.4

1.1

1.5

1.6

1.2
1.7

1.3
Industriski dizajn

1.8
00550

58

Glasnik,

15/4,

str. 56-62, avgust 2008 Skopje

(11)

00558

(45)

31/08/2008

(21)

20070045

(22)

25/10/2007

(18)

25/10/2012

(28)

1(еден) дизајн

(72)

Џеват Фетаји (ул.”Илинденска” бр.165,  Гостивар)

(73)

Друштво за производство, трговија и услуги
ГУДАЛАТ ДОО
ул.”Илинденска” бр.165,  Гостивар, MK

(74)

Андоноски Митко, адвокат  ул. Питу Гули 70 1000
Скопје

(51)

09-03

(54)

ПАКУВАЊЕ ЗА ШИШИЊА

00558

Industriski dizajn

Glasnik,

(11)

00559

(45)

31/08/2008

(21)

20070046

(22)

25/10/2007

(18)

25/10/2012

(28)

1(еден) дизајн

(72)

Џеват Фетаји ул.”Илинденска” бр.165,  Гостивар

(73)

Друштво за производство, трговија и услуги
ГУДАЛАТ ДОО

15/4,

str. 56-62, avgust 2008 Skopje
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ул.”Илинденска” бр.165,  Гостивар, MK
(74)

Андоноски Митко, адвокат  ул. Питу Гули 70 1000
Скопје

(51)

09-01

(54)

ШИШЕ

Industriski dizajn

00559

60

Glasnik,

15/4,

str. 56-62, avgust 2008 Skopje

(11)

00557

(45)

31/08/2008

(21)

20070047

(22)

22/11/2007

(18)

22/11/2012

(28)

1(еден) дизајн

(72)

не сака да биде наведен

(73)

ДООЕЛ Пастабела Гостивар

(74)

БИНПРО ДООЕЛ Скопје

(51)

09-02

(54)

КАНТА

ул.Мара Угринова 104 Гостивар, MK
ул. Ленинова 15а-13 1000 Скопје

00557

Industriski dizajn

Glasnik,

15/4,

str. 56-62, avgust 2008 Skopje
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IndustriPREGLEDI
ski di zajn
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
21-01

   (11)

20070046
20070030

(51)

09-02
09-03

      (11)

20070047
20070045

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

Fox 40 International inc.
(11) 00556

(21) 20070030

ДООЕЛ Пастабела Гостивар
(11) 00557
(21) 20070047
Друштво за производство, трговија и услуги
ГУДАЛАТ ДОО
(11) 00558
(21) 20070045
Друштво за производство, трговија и услуги
ГУДАЛАТ ДОО
(11) 00559
(21) 20070046

Industriski dizajn

Pregledi

62

Glasnik,

15/4,

str. 56-62, avgust 2008 Skopje

PRODOL@UVAWE
(111)

00408

Prodol`uvawa, promeni, prenosi

(186)

23/07/2013

Industriski dizajn

Glasnik,
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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 na objavuvawe na prijavata				
(300) Pravo na prvenstvo: datum, dr`ava, broj
(731) Podnositel: ime i adresa
(740) Zastapnik
(540) Izgled na trgovskata marka, transkripcija i prevod
(591) Nazna~uvawe na bojata, odnosno kombinaciite na boi
(551) Individualena/kolektivena trgovska marka
(510, 511) Broevite na klasite po me|unarodnata klasifikacija na proizvodi i uslugi
(Ni~anska) i spisok na proizvodite i uslugite

____________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

Trgovski marki

64

Glasnik,

15/4, str. 63-141, avgust 2008 Skopje

(210) TM 2001/1101

(220) 27/11/2001
(442) 31/08/2008

(300) 157502  15/06/2001  GR
(731) TITAN CEMENT S.А.
22 A HALKIDOS STREET 11143 ATHENS, GR
(740) ПАНДОРКА  КИМОВА, адвокат
ул. ‘’Васил Главинов” бр .3/1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) сина и сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - хартија, картон и производите од нив
кл. 19 - неметални градежни материјали
кл. 39 - транспортни услуги
(210) TM 2002/362

(220) 15/05/2002
(442) 31/08/2008

(731) „ЈАКА - 80” АД Радовиш ОЕ Развој
ул. Маршал Тито бр.2, Радовиш, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

PAVLOVICEVA BEBI MAST
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - маст за бебиња
(210) TM 2002/488

(220) 24/06/2002
(442) 31/08/2008

(731) NBA Properties, Inc.
Olympic Tower, 645 Fifth Avenue, New York,
New York, 10022, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

TM 2001/1101

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - звучни, видео, компјутерски и ласерски
дискови, претходно снимени аудио и видео
касети, претходно снимени звучни и видео ленти,
претходно снимени компакт дискови, претходно
снимени компјутерски дискови, се во врска со
кошарката; прибор за компјутери, како што ce
подлошки за глувчиња, кутии за дискети, кутии
за пренос на компјутери, подлошки за рачните
зглобови пред тастатурата, картонски рамки
за монитори за компјутери, a ce во врска со
кошарката; компјутерски програми за пружање
на информации, статистички и/или останати
податоци за кошарката, компjутерски софтвери
кои ce однесуваат на кошарката, имено за
заштита и одмарање на екранот (screensavers);
софтвери за видео игри; носачи на видео игри и
уреди за видео игри за користење на телевизор;
радио уреди и телефони; двогледи; очила за
заштита од сонце; рамки за очила; ленти и
ланчиња за носење очила, футроли и кутии за
очила; магнети; кредитни картици и магнетни
телефонски картици, видео снимки, наменски
видео снимки и звучни записи од подрачјето на
кошарката кои ce достапни преку глобалната
компјутерска мрежа; компјутерски софтвери за
пружање информации, статистички и останати
податоци, бази на податоци, бази на статистички
и останати податоци, размена на информации
и интерактивна размена на информации во
областа на кошарката достапни преку глобалната
компјутерска мрежа; компјутерски софтвери
за игри, програми за видео игри, интерактивни
видео игри и софтвери за останати игри кои ce
достапни преку глобалната компјутерска мрежа;
комјутерски софтвери кои ce користат како
заштита за екранот (screensavers), позадини   на
екранот, рамки за пребарувачи, и граничници
достапни преку глобалната компјутерска мрежа
кл. 16 - публикации и печатени работи, и тоа
кошаркарски картици за размена, картици за
размена кои ce однесуваат на танцови групи,  
картици за размена со сликички на маскоти,
картици за размена од подрачјето на забавата,
налепници, ознаки, пригодни кошаркарски марки,
колекционерски картонски дискови за размена,
зидно информативни плочи, прицврстувачки
подсетници,
самолепливи
подсетници,
разгледници, одложувачи од хартија и пластика,
картици за пораки, карти за играње, информативни
подлошки, хемиски моливи со куглици, моливи,
држачи на моливи и хартија, стоечки плочи,
самолепливи албуми, гумени ознаки, хартиени
транспаренти и знаменца, означувачи на страни
за книги, повези со три надворешни прстени,
омоти за списи, роковници и тетратки со повез
и/или оивичени со жичани спирали, роковници,
врамени и неврамени фотографии, постери,
календари, смешни налепници, обвивки за книги,
хартија за завиткување, дневници активности за
деца, статистички книги, водачи низ кошарката
и референтни книги за кошарка, часописи од
подрачјето на кошарката, пригодни програми

Trgovski marki

Glasnik,

за игри, хартиени декорации, роковници за
канцеларии, статистички листови со кошаркарски
теми, билтени и памфлети од областа на кошарката;
банковни чекови, обвивки за чековни книшки,
кредитни картици и немагнетни телефонски
картици, електронски публикации од типот на
часописи и билтени од областа на кошарката
достапни преку глобалната компјутерска мрежа;
книги за боење од типот на цртежи и слики
достапни преку глобалната компјутерска мрежа;
детски книги за боење; каталози
кл. 25 - обувки и облекло, и тоа чорапи, чевли,
кошаркарски обувки, кошаркарски патики, маици
со кратки ракави, маици, пуловери од памук,
панталони за појачано потење, панталони, горни
делови на тренерки, трико маици, шортцеви,
пижами, спортски маици и кошули, маици за рагби,
волнени маици, појаси, вратоврски, ноќни кошули,
костуми за загревање, панталони за загревање,
горни делови на облекло за загревање, јакни,
ветровки, капути, штитници за брада од ткаенина,
потници за глава и рачни зглобови, кецели,
боксерски шортцеви, спортски панталони, капи,
греачи за уши, ракавици, ракавици без прсти,
ткаени шортцеви и шортцеви од трикотажа
кл. 28 - играчки, игри, спортски артикли, а особено:
кошаркарски топки, топчиња за голф, топки за
играње на отворено игралиште, спортски топки,
гумени топки и топки од пенести материи кои
силно отскокнуваат, плишани топки, мрежички
за обрачи на кошевите, табли за кошеви, пумпи
за пумпање на кошаркарски топки и игли за
истите, стапови за голф, торби за голф, палици
за удирање во голфот, поклон пакети со топки
за голф со алати за поправка на теренот, и/или
со означувачи на почетните точки или топчиња,
прибор за голф, и тоа: навлаки за торби за голф,
футроли за глави на стаповите, ракавици за
голф, футроли за топчиња за голф, ознаки за
велосипеди, електронска столна кошарка, столна
кошарка, кошаркарски игрички кои се играат
на плоча, уреди за електронски видео игрички,
кошаркарска опрема која се состои од мрежичка и
свирче, кукли, акциони играчки, полнети играчки,
сложувалки и украси за божиќно дрво; акциони
игрички, игри за видео играчници, игри за забава
на возрасни и деца, останати информациски
игри, и игри со плоча достапни преку глобалната
компјутерска мрежа
кл. 41 - услуги на разонода и образование од
типот на директен телевизиски и радио пренос
од областа на кошарката и прикажување
во живо на кошаркарски натпревари, игри и
турнири; продукција и дистрибуција на радио и
телевизиски преноси на кошаркарски натпревари,
настани и програми од областа на кошарката;
водење и организирање на кошаркарски центри
и центри за обука на тренери како и центри
за водење и организирање на кошаркарски
приредби, web страници кои прикажуваат
најзанимливи телевизиски снимки, најзанимливи
интерактивни телевизиски снимки, видео записи,
наменски видео записи, избор на најзанимливи
интерактивни видео записи, радио програми

Trgovski marki
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и нивни најзанимливи делови, звучни записи
од областа на кошарката; Web страници со
информации, статистички податоци, бази на
информации, бази на статистички информации,
размена на информации и интерактивна размена
на информации од областа на кошарката, кои
ја обезбедуваат on-line компјутерската база на
податоци од областа на кошарката; web страници
со on-line компјутерски игрички, видео игри,
интерактивни видео игри, акциони игри, игри за
видео играчници, игри за забава на возрасни и
деца, игри на плочи и останати игри, како и книги
за боење од типот на цртежи и слики; пружање
на информации од областа на кошарката преку
глобалната компјутерска мрежа
(210) TM 2003/644

(220) 02/09/2003
(442) 31/08/2008

(731) Друштво за градежништво и трговија МАСОНИНЖИНЕРИНГ Ѓуро ДООЕЛ Скопје
ул. Разловечко востание низ 2, вл. 6
бр. 18 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 - алуминиум, алуминиумски жици, алфенит
/бели метали/ (облоги од алфенит) за згради
и за мебел, арматура за градба арматури за
бетон/метални/, арматури за градба/метални/,
арматури за цевководи/метални/, базени/метални
конструкции/, бетон (метални арматури за бетон),
бетон(метални оплати за бетон), градба (метална
градба), градба (метални градежни материјали),
градежни метални материјали, градежни облоги
/метални/, граничници за врата /метални,
граничници за прозорци/метални/, греди(метални
гредички), гредички(метални гредички), груби
врски/ситна железна роба/, жица (метална жица),
жици (метални жици за врзување), жлебни покривни
состави, жлебови за покриви (метални), метални
конструкции, мтални конструкции за градба,
метални конструкции/преносни/, метални плочки
за градба, метални столбови/делови на градежни
конструкции/, монтажа 9клучеви за монтажа),
мрежи од арматура, паноа за градба (метални),
покриви (метални жлебови за одводување на
дождовница), пристаништа (метални монтажни
пристаништа), челични конструкции, челични
столбови
кл. 19 - азбестен цемент, арматури за врати/
неметални/, арматури за градба/неметални/,
асфалт, бараки /куќички/, бетон, бетон(градежни
елементи за бетон), битумен, вар, гипс, гипсани
украсни венчиња /градба/, глина, градежен
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песок,
градежни
материјали/неметални/,
градежно стакло, граѓа /нематална/, гранит,
греди/нем.етални/, гредички/неметални, дрвени
летви за обложување, дрвени оплати, дрвени
подови, дрво за мелење, дрво за обработка,
дрво за обложување, дрво (градежно), згура/
градежен материјал/, ѕидање со тула (врзување
при ѕидање со тула), издлабени ќерамиди за
градба/неметални/, изолационо стакло/градба/,
камен, камен за градба, ксмен од згура, картон
за градба, картон за дрвена маса /градежен
материјал/, катрански производи за градба,
керамиди /неметални/, кесони за градба под
вода, конструкции/неметални/, летви/неметални/,
макадам, малтер за градба, мермер, мозаици
за градба, надвојни греди /пречки/ неметални,
огноотпорен камен, огноотпорен материјал,
паркетни плочки, паркети, плочи за градби /
неметални/, плочи за попложување./неметални/,
плута, подвижни градежни конструции/неметални/,
попкриви(покривни жлебови), покривни греди/
рогови,
покривни
жлебови,
премачкувачи
9градежен материјал), прозорско сталко за
градба, саемеи (куќички за саеми), сеници за
градини (градба), скелиња, смола /градежен
материјал/, смола/катран/, стреи над врати, ,
трска за градба, тули, тули (земји за тули), филц
за градежна употреба, цевки (груби немателни
цевки)/градежништво/, , цемент, цементни плочи,
це.ментни столбови, чакал, шкрилец, шперплоча
/фурнир/, штици, штици/градежно дрво/
кл. 37 - булдужери (земање по наем булдожери),
багери (земање под наем багери), варосување,
(внатрешнои и надворешно), градба (информации
за
градба),градба
(надгледување/водење/на
градежни работи), градба /консултации/, ѕидарски
работи, ѕидање со си цигли, изолација(служба
за изолација)/градежни работи/, малтерисување,
покуѓноина
тапацирање
на
покуќнината,
работилница (изнајмување на апарати за
работилница),
скелиња
(поставување
на
секелиња), тапетарски поправки
(210) TM 2005/148

за мотори со внатрешно согорување, пумпи за
вбризгување, без брегасти осовини, електронски
командни системи за вбризгување гориво, системи
за контрола на брзината на вбризгувањето
со тајминг, млазници, држачи за млазници;
електронски системи за вбризгување бензин,
пумпи за гориво, инјектори на гориво, апарати
за тестирање, за вбризгување дизел гориво,
испитувачи на пумпи, испитувачи на млазници,
апаратура за тестирање мотори со внатрешно
согорување; пумпи за употреба кај хидраулична
опрема, запчасти пумпи, вентили за промена
на правецот, контролни вентили со управувач,
соленоидни
вентили,
електрохидраулични
контролни апарати со запирач, вентили за
контрола на правец, алати за обработка, алати
за обработка со акустични емисиони сензори;
стартери за мотори со внатрешно согорување,
уреди за брзо предзагревање за дизел систем
за стартирање, дизел системи за стартирање,
роботи за монтажа, контролори на роботни тела,
хидраулични машини, инструменти и нивни
делови и опреми; пумпи и нивни делови и опреми;
компресори, наизменични компресори, ротациони
компресори и нивни делови и опреми; вентилатори
и нивни делови и опреми; земјоделски и градежни
машини и инструменти и нивни делови и опреми;
системи за вбризгување дизел гориво кај мотори
со внатрешно согорување, in-line видови пумпи
за вбризгување гориво, пумпи за вбризгување
гориво без брегасти оски, електронски системи
за вбризгување гориво кај мотори со внатрешно
согорување
(210) TM 2005/241

(220) 15/04/2005
(442) 31/08/2008

(731) „ДАНОН СЕРДИКА” АД
ул. „Охридско езеро” 3 Софиа, BG
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(220) 08/03/2005
(442) 31/08/2008

(731) Bosch Corporation
3-6-7, Shibuya, Shibuya-ku, Tokyo, JP
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7 - мотори (освен копнени возила) и нивни
делови и опреми; мотори со внатрешно
согорување, мотори на бензин, дизел мотори и
нивни делови и опреми; дизел гориво, системи
за вбризгување; дистрибутерски тип пумпи за
вбризгување гориво, пумпи за вбризгување,
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(591) кафена
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - биена павлака; булјон; сок од домати за
готвење; пире од домати; желе за прехранбени
цели; желе од месо; желе од свинско месо
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(пача); кандирано овошје; конзерви со зеленчук;
продукти од зеленчук за супа; салати од зеленчук;
сокови од зеленчук за готвење; зеленчуци,
конзервирани зеленчуци, обработени зеленчуци,
сушени; масло од какао; кефир (млечен пијалак
од ферментирано млеко); кисело млеко; компоти;
концентрати за булјони; кумис (млечен пијалак
од ферментирано млеко од кобила); маргарин;
мармалад; крем од масло; масло; млечни
пијалаци (со преовладувачка содржина на
млеко); млечни продукти; млеко; палмово масло;
палмово масло за прехранбени цели; паста од
наут; паштета од црн дроб; овошна пулпа; овошје
во конзерва; овошје, конзервирано во алкохол;
желе од овошје; овошни салати; свежо замрзнато
овошје; растителни масла за прехранбени цели,
саламури; салати; свинска маст за прехранбени
цели; свинско месо; слатко (џемови); слатко од
џинџифил (мирудија), сончогледово масло за
прехранбени цели, смеши што содржат масти
за мачкање на парчиња леб; павлака (млечни
производи); супи, неварени; алва од сусам; масло
од сусам; туршија, маринирани зеленчуци (со
мирудии за јадење); масло од ф’стаци; ајвар;
масло од пченка; масло од чоколада со јатки;
пире од јаболко
кл. 30 - сенф; сос од домати; квасец; замрзнато
кисело млеко; пијалаци од какао; пијалаци од
какао со млеко; производи од какао; кафе; кечап,
крем карамел; мајонез; марципан; мед; пијалаци
од кафе со млеко; пијалаци што содржат кафе;
овесна каша со млеко за прехранбени цели;
пудинзи; светол џем; сладолед; сладолед во
прав за прехранбени цели; сосови; сосови за
месо; сосови за салата; студен чај; фондан (меки
ароматизирани бонбони); пијалаци од чај; чај;
чоколада пијалаци од чоколада; пијалаци од
чоколада со млеко
кл. 32 - аперитиви, безалкохолни пијалаци;
бадемово млеко; безалкохолни овошни екстракти;
безалкохолни овошни пијалаци; пиво; води (за
пиење); газирана вода; газирана минерална вода;
сос од домати; сокови од зеленчук; изотонични
пијалаци; коктели (безалкохолни); лимонади;
вода со литиум; пиво од слад; каша од слад;
минерална вода; маст; овошни нектари; овошни
сокови; сајдер, сарсапарила; сирупи за лимонади;
сирупи за пијалаци, пијалаци од сурутка; трпезни
минерални води; млеко од ф’стаци; екстракт од
хмељ за приготвување пиво; шербети
(210) TM 2005/242

(220) 15/04/2005
(442) 31/08/2008

(731) „ДАНОН СЕРДИКА” АД
ул. „Охридско езеро” 3 Софиа, BG
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
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(540)

(591) сина, зелена, бела, жолтокафена, портокалова,
жолта и кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - мелени бадеми; сланина; белка од јајце;
биена павлака; бујон; водни животни со черупка;
градинарски мирудии, конзервирани; грав,
конзервиран; печурки, конзервирани; дивеч; сок
од домати за готвење; пире од домати; домашни
птици (неживи); екстракти од диви растенија за
прехранбени цели, желеа за прехранбени цели;
желеа од месо; желеа од свинско месо (пача);
животинска коскена срж за прехранбени цели;
жолчка од јајце; кандирано овошје; конзерви со
зеленчук; продукти од зеленчук за супа; салати
од зеленчук; сокови од зеленчук за готвење;
зеленчуци, конзервирани; зеленчуци, обработени;
зеленчуци, сушени; зејтин за прехранбени
цели; масло од какао; чипс од компири; лушпи
од компири; компири, надолжно сечкани за
пржење во фритеза; кефир (млечен пијалак од
ферментирано млеко); кисела зелка; кесело
млеко; кокос, сушен; маст од кокос; масло од кокос;
зејтин од кокос; компот од боровинки; компоти;
концентрати за бујони; корнишони; кренвиршли;
крокети; кумис (млечен пијалак од ферментирано
млеко од кобила; крвавица; лангусти (неживи);
леќа, конзервирана; лук, конзервиран; маст за
прехранбени цели, маргарин; мармалад; крем
од масло; маслинки, конзервирани; варено
(стерилизирано месо за домашни цели); масло;
месни екстракти; месо; месо во конзерви; месо
конзервирано; миди (неживи); млечни пијалоци
(со преовладувачка содржина на млеко); млечни
продукти; млеко; морски краставици; масло од
репка за прехранбени цели; омари (неживи); солена
риба; солено месо; палмово масло; палмово
масло за прехранбени цели; панирани салами;
паштета од црн дроб; пектин за прехранбени
цели; пире во прав; овошна пулпа; овошен чипс;
овошје во конзерва; овошје конзервирано во
алкохол; желеа од овошје; овошни кори; овошни
салати; протеин за консумација; свежо замрзнато
овошје; птичји гнезда за прехранбени цели;
раковидни морски животни (неживи); раститетлни
масла за прехранбени цели, ракови (неживи);
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риба (нежива); риба тон; риба конзервирана; риба
обработена за продолжено чување; желатин од
риба; филе од риба; саламури; салати; сардини;
свинска маст за прехранбени цели; свинско месо;
сирење, кашкавал; сириште; скариди (неживи);
сос од домати; скариди, цели (неживи); слатко
(џемови); слатко од џинџифил; сончогледово
масло за прехранбени цели, смеси коси содржат
масти за мачкање на парчиња леб; павлака
(млечни производи); соја во зрна, конзервирана,
со прехранбени цели; суво грозје; стриди
(неживи); супи, неварени; алва од сусам; масло
од сусам; сомга; прашок за прехранбени цели
(полен); тартуфи, конзервирани; туршија, силно
зачинета (маринирани зеленчуци со зачини за
јадење); маринирани смеси од зеленчук; грав,
конзервиран; урми; ф’стаци, обработени; масло
од ф’стаци; ајвар; харинга; храна од риба за
консумирање; прехранбени производи од риба;
крцкави компири, пржени; масло од пченка; црн
дроб; шкембе (шкембе чорба); масло од чоколадо
со јатки; шунка од бут; пире од јаболко; светол
џем; миди за јадење (неживи); јатки обработени
(за консумација); јајца; јајца од полжав; прав од
јајца, зеленчук за прехранбени цели
кл. 30 - аромати за кафе; аромати за пијалоци, со
исклучок за етерични масла; аромати за слатки,
со исклучок за етерични масла; ароматични
додавки за храна; бисквити од бадеми; бадемови
слатки, тесто од бадеми; зачин; пивски оцет;
бисквити; бисквити од слад; бонбони; брашно
за прехранбени цели; брачно од зрнести
култури; брашно од житни растенија; брашно од
тапиока за прехранбени цели; брашно; ванилин;
ванилија; вафли; презла; сенф; готварска сол;
гриз; џинџифил (мирудија); леб од џинџифил
(мирудија); домашни изработки од тесто, пецива;
екстракти од брашно; брашно од јачмен; квасец;
замена за кафе; замрзнато кисело млеко; шеќер;
слатки од шеќер; лушпи од зрна (корнфлекс);
зрнести производи, индиско оревче; какао;
пијалаци од какао; пијалаци од какао со млеко;
производи од какао; канела; карамели (бонбони);
тврда карамела; пире во прав (300114,Potato flour
for food); кафе; кечап; кифли; козинакови кифли со
суво грозје; крекери (тенки, суви бисквити); крем
карамел, кристализиран шеќер, за прехранбени
цели; кус-кус; кари; слатки производи; мраз за
освежување; мраз, природен или вештачки; лут
зачин; мајонез; изработки од макарони; макарони;
малтоза; марципан-мед-меласа за прехранбени
цели; мелничарски производи од брашно; мента за
исработка на слатки; бонбони од мента; пијалоци
од кафе со млеко; пијалоци кои содржат кафе;
природни засладувачи; нишесте за прехранвени
цели; храна која содржи нишесте; храна која што
содржи производи од нишесте, бел јачмен, бел
овес; обични бисквити; овес; овесна каша со
млеко за прехранбени цели; лушпи од овес; храна
од овес; брашно од овес; ориз; оризова пита; оцет;
палачинки, питулици; паста од наут (сланутокхумус); пикантни зачини; пирошки (баници)
од месо, зеленчук и овошје; полнети пирошки
(пита, пирошка); пирошки полнети со месо; пици;
овошни желеа; пити од овошје; пралини; прашак
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за сладолед; производи за слатки во форма на
прав; полнети ролати; прополис (саќе од пчела
за прехранбени цели); пудинзи; пуканки; пита од
пченица, брашно; равиоли; саго; сендвичи; брашно
од синап; слаткарски изработки; слаткарски
изработки за украси за божиќни елки; слатки
(торти, кекси, пасти); слатки, пасти; сладолед;
сладолед во прав за прехранбени цели; смеса од
зрнести производи, јатки, суво овошје (мусли); сос
од соја; брашно од соја; сосови; сосови за месо;
сосови за салата; шпагети; стабилизатори за
подготвување биена павлака; студен чај; двопек;
табуле; тако; тапиока; тестенини; тесто за слатки,
тортиља; тврд карамел; фиде во ленти; фондат
(меки ароматизирани бонбони); изработки за
слатки од фстак - алва леб; пченка; лушпи од
пченка; брашно од пченка; пијалаци од чај; чај;
црн пипер; чипс; чоколада; пијалаци од чоколада
со млеко; украси за слатки за јадење
кл. 32 - aперитиви, безалкохолни; бадемово
млеко; безалкохолни пијалаци -безалкохолни
овошни
екстракти;
безалкохолни
овошни
пијалаци; пиво; води (за пиење); газирана вода;
газирана минерална вода; сок од домати; есенции
за приготвување на пијалаци, сокови од зеленчук;
егзотични пијалаци; коктели безалкохолни;
лимонади; вода со литиум; пиво од слад; каша од
слад; минерална вода; овошни нектари; овошни
сокови; прав за подготвување пенливи пијалаци;
сајдер, сарсапарила; сирупи за лимонади; сирупи
за пијалаци; пијалаци од сурутка; таблети за
шумливи пијалаци; трпезни минерални води;
кисели води; млеко од ф’стаци; екстракти од
хмељ за приготвување пиво; шербети
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(731) ФЕИМ ТАХИРИ
ул. Места 50 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

GLOBAL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - абразиви /средства за брусење/, алишта
(производи за закиснување алишта), алишта
(синило за алишта), алишта (средства за
парфемирање на алиштата), амбра /парфимерија/,
амонијак што се користи како средство за миење,
анисово дрво (етерични масла од анисово дрво),
апретура (скробна апретура) /штирка/, аромати
(етарични масла), бадемов сапун, бадемово
масло, бадемово млеко за козметичка употреба,
белење (сода за белење), белење (соли за
белење), белила /деколоранти/ за козметичка
употреба, бергамота /стебло/ (масти на бергамота),
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бои (производи за отстранување бои), бои
(средства за отстранување на боите), бои (хемиски
производи за оживување на боите) за употреба во
домаќинството /чистилници/, бои за тоалетна
употреба, брада (антисептички камења за
бричење брада), брада (бои за брада), брада
(сапуни за брада), бричење (паста за ремени за
бричење), бричење (производи за бричење),
брусна хартија /абразив/, брусно платно, веѓи
(козметички средства за веѓи), веѓи (моливи за
веѓи), вештачки мустаќи, бради, коса (лепила за
зацврстување на вештачки мустаќ, бради и коса),
вештачки нокти, вештачки трепки, вештачки
трепки (лепила за вештачки трепки), виткана коса
(препарати за виткање на косата), виткана коса
(средства за израмнување на природно витканата
коса), влакненца (средства за отстранување
влакненца), водороден супероксид за козметичка
употреба, восок за во кројачкиот занает, восок за
л’скање, восок за мустаќи, восок за отстранување
влакненца, восок за паркети, восок за постоларски
занает, восок за чистилници, врзувачки средства /
анстригенси/ за козметичка употреба, вулканска
пепел за чистење, голтерија (масла од голтерија)
/растенија од Северна Америка/, дезодоранси за
лична употреба /парфимерија/, дезодорирачки
сапуни, депилатори, детергенти различни од оние
што се користат во медицината или во текот на
производни процеси, дијаманти (абразивно
средство), екстракти од цвеќе /парфимерија/,
етерични екстракти /есенции/, етерични масти,
жавелова вода /хромен раствор/, жераниол, забни
протези (препарати за чистење на забните
протези), забни протези (препарати за нега на
забните протези), забни протези (препарати за
полирање на забните протези), закиснување
алишта (средства за закиснување на алиштата),
избелување (производи за избеливање) /алкалии/,
јаглерод на терпентински топ, јасмин (јасминово
масло), јонон (парфимерија), хемиски материи со
мирис на темјанушки, кадење (производи за
кадење) /мириси/, камен за мазнење, капење
(козметички препарати за капење), капење (соли
за капење) не се за медицинска употреба,
капилари (лосион за капилари), кожа (козметички
производи за нега на кожата), кожа (креми за
кожни производи), кожа (креми за чистење на
кожата), кожа (препарати за чистење на кожни
производи), кожа (производи за заштита на
кожата), кожни производи (средства за чистење
на кожни производи), козметика (украсни детали
за козметичка употреба), козметички бои,
козметички креми, козметички лосиони (шамичиња
натопени во козметички лосиони), козметички
препарати за животни, козметички прибор,
козметички
производи,
колонска
вода,
конзервирање кожа (производи за конзервирање
на кожата) /лустра/, кора килаи /вид растение/ за
чистење, корозија (производи за симнување на
корозијата), корозија (средства за отстранување
на корозијата), корунд /абразивно средство/, коса
(бои за коса), коса (препарати за боење на косата),
коса (препарати за виткање на косата), коса
(средства за израмнување на природно виткана
коса), креда за чистење, крема за кожени ремени
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за бричење, креми за кожа, креми за козметичка
употреба, креми за полирање, креми /пасти/ за
чевли, кројачки восок, куќни миленици (шампони
за куќните миленици), лавандина водичка, лак
(производи за отстранување на лакот), лак за
нокти, лаштити (производи за л’скање), лепила
врз основа на скроб, лепила за зацврснување на
уметнички украси, перики, мустаќи, брада, лимон
(етерични масла     на лимон), лице (белило,
црвенило за лице), лосион за козметичка употреба,
лустра /масти/ за подови, лустро /бикс/, шамичиња
натопени во козметички лосиони, маски за
убавина, масла за парфимерија, масла за
чистење, масла /етерични масла/, масло
(бадемово масло), масло за козметичка употреба,
масло од голтерија /растение од С.Америка/,
масти за козметичка употреба, медицински
сапуни, метални јаглероди /абразиви/, миризлива
водичка, миризливо дрво, мириси /парфеми/,
моливи (за козметичка употреба), мошус /
парфимерија/, мустаќи (восок за мустаќи), нане
(екстракти од нане), нане за парфимерија,
натриумови кристали за чистење, нафтени
желиња за козметичка употреба, нега на кожа
(козметички производи за нега на кожата), нега на
уста (производи за нега на устата), не се за
медицинска употреба, нокти (лак за нокти), нокти
(производи за нега на ноктите), оживување на бои
(хемиски производи за оживување на боите) за
употреба
во
домаќинството,
смекнувачи,
освежување (сапуни за освежување), острење
(производи за острење), одзатнување на одводни
цевки (препарати за одзатнување на одводните
цевки), очи (хартиени помагала за шминкање на
очите), памук за козметичка употреба, паркети
(восок за л’скање паркет), парфимериски
производи, парфимирање на алишта (производи
за парфимирање на алиштата), перење (средства
за белење), перење (средства за перење), перење
алишта (правила за перење), перење /чистење/
(производи за чистење со триење), пијалоци
(аромати за пијалоци) /етерични масла/, плавење
(средства за плавење на алиштата), плавец за
полирање (камен од вулканско потекло), платно
(брусно платно), полирање (брусна хартуја за
полирање), полирање (камен за полирање),
полирање (камења за полирање), полирање
(платнена шмиргла), полирање (препарати за
полирање), полирање на забни протези (препарати
за полирање на забните протези), прашок за
ремени, пудра за шминкање, растворувачи
(сапуни за растворување), растворувачи за бои,
ремен за бричење (крема за ремен за бричење),
розово масло, сапуни, сапуни за дезинфекција,
сапуни за дезодорирање сапуни за миење, сапуни
за оживување на бојата на текстилот, сапуни
против потење, сафрол, силициумов карбид /
абразив/, синило за алишта, сјаење (производи за
постигнување сјај), сјај (производи за постигнување
сјај), скроб /штиркање/, слабеење (козметички
препарати за слабеење), слатки (аромати за
слатки) /етерични масла/, смина /ситнозрнест
корунд/, сода (раствор за перење /лукшија/), сода
за белење алишта, соли за белење, соли за
капење /не се за медицинска употреба/, сонце
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(препарати за заштита од сонце) /козметички
препарати за заштита од црнење/, средства за
нега на забите средства за отстранување каменец
/за домаќинството/, стакла на автомобили
(течности за перење на автомобилски стакла),
стаклена хартија /шмиргла за хартија/, стаклено
платно /брусно платно/, стапала (сапуни против
потење на стапалата), стапчиња обложени со
памук за козметичка употреба, статички
електрицитет (средства за неутрализација на
статичкиот електрицитет) за домаќинство, стипса
(камена стипса) /антисептик/, столарска смола,
столарски восок, талк за тоалета, тапети
(производи за чистење на тапети), темјан,
терпентин /производ за одмастување/, терпентин
/средство за одмастување/, тоалетна вода,
тоалетни масла, тоалетни млека, тоалетни
производи, тоалетни производи /против потење/,
трепки (козметички производи за трепки), трипал
за полирање /вид на камен/, убавина (маски за
убавина), украсни детали за козметичка употреба,
усни (црвила за усни), уста (производи за нега на
устата) не се за медицинска употреба, дамки
(средства за чистење дамки), дамки од мрснотии
(производи за чистење дамки од мрснотии)
(различни од оние што се користат во текот на
процесот на производството), хартија (абразивна
/брусена/ хартија), хартија (хартија за триење),
хартија за полирање /мазнење/, хартија за
шмирглање, хелиотропински супстанции, хидроген
(водороден пероксид) за козметичка употреба,
цвеќе (бази за цветни мириси), цвеќе (екстракт од
цвеќе) /парфимерија/,кедрово етерично масло,
црвила за усни, црвило за сјаење, црнење /
бронзирање/ (производи за црнење на кожата),
чевли (креми за чевли), чевли (лустра за чевли),
чистење (производи за чистење), чистење забни
протези (препарати за чисгење на забните
протези), чистилница (восок за чистилници),
шампони, шампони за домашни миленици,
шилење (производи за шилење), шминка
(производи за симнување на шминката),
шминкање (производи за шминкање), шминкање
очи (хартиено помагало за шминкање на очите),
штирак за мазнење (пеглање)
кл. 5 - абразивни средства за забарството,
алгициди /средства за уништување на алгите;
алдехиди за фармацевтска употреба, алкални
јодиди за фармацевтска употреба, алкалоиди за
медицинска употреба, алкалоиди од модар
клобук, алуминиумов триоксид /глиница/ (ацетати
на алуминиумов триоксид) за фармацевтска
употреба, амонијак (пастили на амонијаковите
соли), англиски фластери, ангостура /грмоликарастение од Јужна Америка/, кора на ангостура,
анестетици, антиасматик (чај против асма),
антиревматски
нараквици,
антиревматски
прстени, антисептици, антисептички памук,
апсорбирачки
памук
(вата),
апчиња
за
фармацевтска употреба, асептичен памук,
ацетати за фармацевтска употреба, бадеми
(бадемово млеко) за фармацевтска употреба,
бактерии (култура-бацил за бактериологија),
бактериолошки препарати за медицинска или
ветеринарна
употреба,
бактериски
отров,
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бактериски препарати за медицинска или
ветеринарна употреба, балзам за медицински
употреба, балзам од гургума за медицинска
употреба, балзамици, бањи (соли за бањи) за
медицинска употреба, бањи (кал за бањи), бањи
(морска вода за бањи), бањи (терапевтски),
препарати за бањи), бањи со кислород, бебе
(храна за бебе), бела вода /раствор на базичен
оловен ацетат /за нега на изгореници и слично,
белтачини (намирници врз основа на белтачини)
за медицинска употреба, белтачини препарати за
медицинска употреба, белтачини /албуминско
млеко/, бизмут (бизмутски препарати) за
фармацевтска употреба, бизмут (субнитрати на
бизмут) за фармацевтска употреба, биолошки
препарати за ветеринарна употреба, биолошки
препарати за медицинска употреба, биоциди,
благородни метали (легури на благородни метали)
за забарството, бомбони за фармацевтска
употреба, брадавици (моливи за оттргнување на
брадавиците), брашно за фармацевтска употреба,
бременост
(хемиски
препарати
за
дијагностицирање на бременоста), бром за
фармацевтска употреба, вакцини, вар (производи
врз основа на вар) за фармацевтска употреба,
варени сокови /декокти/ за фармацевтска
употреба, весиканти (средства што предизвикуваат
создавање меурчиња на кожата), вештачко
оплодување (сперма за вештачко оплодување),
винова лоза (хемиски производи за обработка на
виновата лоза), витамински препарати, воздух
(производи за освежување на воздухот), воздух
(производи за прочистување на воздухот), восок
за моделирање за забна употреба, гадинки
(средства за уништување гадинки), газа за
завиткување, газа за медицинска употреба,
гајакол (супстанција од растението гајакол) за
фармацевтска употреба, гармициди /средства за
уништување бацили/, гас за медицинска употреба,
главоболка (производи против главоболка),
гликоза за медицинска употреба, глисти (средства
против глисти), глицерин за медицинска употреба,
глицерофосфати,
глувци
(производи
за
уништување на глувци), горкун /растение/ за
медицинска употреба, грозница (средства против
грозница), гума за забарска употреба, гума за
медицинска употреба, гуми за џвакање за
медицинска употреба, гумигут /жолта смола/ за
медицинска употреба, гургу (балзам на гургу) за
медицинска употреба, дезодорирачки средства
различни од оние за лична употреба, детерѓенти
за медицинска употреба, дигиталин, диететски
намирници за медицинска употреба, диететски
напивки за медицинска употреба, диетил етери за
фармацевтска употреба, дијабетичари (леб за
дијабетичари), дијагностицирање (производи за
дијагностицирање) за медицинска употреба,
добивање заби (препарати за олеснување на
растењето на забите), добиток (средства за
миење на добитокот), додатоци за крма, за
медицинска
употреба,
дрвен
јаглен
за
фармацевтска употреба, дрога за медицинска
употреба, електроди на електрокардиографија
(хемиски
водач
за
електроди
во
електрокардиографијата), еликсир (фармацевтски
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препарат), ензими за ветеринарна употреба,
ензими за медицинска употреба, ензимски
препарати за ветеринарна употреба, ензимски
препарати за медицинска употреба, енцијан за
фармацевтска
употреба,
еукалиптус
за
фармацевтска употреба, жежок облог, желатин за
медицинска употреба, животни (производи за
перење на животните), животни (цемент за
животински копита), жита (остатоци од обработката
на зрната на житата) /за медицинска употреба/,
жолт шеќер за медицинска употреба, забен кит,
забен лак, забен цемент, заби (лепила за забни
протези), заби (материјали за пломбирање заби),
забни амалгами, забни протези (лепила за забни
протези), забни протези (порцелан за забни
протези),
завои,
завои
/компресивни/,
закрепнувачки лекови, запек (лекови против
запек), заштита за гаќи /хигиенски производи/,
заштита од сонце (масти против изгореници од
сонце), земјиште (производи за стерилизација на
земјиштето), злато (забни супстанции од злато),
изгореници (производи за заштита од изгореници),
изгореници од сонце (масти против изгореници),
инсекти (средства за одбивање на инсектите),
инсектициди, ирска мов за медицинска употреба,
јаглен (дрвен јаглен за фармацевтска употреба),
јалапа /пургатив/, јетра од бакалар (масло од јетра
од бакалар), јод за фармацевтска употреба, јодити
за фармацевтска употреба, јодна тинктура,
јодоформ, кадење (производи за кадење),
калиумови соли за медицинска употреба, каломел,
камфор, камфорно масло, кантарид /шпанска
мушичка/ (прашок од кантарид), капсули за
медицинска употреба, карбонил /против паразитн/,
каустици за фармацевтска употреба, кашу /
екстракт на акација/ за фармацевтска употреба,
квасец за фармацевтска употреба, кебрачо /
растение/ (дрво за медицинска употреба), кинин
за медицинска употреба, кининова кора за
медицинска употреба, кинолин за медицинска
употреба, киселина од шишарки за фармацевтска
употреба, киселини за фармацевтска употреба,
кожа (фармацевтски производи за нега на кожата),
кокаин, колодион за фармацевтска употреба,
коморач за медицинска употреба, коморачева
водичка, комплексни етери за фармацевтска
употреба, кондуранго растение (кора од
кондуранго), контактни леќи (препарати за
чистење на контактните леќи), контактни леќи
(раствор за контактни леќи), контрацепција
(хемиски производи за контрацепција), кора за
фармацевтска употреба, корициди (средства за
оттргнување на плускавци), крв за медицинска
употреба, крвна плазма, крема од вински камен /
бирса/ за фармацевтска употреба, креозот за
фармацевтска употреба, криптогами (средства
против криптогами), крма (додатоци на крмата) за
медицинска употреба, кротон (кора од кротон),
култура на бацили за бактериологија, култура на
микроорганизми за ветеринарна или медицинска
употреба, кураре /отров/, кучиња (лосион за
кучиња), кучиња (производи за миење на
кучињата), кучиња (средства за одбивање на
кучиња) /репулзиви/, ларви (средство за
уништување на ларвите), леб за дијабетичари,
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легури на благородни метали за забарството,
лекови за ветеринарна употреба, лекови за
забарска употреба, лекови за зајакнување на
нервите, лекови за прочистување на крвта, лекови
за хумана медицина, лековита кал, лековити
корења, лековити треви, лековити чаеви, ленено
брашно за фармацевтска употреба, ленено семе
за фармацевтска употреба, ленти (лепливи ленти
за медицинска употреба), лепила за забни
протези, лепливи ленти за медицинска употреба,
лецитин за медицинска употреба, лосион за
ветеринарна употреба, лосион за фармацевтска
употреба, лупулин /жолт прав добиен од хмел/ за
фармацевтска
употреба,
магнезиум
за
фармацевтска употреба, мангово дрво (кора од
мангово дрво) за фармацевтска употреба, масла
за медицинска употреба, масла против коњски
муви, масло (канфорно масло), масло од хепарот
на бакалар, масло од рицинус за медицинска
употреба, маст од жива, масти за ветеринарна
употреба, масти за медицинска употреба,
материјал за забни отисоци, матична млеч за
медицинска употреба, матичник /растение/
(матичникова водичка) за фармацевтска употреба,
медицински
алкохол,
медицински
бањи,
медицински инфузии, медицински напивки,
медицински
чај,
менструација
(завој
за
менструација),
менструација
(тампони
за
менструација), ментол, микроелементи (препарати
на микроелементи) за човечка и животинска
исхрана,
микроорганизми
(култури
на
микроорганизми) за медицинска и ветеринарна
цел, минерални води (соли на минерални води за
бањи), минерални води (соли на минерални води),
минерални води за медицински цели, минерални
бањи (соли за минерални бањи), миризливи соли,
мироболан /растение/ (кора од мироболан) за
фармацевтска употреба, млеко од белтачини,
млеко од слад за медицинска употреба, млечен
шеќер /лактоза/, млечна маст, млечни ферменти
за фармацевтска употреба, млечно брашно /за
доенчиња/, мокроорганизми (хранливи материјали
за микроорганизми), моливи (за оттргнување
брадавици), моливи (каустични /изгризувачки/
моливи), моливи од шеќер за медицинска
употреба, молци (средства против молци), мочка
(хигиенски гаќи за впивање на мочката), мочка
(хигиенски пелени за впивање на мочката), муви
(средства за уништување на мувите), муволовки
/хартиени лепливи ленти/, нагризувачки средства
за семе, нане за фармацевтска употреба,
нараквици за медицинска употреба, наркотици,
настинки
(балзам
против
настинки)
за
фармацевтска употреба, настинки (производи
против настинки), натопувачи за тргање на
англиски фластер, натриумова сол за медицинска
употреба, нафтено желе за медицинска употреба,
несвестица (средства против несвестица), облоги
за рани (сунѓери за облоги за рани), облоги /
мелеми/ од сачици, огрлици против паразити за
животни, одбивање на кучиња (средства за
одбивање на кучињата) /репулзиви/, омамувачки
средства, опиум, опиумски лекови /опивање/,
опотераписки производи, остатоци од обработка
на житата (за медицинска употреба), отров за
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стаорци, отрови, памук за медицинска употреба,
паразити (огрлици против паразити) за животни,
паразити (производи против паразити), патување
(рачна аптека за патување), пектини за
фармацевтска употреба, пепсини за фармацевтска
употреба, пептони за фармацевтска употреба,
пероксид за медицинска употреба, пероноспора
(хемиски производи за обработка на пероноспори),
пестициди, пијавици за медицинска употреба,
плускавци
(производи
против
плускавци),
плускавци на нозе (средства против плускавци на
нозете), повои за рамо за хируршка употреба,
појаси за хигиенски влошки, полжави (производи
за уништување на полжавите), порцелан за забни
протези, потење (лекови против потење), прашоци
за фармацевтска употреба, првут (фармацевтски
производи против првут), преврзување рани
(производи за преврзување на раните), прирачна
аптека, производи против создавање мочни
киселини, против мигрени, прочистување на
воздух (производи за прочистување на воздухот),
прстени за плускавци на стапалата, прстени
против плускавци, прстени против реума,
пургативи, пушење (треви за пушење) за
медицинска употреба, рабарбара /растение/ (кора
на рабарбара) за фармацевтска употреба,
радиоактивни производи за медицинска употреба,
радиолошки контрасти (супстанции за радиолошки
контрасти) за медицинска употреба, радиум за
медицинска употреба, растворливи средства за
хигиенска употреба, растителни влакна за јадење
/не се хранливи/, реума, реума (прстени против
реума), ’рж за фармацевтска употреба (за
запирање на крварењето), рицинусово масло за
медицинска употреба, салсапарија /растение/ за
медицинска
употреба,
седативи,
серуми,
серумотерапевтски лекови, сикативи /средства за
брзо сушење/ за медицинска употреба, синап
(масло од синап) за медицинска употреба, синап
за фармацевтска употреба, сируп за фармацевтска
употреба, скроб за диететска или фармацевтска
употреба, слабеење (медицински препарати за
слабеење), слабеење (чај за слабеење) за
медицинска употреба, слад (корени од слад) за
фармацевтска употреба, слад за фармацевтска
употреба, смирувачки средства, сода бикарбона
за фармацевтска употреба, соли за медицинска
употреба, соли против несвестици, сончаница
(производи против сончаница) за фармацевтска
употреба, сперма за вештачко оплодување,
срдовица /чичимак/ (паста од срдовица), средства
за барење на храната за фармацевтска употреба,
средство за миење на очите, средства за
стегнување /стиптички средства/, средства за
ублажување болка /аналгетици/, средства за
успивање, средства за чистење /пургативи/,
стапала (лекови против потење на стапалата),
стерилизација (производи за стерилизација),
стрихнин, сулфамиди /лекови/, сулфурен прав за
фармацевтска употреба, сулфурни ленти за
дезинфекција, сунѓер за рани, таблети за
фарнацевтска употреба, тампони за менструација,
таргог (прашок од таргог), термални води,
терпентин за фармацевтска употреба, тимол за
фармацевтска употреба, тинктури за медицинска
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употреба, ткаенини за завиткување, трулење на
дрво (средства против трулење на градежното
дрво), тутун (екстракт на тутун) /инсектициди/,
фармацевтски производи, фенол за фармацевтска
употреба, ферменти за фармацевтска употреба,
филоксера (хемиски производи за обработка на
филоксерата), фластери, фластери, формалин за
фармацевтска
употреба,
фосфати
за
фармацевтска употреба, фунгициди, хартија за
облоги од слачица, хартија против молци, хемиски
водич за електроди на елекртокардиографија,
хемиски препарати за ветеринарна употреба,
хемиски препарати за медицинска употреба,
хемиски препарати за фармацевтска употреба,
хемиски реагенси за медицинска или ветеринарна
употреба, хемиско-фармацевтски производи,
хемоглобин,
хемороиди
(средства
против
хемороиди), хемостатски моливи, хемостатски
моливи (за спречување на крварењето),
хербициди, хигиенски гаќи, хигиенски гаќи за
впивање на мочката, хигиенски завои, хигиенски
пелени за впивање на мочката, хигиенски
шамивчиња, хидрастин, хидриран хлорал за
фармацевтска употреба, хидроген за медицинска
употреба, хидрстинин, хируршки ткаенини,
хлороформ, хмел (екстракт на хмелот) за
медицинска   употреба, хормони за медицинска
употреба, храна за доенчиња /бебиња/, целулоза
(целулозни етери) за фармацевтска употреба,
цемент за животински копита, цигари /без тутун/
за медицинска употреба, црн емајл (хемиски
производ за обработка на црн емајл), црн шеќер
за фармацевтска употреба, чепчиња за анусот,
чистење (производи за чистење) /лаксативи/,
шарпија, штетници (производи за уништување на
штетниците), џвакање (гуми за џвакање) за
медицинска употреба
кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало со:
абразиви /средства за брусење/, алишта
(производи за закиснување алишта), алишта
(синило за алишта), алишта (средства за
парфемирање на алиштата), амбра /парфимерија/,
амонијак користен како средство за миење,
анисово дрво (етерични масла од анисово дрво),
апретура (скробна апретура) /штирка/, аромати
(етерични масла), бадемов сапун, бадемово
масло, бадемово млеко за козметичка употреба,
белење (сода за белење), белење (соли за
белење), белила /деколоранти/ за козметичка
употреба, бергамота /стебло/ (масти на бергамота),
бои (производи за отстранување бои), бои
(средства за отстранување на бои), бои (хемиски
производи за оживување на боите) за употреба во
домаќинството /чистилници/, бои за тоалетна
употреба, брада (антисептички камења за
бричење брада), брада (бои за брада), брада
(сапуни за брада), бричење (паста за ремени за
бричење), бричење (производи за бричење),
брусна хартија /абразив/, брусно платно, веѓи
(козметички средства за веѓи), веѓи (моливи за
веѓи), вештачки мустаќи, бради, коса (лепила за
зацврстување на вештачки мустаќ, бради и коса),
вештачки нокти, вештачки трепки, вештачки
трепки (лепила за вештачки трепки), виткана коса
(препарати за виткање коса), виткана коса
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(средства за израмнување на природно витканата
коса), влакненца (средства за отстранување
влакненца), водороден супероксид за козметичка
употреба, восок за во кројачкиот занает, восок за
л’скање, восок за мустаќи, восок за отстранување
влакненца, восок за паркети, восок за постоларски
занает, восок за чистилници, врзувачки средства /
анстригенси/ за козметичка употреба, вулканска
пепел за чистење, голтерија (масла од голтерија)
/растенија од Северна Америка/, дезодоранси за
лична употреба /парфимерија/, дезодорирачки
сапуни, депилатори, детергенти различни од оние
кои се користат во медицината или во текот на
производни процеси, дијаманти (абразивно
средство), екстракти од цвеќе /парфимерија/,
етерични екстракти /есенции/, етерични масти,
жавелова вода /хромен раствор/, жераниол, забни
протези (препарати за чистење забни протези),
забни протези (препарати за нега на забни
протези), забни протези (препарати за полирање
забни протези), закиснување алишта (средства за
закиснување
на
алиштата),
избелување
(производи за избеливање) /алкалии/, јаглерод на
терпентински топ, јасмин (јасминово масло), јонон
(парфимерија), хемиски материи со мирис на
темјанушки, кадење (производи за кадење) /
мириси/, камен за мазнење, капење (козметички
препарати за капење), капење (соли за капење)
не се за медицинска употреба, капилари (лосион
за капилари), кожа (козметички производи за нега
на кожата), кожа (креми за кожни производи), кожа
(креми за чистење на кожата), кожа (препарати за
чистење на кожни производи), кожа (производи за
заштита на кожа), кожни производи (средства за
чистење на кожни производи), козметика (украсни
детали за козметичка употреба), козметички бои,
козметички креми, козметички лосиони (шамичиња
натопени во козметички лосиони), козметички
препарати за животни, козметички прибор,
козметички
производи,
колонска
вода,
конзервирање на кожа (производи за конзервирање
на кожата) /лустра/, кора килаи /вид растение/ за
чистење, корозија (производи за симнување на
корозијата), корозија (средства за отстранување
на корозијата), корунд /абразивно средство/,
коса(бои за коса), коса (препарати за боење на
косата), коса (препарати за виткање на косата),
коса (средства за израмнување на природно
витканата коса), креда за чистење, крема за
кожени ремени за бричење, креми за кожа, креми
за козметичка употреба, креми за полирање,
креми /пасти/ за чевли, кројачки восок, куќни
миленици (шампони за куќни миленици),
лавандина
водичка,
лак
(производи
за
отстранување на лакот), лак за нокти, лаштила
(производи за л’скање), лепила врз основа на
скроб, лепила за зацврснување на уметнички
украси, перики, мустаќи, брада, лимон (етерични
масла на лимон), лице (белило, црвенило за
лице), лосион за козметичка употреба, лустра /
масти/ за подови, лустро /бикс/, шамичиња
натопени во козметички лосиони, маски за
убавина, масла за парфимерија, масла за
чистење, масла /етерични масла/, масло
(бадемово масло), масло за козметичка употреба,
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масло од голтерија /растение од С. Америка/,
масти за козметичка употреба, медицински
сапуни, метални јаглероди /абразиви/, миризлива
водичка, миризливо дрво, мириси /парфеми/,
моливи (за козметичка употреба), мошус /
парфимерија/, мустаќи (восок за мустаќи), нане
(екстракти од нане), нане за парфимерија,
натриумови кристали за чистење, нафтени
желиња за козметичка употреба, нега на кожа
(козметички производи за нега на кожата), нега на
уста (производи за нега на устата), не се за
медицинска употреба, нокти (лак за нокти), нокти
(производи за нега на ноктите), оживување на бои
(хемиски производи за оживување на боите) за
употреба
во
домаќинството,
омекнувачи,
освежување (сапуни за освежување), острење
(производи за острење), одзатнување на одводни
цевки (препарати за одзатнување на одводните
цевки), очи (хартиени помагала за шминкање на
очите), памук за козметичка употреба, паркети
(восок за л’скање паркет), парфимериски
производи, парфимирање на алишта (производи
за парфимирање на алиштата), перење (средства
за белење), перење (средства за перење), перење
алишта (правила за перење), перење /чистење/
(производи за чистење со триење), пијалоци
(аромати за пијалоци) /етерични масла/, плавење
(средства за плавење на алиштата), плавец за
полирање (камен од вулканско потекло), платно
(брусно платно), полирање (брусна хартија за
полирање), полирање (камен за полирање),
полирање (камења за полирање), полирање
(платнена шмиргла), полирање (препарати за
полирање), полирање на забни протези (препарати
за полирање на забни протези), прашок за ремени,
пудра за шминкање, растворувачи (сапуни за
растворување), растворувачи за бои, ремен за
бричење (крема за ремен за бричење), розово
масло, сапуни, сапуни за дезинфекција, сапуни за
дезодорирање, сапуни за миење, сапуни за
оживување на бојата на текстилот, сапуни против
потење, сафрол, силициумов карбид /абразив/,
синило за алишта, сјаење (производи за
постигнување сјај), сјај (производи за постигнување
сјај), скроб /штиркање/, слабеење (козметички
препарати за слабеење), слатки (аромати за
слатки) /етерични масла/, смирак /ситнозрнест
корунд/, сода (раствор за перење /лукшија/), сода
за белење алишта, соли за белење, соли за
капење /не се за медицинска употреба/, сонце
(препарати за заштита од сонце) /козметички
препарати за заштита од црнење/, средства за
нега на заби, средства за отстранување каменец
/за домаќинството/, стакла на автомобили
(течности за перење на автомобилски стакла),
стаклена хартија /шмиргла за хартија/, стаклено
платно /брусно платно/, стапала (сапуни против
потење на стапалата), стапчиња обложени со
памук за козметичка употреба, статички
електрицитет (средства за неутрализација на
статичкиот електрицитет) за домаќинство, стипса
(камена стипса) /антисептик/, столарска смола,
столарски восок, талк за   тоалета, тапети
(производи за чистење на тапетите), темјан,
терпентин /производ за одмастување/, терпентин
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/средство за одмастување/, тоалетна вода,
тоалетни масла, тоалетни млека, тоалетни
производи, тоалетни производи /против потење/,
трепки (козметички производи за трепки), трипал
за полирање /вид на камен/, убавина (маски за
убавина), украсни детали за козметичка употреба,
усни (црвила за усни), уста (производи за нега на
устата) не се за медицинска употреба, дамки
(средства за чистење дамки), дамки од мрснотии
(производи за чистење дамки од мрснотии)
(различни од оние што се користат во текот на
процесот на производството), хартија (абразивна
/брусена/ хартија), хартија (хартија за триење),
хартија за полирање /мазнење/, хартија за
шмирглање, хелиотропински супстанции, хидроген
(водороден пероксид) за козметичка употреба,
цвеќе (бази за цветни мириси), цвеќе (екстракт од
цвеќе) /парфимерија/, кедрово етерично масло,
црвила за усни, црвило за сјаење, црнење /
бронзирање/ (производи за црнење на кожата),
чевли (креми за чевли), чевли (лустра за чевли),
чистење (производи за чистење), чистење на
забни протези (препарати за чисгење на забните
протези), чистилница (восок за чистилници),
шампони, шампони за домашни миленици,
шилење (производи за шилење), шминка
(производи за симнување на шминката),
шминкање (производи за шминкање), шминкање
очи (хартиено помагало за шминкање на очите),
штирак за мазнење (пеглање), абразивни средства
за забарството, алгициди /средства за уништување
алги/, алдехиди за фармацевстка употреба,
алкални јодиди за фармацевтска употреба,
алкалоиди за медицинска употреба, алкалоиди
од модар клобук, алуминиумов триоксид /глиница/
(ацетати
на
алуминиумов
триоксид)
за
фармацевтска употреба, амонијак (пастили на
амонијаковите
соли),
англиски
фластери,
ангостура /грмолика-растение од Јужна Америка),
кора на ангостура, анестетици, антиасматски (чај
против
астма),
антиревматски
нараквици,
антиревматски
прстени,
антисептици,
антисептички памук, апсорбирачки памук (вата),
апчиња за фармацевтска употреба, асептична
памук, ацетати за фармацевтска употреба, бадеми
(бадемово млеко) за фармацевтска употреба,
бактерии (култура-бацил за бактериологија),
бактериолошки препарати за медицинска или
ветеринарна
употреба,
бактериски
отров,
бактериски препарати за медицинска или
ветеринарна употреба, балзам за медицински
употреба, балзам од гургума за медицинска
употреба, балзамици, бањи (соли за бањи) за
медицинска употреба, бањи (кал за бањи), бањи
(морска вода за бањи), бањи (терапевтски),
препарати за бањи), бањи со кислород, бебе
(храна за бебе), бела вода/раствор на базичен
оловен ацетат/ за нега на изгореници и слично,
белтачини (намирници врз основа на белтачини)
за медицинска употреба, белтачини препарати за
медицинска употреба, белтачини /албуминско/
млеко, бизмут (бизмутски препарати) за
фармацевтска употреба, бизмут (субнитрати на
бизмут) за фармацевска употреба, биолошки
препарати за ветеринарска употреба, биолошки
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препарати за медицинска употреба, биоциди,
благородни метали (легури на благородни метали)
за забарството, бонбони за фармацевтска
употреба, брадавици (моливи за оттргнување на
брадавици), брашно за фармацевтска употреба,
бременост
(хемиски
препарати
за
дијагностицирање на бременоста), бром за
фармацевтска употреба, вакцини, вар (производи
врз основа на вар) за фармацевтска употреба,
варени сокови /декокти/ за фармацевтска
употреба, весиканти (средства кои предизвикуваат
создавање меурчиња на кожата), вештачко
оплодување (сперма за вештачко оплодување),
винова лоза (хемиски производи за обработка на
виновата лоза), витамински препарати, воздух
(производи за освежување на воздухот), воздух
(производи за прочистување на воздухот), восок
за моделирање за забна употреба, гадинки
(средства за уништување гадинки), газа за
завиткување, газа за медицинска употреба,
гајакол (супстанција од растението гајакол) за
фармацевтска употреба, гармициди /средства за
уништување бацили/, гас за медицинска употреба,
главоболка (производи против главоболка),
гликоза за медицинска употреба, глисти (средства
против глисти), глицерин за медицинска употреба,
глицерофосфати,
глувци
(производи
за
уништување на глувци), горкун /растение/ за
медицинска употреба, грозница (средства против
грозница), гума за забарска употреба, гума за
медицинска употреба, гуми за џвакање за
медицинска употреба, гумигут /жолта смола/ за
медицинска употреба, гургу (балзам на гургу) за
медицинска употреба, дезодорирачки средства
различни од оние за лична употреба, детерѓенти
за медицинска употреба, дигиталин, диететски
намирници за медицинска употреба, диететски
напивки за медицинска употреба, диетил етери за
фармацевтска употреба, дијабетичари (леб за
дијабетичари), дијагностицирање (производи за
дијагностицирање), за медицинска употреба,
добивање заби (препарати за олеснување на
растењето на забите), добиток (средства за
миење на добитокот), додатоци за крма, за
медицинска
употреба,
дрвен
јаглен
за
фармацевтска употреба, дрога за медицинска
употреба, електроди на електрокардиографија
(хемиски
водач
за
електроди
во
електрокардиографијата), еликсир (фармацевтски
препарат), ензими за ветеринарна употреба,
ензими за медицинска употреба, ензимски
препарати за ветеринарна употреба, ензимски
препарати за медицинска употреба, енцијан за
фармацевтска
употреба,
еукалиптус
за
фармацевтска употреба, жежок облог, желатин за
медицинска употреба, животни (производи за
перење на животните), животни (цемент за
животински копита), жита (остатоци од обработката
на зрната на житата) /за медицинска употреба/,
жолт шеќер за мсдицинска употреба, забен кит,
забен лак, забен цемент, заби (лепила за забни
протези), заби (материјали за пломбирање заби),
забни амалгами, забни протези (лепила за забни
протези), забни протези (порцелан за забни
протези),
завои,
завои
/компресивни/,
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закрепнувачки лекови, запек (лекови против
запек), заштита за гаќи /хигиенски производи/,
заштита од сонце (масти против изгореници од
сонце), земјиште (производи за стерилизација на
земјиштето), злато (забни супстанции од злато),
изгореници (производи за заштита од изгореници),
изгореници од сонце (масти против изгореници),
инсекти (средства за одбивање на инсектите),
инсектициди, ирска мов за медицинска употреба,
јаглен (дрвен јаглен за фармацевтска употреба),
јалапа /пургатив/, јетра од бакалар (масло од јетра
од бакалар), јод за фармацевтска употреба, јодити
за фармацевтска употреба, јодна тинктура,
јодоформ, кадење (производи за кадење),
калиумови соли за медицинска употреба, каломел,
камфор, камфорно масло, кантарид /шпанска
мупшчка/ (прашок од кантарид), капсули за
медицинска употреба, карбонил /против паразити/,
каустици за фармацевтска употреба, кашу /
екстракт на акација/ за фармацевтска употреба,
квасец за фармацевтска употреба, кебрачо /
растение/ (дрво за медицинска употреба), кинин
за медицинска употреба, кининова кора за
медицинска употреба, кинолин за медицинска
употреба, киселина од шишарки за фармацевтска
употреба, киселини за фармацевтска употреба,
кожа (фармацевтски производи за нега на кожата),
кокаин , колодион за фармацевтска употреба,
коморач за медицинска употреба, коморачева
водичка, комплексни етери за фармацевтска
употреба, кондуранго растение (кора од
кондуранго), контактни леќи (препарати за
чистење на контактните леќи), контактни леќи
(раствор за контактни леќи), контрацепција
(хемиски производи за контрацепција), кора за
фармацевтска употреба, корициди (средства за
оттргнување на плускавци), крв за медицинска
употреба, крвна плазма, крема од вински камен /
бирса/ за фармацевтска употреба, креозот за
фармацевтска употреба, криптогами (средства
против криптогами), крма (додатоци на крмата) за
медицинска употреба, кротон (кора од кротон),
култура на бацили за бактериологија, култура на
микроорганизми за ветеринарна или медицинска
употреба, кураре /отров/, кучиња (лосион за
кучиња), кучиња (производи за миење на
кучињата), кучиња (средства за одбивање на
кучиња) /репулзиви/, ларви (средство за
уништување ларви), леб за дијабетичари, легури
на благородни метали за забарството, лекови за
ветеринарна употреба, лекови за забарска
употреба, лекови за зајакнување на нервите,
лекови за прочистување на крвта, лекови за
хумана медицина, лековита кал, лековити корења,
лековити треви, лековити чаеви, ленено брашно
за фармацевтска употреба, ленено семе за
фармацевтска употреба, ленти (лепливи ленти за
медицинска употреба), лепила за забни протези,
лепливи ленти за медицинска употреба, лецитин
за медицинска употреба, лосион за ветеринарна
употреба, лосион за фармацевтска употреба,
лупулин /жолт прав добиен од хмел/ за
фармацевтска
употреба,
магнезиум
за
фармацевтска употреба, манглово дрво (кора од
манглово дрво) за фармацевтска употреба, масла
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за медицинска употреба, масла против коњски
муви, масло (канфорно масло), масло од хепарот
на бакалар, масло од рицинус за медицинска
употреба, маст од жива, масти за ветеринарна
употреба, масти за медицинска употреба,
материјал за забни отисоци, матична млеч за
медицинска употреба, матичник /растение/
(матичникова водичка) за фармацевтска употреба,
медицински
алцохол,
медицински
бањи,
медицински инфузии, медицински напивки,
медицински
чај,
менструација
(завој
за
менструација),
менструација
(тампони
за
менструација), ментол, микроелементи (препарати
на микроелементи) за човечка и животинска
исхрана,
микроорганизми
(култури
на
микроорганизми) за медицинска и ветеринарна
цел, минерални води (соли на минерални води за
бањи), минерални води (соли на минерални води),
минерални води за медицински цели, минерални
бањи (соли за минерални бањи), миризливи соли,
мироболан /растение/ (кора од мироболан) за
фармацевтска употреба, млеко од белтачини,
млеко од слад за медицинска употреба, млечен
шеќер /лактоза/, млечна маст, млечни ферменти
за фармацевтска употреба, млечно брашно /за
доенчиња/, мокроорганизми (хранливи материјали
за микроорганизми), моливи (за оттргнување
брадавици), моливи (каустични /изгризувачки/
моливи), моливи од шеќер за медицинска
употреба, молци (средства против молци), мочка
(хигиенски гаќи за впивање на мочката), мочка
(хигиенски пелени за впивање на мочката), муви
(средства за уништување на мувите), муволовки
/хартиени лепливи ленти/, нагризувачки средства
за семе, нане за фармацевтска употреба,
нараквици за медицинска употреба, наркотици,
настинки
(балзам
против
настинки)
за
фармацевтска употреба, настинки (производи
против настинки), натопувачи за тргање на
англиски фластер, натриумова сол за медицинска
употреба, нафтено желе за медицинска употреба,
несвестица (средства против несвестира), облоги
за рани (сунѓери за облоги за рани), облоги /
мелеми/ од сачици, гердани против паразити за
животни, одбивање на кучиња (средства за
одбивање на кучињата) /репулзиви/, омамувачки
средства, опиум, опиумски лекови /опивање/,
опотераписки производи, остатоци од обработка
на житата (за медицинска употреба), отров за
стаорци, отрови, памук за медицинска употреба,
паразити (огрлици против паразити) за животни,
паразити (производи против паразити), патување
(рачна аптека за патување), пектини за
фармацевтска употреба, пепсини за фармацевтска
употреба, пептони за фармацевтска употреба,
пероксид за медицинска употреба, пероноспора
(хемиски производи за обработка на пероноспори),
пестициди, пијавици за медицинска употреба,
плускавци
(производи
протав
плускавци),
плускавци на нозе (средства против плускавци на
нозете), повои за рамо за хируршка употреба,
појаси за хигиенски влошки, полжави (производи
за уништување на полжавите), порцелан за забни
протези, потење (лекови против потење), прашоци
за фармацевтска употреба, првут (фармацевтски
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производи против првут), преврзување рани
(производи за преврзување рани), прирачна
аптека, производи против создавање мочни
киселини, против мигрени, прочистување на
воздух (производи за прочистување на воздухот),
прстени за плускавци на стапалата, прстени
против плускавци, прстени против реума,
пургативи, пушење (треви за пушење) за
медицинска употреба, рабарбара /растение/ (кора
на рабарбара) за фармацевтска употреба,
радиоактивни производи за медицинска употреба,
радиолошки контрасти (супстанции за радиолошки
контрасти) за медицинска употреба, радиум за
медицинска употреба, растворливи средства за
хигиенска употреба, растителни влакна за јадење
/не се хранливи/, реума, реума (прстени против
реума), ’рж за фармацевтска употреба (за
запирање на крварењето), рицинусово масло за
медицинска употреба, салсапарија /растение/ за
медицинска
употреба,
седативи,
серуми,
серумотерапевтски лекови, сикативи /средства за
брзо сушење/ за медицинска употреба, синап
(масло од синап) за медицинска употреба, синап
за фармацевтска употреба, сируп за фармацевтска
употреба, скроб за диететска или фармацевтска
употреба, слабеење (медицински препарати за
слабеење), слабеење (чај за слабеење) за
медицинска употреба, слад (корени од слад) за
фармацевтска употреба, слад за фармацевтска
употреба, смирувачки средства, сода бикарбона
за фармацевтска употреба, соли за медицинска
употреба, соли против несвестици, сончаница
(производи против сончаница) за фармацевтска
употреба, сперма за вештачко оплодување,
срдовица /чичимак/ (паста од срдовица), средства
за барење на храната за фармацевтска употреба,
средство за миење на очите, средства за
стегнување /стиптички средства/, средства за
ублажување болка /аналгетици/, средства за
успивање, средства за чистење /пургативи/,
стапала (лекови против потење на стапалата),
стерилизација (производи за стерилизација),
стрихнин, сулфамиди /лекови/, сулфурен прав за
фармацевтска употреба, сулфурни ленти за
дезинфекција, сунѓер за рани, таблети за
фармацевтска употреба, тампони за менструација,
таргог (прашок од таргог), термални води,
терпентин за фармацевтска употреба, тимол за
фармацевтска употреба, тинктури за медицинска
употреба, ткаенини за завиткување, трулење на
дрво (средства против трулење на градежното
дрво), тутун (екстракт на тутун) /инсектициди/,
фармацевтски производи, фенол за фармацевтска
употреба, ферменти за фармацевтска употреба,
филоксера (хемиски производи за обработка на
филоксера), фластери, фластери, формалин за
фармацевтска
употреба,
фосфати
за
фармацевтска употреба, фунгициди, хартија за
облоги од слачица, хартија против молци, хемиски
водич за електроди на елекртокардиографија,
хемиски препарати за ветеринарна употреба,
хемиски препарати за медицинска употреба,
хемиски препарати за фармацевтска употреба,
хемиски реагенси за медицинска или ветеринарна
употреба, хемиско-фармацевтски производи,
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хемоглобин,
хемороиди
(средства
против
хемороиди), хемостатски моливи, хемостатски
моливи (за спречување на крварењето),
хербициди, хигиенски гаќи, хигиенски гаќи за
впивање на мочката, хигиенски завои, хигиенски
пелени за впивање на мочката, хигиенски
шамивчиња, хидрастин, хидриран хлорал за
фармацевтска употреба, хидроген за медицинска
употреба, хидрстинин, хируршки ткаенини,
хлороформ, хмел (екстракт на хмелот) за
медицинска употреба, хормони за медицинска
употреба, храна за доенчиња /бебиња/, целулоза
(целулозни етери) за фармацевтска употреба,
цемент за животински копита, цигари /без тутун/
за медицинска употреба, црн емајл (хемиски
производ за обработка на црн емајл), црн шеќер
за фармацевтска употреба, чепчиња за анусот,
чистење (производи за чистење) /лаксативи/,
шарпија, штетници (производи за уништување на
штетниците), џвакање (гуми за џвакање) за
медицинска употреба
(210) TM 2006/75

(220) 31/01/2006
(442) 31/08/2008

(731) К-15 ПРОДУКЦИЈА ДОО СКОПЈЕ
П. ФАХ 417, 1000 СКОПЈЕ, MK
(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПJЕ  
бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8,
1000, Скопје
(540)

БОН-ТОН
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - oгласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи
кл. 41 - образовни услуги, подготвување настава,
забава, спортски и културни активности
(210) TM 2006/152

(220) 08/02/2006
(442) 31/08/2008

(731) T-Mobile International AG&Co.KG
Landgrabenweg 151 53227 Bonn, DE
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

XTRA24ACTIVE
(551) индивидуална
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(510, 511)

кл. 9 - апарати и инструменти, електрични,
електронски, оптички, за вагање, мерење,
сигнализација, контрола (инспекција) и настава
(вклучени во класата 9); апарати за снимање,
пренос, производство и репродукција на звук,
слика или податоци; машински-читливи носачи
на податоци; автоматски машини и механизми
за апарати што се задвижуваат со пара или со
жетони; регистар каси, сметачки машини, опрема
за обработка на податоци и компјутери

кл. 9 - апарати и инструменти, електрични,
електронски, оптички, за вагање, мерење,
сигнализација, контрола (инспекција) и настава
(вклучени во класата 9); апарати за снимање,
пренос, производство и репродукција на звук,
слика или податоци; машински-читливи носачи
на податоци; автоматски машини и механизми
за апарати што се задвижуваат со пара или со
жетони; регистар каси, сметачки машини, опрема
за обработка на податоци и компјутери

кл. 16 - хартија, картон и производи од нив
(вклучени во класата 16); печатени работи;
печатени и/или жигосани, франкирани карти
изработени од картон или пластика; книговезачки
материјал; фотографии; канцелариски материјал;
лепила за канцелариска или куќна употреба;
уметнички материјали; четки и четкички за боење
и цртање; машини за пишување и канцелариски
реквизити (освен мебел); материјали за обука и
настава (освен апарати); пластични материјали
за пакување (вклучени во класата16); печатарски
букви; клишеи

кл. 16 - хартија, картон и производи од нив
(вклучени во класата 16); печатени работи;
печатени и/или жигосани, франкирани карти
изработени од картон или пластика; книговезачки
материјал; фотографии; канцелариски материјал;
лепила за канцелариска или куќна употреба;
уметнички материјали; четки и четкички за боење
и цртање; машини за пишување и канцелариски
реквизити (освен мебел); материјали за обука и
настава (освен апарати); пластични материјали
за пакување (вклучени во класата 16); печатарски
букви; клишеи

кл. 35 - огласување; водење работи; деловно
управување; канцелариски работи

кл. 35 - огласување; водење работи; деловно
управување; канцелариски работи

кл. 36 - осигурување; финансиски работи;
парични (монетарни) работи; работи врзани за
недвижности

кл. 36 - осигурување; финансиски работи;
парични (монетарни) работи; работи врзани за
недвижности

кл. 38 - телекомуникации, дистрибуција и
изнајмување опрема за телекомуникации,
вклучително истата и за радио и телевизија

кл. 38 - телекомуникации, дистрибуција и
изнајмување опрема за телекомуникации,
вклучително истата и за радио и телевизија

кл. 41 - образовни услуги; подготвување обука,
разонода; спортски и културни активности;
издавање и објавување книги, весници и друг
печатен материјал, како и соодветни електронски
медиуми (вклучително ЦД-РОМ и ЦД-а)

кл. 41 - образовни услуги; подготвување на
обука, разонода; спортски и културни активности;
издавање и објавување книги, весници и друг
печатен материјал, како и соодветни електронски
медиуми(вклучително ЦД-РОМ и ЦД-а)

кл. 42 - компјутерско програмирање; дизајн и
развој на компјутерски хардвер и софтвер; услуги
со бази на податоци, имено, изнајмување или
временски пристап за работа со бази на податоци,
како и собирање и испраќање податоци, вести и
информации; изнајмување опрема за обработка на
податоци и компјутери; проектирање и планирање
телекомуникациска опрема, планирање технички
проекти

кл. 42 - компјутерско програмирање; дизајн и
развој на компјутерски хардвер и софтвер; услуги
со бази на податоци, имено, изнајмување или
временски пристап за работа со бази на податоци,
како и собирање и испраќање податоци, вести и
информации; изнајмување опрема за обработка на
податоци и компјутери; проектирање и планирање
телекомуникациска опрема, планирање технички
проекти

(210) TM 2006/153

(220) 08/02/2006

(210) TM 2006/375

(442) 31/08/2008

(220) 29/03/2006
(442) 31/08/2008

(731) T-Mobile International AG&Co.KG
Landgrabenweg 151 53227 Bonn, DE

(731) Pfizer Italia S.r.l.
Strada Statale 156 Km. 50 04010 Latina, IT

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(740) АЛКАЛОИД А.Д. Скопје
ул.”Александар Македонски” 12, 1000, Скопје

(540)

XTRACASH
(551) индивидуална

Trgovski marki

(540)

ФАРМОРУБИЦИН
(551) индивидуална

TM 2006/375
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(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицината, храна за бебиња; фластери;
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за  дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди
(210) TM 2006/429

(220) 07/04/2006

(210) TM 2006/580

(220) 29/05/2006
(442) 31/08/2008

(731) Natural ASA
Strandveiеn 15, N-1325 Lysaker, NO
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(442) 31/08/2008
(731) HALCOR METAL WORKS S.A.
2-4 Mesogeion Ave., Athens Tower 115 27,
Athens, GR
(740) МЕНС ЛЕГИС ДООЕЛ
бул.”Св.Климент Охридски” бр.66/1-1,
1000, Скопје

TONALIN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 - хемиски производи за индустријата,
науката, фотографиите, како и  за земјоделието,
градинарството и шумарството, сурови вештачки
смоли, сурови пластични материи, вештачки
ѓубриња, смеши за гаснење пожар, препарати за
калење и заварување метали, хемиски производи
за конзервирање прехранбени производи,
материи за штавење, адхезиви (лепливи материи)
наменети за индустријата

(540)

(591) портокалова и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 - обични метали и нивните легури; метални
градежни
материјали;
метални
преносни
конструкции; метални материјали; метални
материјали за железнички шини; жици и кабли од
обичен метал; браварски производи; мали метални
производи; метални цевки; каси; производи од
метал, кои не се опфатени со другите класи; руди
(210) TM 2006/509

(220) 05/05/2006
(442) 31/08/2008

(731) „ВРЕМЕ ЕЧ” ДОО
ул. „50та Дивизија” бр.12 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

кл. 29 - диететски додатоци или додатоци
на прехраната, за не-медицинска употреба,
пожелно диететски додатоци или додатоци на
прехраната за не-медицинска употреба , што
содржат масни киселини или деривати на масни
киселини особено оние што содржат конјугирана
линоленска киселина
(210) TM 2006/594

(220) 01/06/2006
(442) 31/08/2008

(731) The Coca-Cola Company
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, US
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

24 ЧАСА

THE COKE SIDE OF LIFE

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 16 - весници, печатени изданија, печатарски
производи, публикации, брошури, фотографии,
известување, книги, нацрти
кл. 35 - објавување рекламни текстови, огласување
(рекламирање), изнајмување рекламен простор,
јавно мислење, објавување јавни текстови,
пропагандни дејности, рекламна хроника
кл. 38 - организирање и емитување телевизиски
емисии, кабелска телевизија, комуникација,
пораки (пренос на пораки од една на друга
личност), новинарски агенции
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кл. 32 - безалкохолни пијалaци, особено газирани
освежителни пијалaци; сирупи и концентрати
за подготвување на пијалaци, особено газирани
освежителни пијалaци
(210) TM 2006/829

(220) 17/08/2006
(442) 31/08/2008

(731) Лупчо Каров
ул. Мраморец 48-а 1000 Скопје, MK
(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПJЕ  
бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8,
1000, Скопје

Trgovski marki

Glasnik,

(540)

на куглани, шини и засеци за враќање кугли кај
куглани; подигнувачи и рафтови за кугли, опрема
за оградување патеки за куглање, автоматски’
покажувачи на резултати, конзоли од кои кугларите
вршат исфрлување кугли, конзоли за кугли,
опрема за поставување кугли со повеќе лежишта,
куглашка и билијардска опрема како: топки,
кугли, вреќи и торби за кугли и топки, билијардски
маси, еластични рабови на масата за билијард,
билијардски стапови, креди за билијард, торби за
голф, топки за голф и стапови за голф

ДИЈАГНОЗА
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - огласување, маркетиншко истражување,
маркетиншки студии, односни со јавноста
кл. 41 - продукција на радио и телевизиски
програми, радио, забава, телевизиска забава,
продукција на шоу програми, филмска продукција
(210) TM 2006/859

(210) TM 2006/1066

(442) 31/08/2008

(220) 02/11/2006
(442) 31/08/2008

(731) Стопанска интересна заедница
ЗДРУЖЕНИ АПТЕКИ МАКЕДОНИЈА Скопје
ул. Боца Иванова бб. Скопје, MK

(220) 28/08/2006

(731) Агенција за комуникациски услуги ИДЕА Плус
Ешли и Холмс ДОО Скопје
3-та македонска бригада бб, Скопје, MK
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(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(540)

(591) црвена и сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи
кл. 42 - научни и технолошки услуги, истражувања
и планирања кои се однесуваат на истите;
услуги за индустриски анализи и истражувања;
проектирање и развој на компјутерски хардвер и
софтвер; правни услуги
(210) TM 2006/974

(220) 10/10/2006
(442) 31/08/2008

(731) BRUNSWICK CORPORATION
69, West Washington Street, Chicago,
Illinois 60602, US
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

BRUNSWICK
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - средства за чистење и полирање на маси
за билијард
кл. 25 -  патики
кл. 28 - игри и играчки, гимнастичка и спортска
опрема, опрема за куглање, вклучително и
опрема за куглани; покажувачи на резултати

Trgovski marki

(591) бела, сина, зелена, црвена и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 - фармацевтски (производи за конзервирање
на фармацевтски производи)
кл. 3 - аромати (етерични масла), бадемов сапун,
бадемово масло, бадемово млеко за козметичка
употреба, белење (сода и соли за белење),
белила /деколоранти/ за козметичка употреба,
бои за тоалетна употреба, брада (антисептички
камења за бричење брада), брада (бои за брада),
брада (сапуни за брада), бричење (производи
за бричење), веѓи (козметички средства за
веѓи), вештачки нокти, вештачки трепки, виткана
коса (препарати за виткање коса), виткана коса
(средства за израмнување на природно виткана
коса), влакненца (средства за отстранување
влакненца), водороден супероксид за козметичка
употреба, восок за мустаќи, восок за отстранување
влакненца, дезодоранси за лична употреба /
парфимерија/, дезодорирачки сапуни, депилатори,
детергенти различни од оние кои се користат
во медицината или во текот на производни
процеси, екстракти од цвеќе /парфимерија/,
етерични екстракти /есенции/, етерични масти,
жафелова вода /хромен раствор/, забни протези
(препарати за чистење забни протези), забни
протези (препарати за нега на забни протези),
забни протези (препарати за полирање на забни
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протези), избелување (производи за избелување),
јасмин (јасминово масло), јонон (парфимерија),
хемиски материи со мирис на темјанушки, камен
за мазнење, капење (козметички препарати
за капење), капење (соли за капење) не се за
медицинска употреба, капилари (лосион за
капилари), кожа (козметички производи за нега
на кожата), кожа (креми за кожа), кожа (креми
за чистење на кожата), средства за чистење на
кожни производи, козметика (украсни детали за
козметичка употреба), козметички бои, козметички
креми, козметички лосиони (шамивчиња натопени
со козметички лосиони), козметички прибор,
козметички производи, колонска вода, коса (бои
за коса), коса (препарати за боење на коса),
коса (препарати за виткање на коса), креми за
козметичка употреба, лавандина водичка, лак
(производи за отстранување на лак), лак за нокти,
лимон (етерични масла на лимон), лосион за
козметичка употреба, марамчиња натопени во
козметички лосиони, маски за убавина, масла
за парфимерија, масла за чистење, масла /
етерични масла/, масло за козметичка употреба,
масти за козметичка употреба, медицински
сапуни, миризлива водичка, мириси /парфеми/,
нане (екстракти од нане), нане за парфимерија,
нафтени желиња за козметичка употреба, нега на
кожа (козметички производи за нега на кожата),
нега на уста (производи за нега на устата) не се
за медицинска употреба, производи за нега на
ноктите, омекнувачи, очи (хартиени помагала за
шминкање на очите), памук за козметичка употреба,
парфимериски производи, перење (средства за
перење), полирање (камен за полирање), пудра
за шминкање, розово масло, сапуни, сапуни за
дезинфекција, сапуни за дезодорирање, сапуни
за миење, сапуни против потење, слабеење
(козметички препарати за слабеење), соли за
капење (не се за медицинска употреба), стапала
(сапуни против потење на стапалата), стапчиња
обложени со памук за козметичка употреба,
стипса (камена стипса), талк за тоалета, тоалетна
вода, тоалетни масла, тоалетни млека, тоалетни
производи, уста (производи за нега на устата) не
се за медицинска употреба, шампони, производи
за симнување на шминката, производи за
шминкање
кл. 5 - фармацевтски препарати; алдехиди за
фармацевстка употреба, алкални јодиди за
фармацевтска употреба, алуминиумов триоксид
/глиница/ за фармацевтска употреба, англиски
фластери, анестетици, антиасматски (чај против
астма), антиреуматски нараквици, антисептици,
антисептички памук, апсорбирачки памук (вата),
апчиња за фармацевтска употреба, ацетати
за фармацевтска употреба, бадеми (бадемово
масло) за фармацевстка употреба, бебе (храна
за бебе), бела вода раствор на базичен оловен
ацетат/ за нега на изгореници и слично, бизмут
(бизмутски препарати за фармацевтска употреба),
бизмут (субнитрати на бизмут за фармацевтска
употреба), биолошки препарати за медицинска
употреба, бомбони за фармацевтска употреба,
брашно за фармацевтска упогреба, бременост
(хемиски препарати за дијагностицирање на
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бременост), бром за фармацевтска улотреба,
вакцини, вар (производи врз основа на вар)
за фармацевтска употреба, варени сокови /
декокти/ за фармацевтска употреба, витамински
препарати, воздух (производи за освежување
на воздухот), гадинки (средства за уништување
гадинки), газа за завиткување, газа за медицинска
употреба, гајакол (супстанција од растението
гајакол) за фармацевтска употреба, гармициди
/средства за уништување бацили/, главоболка
(производи против главоболка), гликоза за
медицинска употреба, глисти (средства против
глисти), глицерин за медицинска употреба, глувци
(производи за уништување на глувци), грозница
(средства против грозница), гума за медицинска
употреба, дезодорирачки средства различни од
оние за лична употреба, детергенти за медицинска
употреба, диететски намирници за медицинска
употреба, диететски напивки за медицинска
употреба, диетил етери за фармацевтска
употреба, дрвен јаглен за фармацевтска употреба,
еликсир (фармацевтски препарат), ензими за
медицинска употреба, енцијан за фармацевтска
употреба, еукалиптус за фармацевтска употреба,
жолт шекер за медицинска употреба, завои,
завои /компресивни/, закрепнувачки лекови,
запек (лекови против запек), заштита за гаѓи /
хигиенски производи/ заштита од сонце (масти
против изгореници од сонце), изгореници
(производи
за
заштита
од
изгореници),
изгореници од сонце (масти против изгореници),
инсекти (средства за одбивање на инсектите),
инсектициди, јод за фармацевтска употреба,
јодити за фармацевтска употреба, јодна тинктура,
јодоформ, камфор, капсули за медицинска
употреба, карбонил /против паразити/, каустици
за фармацевтска употреба, кушу /екстракт на
акација/ за фармацевтска употреба, квасец за
фармацевтска употреба, кинин за медицинска
употреба, кининова кора за медицинска употреба,
кинолин за медицинска употреба, киселина од
шишарки за медицинска употреба, киселини за
фармацевтска употреба, кожа (фармацевтски
производи за нега на кожата), колодион за
фармацевтска употреба, коморач за медицинска
употреба, коморачева водичка, комплексни
етери за фармацевтска употреба, контрацепција
(хемиски производи за контрацепција), кора за
фармацевтска употреба, корициди (средства за
оттргнување    на    плускавци), крема од вински    
камен /бирса/ за фармацевтска употреба, креозот
за фармацетвска употреба, лекови за зајакнување
на нервите, лекови за прочистување на крвта,
лекови за хумана медицина, лековити треви,
лековити чаеви, ленено брашно за фармацевтска
употреба, ленено семе за фармацевтска
употреба, ленти (лепливи ленти за медицинска
употреба), лецитин за медицинска употреба,
лосион за фармацевтска употреба, лупулин /жолт
прав добиен од хмел/ за фармацевтска употреба,
магнезиум за фармацевтска употреба, манглово
дрво (кора од манглово дрво) за фармацевтска
употреба, масла за медицинска употреба,
масло (канфорно масло), масло од рицинус
за медицинска употреба, масти за медицинска

Trgovski marki

Glasnik,

употреба, матична млеч за медицинска употреба,
матичник /растение/ (матичникова водичка)
за
фармацевтска
употреба,
медицински
алкохол, медицински напивки, медицински
чај, менструација (завој за менструација),
менструација (тампони за менструација), ментол,
минерални води за медицински цели, млечни
ферменти за фармацевтска употреба, млечно
брашно /за доенчиња/, моливи од шеќер за
медицинска употреба, молци (средства против
молци), мочка (хигиенски гаќи за впивање на
мочката), мочка (хигиенски пелени за впивање
на мочката), муви (средства за уништување на
мувите), муволовки /хартиени лепливи ленти/,
нане за фармацевтска употреба, нараквици за
медицинска употреба, настинки (балзам против
настинки) за фармацевтска употреба, настинки
(производи против настинки), натопувачи за
тргање на англиски фластер, натриумова сол
за медицинска употреба, несвестица (средства
против несвестица), облоги за рани (сунгери
за облоги за рани), облоги /мелеми/ од сачици,
омамувачки средства, опиумски лекови /опивање/,
опотераписки производи, отров за стаорци,
отрови, памук за медицинска употреба, паразити
(производи против паразити), патување (рачна
аптека за патување), пектини за фармацевтска
употреба, пепсини за фармацевтска употреба,
пептони за фармацевтска употреба, пероксид
за медицинска употреба, пестициди, плускавци
(производи против плускавци), плускавци на нозе
(средства против плускавци на нозете), појаси
за хигиенски влошки, потење (лекови против
потење), прашоци за фармацевтска употреба,
првут (фармацевтски производи против првут),
преврзување рани (производи за преврзување
рани), прирачна аптека, производи против
создавање мочни киселини, против мигрени,
прстени за плускавци на стапалата, прстени против
плускавци, прстени против реума, пургативи,
рабарбара /растение/ (кора на рабарбара) за
фармацевтска употреба, растворливи средства за
хигиенска употреба, ’рж за фармацевтска употреба
(за запирање на крварењето), седативи, серуми,
серумотерапевтски лекови, синап за фармацевтска
употреба, скроб за диететска или фармацевтска
употреба, слабеење (медицински препарати
за слабеење), слабеење (чај за слабеење) за
медицинскса употреба, слад (корени од слад) за
фармацевтска употреба, смирувачки средства,
сода бикарбона за фармацевтска употреба, соли
против несвестици, сончаница (производи против
сончаница) за фармацевтска употреба, средства
за барење на храната за фармацевтска употреба,
средства за стегнување /стиптички средства/,
средства за ублажување иа болката /аналгетици/,
средства за успивање, стерилизација (производи
за стерилизација), сулфамиди /лекови/, сулфурен
прав за фармацевтска употреба, сулфурни ленти   
за   дезинфекција,   сунгер   за   рани,   таблети   
за    фармацевтска употреба, терпентин за
фармацевтска употреба, тимол за фармацевтска
употреба, ткаенини за завиткување, фармацевтски
производи, фенол за фармацевтска употреба,
ферменти за фармацевтска употреба, фластери,
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формалин
за
фармацевтска
употреба,
фосфати за фармацевтска употреба, хемиски
препарати за фармацевтска употреба, хемискофармацевтски производи, хемороиди (средства
против хемороиди), хигиенски завои, хигиенски
шамивчиња, хидриран хлорал за фармацевтска
употреба, хидроген за медицинска употреба,
хлороформ,
целулоза
(целулозни
етери)
за фармацевтска употреба, црн шеќер за
фармацевтска употреба, чепчиња за анусот,
чистење (производи за чистење) /лаксативи/,
штетници (лроизводи за уништување на
штетниците)
кл. 10 - апчиња, бременост (појаси за
бременост), вагинални инјекции, вени (чорапи
за веии), влошки за чевли, ѓументи ракавици за
медицинска употреба, дренови за медицинска
употреба, еластични завои, завои за кила /
хернија/, затворачи за шишиња за доенчиња,
зглобови (ортопедски завои за зглобови), игли за
медицинска употреба, инхалатори, јазик (прибор
за нега на јазикот), капалки за медицинска
употреба, кварцни лампи за медицинска употреба,
конец за нега на заби, контрацептивни средства
/не се од хемиско потекло/, лажички за лекови,
лекарски торби, лекови (садови за примена на
лекови), масажа (апарати и ракавици за масажа),
апарати за мерење артериски притисок, млеко
(пумпа за вцицување на млеко), мочка (пелени
за впивање на мочката), наглавки за штаки за
инвалиди, несоница (перници против несоница),
ножиња, ножици, ортопедски влошки, ортопедски
завои за зглобови, ортопедски коленици,
ортопедски производи, поткожни (шприц за
поткожно впрскување), презервативи, влошки за
рамни табани, распрснувачи, скалпели, стерилни
крпи, стетоскопи, тампони за уши, топломери за
медицинска употреба, ултравиолетови зраци
(лампи за производство на ултравиолетови
зраци), ултравиолетови зраци (филтери за
виолетови зраци), урететски шприцови, уши
(прибор за нега на ушите), фаќалки за медицинска
употреба, хематиметри, цуцла (лажалка), цуцли
за шишенца, чепови за уши, игли за шиење рани,
шишенца за доенчиња, шишенца доенчиња
(цуцли за шишенца за доенчиња), шишиња со
капалка за медицинска употреба
кл. 41 - конференции (организирање и водење на
конференции), конгреси (организирање и водење
на конгреси), организирање и водење на семинари,
семинари, симпозиуми (организација и водење
на симпозиуми), симпозиуми (организирање и
водење на симпозиуми)
кл. 44 - фармација (советување за фармација),
медицинска помош, аптека
(210) TM 2006/1089

(220) 09/11/2006
(442) 31/08/2008

(731) Друштво за транспорт, трговија и услуги МОНО
ТРЕЈД експорт-импорт ДОО Скопје
ДТЦ Мавровка, ламела C спрат 6/12
1000 Скопје, MK

TM 2006/1089
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(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2007/51

(220) 19/01/2007
(442) 31/08/2008

(731) Inverness Medical Switzerland GmbH
(a Swiss limited liability company)
Bahnhofstrasse 28 CH-6300 Zug, CH
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

INSTALERT
(591) зелена, жолта, бела, црна, црвена и сива
(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 30 - цејлонски чај

кл. 1 - фармаколошки комплети за тестирање што
содржат реагенси за имуноанализи за бременост,
плодност, кардиологија и тумор маркери за
дијагноза на рак

кл. 43 - подготвување храна и пијалаци
(210) TM 2006/1192

(220) 01/12/2006

кл. 5 - фармаколошки комплети за тестирање што
содржат реагенси за клиничка дијагностика за
детекцијата на покачени нивоа на нелегални дроги
и злоупотребени дроги (лекови) што се присутни
во телесните течности на човечки субјекти за
употреба   во судската медицина; фармаколошки
комплети за тестирање што содржат реагенси за
клиничка дијагностика за детекцијата на одредени  
бактериолошки и вирусни инфективни болести кај   
луѓето

(442) 31/08/2008
(731) Трговско
друштво
за
производство,
градежништво, трговија услуги
СС-ГЕНЕРАЛ-САТ ДОО увоз-извоз Охрид
ул. Петар Чаулев бр. 58 6000 Охрид , MK
(540)

кл. 10 - фармаколошки комплети (опрема) за
тестирање за бременост, плодност, кардиологија
и тумор маркери за дијагноза на рак;   
фармаколошки  комплети (опрема) за тестирање
детекција на    покачени нивоа на нелегални дроги
и злоупотребени дроги (лекови) што се присутни
во телесните течности на луѓето за употреба во
судската медицина; фармаколошки комплети
(опрема) за тестирање, детекција на одредени
бактериолошки и вирусни   инфективни болести
кај луѓето

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - приeмници/аудио, видео/
(210) TM 2006/1234

(220) 22/12/2006

(442) 31/08/2008
(731) Друштво за оперативен лизинг МАКЛЕАСЕ
ДОО Скопје
ул. Васил Ѓоргов бр. 47б, 1000 Скопје, MK
(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА, адвокат
Ул.”Васил Ѓоргов” бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје
(540)

МАКРЕНТ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39  транспортни услуги, пакување и складирање
стока, организирање патувања
кл. 45   лични општествени услуги што ги даваат
трети лица за задоволување на потребите на
поединци; базбедносни услуги за заштита на имот
и лица

TM 2006/1192

(210) TM 2007/121

(220) 07/02/2007
(442) 31/08/2008

(731) МЕГАФАРМ ДОО СКОПЈЕ
ул. Струмичка 5/1-9 Скопје, MK
(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПJЕ  
бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8,
1000, Скопје
(540)

BENURON
(551) индивидуална
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(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за  дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди
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(210) TM 2007/124

(220) 07/02/2007
(442) 31/08/2008

(731) МЕГАФАРМ ДОО СКОПЈЕ
ул. Струмичка 5/1-9 Скопје, MK
(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПJЕ  
бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8,
1000, Скопје
(540)

(210) TM 2007/122

(220) 07/02/2007
(442) 31/08/2008

TROVITAL

(731) МЕГАФАРМ ДОО СКОПЈЕ
ул. Струмичка 5/1-9 Скопје, MK
(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПJЕ  
бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8,
1000, Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за  дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди

(540)

TROGE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за  дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди
(210) TM 2007/123

(210) TM 2007/179

(442) 31/08/2008
(731) Деан Шкартов
Скопје ул. Петар Ацев бр. 22-1/3, MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

(220) 07/02/2007

МАКЕДОНСКИ РУБИН

(442) 31/08/2008
(731) МЕГАФАРМ ДОО СКОПЈЕ
ул. Струмичка 5/1-9 Скопје, MK
(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПJЕ  
бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8,
1000, Скопје
(540)

TRO-PADOL-FLU
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за  дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди
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(220) 23/02/2007

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 - обични   метали   и   нивните   легури,  
метални  градежни  материјали, метални преносни
конструкции, метални материјали за железнички
шини, жици и кабли од обичен метал, браварски
производи, мали метални производи, метални
цевки, каси, производи од метал, што не се
опфатени со другите класи, руди
кл. 14 - благородни метали и нивните легури и
производите изработени од нив или преслечени
со нив, кои не се опфатени со другите класи,
накит, бижутерија, скапоцени камења, часовници
и     хронометриски инструменти
кл. 40 - oбработка на материјали
(210) TM 2007/225

(220) 09/03/2007
(442) 31/08/2008

(731) Друштво за обезбедување имоти и лица,
трговија и услуги ЛУПУС ДОО Скопје
ул.Лазар Поптрајков бр.29/2-3, MK

TM 2007/225
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(740) Лилјана Василева Бундалевска, адвокат
бул. Св. Климент Охридски бр. 53/4 1000 Скопје

(591) црвена, бела и сина

(540)

(510, 511)

(591) црна, бела, сива и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 45 -  безбедносни услуги за заштита на имот и
лица; лични и општествени услуги што ги даваат
трети лица за задоволување на потребите на
поединците
(210) TM 2007/231

(220) 12/03/2007
(442) 31/08/2008

(731) ЈОНЧЕ АРСЕВ
Бул. АСНОМ бр. 8-3 9 Скопје, MK
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 - агенциски услуги за обезбедување
финансиски средства
кл. 39 - превоз на вредносни пратки
(210) TM 2007/453

(220) 31/05/2007
(442) 31/08/2008

(731) RE/MAX International, Inc.
5075 South Syracuse Street, Denver,
Colorado 80237, US
(740) Бајалски Димитар, адвокат
Ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр. 72/1-1 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
кл. 35 - франшизирање, имено консултација
и
асистенција
во
деловен
менаџмент,
организација и промоција; франшизирање,
имено, нудење техничка асистенција во
основањето и или работењето на брокерски
служби за недвижнина; креирање и обновување
на рекламен материјал; рекламирање преку
електронски медиуми и особено интернет; услуги
за рекламирање недвижнини; дистрибуција
и распространување рекламни материјали;
организирање и спроведување трговски изложби
на полето на недвижнини и франшизни услуги за
недвижнини;деловни услуги, имено, регистрација,
проверка, акредитација и организирање трети
страни продавачи, добавувачи и изведувачи, во
име на други; промоција на стоките и услугите на
други преку обезбедување хипертекст линкови
до веб-страниците на другите; промовирање
на јавната свест за потребата од скенирање
рак на дојка; обезбедување информации на
потрошувачите на полето на недвижности,
маркетинг услуги за недвижности, имено, онлајн услуги што вклучуваат обиколка на стамбен
и комерцијален недвижен имот; препораки на
полето на брокерството со недвижности; мрежни
упатувачки услуги за недвижен имот, имено,
промоција на стоките и услугите на дригите преку
пренесување совети и препораки, претплата за
телевизиски канал, лицитации за недвижнина
кл. 36 - брокерство со недвижен имот; агенции
за недвижности; агенции или брокерство за
изнајмување земјиште или објекти; услуги за
проценка на недвижен имот; консултантски
услуги за недвижен имот; обезбедување листи и
инфирмации за недвижен имот преку интернет;
менаџмент на   недвижен имот; организирање
програми за преференцијален добавувач на
производи и услуги за поддршка на брокери и
агенти со недвижен имот во работењето на нивните
бизниси со недвижен имот и во маркетингот на
нивните професионални услуги; обезбедување
информации на полето на недвижен имот преку
интернет; собирање средства за скенирање и
лечење рак на дојка, проекти за здравствена
едукација и истражување за рак на дојка,
финансиски спонзорства на програми што се од
корист за здравјето и благосостојбата на жените
и децата; осигурителна брокерство; собирање
добротворни средства
(210) TM 2007/489

(220) 05/06/2007
(442) 31/08/2008

(731) Кочо Димитровски
ул. Рилски Конгрес бр. 20А, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

TM 2007/231
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(210) TM 2007/658

(220) 12/07/2007
(442) 31/08/2008

(731) Друштво за оперативен лизинг МАКЛЕАСЕ
ДОО Скопје
ул. Качанички Пат бб, Скопје, MK
(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА, адвокат
Ул.”Васил Ѓоргов” бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје
(540)

(591) бела, црвена и црна

(591) црвена, црна и бела

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)
кл. 39 - транспортни услуги, пакување
складирање стока, организирање патувања

кл. 42 - бактериолошки истражувања, биолошки
истражувања, хемиски услуги

кл. 45 - лични и општествени услуги што ги даваат
трети лица за задоволување на потребите на
поединци; безбедносни услуги за заштита на имот
и лица

кл. 44 - медицински услуги, закрепнување
(установи за закрепнување), здравствени служби,
клиники, нега на здравјето, медицинска помош,
домови за негување, консултации во врска со
фармација, козметологија
(210) TM 2007/502

и

(210) TM 2007/663

(220) 12/07/2007

(220) 12/06/2007

(442) 31/08/2008

(442) 31/08/2008

(731) Друштво за трговија, производство и услуги
АРТ-ТЕКС ГЛАМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ул. Георги ПопХристов бр. 6/6-13 Скопје, MK

(731) Друштво за трговија и услуги АУРЕА ДОО увозизвоз Гостивар
ул. Никола Парапунов бр.1, Гостивар, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(740) ИЛИЈА ЧИЛИМАНОВ, АДВОКАТ
ул.27 Март бр.14, 1000 Скопје
(540)

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 24 - текстил и текстилни производи што не се
опфатени со другите класи, покривки за кревети
и маси
кл. 25 - облека, чевли и капи
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. _____?_____

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе, брашно и производи од
жита, леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок
за печење, сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии),
мирудии, мраз
кл. 33 - алкохолни пијалаци (освен пиво)
кл. 34 - тутун, производи за пушачите, кибрит

Trgovski marki
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(210) TM 2007/688

(220) 19/07/2007
(442) 31/08/2008

(731) Avery Dennison Corporation
150 North Orange Grove Boulevard,
Pasadena, California 91103, US
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

DENNISON
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - непечатени етикети и стандардизирани
празни етикети; печатени етикети; етикети
за комерцијална и индустриска употреба;
обележувачи; фолии за производство на
пластични артикли; налепници во облик на
листови и/или ролни; етикети со бар код за
комерцијална, индустриска употреба и за попис;
основни хартии чувствителни на притисок; горен
дел на етикета што се лепи на други површини, a
e изработен од хартија; самолепливи материјали
во табак и ролни за правење етикети, знаци,
беџеви, графички прикази и слично; етикети
што се пресликуваат со топлина; непечатени и
делумно печатени самолепливи етикети што не се
изработени од текстил и се продаваат за машини
за конвертирање етикети и за крајни корисници
што поседуваат опрема со која е можно печатење  
бар кодови и алфанумерички карактери во
контрашихт; граничник за примена на лепливи
материи; специјализирани и прилагодени етикети
што се користат за безбедност и заштита од кражба;
сигурносни етикети, имено етикети со кодирани
идентификациони податоци; машини за печатење
етикети и канцелариски машини за нанесување
етикети; етикети за полици во продавници за
означување на цена, производи и/или реклами;
етикети за адреси; хартија за пакување, картон,
печатени и непечатени хартиени и картонски
обележувачи за општа намена; хартиени етикети
и
обележувачи;
пластифицирана
хартија,
налепници во облик на листови и ролни ; хартии
обложени со леплив слој што лесно се одвојува за
копирање, за дисплеи и производство на етикети
и филм; хартии за печатење чувствителни на
притисок за етикети и дисплеи; стандардизирани
хартии; хартии за печатење фотографии,
компјутерски направени и/или дигитални слики;
блокови картон за пакување и вметнувачи за
облека; индекс, рото-носач за податоци, визит
карти, обележувачи и разгледници; самолепливи
носачи за етикети; самолепливи носачи за
визит карти; гумирани етикети и зајакнувачи;
лепливи букви, броеви и симболи; лепливи
зајакнувачи; самолеплива хартија за употреба
во ласерски печатари; печати за втиснување;

TM 2007/688

поштенски пликови за податоци, дискети и
заштитни поштенски пликови; ознаки и беџови за
идентификација; леплива лента и коректор лента;
лепливи средства и лепило за канцелариска и
домашна употреба; индиго хартија; регистратори;
регистратори за висечки папки; регистратори
со прстен; регистратори за презентации;
референтни регистратори, регистратори за
архивирање; регистратори со основа; папки за
извештаи; портфолио за презентации; машини
за коричење; заштитни фолии, заштитни фолии
за презентации, референтни заштитни фолии
и заштитни фолии за архивирање, поделени
заштитни фолии; проѕирни пластични папки за
чување и прикажување карти за размена, визит
карти и фотографии; канцелариски папки; папки за    
документи; механизми за папки; лични организери
и организери за канцелариска употреба; џебни
портфолија; роковници; прибор за пишување;
пенкала, моливи, маркери за обележување и
моливи за одбележување; прибор за пишување на
двата краја; перници за печати; беџови и материјали
за печатење на компјутер, имено самолепливи
беџови за идентификација, сигурносни беџови,
самолепливи етикети за сигурносни беџови,
картички и вметнувачи за картички за пластични
носачи, беџови за идентификација, беџови
за фото идентификација и одбележувачи;
пресликувачи за нанесување со помош на пегла;
ленти со текст и хартија со ознака; налепници и
пресликувачи за тело; хартиени предупредувачки
етикети и етикети за следење, хартиени етикети
за трајно одбележување на компоненти во текот
на процесот на производството, идентификација
на возила и логистика; етикети и одбележувачи
со вградени детектори за мерење на свежината
на прехранбени продукти; декоративни етикети
со слики за употреба со и/или за имитација
на поштенски марки; листови, ленти и ролни
на хартија што има лепило од задната страна
или е одбложена со лепило, или се примарно
од украсна хартија, паноа и стандардизирани
етикети;
лепливи
графички
прикази
за
надворешноста на автомобил и камион; графички
прикази за надворешна употреба; самолепливи
материјали во ролни и листови вклучително оние
што се направени од хартија, за сите намени,
вклучително украсување, паноа, налепници за
автомобили, привремени ознаки, безбедносни
и информативни ознаки; пластични филмови и
пластични фолии за употреба за комерцијално или
индустриско пакување во облик на листови или
ролни; рефлектирачки етикети за комерцијална,
графичка или индустриска употреба; етикети и
одбележувачи што не се изработени од текстил;
предупредувачки етикети и етикети за следење
што не се од текстил, нетекстилни етикети за
трајно одбележување компоненти во тек на
процесот на производството, идентификација
на возила и логистика; разни украсни артикли и
нетекстилни производи од видот на етикета за
внатрешност на моторни возила, имено етикети
што се нанесуваат со топлина и материјал за
лепење што се нанесува со топлина за ткаенини
и текстил, предупредувачки етикети за воздушна

Trgovski marki

Glasnik,

перница што се наоѓаат на штитници за сонце и
предупредувачки етикети за детско седиште на
појаси за врзување; нетекстилни етикети со бар
код што се користат за делови во фабриките за
мотори
(210) TM 2007/765
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работи; книговезнички материјал; фотографии;
канцелариски материјал; лепила за канцелариска
и куќна употреба; сликарски прибор; четкички;
машини за пишување и канцелариски прибор
(освен мебелот), материјали за инструкции и
настава (освен апарати); пластични материјали за
пакување, кои не се опфатени во другите класи;
карти’за играње, печатарски букви; клишиња

(220) 07/08/2007
(442) 31/08/2008

кл. 39 - транспортни     услуги;     пакување    и   
складирање   стока;   организирање патувања

(731) ИНФОСОФТ СИСТЕМ Доо -Скопје
ул. Качанички пат бб - П.Ф. 1060, MK

(210) TM 2007/841

(540)

(220) 29/08/2007
(442) 31/08/2008

(731) CASTROL LIMITED
Wakefield House, Pipers Way, Swindon,
Wiltshire SN3 1RE, UK
(740) ШПЕНД  ДЕВАЈА, адвокат
бул.Крсте Мисирков бр.61/1-5, 1000 Скопје
(591) сина и бела

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало со
компјутерска опрема
(210) TM 2007/825

(220) 20/08/2007
(442) 31/08/2008

SLX
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 4 - индустриски масла и масти; мазива; масла и
масти за подмачкување; горива; нехемиски адитиви
за горива, подмачкувачи и масти; соединенија за
собирање прашина со навлажнување и врзување;
осветлувачи

(731) Фармасвис дооел
ул. Лондонска бр. 19/3/6 Скопје 1000, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2007/870

(220) 06/09/2007
(442) 31/08/2008

CHOOSE MORE LIFE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - средства  за  белење  и  други  супстанции  
за  перење;  прпепарати  за чистење, полирање,
триење (рибање) и нагризување; сапуни,
парфимерија, етерични масла, козметички
производи, лосиони за коса; препарати за нега на
забите
кл. 5 - фармацевтски,    ветеринарски    препарати;    
санитарни     препарати     за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна    за    бебиња;    фластери,   
материјали   за   завои;   материјали   за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати , за уништување штетници; фунгициди,
хербициди
кл. 10 - медицински, хируршки, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти; вештачки  
екстремитети,  очи  и заби;  ортопедски  производи;  
хируршки  материјали за шиење
кл. 16 - хартија, картон и производи од нив, кои
не се опфатени со другите класи; печатени

Trgovski marki

(731) Torrex Chiesi Pharma GmbH
Gonzagagasse Str. No.16/16 A-1010 Vienna, AT
(740) ТРЧКОВА СЛАВИЦА, адвокат
Ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бр.16/28
1000 Скопје
(540)

FENTANYL TORREX
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи и ветеринарни
производи
кл. 10 - медицински, хируршки забарски и
ветеринарни препарати и инструменти вештачки
екстремитети очи и заби, ортопедски производи,
хирушки материјали за шиење
(210) TM 2007/871

(220) 06/09/2007
(442) 31/08/2008

(731) Torrex Chiesi Pharma GmbH
Gonzagagasse Str. No.16/16 A-1010 Vienna, AT

TM 2007/871
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(740) ТРЧКОВА СЛАВИЦА, адвокат
Ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бр.16/28
1000 Скопје

(510, 511)
кл. 12 - моторни возила и нивни делови, освен
метални и неметални брави (електрични или
неелектрични); регистерски таблички метални
и неметални, делови конституенти на мотори,
индикатори на брзина, уреди за греење, клима
уреди и осветлување

(540)

SUFENTANIL TORREX

(210) TM 2007/924

(220) 25/09/2007
(442) 31/08/2008

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати
кл. 10 - медицински, хируршки забарски и
ветеринарни препарати и инструменти, вештачки
екстремитети очи и заби, ортопедски производи,
хирушки материјали за шиење
(210) TM 2007/872

(731) ИНА енерго систем Стефан ДООЕЛ
ул.Никола Парапунов бр.3А - 4 / 1,
Т.Ц. Карпош 4, 1000 Скопје, MK
(540)

(220) 06/09/2007
(442) 31/08/2008

(731) Torrex Chiesi Pharma GmbH
Gonzagagasse Str. No.16/16 A-1010 Vienna, AT
(740) ТРЧКОВА СЛАВИЦА, адвокат
Ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бр.16/28
1000 Скопје
(540)

(591) сива, темно сина и портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - системи за автоматизација на индустриски
процеси
(210) TM 2007/955

(220) 02/10/2007
(442) 31/08/2008

ISOFLURANE TORREX

(731) Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140, D-53113 Bonn, DE
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати

(540)

кл. 10 - медицински, хируршки забарски и
ветеринарни препарати и инструменти, вештачки
екстремитети очи и заби, ортопедски производи,
хирушки материјали за шиење
(210) TM 2007/910

(220) 20/09/2007
(442) 31/08/2008

(731) GENERAL MOTORS CORPORATION
a corporation organized and ezisting under the
laws of the State of Delaware
300 Renaissance Center, Detroit,
Michigan 48265-3000, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

VOLT
(551) индивидуална

TM 2007/872

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - научни, наутички, геодетски, фотографски,
кинематографски и оптички апарати и инструменти
како и апарати и инструменти за вагање, мерење,
сигнализација, контрола (инспекција), за помош
(спасување) и за обука; апарати и инструменти
за водење, дистрибуирање, трансформирање,
акумулирање, подесување или управување на
електрична струја; апарати за снимање, пренос,
обработка (процесуирање) и репродукција на звук,
слика или податоци; магнетски носачи на податоци;
автомати и механизми за автоматски уреди кои се
задвижуваат со претходно уфрлување на парички;
машини за сметање, опрема и компјутери за
обработка на податоци; снимени и неснимени
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носачи на податоци (вклучени во класата 9);
компјутерски програми (сочувани); електронски
сочувани податоци (можат да се преземаат,
даунлодираат); електронски публикации (можат
да се преземаат, даунлодираат)
кл. 16 - печатарски производи; фотографии;
канцелариски прибор (освен мебелот); опрема за
настава и обука (освен апарати)
кл. 25 - облека; колани (облека); обувки, покривала
за глава
кл. 28 - игри и играчки; гимнастички и спортски
предмети ( вклучени во класата 28)
кл.
35
огласување
и
рекламирање;
водење комерцијални работи; комерцијална
администрација; собирање, систематизација,
компилација и економска анализа на податоци и
информации во компјутерски бази на податоци;
услуги на малопродажба (исто така по пат на
интернет и останати комуникациски мрежи),
врзано за стоки во класите 9, 16 , 25 и 28
кл. 36 - осигуруваше; финансиски работи;
монетарни работи; управување со недвижности
кл. 37 - изградба; услуги на поставување; поправка
и одржување на компјутери и телекомуникациски
опреми
кл. 38 - телекомуникации; новински агенции;
изнајмување опрема за телекомуникации;
информации за телекомуникации
кл. 41 - обука; стручно оспособување; разонода;
организација на спортски и културни активности;
публикација на книги, часописи и останати
печатарски производи, публикација на печатени
производи во форма на електронски носачи на
податоци, особено ЦД-РОМ-ови, ЦД-и, УСБ-а,
дискети, хард дискови и касети
кл. 42 - научни и технолошки услуги како и сродни
услуги на истражување и концепции; услуги на
индустриски анализи и истражувања; дизајн и
развој на компјутерски хардвер, софтвер и база
на податоци; одржување на софтвер; технички
консултации; услуги на електронско похранување
на податоци; изнајмување опрема за обработка
на податоци; дизајнирање веб страници за други
(210) TM 2007/956

(220) 02/10/2007
(442) 31/08/2008

(731) Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140, D-53113 Bonn, DE
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - научни, наутички, геодетски, фотографски,
кинематографски и оптички апарати и инструменти
како и апарати и инструменти за вагање, мерење,
сигнализација, контрола (инспекција), за помош
(спасување) и за обука; апарати и инструменти
за водење, дистрибуирање, трансформирање,
акумулирање, подесување или управување на
електрична струја; апарати за снимање, пренос,
обработка (процесуирање) и репродукција на звук,
слика или податоци; магнетски носачи на податоци;
автомати и механизми за автоматски уреди кои се
задвижуваат со претходно уфрлување на парички;
машини за сметање, опрема и компјутери за
обработка на податоци; снимени и неснимени
носачи на податоци (вклучени во класата 9);
компјутерски програми (сочувани); електронски
сочувани податоци (кои можат да се преземаат,
даунлодираат); електронски публикации (кои
можат да се преземаат, даунлодираат)
кл. 16 - печатарски производи; фотографии;
канцелариски прибор (освен мебелот); опрема за
настава и обука (освен апарати)
кл. 25 - облека; колани (облека); обувки, покривала
за глава
кл. 28 - игри и играчки; гимнастички и спортски
предмети (вклучени во класата 28)
35
огласување
и
рекламирање;
кл.
водење комерцијални работи; комерцијална
администрација; собирање, систематизација,
компилација и економска анализа на податоци и
информации во компјутерски бази на податоци;
услуги на малопродажба (исто така по пат на
интернет и останати комуникациски мрежи),
врзано за стоки во класи 9, 16 , 25 и 28
кл. 36 - осигуруваше; финансиски работи;
монетарни работи; управување со недвижности
кл. 37 - изградба; услуги на поставување; поправка
и одржување на компјутери и телекомуникациски
опреми
кл. 38 - телекомуникации; новински агенции;
изнајмување опрема за телекомуникации;
информации за телекомуникации
кл. 41 - обука; стручно оспособување; разонода;
организација на спортски и културни активности;
публикација на книги, часописи и останати
печатарски производи, публикација на печатени
производи во форма на електронски носачи на
податоци, особено ЦД-РОМ-ови, ЦД-и, УСБ-а,
дискети, хард дискови и касети
кл. 42 - научни и технолошки услуги како и сродни
услуги на истражување и концепции; услуги на
индустриски анализи и истражувања; дизајн и
развој на компјутерски хардвер, софтвер и база
на податоци; одржување на софтвер; технички
консултации; услуги на електронско похранување
на податоци; изнајмување опрема за обработка
на податоци; дизајнирање веб страници за други

TM 2007/956
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(210) TM 2007/1002

(220) 17/10/2007
(442) 31/08/2008

(731) Floralife, Inc.
2020 Front Street, Suite 301 Cuyahoga Falls,
Ohio 44221, US
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(591) црвена, портокалова, розова, црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - чај со потекло од Цејлон
кл. 43 - подготвување храна и пијалаци
(210) TM 2007/1035

(220) 29/10/2007
(442) 31/08/2008

(540)

(731) Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140, D-53113 Bonn, DE

FLORALIFE

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 1 - препарати за одржување во живот и
убавината на сечени цвеќиња; препарати за
навлажнување и претходен третман на свежо
сечени цвеќиња; завршен течен спреј за
освежување, навлажнување и заштита на цветни
дизајни саксиски растенија
(210) TM 2007/1005

(220) 18/10/2007
(442) 31/08/2008

(731) Grupo Empresarial Extrahotelero, Palmares S.A.
Calle Linea No. 60 esquina a M Vedado,
Plaza, Ciudad de la Habana, CU
(740) Бајалски Димитар, адвокат
Ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр. 72/1-1 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалоци;
привремено сместување
(210) TM 2007/1034

(220) 29/10/2007
(442) 31/08/2008

(731) Друштво за транспорт, трговија и услуги
МОНО ТРЕЈД експорт-импорт ДОО Скопје
ДТЦ Мавровка, ламела C спрат 6/12
1000 Скопје, MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

ЕNTERTAIN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 -  научни, наутички, геодетски, фотографски,
кинематографски   и оптички апарати и инструменти
како и апарати и инструменти за вагање, мерење,
сигнализација, контрола (инспекција), за помош
(спасување) и за обука; апарати и инструменти
за управување, преспојување, трансформираше,
акумулирање, регулирање или контролирање
на елекгрична струја; апарати за снимање,
пренос, обработка и репродукција на звук, слики
или податоци; магнетски носачи на податоци,
автомати и механизми за автоматски уреди
што се задвижуваат со претходно уфрлување
на парички; уреди за сметање, опрема и
компјутери за обработка на податоци; снимени
и ненаснимени носачи на податоци (вклучени во
класата 9); компјутерски програми (сочувани);
електронски снимени податоци (можат да се
превземаат); електронски публикации (можат да
се превземаат)
кл. 16 - печатарски производи; фотографии;
канцелариски прибор (освен мебелот); материјали
за учење и инструкции (освен апарати)
кл. 35 - огласување; деловно управување; водење
комерцијални работи; собирање,  систематизација,
компилација и економска анализа на податоци и
информации во компјутерски бази на податоци;
услуги на продажба на мало (исто така по пат на
интернет и други комуникациски мрежи), врзано
за стоки од класа 9 и 16
кл. 36 - осигурување; финансиски работи; парични
работи; услуги на управување со недвижности
кл. 37 - изградба; услуги на поставување; поправка
и одржување на компјутери и телекомуникациска
опрема
кл. 38 - телекомуникации; новински агенции;
изнајмување на опрема за телекомуникации;
информации за телекомуникации

TM 2007/1002
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кл. 41 - обука; стручно оспособување; разонода;
организација на    спортски и културни настани;
издавање книги, часописи и останати печатарски
производи вкулучувајќи и во електронски формат,
вклучувајќи и на интернет (освен за цел на
огласување)
кл. 42 -   научни и технолошки услуги и
истражување и дизајнирање врзано за исто;  
индустриска анализа и услуги на истражување;
дизајн и развој на компјутерски хардвер, софтвер
и база на податоци; одржување на софтвер;
технички консултации; услуги на похранување
на електронски податоци; изнајмување опрема
за обработка податоци; дизајнирање на (web)
страници за други
кл. 45 - лиценцирање на права од индустриска
сопственост
(210) TM 2007/1059

(220) 01/11/2007
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(540)

(591) бела, црвена, жолта, виолетова, сина, црна, сива
и зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - апарати и инструменти: научни, поморски,
геодетски,
фотографиски,
кинематографски,
оптички, за вагање, за мерење, сигнализација,
контрола (инспекција), спасување и настава:
апарати и инструменти за споредување,
вклучување, трансформирање, акумулирање,
регулирање или контролирање на електрицитетот;
апарати за снимање, пренос и репродукција на
звук или слика, магнетски носачи на податоци,
дискови за снимање, автоматски машини и
механизми за апаратите што се активираат со
монети или жетони, регистар каси, машини за
сметање и опрема за обработка на податоци и
компјутери, апарати за гаснење пожар

(442) 31/08/2008
(731) International Suzuki, Association
P.O. Box 260032, Plano, Texas 75026, US
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(210) TM 2007/1063

(442) 31/08/2008

(591) бела, жолта и зелена

(731) Johnson Controls Technology Company
915 East 32nd Street Holland, Michigan, US

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - хартија, картон и производите од нив
што не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски материјал, лепила за канцелариска
и куќна употреба; материјали што ги користат
уметниците, слакарски четки, мачини за пишување
и канцелариски прибор (освен мебел); материјали
за обука и настава (освен апарати); пластични
материјали за пакување што не се опфатени во
другите класи; печатарски букви, клишиња
(210) TM 2007/1060

(220) 05/11/2007

(220) 01/11/2007
(442) 31/08/2008

(731) International Suzuki, Association
P.O. Box 260032, Plano, Texas 75026, US
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

INGENUITY WELCOME
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7 - машини и машински алати, имено, навојни
компресори; гасни компресори; компресори за
фрижидери; компресори за воздух; вентили за
пумпи; контактни четкички за динамо; динамо;
електромотори; магнетни и електрични дигалки;
електромотори и пропелери за магнетни и
електрични дигалки; машински спојници и
преносни компоненти што не се за копнени
возила, конкретно, ремени и лежишта
кл. 9 - акумулатори; електрични акумулатори со
можност за повторно полнење; акумулатори кои
се напојуваат со соларна енергија; полначи за
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акумулатори; електрични и електронски контролни
системи за машини; електрични и електронски
контролни уреди и контролни системи за
контрола на управувањето со објекти, конкретно,
системи за греење, вентилација, климатизација,
ладење, напојување со енергија, осветление,
дојава на пожар и безбедносен пристап, како и
нивни компоненти и заменски делови; машини
и инструменти за автоматска контрола на
притисокот, кои реагираат на температурата и
притисокот за греење и климатизација; апарат
за мерење и контрола, имено, електрични,
електронски, електромеханички и пневматски
контролери, сензори за контролери, термостати,
хигростати; уреди за активирање на вентилите,
автоматски вентили и пригушувачи; безжични
контролни уреди за набљудување и контрола врз
функционирањето на други електронски уреди;
уреди за безжична контрола што се интегрирани
во возила или преносни примопредаватели,
за активирање на уреди за отворање гаражни
врати, порти, брави на влезни врати, внатрешно
и
надворешно
осветление,
безбедносни
системи, системи за греење и ладење, системи
за напојување и електрични уреди; електричен
систем за контрола што користи далечински
примопредавател кој содржи предаватели кои
може да се насочуваат, интерфејс шеми за
возила, шеми за светилки, шеми за склопки,
шеми за контрола на вклучувањето, шеми за
приклучни светилки и индикатори на положбата
на гаражните врати; електрични системи за
внатрешноста на копнените возила, што се
состојат од системи за внатрешно и надворешно
осветление, подесување на седиштата, контрола
врз климата, безбедноста, функционирањето на
вратите и прозорците, подесување на огледалата;
компјутерски и софтвер за оперативен систем
за работа на самото место, со далечинско
управување и со користење на интернет,
наменети за функционирањето на системи за
автоматска контрола на згради, имено, системи
за греење, вентилација, климатизација, ладење,
напојување со енергија, осветление, дојава на
пожар и безбедносен пристап за индустриски,
комерцијални и владини објекти; аудио системи и
компоненти за аудио системи, конкретно, звучници,
мерни претворувачи на периферија на звук, уреди
за наснимување глас и за „плејбек” репродукција,
уреди за репродукција на аудио ленти, пакети
за касети, уреди за засилување на звук, уреди
за корекција на звук и уреди за репродукција на
звучни дискови; системи за сателитска навигација
од видот на систем за глобално одредување
на положбата; електрични компаси за правец
наменети за возила; системи за забава наменети
за возила, што се состојат од фиксни, отстранливи
и меѓусебно заменливи комбинации на контролни
единици од видот на контрола за дефинирање
на радио станици или аудио и видео контролни
уреди вградени во таблата со инструменти, високо
поставени конзоли, подни конзоли и задните
делови на седиштата; електронски модуларни
системи за возила, што се достапни како уред и
се составени од меѓусебно заменливи енергетски

TM 2007/1063

и неенергетски шеми, имено, високо поставени
системи за возила, како и модули, конкретно,
визири за сонце, држачи за раце, високо
поставени конзоли, високо поставени системи за
складирање и подлошки за глава; електронски
модуларни системи за автомобили, достапни
како уреди и составени од меѓусебно заменливи
енергетски и неенергетски шеми, конкретно, радио
уреди, уреди за звучна и видео репродукција,
уреди за играње, уреди за репродукција со помош
на ЦД, ДВД и МПЗ, уреди за навигација, уреди за
системи за глобално одредување на положбата,
електронски компаси, џебни светилки со повторно
полнење, компјутери, мобилни телефони, уреди
за безжична комуникација, алармни системи,
стартери, уреди за засилување, звучници,
енергетски претворувачи, уреди за прочистување
на воздухот и уреди за откривање радари; опрема
за набљудување на притисокот во пневматиците,
имено, уреди за визуелно прикажување, сензори
за тркала и звучни системи за дојава, како и делови
за сите горенаведени производи; електрични
релеа; електромагнетни соленоидни вентили;
пригушувачи за печки на електромоторен погон;
автоматски електрични прекинувачи, конкретно
пневматски прекинувачи (склопки), пловни
(подвижни) прекинувачи, вакуумски прекинувачи
и прекинувачи за влажност; електронски вентили
за контрола на гас или флуиди; сензори,
контролери и контролни системи за опрема за
греење, вентилација, климатизација, осветление
и ладење
кл. 11 - апарат за контрола на животната
средина, имено, уреди за греење, вентилација и
климатизација, грејни пумпи, преносливи уреди
за ладење на самото место, кондензаторски
уреди што се ладат со воздух и вода, уреди за
управување со воздух и за одвлажнување на
воздухот; евапоратори; сепаратори, опрема за
правење снег, имено, подземна вода под притисок
и цевки со компримиран воздух, уреди за ладење
на воздухот, достапни како уреди; црева и спојници
за ладилници; грејна опрема, конкретно, печки за
греење; горилници на гас, топлински изменувачи,
вентилациона опрема, конкретно, издувни
вентилатор; апарат за климатизација и опрема
за ладење, имено уреди за ладење; вентилатори,
чилери, разладни калеми; прскалки и пумпи,
вентили што се користат во системите за ладење;
немеханички сепаратори за масло или средства
за ладење; електрична и машинска опрема за
обезбедување осветление, греење, производство
на пареа, готвење, ладење, сушење, вентилација,
водовод и санитарни потреби
кл. 12 - автомобилски модуларен систем за
внатрешно дотерување, достапно како уред,
составен од меѓусебно заменливи модели
за дотерување што се закачуваат или се
поврзуваат со потпорен елемент на вратите,
подот, седиштата, товарниот простор и таблата со
инструменти; складишни системи за возила, што
се состојат од уреди за преградување, подови со
преградни елементи, кошници, оддели и канти за
создавање складишен простор во возилата заради
сместување предмети; внатрешна седишна
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опрема за возила и делови за истите, конкретно,
потпирачи за грб, потпирачи за глава, како и
механичко-пневматски и електромеханички уреди
што се поставуваат во седиштето на возилата и
делови за истите, конкретно, потпирачи за грб,
потпирачи за глава; потпирачи за раце и маси
за монтажа во возилото; визири за сонце што се
монтираат на возилата
кл. 35 - деловен менаџмент и консултации
за менаџмент во областа на управувањето
со објекти, имено менаџмент, конкретно,
управување со функционирањето на системите,
управување со деловни информации кои
се наменети за индустриски, комерцијални,
образовни, институционални и владини објекти,
консултации во врска со деловни информации;
услуги за деловен менаџмент и консултации за
индустриски, комерцијални и владини објекти
во областа на локацијата на работните места,
канцеларискиот простор и персоналот; услуги
за деловни консултации; услуги за деловни
консултации, конкретно, изготвување анализи на
пазарот насочени кон максимално зголемување
на недвижните средства и услуги за консултација
во врска со користење на просторот, што се
однесуваат за деловни активности, конкретно,
воспоставување стандардни насоки за користење
на просторот, спецификации за мебел и материјал;
услуги за деловни консултации, конкретно,
анализа, планирање и следење на инвестициите
во ресурсите за наменски значајни програми што
се користат во контролните системи за управување
со системи за автоматска контрола на опремата за
греење, вентилација, климатизација, осветление
и заштита од пожар; услуги за управување со
системи; услуги за управување со системи што
се однесуваат на одржување, поправка, контрола
на животната средина, чистење, заштита и
безбедност на згради, внатрешна поделба на
канцеларии, објекти и опрема за згради; преселба
на деловни активности и избор на персонал,
конкретно, регрутација и поставување кадри;
услуги за поддршка на клиентите во областа
на управувањето со системи; обезбедување
поддршка на клиентите и услуги за решавање на
поплаки во областа на управувањето со системи
преку електронски, телефонски и безжични
средства; услуги за управување со енергија,
конкретно, информациски услуги за управување
на користењето на енергијата
кл. 36 - услуги за управување со недвижен
имот; услуги за посредување за недвижен имот,
услуги за финансиско планирање и управување
со финансиски ресурси за индустриски,
комерцијални и владини објекти; услуги за
управување со сопственоста врз недвижен имот
за индустриски, комерцијални и владини објекти;
услуги за изнајмување и управување со процесот
на изнајмување за индустриски, комерцијални
и владини објекти; услуги за финансирање
во областа на системите за контрола на
управувањето со објекти, конкретно, системи за
греење, вентилација, климатизација, ладење,
напојување со енергија, осветление, дојава на
пожар и безбедносен пристап
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кл. 37 - поставување, одржување и поправка на
системи за контрола на животната средина за
згради; поставување, одржување и поправка на
системи за обезбедување на греење, вентилација,
климатизација, ладење, напојување со енергија,
осветление, дојава на пожар и безбедносен
пристап за индустриски, комерцијални, владини
објекти; поставување, одржување и поправка на
системи за ладење, системи за откривање и дојава
на пожар, системи за безбедносен пристап, како
и компјутерски софтверски системи за контрола
на управувањето со објекти; услуги за градежен
менаџмент, конкретно, надзор над изградбата и
реновирањето на објектите; услуги за градежен
менаџмент, конкретно, надзор над изградбата
и реновирањето на индустриски, комерцијални
и владини објекти; одржување на суштинските
услови на животната средина во индустриски,
комерцијални и владини објекти; советодавни
услуги што се однесуваат на домарски услуги
кл. 40 - услуги за производство за други лица,
во областа на акумулаторите; автомобилска
внатрешна опрема, имено, системи за седишта,
контрола на климата, електронско внесување
податоци и забава и нивни делови; стандардни
производни услуги   за други, во областа на
акумулаторите,
автомобилската
внатрешна
опрема, системи за седишта, контрола на климата,
електронско внесување на податоци и забава и
нивни делови; услуги за производство за други, за
системи за обезбедување на греење, вентилација,
климатизација, ладење, напојување со енергија,
осветление, дојава на пожар и безбедносен
пристап за индустриски, комерцијални и владини
објекти и делови за истите; производство и
склопување на автомобилски делови
кл. 41 - услуги за обука и образование во областа
на акумулаторите; услуги за обука и образование
во областа на автомобилските внатрешни системи;
услуги за обука и образование во областа на
системите за греење, вентилација, климатизација,
ладење, напојување со енергија, осветление,
дојава на пожар и безбедносен пристап
кл. 42 - услуги за инженеринг и проектирање за
други, во областа на системите за обезбедување
греење, вентилација, климатизација, ладење,
напојување со енергија, осветление, дојава
на пожар и безбедносен пристап; услуги за
архитектонско проектирање; услуги за менаџмент
со помош на систем достапен преку централен
компјутер („online”), кој ќе им овозможи на
корисниците далечинско следење на системите
за обезбедување на греење, вентилација,
климатизација, ладење, напојување со енергија,
осветление, дојава на пожар и безбедносен
пристап;
обезбедување
на
привремено
користење   „online” софтвер што не може да се
симне од мрежа, за употреба во управувањето
со бази на податоци во областа на недвижниот
имот; консултантски услуги кои се однесуваат на
користење згради, имено, консултантски услуги
во врска со проектирањето на инфраструктурни
системи за згради, планирање на згради и
инфраструктурни системи за згради, нивелирање
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на локацијата, конкретно, премер и инженеринг,
изведбен проект, градежен инженеринг, градежни
стандарди, системи за градежен менаџмент,
конкретно, проектирање и изведба на „online”
компјутерски софтверски системи и интеграција
на компјутерски системи и автоматизирање на
функционирањето на зградите, информатичка
технологија за згради, здрава и безбедна
животна средина во зградите, режимот на работа
(услови на средината) во зградите, квалитетот
на животната средина во зградите; проектирање
компјутерски софтверски системи за контрола на
управувањето со објектите
(210) TM 2007/1080

(220) 07/11/2007

(210) TM 2007/1149

(442) 31/08/2008
(731) Друштво за услуги ПЕЈ ПЛУС ДОО Скопје
ул. Петар Поп Арсов 19-3/0, MK
(540)

PAYPAL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - магнетски картички; читачи /информатички/

(442) 31/08/2008
(731) ЕВРОПА А.Д. - Скопје
ул.’808’ бр.8, 1000 Скопје, MK

(220) 28/11/2007

кл. 38 - телекомуникации
(210) TM 2007/1187

(220) 07/12/2007
(442) 31/08/2008

(540)

(731) EURODRIVE SERVICES AND DISTRIBUTION N.V.
World Trade Center-Stravinskylaan 1325,
1077 XX AMSTERDAM, NL, The Netherlands, NL
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

EUROMASTER

(591) бела, црвена, зелена, сиво сребрена, кафена и
светло сива
(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)
кл. 12 - пневматски гуми и внатрешни гуми за
тркала на возила; газиште за нагазни гуми;
гасеници за гасеничари

кл. 30 - локум
(210) TM 2007/1118

(220) 19/11/2007

кл. 37 - сервиси за одржување и поправка на
возила што се управуваат на копно, особено
замена на гуми, тркала, амортизери, предни
светла, батерии

(442) 31/08/2008
(731) Дан-Фоам, АПС
Хомелунд 43, ДК-5560 Ааруп, DK
(740) Адвокатско друштво
ДЕБАРЛИЕВ,
ДАМЕСКИ
И
ЌЕЛЕШОСКА
ул. Алберт Ајнштајн бр.4/1 1000 Скопје
(540)

кл. 39 - услуги на шлеп служби во случај на дефект
на возила, услуги за враќање луѓе и/или возила со
кое било средство во случај на дефект
(210) TM 2007/1195

(220) 11/12/2007
(442) 31/08/2008

(551) индивидуална

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
ДИЕМ-ГП ДОО Гевгелија
с.Негорци-Башут, MK

(510, 511)
кл. 10 - хирушки, медицински, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти, вештачки
екстремитети, очи и заби; ортопедски производи;
хирушки материјали за шиење

(540)

кл. 20 - мебел, огледала, рамки за слики; производи
(не се вклучени во другите класи) од дрво, плута,
трска, рогозина, врбови прачки, рогови, коски,
слонова коска, китова коска, школки, килибар,
седеф, морска пена и замена за сите овие
материјали, или од пластика
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(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(551) индивидуална
(540)

(510, 511)
кл. 29 - ајвар
(210) TM 2007/1236

(220) 20/12/2007
(442) 31/08/2008

(731) Индустрија за млеко, млечни производи
и сокови акционерско друштво МЛЕКАРА
Битола
ул. „Долнооризарски пат”б.б.,
7000 Битола, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)
(591) сива, црна, црвена и бела

KAJMAKCALAN

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - тутун,   преработен или непреработен;
производи од тутун; супститути (замена) за
тутун, што   не се за медицинска употреба или
за лекување; цигари; производи за пушачите и
кибрити

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - млеко и млечни производи
(210) TM 2008/17

(220) 10/01/2008
(442) 31/08/2008

(210) TM 2008/59

(220) 18/01/2008
(442) 31/08/2008

(731) Миле Ѓошевски;
Милчо Узунов and
Томислав Которчевиќ
бул. Партизански одреди 99-1/2,
1000 Скопје, MK;
ул. 50-та дивизија 30/7, 1000 Скопје, MK and
ул. Бошко Буха 18б, 1000 Скопје, MK

(731) Gap (ITM) Inc
2 Folsom Street, San Francisco, CA 94105, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје

GAP

(540)
(551) индивидуална
(510, 511)
(591) бела, црвена, сина и сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - изнајмување рекламен простор,
огласување (рекламирање), рекламирање по пат
на телевизија
кл. 38 - емитување телевизиски програми,
кабловска телевизија, сателитска телевизија,
новински агенции, телевизиски емисии
(210) TM 2008/26

(220) 15/01/2008
(442) 31/08/2008

(731) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH
Max-Born-Strasse 4 22761 Hamburg, DE

Trgovski marki

кл. 3 - парфеми; мириси; козметика; етерични
масла; лосиони за коса; препарати за заштита од
сонце; препарати за сончање; гелови за бањање;
масла за бањање; пудри за бањање; сапуни;
дезодоранси; гелови за туширање; шампони;
лосиони за чистење лице; пудри за лице; сапуни
за кожа; навлажнувачи за кожа; лосиони за тело;
политури за нокти; балзам за усни; сјај за усни;
кармин; мејк ап за лице; мејк ап за очи
кл. 4 - свеќи
кл. 9 - очни помагала; монокли; очила за сонце;
очила; стакла за очила; очила за читање;
препишани очила; заштитни очила; делови,
опрема и ацесоари за очни помагала; монокли;
очила за сонце; очила; стакла за очила; очила за
читање; рамки; кутии; гајтани; држачи за на уво;
околувратни држачи за очила; ланчиња за очила;
заменливи леќи; делови од наочари за на нос;
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сунѓерести ленти; кутии за очила и контакт леќи;
магнетски шифрирани картички и картички кои
содржат интегрирано коло, имено, смарт картички
кои содржат прогамирање кое се користи за
купување роба и услуги; преснимани компакт
дискови со музика

(510, 511)
кл. 18 - патни торби; торби за носење; рачни
ташни; торби за плажа; цилиндрични торби;
торби за капење; спортски торби; торби; ранци;
ташни; паричници; ученички торби; акт ташни;
актовки; куфери; кутии за клучеви; чадори; кутии
за козметика; торби за пелени; носачи за бебиња;
ремени; торби за пелени

кл. 14 - часовници и хронометарски инструменти
и делови за истите; хронометри; саати; џебни
саати; штоперици; ѕидни часовници; делови,
опрема и ацесоари за хронометри; саати; џебни
саати; штоперици и ѕидни часовници; ремени
за саати; ремени за рачни саати; контејнери за
саати во форма на кутија; куќишта за механизми
на саати; кутии за накит; рамки за слики; накит;
скапоцености; скапоцени камења; значки; ташни;
токи; привезоци за клучеви; благородни метали;
козметички кутии за благородни метали
кл. 16 - производи од хартија; албуми за слики;
книги; кутии за складирање слики; пелени за една
употреба; пластични вреќи за пелени за една
употреба; перничиња за една употреба за масички
за менување пелени
кл. 24 - текстил и текстилни производи; платна
за кревети и бањи; чаршави; јоргани; набрани
чипки; крпи; завеси; текстилни ѕидни покривки;
перничиња; лигавчиња за подригнување; ткаени
навлаки за перничиња кои се менуваат; простирки
за менување пелени

кл. 25 - облека; капи; обувки; облека за бебиња;
навлаки за пелени; лигавчиња
кл. 35 - услуги за малопродажба; стимулативни
програми за картички за лојалност кој ги
промовираат малородажните услуги поврзани со
облека, модни додатоци и широк асортиман на
општи стоки; рекламирање; бизнис менаџмент;
бизнис администрација; канцелариски работи
(210) TM 2008/61

(442) 31/08/2008
(731) Gap (ITM) Inc
2 Folsom Street, San Francisco, CA 94105, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

кл. 26 - ацесори за коса
кл. 28 - игри, играчки и предмети за играње;
плишани играчки; играчки за капење; коритца
за играње; играчки; лулашки; бебешки висечки
играчки за креветчиња; бебешки седишта за
вежбање, имено скокачи и бебешки чинивчиња;
тропалки; простирки за играње кои содржат
бебешки играчки

GAP KIDS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 18 - патни торби; торби за носење; рачни
чанти; торби за плажа; цилиндрични торби; торби
за капење; спортски торби; торби; ранци; чанти;
паричници; ученички торби; акт чанти; актовки;
куфери; кутии за клучеви; чадори; кутии за
козметика; торби за пелени; носачи за бебиња;
ремени; торби за пелени

кл. 35 - услуги за малопродажба; стимулативни
програми за картички за лојалност кој ги
промовираат малородажните услуги поврзани со
облека, модни додатоци и широк асортиман на
општи стоки; рекламирање; бизнис менаџмент;
бизнис администрација; канцелариски работи
(210) TM 2008/60

кл. 25 - облека; капи; обувки; облека за бебиња;
навлаки за пелени; лигавчиња
кл. 35 - услуги за малопродажба; стимулативни
програми за картички за лојалност штој ги
промовираат малородажните услуги поврзани
со облека, модни додатоци и широк асортиман  
општи стоки; рекламирање; бизнис менаџмент;
бизнис администрација; канцелариски работи

(220) 18/01/2008
(442) 31/08/2008

(731) Gap (ITM) Inc
2 Folsom Street, San Francisco, CA 94105, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(220) 18/01/2008

(210) TM 2008/62

(220) 18/01/2008
(442) 31/08/2008

(731) Gap (ITM) Inc
2 Folsom Street, San Francisco, CA 94105, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)
(591) сина и бела
(551) индивидуална

TM 2008/60

BABY GAP
Trgovski marki

Glasnik,

(551) индивидуална

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје

(510, 511)
кл. 18 - патни торби; торби за носење; рачни
ташни; торби за плажа; цилиндрични торби;
торби за капење; спортски торби; торби; ранци;
чанти; паричници; ученички торби; акт чанти;
актовки; куфери; кутии за клучеви; чадори; кутии
за козметика; торби за пелени; носачи и ремени
за бебиња; ремени на носачи за бебиња и торби
за пелени
кл. 24 - текстил и текстилни производи; платна
за кревети и бањи; чаршави; јоргани; набрани
тантели; крпи; завеси; текстилни ѕидни покривки;
перничиња; лигавчиња за подригнување; ткаени
навлаки за перничиња што се менуваат; простирки
за менување пелени

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - парфеми; мириси; козметика; етеричнимасла;
лосиони за коса; препарати за заштита од сонце;
препарати за сончање; гелови за бањање;
масла за бањање; пудри за бањање; сапуни;
дезодоранси; гелови за туширање; шампони;
лоснони за чнстење лице; пудри за лице; сапуни
за кожа; навлажнувачи за кожа; лосиони за тело;
политури за нокти; балзам за усни; сјај за усни;
кармин; мејк-ап за лице; мејк-ап за очи

кл. 25 - облека; капи; обувки; облека за бебиња;
навлаки за пелени; лигавчиња
кл. 28 - игри, играчки и предмети за играње;
плишани играчки; играчки за капење; коритца
за играње; играчки; лулашки; бебешки висечки
играчки за креветчиња; бебешки седишта за
вежбање, имено скокачи и бебешки чинивчиња;
тропалки; простирки за играње што содржат
бебешки играчки
кл. 35 - услуги за малопродажба; стимулативни
програми за картички за лојалност кој ги
промовираат малородажните услуги поврзани со
облека, модни додатоци и широк асортиман на
општи стоки; рекламирање; бизнис менаџмент;
бизнис администрација; канцелариски работи
(210) TM 2008/63
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(210) TM 2008/66

(220) 18/01/2008
(442) 31/08/2008

(731) Banana Republic (ITM) Inc
2 Folsom Street, San Francisco, CA 94105, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(220) 18/01/2008
(442) 31/08/2008

(731) Gap (ITM) Inc
2 Folsom Street, San Francisco, CA 94105, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - очни помагала; монокли; очила за сонце;
очила; стакла за очила; очила за читање;
препишани очила; заштитни очила; делови,
опрема и ацесоари за очни помагала; монокли;
очила за сонце; очила; стакла за очила; очила за
читање; рамки; кутии; гајтани; држачи за на уво;
околувратни држачи за очила; ланчиња за очила;
заменливи леќи; делови од наочари за на нос;
сунѓерести ленти; кутии за очила и контакт леќи;
магнетски шифрирани картички и картички кои
содржат интегрирано коло, имено, смарт картички
кои содржат програмирање што се користи за
купување роба и услуги; преснимани компакт
дискови со музика

(591) темно кафена, црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 - облека; капи; обувки
(210) TM 2008/65

(220) 18/01/2008
(442) 31/08/2008

(731) Banana Republic (ITM) Inc
2 Folsom Street, San Francisco, CA 94105, US

Trgovski marki

(210) TM 2008/67

(220) 18/01/2008
(442) 31/08/2008

(731) Banana Republic (ITM) Inc
2 Folsom Street, San Francisco, CA 94105, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
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(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 - облека; капи; обувки; облека за деца; облека
за бебиња; навлаки за пелени и лигавчиња
(210) TM 2008/70

(220) 18/01/2008
(442) 31/08/2008

(731) Banana Republic (ITM) Inc
2 Folsom Street, San Francisco, CA 94105, US

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 14 - часовници и хронометарски инструменти
и делови за истите; хронометри; саати; џебни
саати; штоперици; ѕидни часовници; делови,
опрема и ацесоари за хронометри; саати; џебнн
саати; штоперици и ѕидни часовници; ремени
за саати; ремени за рачии саати; контејнери за
саати во форма на кутија; куќишта за механизми
на саати; кутии за накит; рамки за слики; накит;
скапоценостн; скапоцени камења; значки; чанти;
токи; привезоци за клучеви; благородни метали;
козметички кутии за благородни метали
(210) TM 2008/68

(220) 18/01/2008

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

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - услуги за малопродажба; стимулативни
програми за картички за лојалност кој ги
промовираат малородажните услуги поврзани
со облека; модни додатоци и широк асортиман
општи стоки; рекламирање; бизнис менаџмснт;
бизнис администрација; канцелариски работи

(442) 31/08/2008
(731) Banana Republic (ITM) Inc
2 Folsom Street, San Francisco, CA 94105, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2008/78

(220) 22/01/2008
(442) 31/08/2008

(731) Altinyildiz Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikalari
Anonim Sirketi Yeni Bosna Koyu
Koyalti Mevkii, Bakirkoy, Instanbul, TR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 18 - патни торби; торби за носење; рачни
чанти; торби за плажа; цилиндрични торби; торби
за капење; спортски торби; торби; ранци; чанти;
паричници; ученички торби; акт чанти; актовки;
куфери; кутии за клучеви; чадори; ремени за
носачи за бебиња; торби за пелени

NETWORK BY ALTINYILDIZ
(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2008/69

(220) 18/01/2008
(442) 31/08/2008

(731) Banana Republic (ITM) Inc
2 Folsom Street, San Francisco, CA 94105, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

TM 2008/68

кл. 18 - преработена или сурова кожа и животинска
кожа; вештачка кожа, јарешка кожа, кожа за
обложување, преработена кожа, непреработена
кожа и кожа што се употребува за изработка
на облека, чевли, мебел, книговезничарство
и седларство; животинска кожа; производи
изработени од кожа, имитација на кожа или други
материјали што не се вклучени во другите класи;
чанти, спортски торби, куфери, патнички торби,
паричници, папки, торби со ремени за носење
бебиња, сандаци и кутии од кожа или јарешка
ќожа, футрола (кутија) за чековна книшка,
футроли за картички, празни тоалетни торби,
празни торби за алат, футроли за клучеви од
кожа, паричници за монети, торби за документи,

Trgovski marki

Glasnik,

акт чанти, кесе за пари, торби, ранци, торби за
пазар и школски торби; чадори, чадори за сонце
и плажа, сонцебрани, стапови за пешачење;
камшици, узди, седла, ремени за седла и кожни
узенгии; црево за правење колбаси; вештачки
црева за правење на колбаси и салами
кл. 24 - ткаенини за текстилна употреба; неткаен
текстилен материјал; ткаенини од стаклени
влакна за текстилна употреба; ткаенини што не
пропуштаат плин за аеростатски балони; ткаенини
што имитираат животинска кожа; постави
(ткаенини); гумирано платно; филтрирачки
текстилни ткаенини; завеси; туш завеси рд текстил
или пластика; платно за покуќнина; чаршави за
маса (не од хартија); салфетки за маса од текстил;
прекривки за кревети; чаршави (текстил); навлаки
за перници; навлаки за перничиња и навлаки за
јоргани, текстилни навлаки за мебел, салфети од
текстил, ќилим за молеже од текстил, прекривка
за кревет од хартија; јоргани, ќебиња; руба за
капење (освен облека); крпи од текстил; ѕидни
тапети од текстилен материјал; џебни шамичиња
од текстил; шамичиња за симнување на шминка
од текстил; знамиња (не од хартија), етикети од
ткаенииа; торби за облека за перење направени
од текстил што не се вклучени во другите класи,
бисаѓи направени од текстил што не се вклучени
во другите класи
кл. 25 - облека направена од сите видови  
материјали освен заштитните (долна облека и
горна облека); облека направена од трико, крзно и
кожа; спортска облека; облека за капење и плажа;
долна облека, ракавици (облека); чорапи; обувки;
чевли, чизми, полу-чизми, сандали, влечки и нивни
делови, спортски чевли и крампони за спортски
чевли, делови за чевли поточно потпетици,
потпетици, горни делови на обувки; капи; шапки,
капи, беретки; облека за бебиња; пелени за
бебиња од текстил, шамичиња за бебиња од
текстил, прекривки за бебиња (текстил), долна
облека за бебиња, најлонски пелени, лигавчиња
за бебиња (не се од хартија); врска, вратоврска,
шамии за врат, шалови, шамии, крагни за фустани,
манипули, муфови, ленти за глава, манжетни
(облека); колани (облека), аски, нараменици
(облека), затегнувачи од еластична ткаенина
кл. 35 - маркетинг; бизнис менаџмент; бизнис
администрација;
канцелариски
работи;
малопродажни услуги, посредување во полза на
други за различни производи што не се достапни
за потрошувачите на вообичаен начин и купување
на тие производи
(210) TM 2008/79

(220) 22/01/2008
(442) 31/08/2008

(731) Altinyildiz Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikalari
Anonim Sirketi Yeni Bosna Koyu
Koyalti Mevkii, Bakirkoy, Instanbul, TR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

Trgovski marki
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(540)

FABRIKA ALTINYILDIZ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 18 - преработена или сурова кожа и животинска
кожа; вештачка кожа, јарешка кожа, кожа за
обложување, преработена кожа, непреработена
кожа и кожа што се употребува за изработка
на облека, чевли, мебел, книговезничарство
и седларство; животинска кожа; производи
изработени од кожа, имитација на кожа или други
материјали што не се вклучени во другите класи;
чанти, спортски торби, куфери, патнички торби,
паричници, папки, торби со ремени за носење
бебиња, сандаци и кутии од кожа или јарешка
ќожа, футрола (кутија) за чековна книшка,
футроли за картички, празни тоалетни торби,
празни торби за алат, футроли за клучеви од
кожа, паричници за монети, торби за документи,
акт чанти, кесе за пари, торби, ранци, торби за
пазар и школски торби; чадори, чадори за сонце
и плажа, сонцебрани, стапови за пешачење;
камшици, узди, седла, ремени за седла и кожни
узенгии; црево за правење колбаси; вештачки
црева за правење на колбаси и салами
кл. 24 - ткаенини за текстилна употреба; неткаен
текстилен материјал; ткаенини од стаклени
влакна за текстилна употреба; ткаенини што не
пропуштаат плин за аеростатски балони; ткаенини
што имитираат животинска кожа; постави
(ткаенини); гумирано платно; филтрирачки
текстилни ткаенини; завеси; туш завеси рд текстил
или пластика; платно за покуќнина; чаршави за
маса (не од хартија); салфетки за маса од текстил;
прекривки за кревети; чаршави (текстил); навлаки
за перници; навлаки за перничиња и навлаки за
јоргани, текстилни навлаки за мебел, салфети од
текстил, ќилим за молеже од текстил, прекривка
за кревет од хартија; јоргани, ќебиња; руба за
капење (освен облека); крпи од текстил; ѕидни
тапети од текстилен материјал; џебни шамичиња
од текстил; шамичиња за симнување на шминка
од текстил; знамиња (не од хартија), етикети од
ткаенииа; торби за облека за перење направени
од текстил што не се вклучени во другите класи,
бисаѓи направени од текстил што не се вклучени
во другите класи
кл. 25 - облека направена од сите видови  
материјали освен заштитните (долна облека и
горна облека); облека направена од трико, крзно и
кожа; спортска облека; облека за капење и плажа;
долна облека, ракавици (облека); чорапи; обувки;
чевли, чизми, полу-чизми, сандали, влечки и нивни
делови, спортски чевли и крампони за спортски
чевли, делови за чевли поточно потпетици,
потпетици, горни делови на обувки; капи; шапки,
капи, беретки; облека за бебиња; пелени за
бебиња од текстил, шамичиња за бебиња од
текстил, прекривки за бебиња (текстил), долна
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облека за бебиња, најлонски пелени, лигавчиња
за бебиња (не се од хартија); врска, вратоврска,
шамии за врат, шалови, шамии, крагни за фустани,
манипули, муфови, ленти за глава, манжетни
(облека); колани (облека), аски, нараменици
(облека), затегнувачи од еластична ткаенина
кл. 35 - маркетинг; бизнис менаџмент; бизнис
администрација;
канцелариски
работи;
малопродажни услуги, посредување во полза на
други за различни производи што не се достапни
за потрошувачите на вообичаен начин и купување
на тие производи
(210) TM 2008/99

(210) TM 2008/124

(220) 06/02/2008
(442) 31/08/2008

(731) UNILEVER N.V.
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

AXE JET

(220) 30/01/2008
(442) 31/08/2008

(731) BASF SE
Carl-Bosch-strasse 38,
Ludwigshafen am Rhein, DE

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - сапуни; парфимерија, етерични (основни)
масла, козметика; колонски води, тоалетна вода,
парфимирани спрејови за тело; масла, креми
и лосиони за кожата; пена за бричење, гел за
бричење, лосиони за пред и после бричење; талк
пудра; препарати за бања и туширање; лосиони
за коса; пасти за заби; немедицински средства за
миење на устата; дезодоранси; анти-перспиранти
за лична употреба; немедицински тоалетни
прeпарати

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

СТРАТОС
(551) индивидуална

(210) TM 2008/125

(510, 511)
кл. 5 - пестициди, особено препарати за
уништување бактерии, фунгициди, хербициди,
инсектициди
(210) TM 2008/101

(220) 30/01/2008
(442) 31/08/2008

(731) VINDIJA d.d.
Medjimurska 6, HR-42000 Varazdin, HR

(220) 06/02/2008
(442) 31/08/2008

(731) BASF SE
Carl-Bosch-strasse 38,
Ludwigshafen am Rhein, DE
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

КОЛИС

(540)
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - пестициди, особено препарати за
уништување бактерии, фунгициди, хербициди,
инсектициди
(210) TM 2008/129
(591) црна, бела, светло кафена и жолто-кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - свежо сирење

TM 2008/99

(220) 11/02/2008
(442) 31/08/2008

(731) KABUSHIKI KAISHA MOLTEN
(also known as MOLTEN CORPORATION)
1-8, Yokogawa - Shinmachi, Nishi - ku,
Hiroshima - shi, Hiroshima - ken, JP
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

Trgovski marki

Glasnik,

(540)
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(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

VOX

кл. 18 - торби и други производи; вклучени во
класа 18
кл. 28 - топки за игри, имено, топки за одбојка,
кошарка, фудбал, ракомет, американски фудбал,
топки за рагби фудбал, ватерполо топки, меки
топки (за безбол), други топки за игри или
спортови; гимнастички и спортски производи;
играчки; вклучени во интернационалната класа
28
(210) TM 2008/141

(220) 13/02/2008
(442) 31/08/2008

(731) Горан Атанасовски
ул. Салвадоре Аљенде бр.60, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) црна, бела, црвена, жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - брошури, весници, календари, картонски
производи, каталози, книги, листови /хартиени
производи/, обвивки, корици /хартиени производи/,
печатарски производи, печатен материјал,
печатење,
плакати
/постери/,
публикации,
разгледници,
хартија,
печатени
работи,
фотографии
кл. 39 - организирање патувања, автобуски
превоз, воздушен превоз, организирање излети,
организирање крстосувања, превоз на патници,
резервации на патувања, резервации за превоз,
придружба на патници, резервирање места,
туристички агенции, туристички излети, упатства
за превоз
кл. 41 - телевизиски програми - продукција на
радио и телевизиски програми
кл. 42 - веб страници, креирање и одржување веб
страници
кл. 43 - хотелски резервации (услуги за
резервирање хотели), хотелски услуги, мотели
(услуги на мотели), резервирање привремено
сместување, резервирање хотели, сместување,
резервирање преку интернет
(210) TM 2008/158

(220) 15/02/2008
(442) 31/08/2008

(731) Vox R & D Limited
First Floor, St Giles House 15/21 Victoria Road,
Bletchley, Milton Keynes, Bucks MK2 2NG, UK

Trgovski marki

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - музички апарат (различен од музички
инструменти);
засилувачи;
засилувачи
за
употреба со музички апарат; засилувачи за
употреба во автомобили заради забава; аудио и
дигитални засилувачи; електрични засилувачи на
звук; електрични кабли за музички засилувачи;
електронски и електрични акустични засилувачи;
засилувачи за гитара; засилувачи за слушалки;
интегрални аудио засилувачи; засилувачи за
клавијатура; засилувачи на снага и на излезниот
сигнал; уреди за енергетско напојување
на засилувачи; стереофонски засилувачи;
преносливи засилувачи за гитара; засилувачи на
звук; машини за диктирање; ДВД плеери; звучници;
фонографи; стерео приемници; ѓрамофони;
касетофони; видео рекордери; засилувачи на
звук; аудио звучници; стерео приемници, уреди
за бирање канали, засилувачи, звучници; плеери
за аудио и видео ленти; уреди за наснимување  
аудио и видео ленти; машини за одговорање на
телефонски повици; стерео уреди за бирање
канали; ротациони плочи (дел од грамофон);
уреди за наснимување на видео касети; плеери
на видео дискови; видео рекордери; педали за
постигнување ефекти; педали за јачина на звукот;
педали за постигнување „wah wah” ефект; ножни
прекинувачи; кабли и проводници за автомобили;
и делови и елементи за сите горенаведени
производи
кл. 15 - гитари; електрични гитари, електрични
конекторсќи кабли за гитари кои се поврзани со
засилувачи; заштитни обвивки за гитари и делови
и елементи за гитари
кл. 25 - маици со куси ракави, пуловери, капи
кл. 37 - одржување и сервисирање електрична и
електронска опрема; одржување и сервисирање  
музички инструменти; одржување и сервисирање  
засилувачи, звучници, педали за постигнување
ефект, педали за јачина на звукот, педали
за постигнување „wah wah” ефекти и ножни
прекинувачи
(210) TM 2008/166

(220) 18/02/2008
(442) 31/08/2008

(731) ДПТУ КОРО КОМПАНИ ДОО - Конимекс и други
Друштво за производство, трговија и услуги
ул. Првомајска-9 бр. 10 1000 Скопје, MK
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(540)

(210) TM 2008/178

(220) 19/02/2008
(442) 31/08/2008

(591) зелена и бела

(731) ДПТУ КОРО КОМПАНИ ДОО - Конимекс и други
Друштво за производство, трговија и услуги
ул. Првомајска-9 бр. 10 1000 Скопје, MK

(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 1 - хемиски производи за индустријата,
науката, фотографиите,  како и за земјоделието,
градинарството и шумарствбто, сурови вештачки
смоли, сурови пластични материи, вештачки
ѓубриња, смеши|за гаснење пожар, препарати за
калење и заварување метали, хемиски производи
за козервирање прехранбени производи, материи
за штавење, адхезиви (лепливи материи)
наменети за индустријата
кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметични производи, лосиони
за коса, препарати за нега на забите

(591) зелена, бела, црна, црвена, жолта, розова и
портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметични производи, лосиони
за коса, препарати за нега на забите

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели; диетски
супстанции што не користат во медицината,
храна за бебиња, фластери, материјали за завои,
материјали за пломбирање заби и забарски
смоли, средства за дезинфекција, препарати за
уништување штетници, фунгициди, хербициди

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќек, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жито, леб, призводи од тесто и слатки, сладолед;
мед, меласа; квасец, прашокза печење, сол, сенф;
оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

кл. 11 - апарати за осветлување, греење,
производство на пареа, варење (готвење),
ладење, сушење, вентилација, снабдување со
вода и за санитарни намени
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, змрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти,
јајца, млеко и млечни производи, масло и масти
за јадење
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќек, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жито, леб, призводи од тесто и слатки, сладолед;
мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол,
сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз
кл. 31 - земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнени производи што не се опфатени
со другите класи, животни (живи), свежо овошје и
зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна
за животни, пивски слад

кл. 31 - земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнени производи што не се опфатени
со другите класи, животни (живи), свежо овошје и
зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна
за животни, пивски слад
(210) TM 2008/179

(220) 19/02/2008
(442) 31/08/2008

(731) ДПТУ КОРО КОМПАНИ ДОО - Конимекс и други
Друштво за производство, трговија и услуги
ул. Првомајска-9 бр. 10 1000 Скопје, MK
(540)

кл. 32 - пиво, минерална вода и сода вода и други
безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалоци
кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражувања
што се однесуваат на истите; услуги за индустриски
анализи и истражувања; проектирање и развој на
компјутерски хардвер и софтвер

(591) зелена и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - медицински чај
кл. 30 - чај
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(210) TM 2008/180

(220) 19/02/2008
(442) 31/08/2008

(731) NIPPON SODA CO., LTD.
2-1, Ohtemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JP
(740) Бајалски Димитар, адвокат
Ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр. 72/1-1 1000 Скопје
(540)

MOSPILAN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фунгициди за земјоделска и градинарска
употреба; инсектициди за земјоделска и
градинарска употреба; акарициди за земјоделска и
градинарска употреба; хербициди за земјоделска
и градимарска употреба; инсектициди за
контрола на термитите; препарати за уништување
штетници
(210) TM 2008/181

(220) 19/02/2008
(442) 31/08/2008

(731) NIPPON SODA CO., LTD.
2-1, Ohtemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JP
(740) Бајалски Димитар, адвокат
Ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр. 72/1-1 1000 Скопје
(540)

TOPSIN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фунгициди за земјоделска и градинарска
употреба
(210) TM 2008/183

(220) 19/02/2008
(442) 31/08/2008

(731) Johnson Controls Technology Company
915 East 32nd Street Holland, Michigan, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

JOHNSON CONTROLS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7 - машини и машински алати, имено, навојни
компресори; компресори на гас; компресори за
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фрижидери; компресори за воздух; вентили за
пумпи; четкички за динамо; динамо; електромотори;
магнетни и електрични дигалки; електромотори
и пропелери за магнетни и електрични дигалки;
машински спојници и преносни компоненти што
не се за копнени возила, конкретно, ремени и
лежишта
кл. 9 - акумулатори; електрични акумулатори
со можност за повторно полнење; акумулатори
кои се напојуваат со соларна енергија; полначи
за акумулатори; електрични и електронски
контролни системи за машини; електрични и
електронски контролни уреди за контролни
системи за управување со објекти, конкретно,
системи за греење, вентилација, климатизација,
ладење, напојување со енергија, осветле-ние,
дојава на пожар и безбедносен пристап, како и
нивни компоненти и заменски делови; машини и
инструменти за автоматска контрола на притисокот,
кои реаги-раат на температурата и притисокот
за греење и климатизација; апарат за мерење
и контрола, имено, електрични, електронски,
електромеханички и пневматски контролери,
сензори за контролери, термостати, хигростати;
уреди за активира-ње на вентилите, уреди за
побуда, автоматски вентили и пригушувачи;
безжични контролни уреди за набљудување
и контрола врз функционирањето на други
електронски уреди; уреди за безжична контрола
што се интегрирани во возила или преносни
примопредаватели, за активирање на уреди за
отворање гаражни врати, порти, брави на влезни
врати, внатрешно и надворешно осветление,
безбедносни системи, системи за греење и
ладење, системи за напојување и електрични
уреди; електричен систем за контрола кој користи
далечински предавател што содржи предаватели
кои може да се насочуваат, интерфејс шеми за
возила, шеми за светилки, шеми за склопки, шеми
за контрола на вклучувањето, шеми за приклучни
светилки и индикатори на положбата на гаражните
врати; електрични системи за внатрешноста на
копнените возила, што се состојат од прекинувачи,
контакти, соленоиди, вентили и релеа за употреба
во системите за внатрешно и надворешно
осветление, подесување на седиштата, контрола
врз климата, безбедноста, функционирањето на
вратите и прозорците, подесување на огледалата;
компјутерски и софтвер за оперативен систем
за работа на самото место, со дале-чинско
управување и со користење на интернет,
наменети за функционирањето на системи за
автоматска контрола на згради, имено, системи
за греење, вентилација, климатизација, ладење,
напојување со енергија, осветление, дојава на
пожар и безбедносен пристап за индустриски,
комерцијални и владини објекти; аудио системи и
компоненти за аудио системи, конкретно, звучници,
мерни претворувачи на периферија на звук, уреди
за наснимување глас и за „плејбек” репродукција,
уреди за репродукција на аудио ленти, пакети
за касети, уреди за засилување на звук, уреди
за корекција на звук и уреди за репродукција на
звучни дискови; системи за сателитска навигација
од видот на систем за глобално одредување

TM 2008/183

104 Glasnik, 15/4, str. 63-141, avgust 2008 Skopje

на положбата; електрични компаси за правец
наменети за возила; системи за забава наменети
за возила, што се состојат од фиксни, отстранливи
и меѓусебно заменливи комбинации на контролни
единици од видот на контрола за дефинирање
на радио станици или аудио и видео контролни
уреди вградени во таблата со инструменти, високо
поставени конзоли, подни конзоли и во задните
делови на седиштата; електронски модуларни
системи за возила, што се достапни како уред и
се составени од меѓусебно заменливи енергетски
и неенергетски шеми, имено, високо поставени
системи за возила, како и модули, конкретно,
визири за сонце, држачи за раце, високо
поставени конзоли, високо поставени системи за
склади-рање и подлошки за глава; електронски
модуларни системи за автомобили достапни
како уреди и составени од меѓусебно заменливи
енергетски и неенергетски шеми, конкретно, радио
уреди, уреди за звучна и видео репродукција,
уреди за играње, уреди за репродукција со помош
на ЦД, ДВД и МПЗ, уреди за навигација, уреди за
системи за глобално одредување на положбата,
електронски компаси, џебни светилки со повторно
полнење, компјутери, мобилни телефони, уреди
за безжична комуникација, алармни системи,
стартери, уреди за засилување, звучници,
енергетски претворувачи, уреди за прочистување
на воздухот и уреди за откривање радари; опрема
за набљудување на притисокот во пневматиците,
именo уреди за визуелно прикажување, сензори за
тркала и звучни системи за дојава, како и делови
за сите горенаведени производи; електрични
релеа; електромагнетни соленоидни вентили;
пригушувачи за печки на електромоторен погон;
автоматски   електрични прекинувачи, конкретно
пневматски прекинувачи   (склопки), пловни
(подвижни) прекинувачи, вакумски прекинувачи и
прекинувачи за влажност; електронски вентили за
контрола на гас или флуиди; сензори за опрема за
греење, вентилација, климатизација, осветление
и ладење
кл. 11 - апарат за контрола на животната
средина, имено, уреди за греење, вентилација и
климатизација, грејни пумпи, преносливи уреди
за ладење на самото место, кон-дензаторски
уреди кои се ладат со воздух и вода, уреди за
управување со воздух и за одвлажнување на
воздухот; евапоратори за ладење; сепаратори
за чистење и прочистување на воздухот, опрема
за правење снег, имено, цевководи под притисок за подземна вода и за компримиран воздух,
уреди за ладење на воздухот, кои се достапни
како уреди и резервни делови за истите; црева и
спојници за ладилни-ци; грејна опрема, конкретно,
печки за греење; горилници на гас, топлински
изме-нувачи, вентилациона опрема, конкретно,
издувни вентилатори; апарат за клима-тизација и
опрема за ладење, имено, уреди за ладење кои
се состојат од вентила-тори, чилери, разладни
калеми, прскалки и пумпи; вентили кои се користат
во системите за ладење; немеханички сепаратори
за масло или средства за ладење
кл. 12 - автомобилски модуларен систем за
внатрешно дотерување, достапно како уред,
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составен од меѓусебно заменливи модели
за дотерување што се закачуваат или се
поврзуваат со потпорен елемент на вратите,
подот, седиштата, товарниот простор и таблата со
инструменти; складишни системи за возила, што
се состојат од уреди за преградување, подови со
преградни елементи, кошници, оддели и канти за
создавање складишен простор во возилата заради
сместување предмети; внатрешна седишна
опрема за возила и делови за истите, конкретно,
потпирачи за грб, потпирачи за глава, како и
механичко-пневматски и електромеханички уреди
што се поставуваат во седиштето на возилата и
делови за истите, конкретно, потпирачи за грб,
потпирачи за глава; потпирачи за раце и маси
за монтажа во возилото; визири за сонце што се
монтираат на возилата
кл. 35 - деловен менаџмент и консултации за
менаџмент во областа на управувањето со објекти
имено управување со функционирањето на
системите, управување со деловни информации
наменети
за
индустриски,
комерцијални,
образовни, институционални и владини објекти,
консултации во врска со деловни информации;
услуги за деловен менаџмент и консултации за
индустриски, комерцијални и владини објекти
во областа на локацијата на работните места,
канцеларискиот простор и персоналот; услуги
за деловни консултации; услуги за деловни
консултации, конкретно, изготвување анализи на
пазарот насочени кон максимално зголемување
на недвижните средства и услуги за консултација
во врска со користење на просторот во областа на
деловното работење, конкретно, воспоставување
стандардни насоки за користење на просторот,
спецификации за мебел и материјал; услуги
за деловни консултации, конкретно, анализа,
планирање и следење на инвестициите во
ресурсите за наменски значајни програми што се
користат во контролните системи за управување
со системи за автоматска контрола на опремата за
греење, вентилација, климатизација, осветление
и заштита од пожар; услуги за управување со
системи; услуги за управување со системи што
се однесуваат на одржување, поправка, контрола
на животната средина, чистење, заштита и
безбедност на згради, внатрешна поделба на
канцеларии, објекти и опрема за згради; преселба
на деловните активности и избор на персонал,
конкретно, регрутација и поставување кадри;
услуги за поддршка на клиентите во областа
на управувањето со системи; обезбедување
поддршка на клиентите и услуги за решавање на
поплаки во областа на управувањето со системи
преку електронски, телефонски и безжични
средства; услуги за управување со енергија,
конкретно, информациски услуги за управување
на користењето на енергијата
кл. 36 - услуги за управување со недвижен
имот; услуги за посредување за недвижен имот,
услуги за финансиско планирање иуправување
со финансиски ресурси за индустриски,
комерцијални и владини објекти; услуги за
управување со сопственоста врз недвижен имот
за индустриски, комерцијални и владини објекти;
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услуги за изнајмување и управување со процесот
на изнајмување за индустриски, комерцијални
и владини објекти; услуги за финансирање
во областа на системите за контрола на
управувањето со објекти, конкретно, системи за
греење, вентилација, климатизација, ладење,
напојување со енергија, осветление, дојава на
пожар и безбедносен пристап
кл. 37 - поставување, одржување и поправка на
системи за контрола на животната средина за
згради; поставување, одржување и поправка на
системи за обезбедување на греење, вентилација,
климатизација, ладење, напојување со енергија,
осветление, дојава на пожар и безбедносен
пристап за индустриски, комерцијални, владини
објекти; поставување, одржување и поправка на
системи за ладење, системи за откривање и дојава
на пожар, системи за безбедносен пристап, како
и компјутерски софтверски системи за контрола
на управувањето со објекти; услуги за градежен
менаџмент, конкретно, надзор над изградбата и
реновирањето на објектите; услуги за градежен
менаџмент, конкретно, надзор над изградбата
и реновирањето на индустриски, комерцијални
и владини објекти; одржување на суштинските
услови на животната средина во индустриски,
комерцијални и владини објекти; советодавни
услуги што се однесуваат на домарски услуги
кл. 40 - услуги за производство за други лица,
во областа на акумулаторите; автомобил-ска
внатрешна опрема, имено, системи за седишта,
контрола на климата, елек-тронско внесување
податоци и забава и нивни делови; стандардни
производни ус-луги за други, во областа на
акумулатори, автомобилска внатрешна опрема,
сис-теми за седишта, контрола на климата,
системите за електронско внесување на податоци
и забава и нивни делови; услуги за производство
за други, за системи за обезбедување на
греење, вентилација, климатизација, ладење,
напојување со енергија, осветление, дојава на
пожар и безбедносен пристап за индустриски, комерцијални и владини објекти и делови за истите;
производство и склопување на автомобилски
делови за други лица
кл. 41 - услуги за обука и образование во вид
на наставни часови и семинари, во областа на
акумулаторите; услуги за обука и образование во
вид на наставни часови и се-минари, во областа
на автомобилските внатрешни системи; услуги за
обука и об-разование во вид на наставни часови
и семинари, во областа на системите за грее-ње,
вентилација, климатизација, ладење, напојување
со енергија, осветление, доја-ва на пожар и
безбедносен пристап
кл. 42 - услуги за инженеринг и проектирање за
други, во областа на системите за обез-бедување
на греење, вентилација, климатизација, ладење,
напојување со енергија, осветление, дојава
на пожар и безбедносен пристап; услуги за
архитектонско проектирање; услуги за менаџмент
со помош на систем достапен преку централен
компјутер („online”), кој ќе им овозможи на
корисниците далечинско следење на системите
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за
обезбедување
греење,
вентилација,
климатизација, ладење, напо-јување со енергија,
осветление, дојава на пожар и безбедносен
пристап;
обезбедување
на
привремено
користење „online” софтвер што не може да се
симне од мрежа, за употреба во управувањето
со бази на податоци во областа на недвижниот
имот; консултантски услуги кои се однесуваат на
користење згради, имено, консултантски услуги
во врска со проектирањето на инфраструктурни
системи за згради, планирање на згради и
инфраструктурни системи за згради, нивелирање
на локацијата, конкретно, премер и инженеринг,
изведбен проект, градежен инженеринг, градежни
стандарди, системи за градежен менаџмент,
конкретно, проектирање и изведба на „online”
компјутерски софтверски системи и интеграција
на компјутерски системи и автоматизирање на
функционирањето на зградите, информатичка
технологија за згради, здрава и безбедна животна
средина во зградите, режимот на работа (услови
на средината) во зградите, квалитетот на животната средина во зградите; проектирање компјутерски
софтверски системи за контрола на управувањето
со објектите
(210) TM 2008/201

(220) 22/02/2008
(442) 31/08/2008

(731) NOPCO PAPER TECHNOLOGY HOLDING AS
Graturedveien 13 3003 Drammen, NO
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ
бул. „Кочо Рацин” бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
(540)

NOPCO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 - хемиски производи за индустријата,
науката, фотографиите, како и за земјоделството,
градинарството и шумарството, сурови вештачки
смоли, сурови пластични материи, вештачки
ѓубриња, смеши за гасење пожар, препарати за
калење и заварување метали, хемиски производи
за конзервирање прехрамбени производи,
материи за штавење, адхезиви (лепливи материи)
наменети за индустријата
(210) TM 2008/212

(220) 26/02/2008
(442) 31/08/2008

(731) TORREFAZIONE IONIA S.p.A.
95014 Giarre (CT), Vialle dello Ionio, 52, IT
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
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(540)

пластични материјали (во форма на прав, течност
или тесто), ѓубриња (природни и вештачки),
смеси за гаснење на пожари, хемиски производи
за калење и заварување, хемиски производи за
конзервирање намирници, материи за штавење,
лепливи супстанции наменети за индустријата
кл. 11 - инсталации за осветлување, греење,
производство на пареа, готвење, ладење, сушење,
вентилација, водоводни и санитарни инсталации

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

(210) TM 2008/229

(510, 511)

(442) 31/08/2008

кл. 30 - кафе и замена за кафе
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремено сместување, како и други услуги што
се опфатени со таа класа
(210) TM 2008/215

(220) 29/02/2008

(220) 27/02/2008

(731) Фармасвис дооел
ул. Лондонска бр. 19/3/6 Скопје 1000, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(442) 31/08/2008
(731) Umbro International Limited
5400 Lakeside Cheadle, Cheshire SK8 3GQ, GB
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

ГРИЖИ СЕ ЗА СВОЕТО СРЦЕ
(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди

UMBRO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 18 - торби, големи патнички торби, ранци,
големи ранци, багаж, паричници, чанти, актчанти
и чадори

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

кл. 25 - артикли за облекување, обувки и шапки

кл. 16 - хартија, картон и производи од нив што
не се опфатени со другите класи; печатени
работи; книговезнички материјал; фотографии;
канцелариски материјал; лепила за канцелариска
и куќна употреба; материјали што ги користат
уметниците, сликарски четки, машини за пишување
и канцелариски прибор (освен мебел), материјали
за обука и настава (освен апарати); пластични
материјали за пакување што не се опфатени со
другите класи; печатарски букви; клишиња

кл. 28 - артикли за спортување и гимнастика,
направи за спортски тренинзи; делови и
приклучоци за истите; фудбали, топки за рагби,
топки за спортови, рекети и спортски торби
(210) TM 2008/224

(220) 28/02/2008
(442) 31/08/2008

(731) Celite Corporation
130 Castillian Drive Santa Barbara, CA 93117, US
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(210) TM 2008/233

(220) 03/03/2008
(442) 31/08/2008

(540)

(731) GRUPPO LEPETIT S.r.l.
Viale Luigi Bodio 37/b, 20158 Milano, IT

CELITE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 - хемиски производи за индустријата, науката,
фотографијата,
земјоделието,
овоштарство,
шумарство, вештачки и синтетички смоли, сурови

TM 2008/215

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

RIFAFOUR
Trgovski marki
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(551) индивидуална

(591) жолта, светло сина и темно сина

(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 5 - фармацевтски производи
(210) TM 2008/242

(510, 511)
кл. 32 - безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје
и овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалоци

(220) 05/03/2008
(442) 31/08/2008

(731) Red.com, Inc.
P.O. Box 1389, Eastsound, WA 98245, US
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2008/244

(220) 06/03/2008
(442) 31/08/2008

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
ГУДАЛАТ ДОО Гостивар
ул. Илинденска бр. 165, MK
(740) АНДОНОСКИ  МИТКО, адвокат
ул.”Питу Гули” 70, 1000, Скопје

REDRAY

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - оптички и магнетно-оптички диск плеери
и рекордери (снимачи) за аудио, видео и
компјутерски податоци; празни оптички и
магнетно оптички дискови, снимени оптички и
магнетно-оптички дискови со музика, текстуални
податоци, неподвижни слики и играни филмови;
телевизиски; видео камери; дигитални фото
камери; компјутери; дигитални сателитски
радиодифузни системи, особено ресивери,
трансмитери и антени за сателитски пренос;
машини за видео игри за користење со телевизори;
кинематорафски машини и апарати со функции
на дигитален подвижен диск, имено камери
со функции на дигитален подвижен диск; диск
плеери со дигитален подвижен диск, рекордери
со дигиталне подвижен диок; дигитални камери
со функции на дигитален подвижен диск; системи
за навигација во возила со функции на дигитален
подвижен диск; празен дигитален подвижен диск
за снимање и репродукција на аудио, видео
аудиовизуелна,
текстуелна,
мултимедиум,
фотографска и графичќа содржина и снимање
и извршување на компјутерски програми и
податоци; телевизиски и видео монитори; екрани
за проекции
(210) TM 2008/243

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
ГУДАЛАТ ДОО Гостивар
ул. Илинденска бр. 165, MK

(540)

Trgovski marki

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје
и овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалоци
(210) TM 2008/245

(220) 06/03/2008
(442) 31/08/2008

(731) VINDIJA d.d.
Medjimurska 6, HR-42000 Varazdin, HR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

GI CONTROL

(220) 06/03/2008
(442) 31/08/2008

(740) АНДОНОСКИ  МИТКО, адвокат
ул.”Питу Гули” 70, 1000, Скопје

(591) жолта, светло сина и темно сина

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; месни
екстракти; конзервирано, сушено и варено овошје
и зеленчук; желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и
млечни производи; масти и масла за јадење
кл. 32 - пиво; минерални и газирани води и
други безалкохолни пијалоци; овошни пијалоци
и овошни сокови; сирупи и други препарати за
подготвување пијалоци
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(210) TM 2008/246

(220) 06/03/2008
(442) 31/08/2008
(731) Друштво со ограничена одговорност
„ДЖУНИ, P1998”
ул. Витоша бр. 36, општина Младост
Софија, BG
(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА, адвокат
Ул.”Васил Ѓоргов” бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - апарати и инструменти: научни,
поморски, геодетски, електрични фотографски,
кинематогравски,
оптички
за
мерење,
сигнализација, контрола /инспекција/, спасување
и настава, апарати за снимање, пренос и
репродукција на звук или слика; магнетски носачи
на податоци, дискови за снимање; автоматски
машини и механизми за апаратите што се
активираат со монети или жетони; регистар
каси; машини за сметање и опрема за обработка
на податоци и компјутери; апарати за гаснење
пожар
(210) TM 2008/249

(220) 07/03/2008
(442) 31/08/2008

(731) KAROLINA d.o.o.
Vukovarska cesta 209 a HR-31000 Osijek, HR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 37 - одржување и поправка на моторни цозила;
бензиски станици за возила [одржување и полнење
гориво]; вулканизација на гуми [гуми]; чистење  
возила; подмачкување   возила [замастување];
обработка за заштита од корозија; полирање  
возила, поправка на возила; одржување на
возила
(210) TM 2008/255

(731) Илија Ристовски
ул. Моцартова 47, 1000 Скопје, MK
(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје
(540)

(591) бела и зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 38 - сметачи (пренос на пораки и слики со
сметач) преку интернет
кл. 41 - игри за пари, разонода по пат на интернет,
организирање игри на среќа
(210) TM 2008/256

(591) црна, сива, златна, жолта и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, колач, слатки, бонбони, сладолед; мед,
сируп од меласа; квасец, прашок за печење; сол,
сенф, оцет, сосови (како мирудии), мирудии; мраз,
наполитанки, вафли
(210) TM 2008/254

(220) 11/03/2008
(442) 31/08/2008

(220) 11/03/2008
(442) 31/08/2008

(731) ИВАН ЦВЕТКОВСКИ
ул. Чедомир Миндеровиќ бр. 26 Скопје, MK
(740) ПАНДОРКА  КИМОВА, адвокат
ул. ‘’Васил Главинов” бр .3/1-1, 1000, Скопје
(540)

(220) 10/03/2008
(442) 31/08/2008

(731) Great Wall Motor Company Limited
2266 Chaoyang South Street, Baoding,
Hebei 071000, CN
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
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(591) маслинесто-зелена

(551) индивидуална

(554) тродимензионална

(510, 511)
кл. 29 - млеко и млечни производи; путер и
производи со путер; сирење и производи од
сирење; намази или паштети; млеко и производи
на база на јогурт, особено пијалоци од јогурт со
или без овошни состојки; млечни пијалоци (во кои
преовладува млеко); млечни пијалоци на база на
сирутка со или без додаток на овошје и сируп;
овошни пијалоци кои содржат млеко; масла за
јадење и масти; производи од соја (вклучени во
класата 29); јогурт со или без овошни состојки;
десерти и останати производи на база на млеко;
супи; сирутка, лактоза, овошни и протеински
концентрати за прехранбена индустрија; џемови,
компоти; конзервирано, сушено и варено овошје;
желеа

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 - вино
(210) TM 2008/257

(220) 11/03/2008
(442) 31/08/2008

(731) VINDIJA d.d.
Medjimurska 6, HR-42000 Varazdin, HR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

кл. 32 - безалкохолни пијалоци со намалено
учество на млеко и млечни компоненти; пијалоци
од сирутка со или без додаток на овошје и сирупи;
овошни пијалоци

(591) зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; месни
екстракти; конзервирано, сушено и варено овошје
и зеленчук; желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и
млечни производи, особено путер и производи од
путер; масла за јадење и масти
(210) TM 2008/258

(220) 11/03/2008
(442) 31/08/2008

(210) TM 2008/261

(442) 31/08/2008
(731) Трговско друштво на големо и мало
МИКЕИ-ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ,
Експорт-Импорт, Скопје
Скопје, MK
(540)

(731) MEGGLE AG
Megglestrase 6-12 83512 Wasserburg, DE

KAMNIK

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(220) 13/03/2008

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 13 - огнено оружје, муниција и проектили,
експлозиви, средства за огномет
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти,
јајца, млеко и млечни производи, масла и масти
за јадење

(591) бела и сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - млеко и млечни производи, особено јогурти
пијалоци од јогурт
(210) TM 2008/259

(220) 11/03/2008
(442) 31/08/2008

(731) MEGGLE AG
Megglestrase 6-12 83512 Wasserburg, DE
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

VITALITE
Trgovski marki

кл. 31 - земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнести производи што не се опфатени
со другите класи, животни (живи), свежо овошје и
зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна
за животни, пивски слад
кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалоци
кл. 33 - вино
кл. 35 - услуги и продажба на вино и големо со
вино и алкохолни пијалоци
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалоци;
привремено сместување

TM 2008/261
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(210) TM 2008/264

кл. 30 - замрзнати пекарски производи, производи
од жито, колач, слатки, сладолед

(220) 13/03/2008
(442) 31/08/2008

(731) ДППТ. Мега Трејд Душица и Други ДОО
Гостивар
ул. 125 Б.Б. Населба Малеарди, MK
(540)

(210) TM 2008/268

(220) 13/03/2008
(442) 31/08/2008

(731) Georg Gavrilovic
Ilica 8, HR-10000 Zagreb, HR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

BOSSE

(540)

MANDOLINA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 21 - куќни или кујнски апарати за домаќинство
кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо со
бела техника
(210) TM 2008/265

(220) 13/03/2008

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - шунка
(210) TM 2008/277

(442) 31/08/2008

(442) 31/08/2008
(731) Друштво за производство, трговија и услуги
КОЛА Душица ДООЕЛ извоз-увоз Скопје
ул. Качанички пат бб, MK

(220) 14/03/2008

(731) Universal City Studios LLLP
(Delaware limited liability limited partnership)
100 Universal City Plaza Universal City,
California 91608, US

(740) АНДОНОСКИ  МИТКО, адвокат

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје

ул.”Питу Гули” 70, 1000, Скопје
(540)

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - чоколадо, вафли, какао, брашно и
производи од жита, производи од тесто и слатки,
сладолед мед
(210) TM 2008/267

(220) 13/03/2008
(442) 31/08/2008

(731) Georg Gavrilovic
Ilica 8, HR-10000 Zagreb, HR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

GALED
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, сите видови
на конзервирани, неконзервирани и замрзнати
производи од истите; прехранбени намирници
од животинско потекло; месни екстракти;
конзервирано, сушено, варено и замрзнато овошје
и зеленчук; зеленчук

TM 2008/264

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - преснимани видео ленти, преснимани
видео дискови и преснимани ДВД-а, сите
долгометражни филмови, телевизиски програми
и музика; фотографски камери; очила за сонце;
декоративни магнети; програми за компјутерски
игри; кертриџи за компјутерски игри; касети за
компјутерски игри; кертриџи за видео игри; касети
за видео игри; подлоги за компјутерски мауси
(глувчиња); даунлодирачки филмови, телевизиски
програми, игри и музика
кл. 38 - комуникациски услуги, имено, телевизија,
кабелска телевизија, сателитска телевизија,
дигитална телевизија и услуги на емитување и
трансмисија на интерактивни програми
кл. 41 - продукција   и   дистрибуција   (освен  
преводи) на телевизиски  програми  и забава од
областа на акција, авантура, драма, комедија,
романса, научна фантастика, музика и мистерии;
продукција на филмови; услуги на забавни
паркови, обезбедување информации и он-лајн
забава од областа на движечки слики, филмови,
телевизија и забавни паркови преку глобална
комуникациска мрежа

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2008/280

(220) 15/03/2008
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(540)

(442) 31/08/2008
(731) АТАНАС КОЗАРЕВ
ул. Пандил Шишков бр. 4/19-Аеродром-Скопје,
MK

SIEGER
(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 9 - апарати и инструменти, сите за пронаоѓање
или анализирање на гасови или пареа; аларми за
заштита од гасови или пареа
(210) TM 2008/295

(220) 20/03/2008
(442) 31/08/2008

(731) Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140, D-53113 Bonn, DE
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
(591) светло кафена, зелена, црвена и сина
(551) индивидуална

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

(510, 511)
кл. 39 - транспортни услуги и организирање
патување
(210) TM 2008/282

(220) 17/03/2008
(442) 31/08/2008

(731) БЛИК МАК
ул. 16 Македонска бригада бр. 4/8 Скопје, MK

(591) темно сива и виолетова

(740) ТРЧКОВА СЛАВИЦА, адвокат
Ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бр.16/28
1000 Скопје

(510, 511)

(540)

(591) бела, темно сина и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - трговија на големо и мало со обични
метали и нивните легури, метални градежни
материјали, метални преносни конструкции,
метални материјали за железнички шини, жици
и кабли од обичен метал што не се електрични,
браварски производи, мали метални производи,
метални цевки, каси, производи од метал
(210) TM 2008/285

(220) 18/03/2008
(442) 31/08/2008

(731) Honeywell Analytics (Switzerland) GmbH
11 Wilstrasse, Uster, 8610, CH
(740) Бајалски Димитар, адвокат
Ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр. 72/1-1 1000 Скопје

Trgovski marki

(551) индивидуална
кл. 9 - апарати и инструменти научни, поморски,
геодетски,
фотографски,
кинематографски,
оптички, за вагање, мерење, сигнализација,
контрола (инспекција), спасување и настава;
апарати и инструменти за спроведување, прекин,
трансформирање, акумулирање, регулирање
или контролирање на електрицитет; апарати
за снимање, пренос, обработка и репродукција
на звук, слика или податоци; магнетски носачи
на податоци, автоматски машини и механизми
за апарати што се задвижуваат со парички или
жетони; сметачки машини; опрема за обработка
на податоци и компјутери; снимени и неснимени
носачи на податоци (вклучени во класата 9);
компјутерски програми (сочувани), електронски
сочувани податоци (можат да се преземат,
даунлодираат); електронски публикации (можат
да се преземат, даунлодираат)
кл. 16 - печатарски производи; фотографии;
канцелариски прибор (освен мебел); материјал за
настава и обука (освен апарати)
кл. 35 - огласување; водење работи; деловно
управување;
прибирање,
систематизација,
обработување и економска анализа на податоци
и информации во компјутерски бази на податоци;
услуги на продажба на мало (исто така по пат на
интернет и други комуникациски мрежи), во врска
со производите од класите 9 и 16
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кл. 36 - осигурување; финансиски   работи;
парични (монетарни)  работи; работи поврзани со
недвижности
кл. 37 - градежно конструирање; услуги на
инсталирање (инсталациони услуги); поправање
и одржување компјутери и телекомуникациска
опрема
кл. 38 - телекомуникациски услуги, услуги на
информациони агенции;   услуги на изнајмување
телекомуникациска
опрема;
услуги
на
информирање во областа на телекоминикациите
кл. 42 - научни и технолошки  услуги и истражување
и проектирање   во врска со наведените услуги;
услуги на индустриска анализа и истражување;
проектирање и развој на компјутерски хардвер,
софтвер и база на пбдатоци; услуги на поддршка
на софтвер; услуги на техничко советување; услуга
на чување електронски бази на податоци; услуги
на изнајмување поврзани со опрема за обработка
податоци и компјутери; услуги на дизајнирање веб
(web) страници за други
кл. 45 - лиценцирање на право на индустриска
сопственост
(210) TM 2008/299

(220) 24/03/2008
(442) 31/08/2008

(731) Друштво за трговија и услуги ГАРИ КОМПАНИИ
ДООЕЛ експорт-импорт
Скопје ул. Првомајска бр. ББ Усје Скопје, MK
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 - хемиски производи за индустријата,
науката, фотографиите, како и за земјоделството,
градинарството и шумарството, сурови вештачки
смоли, сурови пластични материи, вештачки
ѓубриња, смеши за гаснење пожар, препарати за
калења и заварување метали, хемиски производи
за конзервирање прехранбени производи,
материи за штавење, адхезиви(лепливи материи)
наменети за индустријата
кл. 2 - бои, фирнајзи, лакови, средства за 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. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса, препарати за нега на забите
кл. 4 - индустриски масла и масти, мазива,
соединенија за собирање прав со навлажнување
и врзување, горива(вклучително и течните горива

TM 2008/299

за мотори) и материи за осветлување, свеќи и
фитили за осветлување
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за мединцински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди
кл. 6 - обични метали и нивните легури, метални
градежни
материјали,
метални
преносни
конструкции, метални материјали за железнички
шини, жици и кабли од обичен метал што не се
електрични, браварски производи, мали метални
производи, метални цевки, каси, производи од
метал, што не се опфатени со другите класи,
руди
кл. 7 - машини и машински алатки, мотори и
погонски машини (освен за сувоземни возила),
машински спојници и трансмисиски елементи
(освен за сувоземни возила), земјоделски направи
(не се рачни), инкубатори за јајца
кл. 8 - рачни алати и направи, прибор за јадење,
ладно оружје, жилети
кл. 9 - апарати и инструменти: научни, поморски,
геодетски,
фотографски,
кинематографски,
оптички, за вагање, за мерење, сигнализација,
контрола (инспекција), спасување и настава;
апарати и инструменти за спроведување,
вклучување, трансформирање, акумулирање,
регулирање или контролирање на електрицитетот;
апарати за снимање, пренос и репродукција на
звук или слика, магнетски носачи на податоци,
дискови за снимање, автоматски машини и
механизми за апаратите што се активираат со
монети или жетони, регистар каси, машини за
сметање и опрема за обработка на податоци и
компјутери, апарати за гаснење пожар
кл. 10 - медицински, хируршки, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти, вештачки
екстермитети, очи и заби, ортопедски производи,
хируршки материјали за шиење
кл. 11 - апарати за осветлување, греење,
производство на пареа, варење (готвење),
ладење, сушење, вентилација, снабдување со
вода и за санитарни намени
кл. 12 - возила, апарати за движење по земја,
воздух или вода
кл. 13 - огнено оружје, муниција и проектили,
експлозиви, средства за огномет
кл. 14 - благородни метали и нивните легури и
производите изработени од нив или преслечени
со нив, што не се опфатени со другите класи,
накит, бижутерија, скапоцени камења, часовници
и хронометриски инструменти
кл. 15 - музички инструменти
кл. 16 - хартија, картон и производите од нив
што не се опфатени со другите класи, печатени
раббти, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски материјал, лепила за канцелариска
и куќна употреба; материјали кои ги користат

Trgovski marki

Glasnik,

кл. 31 - земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнести производи што не се опфатени
со другите класи, животни (живи), свежо овошје и
зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна
за животни, пивски слад
кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје
и овошни сокови, сирупи други препарати за
производство на пијалаци
кл. 33 - алкохолни пијалаци (освен пиво)
кл. 34 - тутун, производи за пушачите, кибрит
кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи; канцелариски работи
кл. 36 - осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани за недвижен
имот
кл. 37 - градежни конструкции; поправки;
инсталациски услуги
кл. 38 - телекомуникации
кл. 39 - транспортни услуги; пакување и
складирање стока; организирање патувања
кл. 40 - обработка на материјали
кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски и културни активности
кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражувања
и планирања што се однесуваат на истите;
услуги за индустриски анализи и истражувања;
проектирање и развој на компјутерски хардвер и
софтвер
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремено сместување
кл. 44 - медицински услуги; ветеринарни услуги;
хигиенска нега и нега на убавината на луѓето или
животните; услуги од областа на земјоделството,
градинарството и шумарството
кл. 45 - правни услуги; безбедносни услуги за
заштита на имот и лица; лични и општествени
услуги што ги даваат трети лица за задоволување
на потребите на поединци

уметниците, сликарски четки, машини за пишување
и канцелариски прибор (освен мебел); материјали
за обука и настава (освен апарати); пластични
материјали за пакување кои не се опфатени во
другите класи; печатарски букви, клишиња
кл. 17 - каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун и
производи од нив, што не се опфатени во другите
класи, полуфабрикати од пластични материјали,
материјали за подлошки, за затнување и за
изолација, свитливи неметални цевки
кл. 18 - кожа и имитација на кожа и произвиодите
од нив што не се опфатени со другите класи, кожа
од животни, куфери и патни торби, чадори за
дожд и за сонце и стапови за одење, камшици и
сарачки производи
кл. 19 - неметални градежни материјали, цврсти
неметални цевки за градба, асфалт, црна смола
и битумен, неметални преносни конструкции,
споменици што не се од метал
кл. 20 - мебел, огледала, рамки за слики,
производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови
прачки, рогови, коски, слонова коска, китови коски,
школки, килибар, седеф, морска пена и замена на
сите тие материјали, или од пластика
кл. 21 - куќни или кујнски апарати и садови за
домаќинството, чевли и сунѓери, четки (освен
сликарски четки), материјали за правење четки,
производи што се користат за чистење, челична
волна, сурово полуобработено стакло (освен
градежно стакло), стакларија, порцелан, фајанс и
грнчарија, што не се опфатени со другите класи
кл. 22 - јажиња, канапи, мрежи, шатори,
настрешници од платно, надворешни навлаки
за автомобили, едра, вреќи и торби што не
се опфатени со другите класи, материјали за
полнење душеци (освен од гума или од пластични
материи), сурови текстилни влакнести материи
кл. 23 - предено и конец за текстил
кл. 24 - текстил и текстилни производи, што не се
опфатени со другите класи, покривки за кревети
и маси
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(210) TM 2008/300

кл. 25 - облека, обувки и капи
кл. 26 - тантели, везови, панделки и гајтани,
петлици, копци, закачки и окца, топуски и игли,
вештачко цвеќе
кл. 27 - ќилими, рогузини, простирки и бришачи,
линолеум и други подни прекривачи, ѕидни тапети,
коишто не се од текстил

(220) 21/03/2008
(442) 31/08/2008

(731) „Маркови Кули” ДООЕЛ Прилеп
ул. „Јоска Јорданоски” бб - Градски базен п.
фах 123, MK
(540)

кл. 28 - игри и играчки, производи за гимнастика
и спорт што не се опфатени си другите класи,
украси за елка
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти,
јајца, млеко и млечни производи, масла и масти
за јадење
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе, брашно и производи од
жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед,
мед, меласа, квасец, прашок за печење, сол,
сенф, оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

Trgovski marki

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - весници, печатени изданија
кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи; објавување реклами
текстови, обработка на текстови
кл. 41 - on line објава на весници; објавување
текстови (не се рекламни)

TM 2008/300
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(210) TM 2008/301

кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражување
и проектирање во врска со наведените услуги;
услуги на индустриска анализа и истражување;
проектирање и развој на компјутерски хардвер,
софтвер и база на податоци; услуги на поддршка
на софтвер; услуги натехничко советување; услуга
на чување на електронски бази на податоци;
услуги на изнајмување поврзани со опрема за
обработка на податоци и компјутери; услуги на
дизајнирање веб (гоеб) страници за други

(220) 24/03/2008
(442) 31/08/2008

(731) Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

кл. 45 - лиценцирање на правото на индустриска
сопственост
(210) TM 2008/304

(220) 25/03/2008
(442) 31/08/2008

(731) РИСТО САМАРЏИЕВ
ул. Вера Јоциќ 23/2-4 Скопје, MK

(551) индивидуална

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

(510, 511)

(540)

кл. 9 - апарати и инструменти научни, поморски,
геодетски,
фотографски,
кинематографски,
оптички, за вагање, мерење, сигнализација,
контрола (инспекција), спасување и настава;
апарати и инструменти за спроведување, прекин,
трансформирање, акумулирање, регулирање
или контролирање на електрицитет; апарати
за снимање, пренос, обработка и репродукција
на звук, слики или податоци; магнетски носачи
на податоци, автоматски машини и механизми
за апарати што се задвижуваат со парички или
жетони; сметачки машини, опрема за обработка
на податоци и компјутери; снимени и неснимени
носачи на податоци (вклучени во класата 9);
компјутерски програми (сочувани); електронски
снимени податоци (можат да се преземат);
електронски публикации (можат да се преземат,
даунлодираат); електронски публикации(можат
да се преземат, даунлодираат)
кл. 16 - печатарски производи; фотографии;
канцелариски прибор (освен мебел); материјал за
настава и обука (освен апарати)
кл. 35   огласување; водење работи; деловно
управување;
прибирање,
систематизација,
обработување и економска анализа на податоци
и информации во компјутерски бази на податоци;
услуги на продажба на мало (исто така по пат на
интернет и други комуникациски мрежи), во врска
со производите од класите 9 и 16
кл. 36 - осигурување; финансиски работи;
парични (монетарни)  работи; работи поврзани со
недвижности
кл. 37 - градежно конструирање; услуги на
инсталирање (инсталациони услуги); поправање
и одржување компјутери и телекомуникациска
опрема
кл. 38   телекомуникациски услуги, услуги на
информациски агенции;    услуги на изнајмување
телекомуникациска
опрема;
услуги
на
информирање во областа на телекоминикациите

TM 2008/301

ДАФИНО
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - пиво, минерална   и сода вода и други
безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
кл. 33 - алкохолни пијалаци (освен пиво)
(210) TM 2008/305

(220) 25/03/2008
(442) 31/08/2008

(731) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstr. 1 D-74167 Neckarsulm,
Germany, DE
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ
бул. „Кочо Рацин” бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
(540)
(591) црвена и жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - коцки за супа и коцки за сосови, прашок
за супа и за сосови, бујон, супи, бистра супа,
препарати за супа; готови јадења и длабоко
замрзната храна која, пред се, се состои од месо
и/или од риба и/или од живина и/или од дивеч и/
или од зеленчук; млеко и млечни преизводи, ориз
со млеко (сутлијаш)
кл. 30 - мирудии; препарати, ароми, есенции за
мирудии, екстракти;   билки и растенија, масло,
соли, сосови за мирудија, мирудии од корени,
ароми од коренски мирудии и препарати од
коренски мирудии, мирудии од корени за супи и

Trgovski marki

Glasnik,

кл. 37 - одржување и поправка на моторни возила;
миење возила; подмачкување (замастување)
возила; полирање (возила); полирање возила;
анти-кородирачки третман за возила; станици за
сервис на возила; чистење на возила; поправки
на возила; одржување на возила

ароми од коренски мирудии за супи, мирудии од
корени за салати, бибер, сол за во кујна, кечап,
сенф, оцет, мајонез, сосови, сосови за салати;
готови јадења и длабоко замрзната храна која,
пред се, се состои од тесто и/или од ориз
(210) TM 2008/306

(220) 25/03/2008
(442) 31/08/2008

(731) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstr. 1 D-74167 Neckarsulm,
Germany, DE
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ
бул. „Кочо Рацин” бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
(540)
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(210) TM 2008/308

(220) 25/03/2008
(442) 31/08/2008

(731) HIGER BUS COMPANY LIMITED
288 Suhong East Road, Suzhou Industrial Park,
Suzhou, Jiangsu Province, CN
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

MIKADO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - коцки за супа и коцки за сосови, прашок
за супа и за сосови, бујон, супи, бистра супа,
препарати за супа; готови јадења и длабоко
замрзната храна која, пред се, се состои од месо
и/или од риба и/или од живина и/или од дивеч и/
или од зеленчук; млеко и млечни преизводи, ориз
со млеко (сутлијаш)
кл. 30 - мирудии: препарати, ароми, есенции за
мирудии, екстракти;   билки и растенија, масло,
соли, сосови за мирудија, мирудии од корени,
ароми од коренски мирудии и препарати од
коренски мирудии, мирудии од корени за супи и
ароми од коренски мирудии за супи, мирудии од
корени за салати, бибер, сол за во кујна, кечап,
сенф, оцет, мајонез, сосови, сосови за салати;
готови јадења и длабоко замрзната храна која,
пред се, се состои од тесто и/или од ориз
(210) TM 2008/307

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12  автомобили; автомобилски шасии; тркала
за возила; оски за тркала за возила; автомобилски
тела; тапацири за возила; сигнали за покажување
правец на возилата; електрични возила;
автомобили; автобуси на моторен погон; возила
за мешање бетон
кл. 37  одржување и поправка на моторни возила;
миење возила; подмачкување (замастување)
возила; полирање (возила); полирање возила;
анти-кородирачки третманза возила; станици за
сервиси на возила; чистење на возила; поправки
на возила; одржување на возила
(210) TM 2008/309

(220) 25/03/2008

(220) 25/03/2008

(442) 31/08/2008

(442) 31/08/2008

(731) Друштво за трговија на големо и мало
„ПРОСПОРТ 2008” ДОО-Скопје
Иво Лола Рибар 132, 1000 Скопје, MK

(731) HIGER BUS COMPANY LIMITED
288 Suhong East Road, Suzhou Industrial Park,
Suzhou, Jiangsu Province, CN
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје

(740) МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат
ул. „Народен Фронт” 21/4-5 1000 Скопје,
1000, Скопје

(540)

(540)

PROSPORT
(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 12 - автомобили; автомобилски шасии;
тркала за возила; оски за тркала за возила;
автомобилски тела; тапацири за возила; сигнали
за покажување правец на возилата; електрични
возила; автомобили; автобуси на моторен погон;
возила за мешање бетон

Trgovski marki

кл. 22 - јажиња, канапи, мрежи, шатори,
настрешници од   платно, надворешни навлаки
за автомобили, едра, вреќи и торби што не се
опфатени со другите класи
кл. 24 - текстил и текстилни производи, што не се
опфатени со другите класи
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кл. 25 - облека, чевли и капи
кл. 28 - игри и играчки, производи за гимнастика и
спорт што не се опфатени со другите класи
кл. 41 - образовни услуги, подготвување настава,
забава, спортски и културни активности
(210) TM 2008/310

(220) 25/03/2008
(442) 31/08/2008

(210) TM 2008/317

(220) 28/03/2008
(442) 31/08/2008

(731) Трговско радиодифузно друштво КАНАЛ 5
ДООЕЛ Скопје
ул. Скупи бб, MK
(540)

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
ЛУКСОР АКВАМАТИК ДОО Скопје
ул. 8-ма Ударна бригада бр. 20/3 Скопје, MK

ЗДРАВО МАКЕДОНИЈО

(740) АНДОНОСКИ  МИТКО, адвокат
ул.”Питу Гули” 70, 1000, Скопје

(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 38 - телекомуникации
(210) TM 2008/339

(220) 01/04/2008
(442) 31/08/2008

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
КОЛА Душица ДООЕЛ извоз-увоз Скопје
ул. Качанички пат бб, MK

(591) сина и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11 - туш кабини, кади за бањи и хидротерапија,
опрема за бањи, тушеви, мијалници, бојлери

(740) АНДОНОСКИ  МИТКО, адвокат
ул.”Питу Гули” 70, 1000, Скопје
(540)

кл. 35 - услуги за продажба на големо и мало на
туш кабини, кади, тушеви, мијалници, бојлери и
опрема за бањи
(210) TM 2008/316

(220) 26/03/2008
(442) 31/08/2008

(591) црвена, кафена, светло зелена и црна
(551) индивидуална

(731) GNB DIS TIC.LTD.STI.
Eski Uskudar Yolu Cad. Sandoz Sites B Blok D:17,
Icerenkoy 034, TR

(510, 511)

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(210) TM 2008/340

(540)

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
КОЛА Душица ДООЕЛ извоз-увоз Скопје
ул. Качанички пат бб, MK

кл. 29 - конзервирана риба
(220) 01/04/2008
(442) 31/08/2008

(740) АНДОНОСКИ  МИТКО, адвокат
ул.”Питу Гули” 70, 1000, Скопје
(540)
(591) црна, бела, сива и сите нијанси на сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11 - експанзиски садови, челични бојлери,
бојлери од леано железо, челични радијатори,
греалки, комби-бојлери, бојлери, брзи-греалки
за вода, електрични греалки за вода, термо
бојлери, шпорет, плочи (плотни) за греење, печка,
греалки што зрачат, фурна, фурна за вградување,
вградливи плочи (плотни) за греење, арматури,
индустриски вентили и вентили за радијатори,
инсталација и опрема за бањи, керамика за бањи

TM 2008/310

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - шамичиња за еднократна употреба, влажни
шамичиња, козметички производи, сапуни,
етерични масла, лосиони за коса
(210) TM 2008/341

(220) 01/04/2008
(442) 31/08/2008

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
КОЛА Душица ДООЕЛ извоз-увоз Скопје
ул. Качанички пат бб, MK

Trgovski marki
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(740) АНДОНОСКИ  МИТКО, адвокат
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(540)

ул.”Питу Гули” 70, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - конзервирани риби, школки, морски
плодови, месо, месни преработки, овошје и
зеленчук
кл. 30 - сосови како мирудии
(210) TM 2008/351

(591) црвена, бела, зелена, светло сина и темно сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - средства за белење и други супстанции за
перење, препарати за чистење, полирање, триење
и нагризување, сапуни, парфимерија, козметички
производи, лосиони за коса, препарати за нега на
забите

(220) 02/04/2008
(442) 31/08/2008

(731) High Tech Computer Corporation
(A Taiwanese company)
No. 23, Xinghua Road, Taoyuan City,
Taoyuan County 330, Taiwan, R.O.C. , TW
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2008/354

(220) 03/04/2008
(442) 31/08/2008

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
КОЖУВЧАНКА Никола и Стојче Д.О.О. експортимпорт
с. Мрежичко, Конопиште, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - мобилни телефони; мобилни телефони со
фукција за пренос на податоци, видео фонија,
паметни (smart) телефони; персонален дигитален
организатор (PDA); PDA со глобален систем
за позиционирање (GPS); PDA со функција за
безжична комуникација; протокол за глас преку
интернет (VoIP); телефони со камера; компјутери
со графичка табла (tablet компјутери); тенки
компјутери; ултра мобилни персонални компјутери
(UMPC); слушалки за на глава, слушалки за на
глава со функција за безжичен пренос, кабли за
синхронизација, подлога-држач за телефони;
батерии, АС адаптери, полначи, далечински
управувачи, тастатури, кожни торбички за мобилни
телефони или PDA, кутии за мобилни телефони,
кутии за PDA, мемориски картички, прибор за
автомобили, полначи за мобилни телефони
или PDA за во автомобили, држачи за мобилни
телефони или  PDA за во автомобили
(210) TM 2008/352

(591) бела, светло и темно сина, виолетова, зелена и
црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - минерална вода
(210) TM 2008/355

(220) 03/04/2008
(442) 31/08/2008

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
КОЖУВЧАНКА Никола и Стојче Д.О.О. експортимпорт
с. Мрежичко, Конопиште, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(220) 03/04/2008
(442) 31/08/2008

(731) ОХИС БИЛЈАНА ДООЕЛ
Скопје, Првомасјка бб, MK

Trgovski marki
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кл. 41 - забава преку телевизија, забава преку
радио, производство на радио и телевизиски
програми

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - минерална вода
(210) TM 2008/358

(220) 07/04/2008
(442) 31/08/2008

(731) Фармасвис дооел
ул. Лондонска бр. 19/3/6 Скопје 1000, MK

(210) TM 2008/361

(220) 09/04/2008
(442) 31/08/2008

(731) KIKA MOBEL-HANDELSGESELLSCHAFT M.B.H.
Anton-Scheiblin-Gasse 1 3100 St. Polten , AT

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје

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

(540)

(540)

VITA LONGA

ЦРВЕНИОТ КАРТОН

(551) индивидуална
(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати     за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди
кл. 16 - хартија, картон и производи од нив,
што не се опфатени со другите класи; печатени
работи; книговезнички материјал; фотографии;
канцелариски материјал; лепила за канцелариска
и куќна употреба; материјали што ги користат
уметниците, сликарски четки, машини за пишување
и канцелариски прибор (освен мебел), материјали
за обука и настава (освен апарати); пластични
материјали за пакување, што не се опфатени со
другите класи; печатарски букви; клишиња
(210) TM 2008/359

(220) 08/04/2008
(442) 31/08/2008

(731) Миле Ѓошевски
бул. Партизански одреди 99-1/2
1000 Скопје, MK
(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје
(540)

JUNGLE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - изнајмување рекламен простор,
огласување (рекламирање), рекламирање по пат
на телевизија, рекламирање по пат на радио,
телевизиски и радио реклами
кл. 38 - телекомуникации, емитување телевизиски
програми, емитување радио програми, кабелска
телевизија, телевизиски емисии, сателитски
пренос

TM 2008/358

(510, 511)
кл. 11 - апарати за осветлување, греење,
производство на пареа, готвење, ладење, сушење,
вентилација, водоснабдување и санитарни
потреби
кл. 16 - хартија, картон и производи направени од
овие материјали што не спаѓаат во другите класи
кл. 20 - мебел, огледала, рамки за слики;
производи ( не спаѓаат во другите класи) од дрво,
плута, треска, стап, прат, рогови, коски, слонова
коска, коска од кит, школки, ќилибар, седеф,
морска пена и замена за овие материјали или од
пластика
кл. 21 - кујнски или прибор за домаќинство и
садови (не се од скапоцени метали или обложени
со нив); чешли и сунѓери; четки (освен четки
за бојадисување); материјали за правење
четки; производи за чистење; челична волна;
необработено или полуобработено стакло (освен
стакло за градежнитво); стаклени порцелански и
грнчарски производи што не спаѓаат во другите
класи
кл. 24 - штофови и производи од штоф што не
спаѓаат во другите класи; покривки за кревет и
маса
кл. 27 - ќилими, теписи, простирки и рогозини,
линолеум и други материјали за покривање на
претходно изработени подни површини; зидни
закачки (не се штофени)
кл. 28 - игри и предмети за играње; производи за
гимнастика и спортски активности што не спаѓаат
во другите класи; украси за новогодишна елка
(210) TM 2008/362

(220) 09/04/2008
(442) 31/08/2008

(731) KIKA MOBEL-HANDELSGESELLSCHAFT M.B.H.
Anton-Scheiblin-Gasse 1 3100 St. Polten , AT
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

Trgovski marki

Glasnik,

(540)
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(510, 511)
кл. 2 - бои, лакови и глазури /премачкувачи/;
средства за заштита од ’рѓа, пропаѓање и гниење
на дрвото
кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење; препарати за чистење, полирање,
одмастување и стружење; сапуни; парфимериски
производи, етерични масла, козметички производи,
лосиони за коса; средства за нега на забите

(591) црвена, бела и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11 - апарати за осветление, греење,
производство на пареа, готвење, ладење, сушење,
вентилација, водоснабдување и санитарни
потреби
кл. 16 - хартија, картон и производи направени од
овие материјали што не спаѓаат во другите класи
кл. 20 - мебел, огледала, рамки за слики;
производи ( не спаѓаат во другите класи) од дрво,
плута, треска, стап, прат, рогови, коски, слонова
коска, коска од кит, школки, ќилибар, седеф,
морска пена и замена за овие материјали или од
пластика
кл. 21 - кујнски или прибор за домаќинство
и садови ( не се од скапоцени метали или
обложени со нив); чешли и сунѓери; четки (освен
четки за бојадисување); материјали за правење
четки; производи за чистење; челична волна;
необработено или полуобработено стакло (освен
стакло за градежнитво); стаклени порцелански и
грнчарски производи што не спаѓаат во другите
класи
кл. 24 - штофови и производи од штоф што не
спаѓаат во другите класи; покривки за кревет и
маса
кл. 27 - ќилими, теписи, простирки и рогозини,
линолеум и други материјали за покривање на
претходно изработени подни површини; зидни
закачки (не се штофени)
кл. 28 - игри и предмети за играње; производи за
гимнастика и спортски активности што не спаѓаат
во другите класи; украси за новогодишна елка
(210) TM 2008/363

(220) 09/04/2008
(442) 31/08/2008

(731) Georg Gavrilovic
Ilica 8, HR-10000 Zagreb, HR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) бела, црвена и сива
(551) индивидуална

Trgovski marki

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни производи;
хигиенски производи за медицинска употреба,
диететски супстанции за медицинска употреба,
храна за бебиња; фластери, материјали за завои;
материјали за пломбирање заби и забни отисоци,
забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди
кл. 8 - рачни алати и направи со рачно
придвижување; ножеви, вилушки и лажици;
жилети, механички и електрични апарати за
бричење
кл. 10 - ортопедски производи
кл. 11 - апарати за осветлување, греење,
производство на пареа, варење (готвење),
ладење, сушење, вентилација, водоводни и
санитарни инсталации
кл. 14 - благородни метали и нивните легури и
производите изработени од тие материјали или
преслечени во нив, кои не се опфатени со другите
класи, вистински и лажен накит, скапоцени камења;
часовници и хронометриски инструменти
кл. 15 - музички инструменти
кл. 16 - хартија, картон и производите од нив кои
не се опфатени со другите класи; печатени работи,
книговезнички материјал, фотографии, прибор за
пишување, лепила (лепливи средства за хартиени
производи или за домаќинство), сликарски
прибор, сликарски четки, машини за пишување
и канцелариски прибор (освен мебелот), опрема
за настава и обука (освен апарати), пластични
материјали за пакување (кои не се опфатени
со другите класи), карти за играње, печатарски
букви, клишиња
кл. 18 - кожа, имитација на кожа, производи од тие
материјали кои не се опфатени со другите класи;
кожа од животни; куфери и торби; чадори за дожд
и за сонце и стапови за одење, камшици и сарачки
производи
кл. 20 - мебел, огледала, рамки; производи кои
не се опфатени со другите класи од дрво, плута,
трска, рогозина, врбови прачки, рогови, коски,
слонова коска, китови коски, школки, килибар,
седеф, морска пена и замена на сите тие
материјали, или од пластика кои не се опфатени
со другите класи
кл. 21 - прибор и садови за домаќинство или за
во кујна (кои не се од благородни метали ниту
се преслечени во нив); чешли и сунгери; четки
(освен сликарски четки); материјали за правење
четки; прибор за чистење; жица за стругање
паркет; суровo или полуобработено стакло
(освен градежно стакло), производи од стакло /
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стакларија/, порцелански и керамички производи
/грнчарија/ кои не се опфатени со другите класи
кл. 22 - јажиња, канапи, мрежи, шатори,
настрешници од платно, едра, вреќи кои не се
опфатени со другите класи, материјали за полнење
(освен од гума или од пластични материи), сурови
текстилни влакнести материи
кл. 23 - конец за текстилна употреба
кл. 24 - текстил и текстилни производи кои не се
опфатени со другите класи; покривки за кревети
и маси

(540)

HYUNDAI IX55
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 - патнички автомобили, камиони, приколки,
комбиња; делови и додатоци за истите, волани за
автомобили и тркала за автомобили

кл. 25 - облека, обувки и капи
кл. 26 - тантела, везови, панделки и гајтани;
петлици, копци, закачки и окца, топуски и игли;
вештачко цвеќе
кл. 27 - килими, простирки и бришачи, линолеум
и други подни прекривачи, ѕидни тапети кои не се
од текстил

(210) TM 2008/365

(220) 09/04/2008
(442) 31/08/2008

(731) Hyundai Motor Company
		231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul,
137-938, KR

кл. 28 - игри и играчки; карти за играње; производи
за гимнастика и спорт кои не се опфатени со други
класи; украси за елка

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

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

(540)

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена на кафе; брашно и производи од
жита, леб, колачи, слатки, бомбони, сладолед;
мед, сируп од меласа; квасец, прашок за печење,
сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии), мирудии;
мраз
кл. 31 - земјоделски, градинарски, шумски
производи и зрнести производи кои не се опфатени
со другите класи, животни (живи), свежо овошје и
зеленчук, семиња, природни билки и цвеќе, храна
за животни, слад
кл. 32 - пиво; минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалaци, пијалaци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалaци
кл. 33 - алкохолни пијалaци (освен пиво)
кл. 34 - тутун; производи за пушачите; кибрит
кл. 35 - огласување и рекламирање; водење
на
комерцијални
работи;
комерцијална
администрација; канцелариски работи

HYUNDAI IX35
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 - патнички автомобили, камиони, приколки,
комбиња; делови и додатоци за истите, волани за
автомобили и тркала за автомобили
(210) TM 2008/366

(442) 31/08/2008
(731) Hyundai Motor Company
231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul,
137-938, KR
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

HYUNDAI IX45

кл. 37 - поправки; услуги на поставување
кл. 39 - превоз; пакување и складирање стока
кл. 43 - услуги за освежување (хранење)
(210) TM 2008/364

(220) 09/04/2008
(442) 31/08/2008

(731) Hyundai Motor Company
231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul,
137-938, KR
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

TM 2008/364

(220) 09/04/2008

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 - патнички автомобили, камиони, приколки,
комбиња; делови и додатоци за истите, волани за
автомобили и тркала за автомобили
(210) TM 2008/367

(220) 09/04/2008
(442) 31/08/2008

(731) ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju,
trgovinu i usluge ZAGREB
ulica Marijana Cavica br. 1, HR

Trgovski marki

Glasnik,

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - маргарин

(540)

(210) TM 2008/370

(220) 09/04/2008
(442) 31/08/2008

(731) ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju,
trgovinu i usluge ZAGREB
ulica Marijana Cavica br. 1, HR

(591) сина, жолта и црена

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 29 - маргарин
(210) TM 2008/368

(220) 09/04/2008
(442) 31/08/2008

(731) ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju,
trgovinu i usluge ZAGREB
ulica Marijana Cavica br. 1, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(591) бела, светло и темно сина, жолта и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - маргарин
(210) TM 2008/371

(220) 09/04/2008
(442) 31/08/2008

(591) бела, светло и темно жолта, сина, црвена и
кафена
(551) индивидуална

(731) Haifa Chemicals Ltd.
P.O. Box 10809 Haifa Bay 26120 , IL
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 29 - маргарин
(210) TM 2008/369

POLY-FEED

(220) 09/04/2008
(442) 31/08/2008

(731) ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju,
trgovinu i usluge ZAGREB
ulica Marijana Cavica br. 1, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 - вештачки ѓубрива
(210) TM 2008/372

(220) 10/04/2008
(442) 31/08/2008

(540)

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
М и А БЕВЕРИЏИС ДООЕЛ експорт - импорт
Скопје
ул. Новопроектирана б.б. Кисела Вода, MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

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

Trgovski marki
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кл. 43 - подготвување
привремено сместување

(540)

(210) TM 2008/374

храна

и

пијалaци;

(220) 10/04/2008
(442) 31/08/2008

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
М и А БЕВЕРИЏИС ДООЕЛ експорт - импорт
Скопје
ул. Новопроектирана б.б. Кисела Вода, MK
(591) бела, зелена, црвена, жолта, кафена, сива, сина,
црна, портокалова и розева
(551) индивидуална

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, сушено и варено
овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца,
млеко и млечни производи, масла за јадење и
масти
кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалaци, пијалaци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалaци
кл. 43 - подготвување
привремено сместување

храна

и

пијалaци;

(591) бела, зелена, црвена, кафена, сива, сина,
виолетова и црна
(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2008/373

(220) 10/04/2008

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

(442) 31/08/2008
(731) Друштво за производство, трговија и услуги
М и А БЕВЕРИЏИС ДООЕЛ експорт - импорт
Скопје
ул. Новопроектирана б.б. Кисела Вода, MK

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

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

кл. 43 - подготвување
привремено сместување

(540)

(210) TM 2008/376

храна

и

пијалaци;

(220) 10/04/2008
(442) 31/08/2008

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
М и А БЕВЕРИЏИС ДООЕЛ експорт - импорт
Скопје
ул. Новопроектирана б.б. Кисела Вода, MK
(591) бела, зелена, црвена, жолта, кафена, сива, сина
и црна
(551) индивидуална

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, сушено и варено
овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца,
млеко и млечни производи, масла за јадење и
масти
кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалaци, пијалaци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалaци

TM 2008/373

(591) бела, зелена, црвена, жолта, кафена, сива, црна
и розева

Trgovski marki

Glasnik,

(551) индивидуална

на информациите во компјутерска база на
податоци; отчукување (пишување на машина за
пишување); уредување текст

(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, сушено и варено
овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца,
млеко и млечни производи, масла за јадење и
масти

кл. 36 - услуги на осигурување, особено наплата на
премија за дополнително доброволно здравствено
осигурување и управување со личните сметки на
осигурениците; менаџирање со инвестиции во
акции, обврзници и други хартии од вредност;
исплата на ануитети од животно осигурување,
услуги на пензиски фонд, помошни финансиски
услуги за осигурителни и пензиски фондови

кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалaци, пијалaци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалaци
кл. 43 - подготвување
привремено сместување

храна

(210) TM 2008/377

и

кл. 45 - правни услуги; правни совети поврзани со
пензиското законодавство и осигурувањето

пијалaци;

(220) 10/04/2008
(442) 31/08/2008

(731) Друштво за трговија и услуги увоз-извоз ЕУРОФАРМ ДООЕЛ
ул. Игњат Атанасовски бб Битола, MK
(740) ТРЧКОВА СЛАВИЦА, адвокат
Ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бр.16/28
1000 Скопје
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(210) TM 2008/381

(220) 10/04/2008
(442) 31/08/2008

(731) MOJA NALOZBA pokojninska druzba d.d.
Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, SI
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(540)

EMESAN K
(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 35 - услуги на огласување; бизнис менаџмент;
бизнис администрација; канцелариски работи;
професионални бизнис советувања; услуги на
пазарно и бизнис истражување; систематизација
на информациите во компјутерска база на
податоци; отчукување (пишување на машина за
пишување); уредување текст

кл. 5 - фармацевтски препарати, супоситори
кл. 35 - трговија на големо и мало со фармацевтски
препарати, супоситори
(210) TM 2008/380

(220) 10/04/2008
(442) 31/08/2008

кл. 36 - услуги на осигурување, особено наплата на
премија за дополнително доброволно здравствено
осигурување и управување со личните сметки на
осигурениците; менаџирање со инвестиции во
акции, обврзници и други хартии од вредност;
исплата на ануитети од животно осигурување,
услуги на пензиски фонд, помошни финансиски
услуги за осигурителни и пензиски фондови

(731) MOJA NALOZBA pokojninska druzba d.d.
Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, SI
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

кл. 45 - правни услуги; правни совети поврзани со
пензиското законодавство и осигурувањето
(210) TM 2008/382

(220) 10/04/2008
(442) 31/08/2008

(591) светло и темно црвена, сива и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - услуги на огласување; бизнис менаџмент;
бизнис администрација; канцелариски работи;
професионални бизнис советувања; услуги на
пазарно и бизнис истражување; систематизација

Trgovski marki

(731) MET-Rx Substrate Technology, Inc.
2100 Smithtown Ave. Ronkonkoma,
New York 11779, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

MET-RX

TM 2008/382
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(551) индивидуална

(591) црвена, бела и портокалова

(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 5 - нутриционистички додатоци и прашкови
кл. 29 - табли (енергетски/закуска табли)
кл. 32 - спортски пијалаци
(210) TM 2008/383

(220) 10/04/2008
(442) 31/08/2008

(731) MET-Rx Substrate Technology, Inc.
2100 Smithtown Ave. Ronkonkoma,
New York 11779, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 41 - образовни услуги, подготвување настава,
забава, спортски и културни активности
кл. 42 - научни и технолошки услуги , истражувања
и планирање што се однесуваат на истите,
услуги за индустриски анализи и истражувања;
проектирање и развој на компјутерски хардвер и
софтвер
(210) TM 2008/398

(220) 15/04/2008
(442) 31/08/2008

(731) Прв приватен универзитет - ФОН
бул. Војводина бб Скопје, MK
(540)

MET-RX PROTEIN PLUS
(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 5 - нутриционистички додатоци и прашкови
кл. 29 - табли (енергетски/закуска табли)
кл. 32 - спортски пијалаци
(210) TM 2008/390

(220) 14/04/2008
(442) 31/08/2008

(731) SOUTH CHINE TIRE & RUBBER CO.,LTD.
116# Donghuan Road, Panya, Guangzhou, CN
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2008/401

(220) 16/04/2008
(442) 31/08/2008

(731) БУСЕ МАК
Ул. Владимир Комаров бр.1-5 лок 4
1000 Скопје, MK

(540)

(510, 511)
кл. 12 - автомобилски гуми; навлаки за пневматски
гуми (гуми); гуми за автомобилски тркала;
пневматски гуми (гуми); внатрешни цевки за
пневматски гуми (гуми); гасеници за вулканизирани
гуми (гуми); цврсти гуми за автомобилски тркала;
велосипеди; гуми за велосипеди, велосипеди;
авионски гуми; гасеници за автомобили (ремени
за тркала); внатрешни цевки за велосипеди,
велосипеди
(220) 15/04/2008
(442) 31/08/2008
(731) Прв приватен универзитет - ФОН
бул. Војводина бб Скопје, MK
(540)

(510, 511)
кл. 41 - образовни услуги, подготвување настава,
забава, спортски и културни активности
кл. 42 - научни и технолошки услуги , истражувања
и планирање што се однесуваат на истите,
услуги за индустриски анализи и истражувања;
проектирање и развој на компјутерски хардвер и
софтвер

(740) ТРЧКОВА СЛАВИЦА, адвокат
Ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бр.16/28
1000 Скопје

(551) индивидуална

(210) TM 2008/397

ПРВ ПРИВАТЕН УНИВЕРЗИТЕТ - ФОН

(591) темно сина, бела, виолетова и розова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 - производство на јаглерод диоксид
кл. 35 - услуги во продажба на големо и мало со
јаглерод диоксид
(210) TM 2008/410

(220) 17/04/2008
(442) 31/08/2008

(731) Друштво за производство, трговија и услуги на
големо и мало МУЛТИПРОМ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. „ИНДУСТРИСКА” б.б. ,
Источна индустриска зона - 1040 Маџари, MK

TM 2008/383

Trgovski marki

Glasnik,

(540)
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(740) АНДОНОСКИ  МИТКО, адвокат
ул.”Питу Гули” 70, 1000, Скопје

BELLA DONNA STRUDLA

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - кондиторски производи
(210) TM 2008/411

(220) 17/04/2008
(442) 31/08/2008

(731) Друштво за производство, трговија и услуги на
големо и мало МУЛТИПРОМ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. „ИНДУСТРИСКА” б.б. ,
Источна индустриска зона - 1040 Маџари, MK

(591) кафена, црна, бела и портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - вафли, производи од чоколада и какао

(540)

кл. 35 - услуги за продажба на големо и мало на
вафли, производи од чоколада и какао

GRANCHITOS

(210) TM 2008/417

(551) индивидуална

(442) 31/08/2008
(731) Друштво за трговија, производство, услуги,
шпедиција увоз-извоз ПЕКАБЕСКО а.д.
ул. „Шуто Оризари” бб, 1000 Скопје, MK

(510, 511)
кл. 30 - кондиторски производи
(210) TM 2008/415

(220) 21/04/2008

(220) 21/04/2008
(442) 31/08/2008

(731) PRINCO CORP
No.6, Creation 4th Rd., Hsinchu Science Park,
Hsinchu, TW
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

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

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - празни оптички медиуми за чување,
имено магнетски оптички дискови, мини дискови
за снимање/запишување, компакт дискови за
снимање и преснимување и дигитални весатилни
дискови за снимање и преснимување, флопи
дискови, CD-ROM-ови, единици за складирање
податоци, диск драјвери, уреди за читање
податоци, уреди за складирање и читање  
податоци, видео дискови, дискови за снимање
звук, видео компакт дискови
(210) TM 2008/416

(220) 21/04/2008
(442) 31/08/2008

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
КОЛА Душица ДООЕЛ извоз-увоз Скопје
ул. Качанички пат бб, MK

Trgovski marki

кл. 29 - месо, риба, риба и производи врз база
на риба, конзервирана, полу конзервирана риба,
рибини филети, сардини, туна , харинги, живина и
дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато,
сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови,
компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла
и масти за јадење
кл. 39 - транспортни услуги, трговски дејности,
пакување и складирање стока
кл. 43 - подготвување храна и пијалаци
(210) TM 2008/421

(220) 22/04/2008
(442) 31/08/2008

(731) Високообразовна установа
ЊУЈОРК УНИВЕРЗИТЕТ СКОПЈЕ
ЗА АМЕРИКАНСКИ И ЕВРОПСКИ СТУДИИ
Сарај бб, 1066 Скопје, MK
(740) ПАНДОРКА  КИМОВА, адвокат
ул. ‘’Васил Главинов” бр .3/1-1, 1000, Скопје

TM 2008/421
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(540)

(510, 511)
кл. 12 - апарати за движење по копно (земја);
возила, автомобили, вклучува и патнички
автомобили, камиони, автобуси, комбиња,
приколки, трактори, тркала за возила, гуми;
мотори за возила, сигурносни појаси за возила,
преносувачи за возила, прозорци за возила,
бришачи за предни стакла, сигурносни направи за
возила, воздушни перничиња, делови и систавни
делови за сите наведени производи што се
вклучени во класата 12

NEW YORK UNIVERSITY SKOPJE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - хартија, картон и производите од нив
кои не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал; материјали за
обука и настава (освен апарати)
кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски и културни активности
кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражувања
и планирања кои се однесувват на истите;
услуги за индустриски анализи и истражувања;
проектирање и развој на компјутерски хардвер и
софтвер
(210) TM 2008/422

(220) 22/04/2008

(210) TM 2008/424

(442) 31/08/2008
(731) Hyundai Motor Company
231, Yangјae-Dong, Seocho-Gu, Seoul, KR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(442) 31/08/2008

HYUNDAI I40

(731) Високообразовна установа
ЊУЈОРК УНИВЕРЗИТЕТ СКОПЈЕ
ЗА АМЕРИКАНСКИ И ЕВРОПСКИ СТУДИИ
Сарај бб, 1066 Скопје, MK

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 - апарати за движење по копно (земја);
возила, автомобили, вклучува и патнички
автомобили, камиони, автобуси, комбиња,
приколки, трактори, тркала за возила, гуми;
мотори за возила, сигурносни појаси за возила,
преносувачи за возила, прозорци за возила,
бришачи за предни стакла, сигурносни направи за
возила, воздушни перничиња, делови и систавни
делови за сите наведени производи што се
вклучени во класата 12

(740) ПАНДОРКА  КИМОВА, адвокат
ул. ‘’Васил Главинов” бр .3/1-1, 1000, Скопје
(540)

NYUS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - хартија, картон и производите од нив
кои не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал; материјали за
обука и настава (освен апарати)
кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски и културни активности
кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражувања
и планирања кои се однесувват на истите;
услуги за индустриски анализи и истражувања;
проектирање и развој на компјутерски хардвер и
софтвер
(210) TM 2008/423

(220) 22/04/2008
(442) 31/08/2008

(731) Hyundai Motor Company
231, Yangјae-Dong, Seocho-Gu, Seoul, KR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

I30CW
(551) индивидуална

TM 2008/422

(220) 22/04/2008

(210) TM 2008/425

(220) 22/04/2008
(442) 31/08/2008

(731) Hyundai Motor Company
231, Yangјae-Dong, Seocho-Gu, Seoul, KR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

HYUNDAI I20
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 - апарати за движење по копно (земја);
возила, автомобили, вклучува и патнички
автомобили, камиони, автобуси, комбиња,
приколки, трактори, тркала за возила, гуми;
мотори за возила, сигурносни појаси за возила,
преносувачи за возила, прозорци за возила,
бришачи за предни стакла, сигурносни направи за
возила, воздушни перничиња, делови и систавни
делови за сите наведени производи што се
вклучени во класата 12

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2008/436

(220) 23/04/2008
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(210) TM 2008/445

(220) 23/04/2008

(442) 31/08/2008
(731) Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
Стопански комплекс Илинден б.б.
1041 Илинден, MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(442) 31/08/2008
(731) МАКПРОГРЕС ДОО
ул. Илинденска бб 2310 Виница, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(540)

GOCHE
BEAUTY FORMULA

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни
прерабтки, конзервирано, смрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти,
јајца, млеко и млечни производи, масла и масти
за јадење

(510, 511)
кл. 29 - млеко и млечни производи
(210) TM 2008/443

(220) 23/04/2008

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

(442) 31/08/2008
(731) Red.com, Inc.
PO Box 1389 Eastsound, Washington 98245, US
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

кл. 35 - трговски дејности, увоз-извоз (агенции за
увоз-извоз)

(540)

(210) TM 2008/446

REDPLAY
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - оптички и магнетно-оптички диск плјеери
и рекордери (снимачи) за аудио, видео и
компјутерски податоци; празни оптички и
магнетно оптички дискови, снимени оптички и
магнетно-оптички дискови со музика, текстуални
податоци, неподвижни слики и игр’ани филмови;
телевизиски; видео камери; дигитални фото
камери; компјујгери; дигитални сателитски
радиодифузни системи, особено ресивери,
јтрансмитери и антени за сателитски пренос;
машини за видео игри за: користење со телевизори;
кинематорафски машини и апарати со функции
на дигитален подвижен диск, имено камери
со функции на дигитален подвижен диск; диск
плеери со дигитален подвижен диск, рекордери
со дигиталне подвижен диск; дигитални камери
со функции на дигитален подвижен диск; системи
за навигација во возила со функции на дигитален
подвижен диск; празен дигитален подвижен диск
за снимање и репродукција на аудио, видео
аудиовизуелна,
текстуелна,
мултимедиска,
фотографска и графичка содржина и снимање
и извршување на компјутерски програми и
податоци; телевизиски и видео монитори; екрани
за проекции

Trgovski marki

(220) 23/04/2008
(442) 31/08/2008

(731) МАКПРОГРЕС ДОО
ул. Илинденска бб 2310 Виница, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

JUMBO ROLL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни
прерабтки, конзервирано, смрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти,
јајца, млеко и млечни производи, масла и масти
за јадење
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе, брашно и производи од
жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед;
мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол,
сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз
кл. 35 - трговски дејности, увоз-извоз (агенции за
увоз-извоз)
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(210) TM 2008/447

кл. 35 - изнајмување рекламен простор,
објавување рекламни текстови и обработка
на
текстови,
огласување
(рекламирање),
пропагандни дејности, распределба (дистрибуција
на примероци), рекламирање по пат на радио и
телевизии

(220) 23/04/2008
(442) 31/08/2008

(731) NGK SPARK PLUG CO., LTD.,
at 14-18, Takatsuji-cho, Mizuho-ku,
Nagoya City 467-8525, JP

кл. 41 - он-лајн објавување на списанија

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

(210) TM 2008/452

(540)

(220) 24/04/2008
(442) 31/08/2008

(731) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstr.1 D-74167 Neckarsulm,
Germany, DE

D-POWER

(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ
бул. „Кочо Рацин” бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје

(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 7 - апарати за стартување и нивна опрема како
дел од моторите со внатрешно согорување од
сите видови, имено свеќички, свеќички за палење,
чашки за свеќички, кабли за свеќички и свеќички
за бомбини
(210) TM 2008/448

(220) 23/04/2008
(442) 31/08/2008

(731) NGK SPARK PLUG CO., LTD.,
at 14-18, Takatsuji-cho, Mizuho-ku,
Nagoya City 467-8525, JP

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

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

кл. 29 - риба, производи од риба, рибји производи,
рибји салати; конвенционална/редовна храна
која   главно се состои од риба; сите претходно
наведени производи во замрзната состојба;
конзервирана риба

(540)

(210) TM 2008/453

(551) индивидуална

(220) 29/04/2008
(442) 31/08/2008

(510, 511)
кл. 7 - апарати за стартување и нивна опрема како
дел од моторите со внатрешно согорување од
сите видови, имено свеќички, свеќички за палење,
чашки за свеќички, кабли за свеќички и свеќички
за бомбини
(210) TM 2008/449

(731) Dunhill Tobacco of London Limited
1A St.James‘s Street, London,SW1A 1EF, UK
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(220) 24/04/2008

MY MIXTURE

(442) 31/08/2008
(731) Глобал Mедиа ДООЕЛ Скопје
ул.Мито Хаџивасилев Јасмин бр.20/14,
1000 Скопје, MK

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 34 - цигариња, цигари, цигарилоси (тенки
цигари), тутун за лулиња, тутун за завиткување,
тутунски производи и артикли за пушачи
(210) TM 2008/454

(551) индивидуална

(442) 31/08/2008

(510, 511)
кл. 16 - весници,
публикации

TM 2008/447

(220) 29/04/2008

печатени

и

изданија

и

(731) UNILEVER N.V.
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL

Trgovski marki

Glasnik,

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

REXONA TEENS COOL VIBE
(551) индивидуална
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(210) TM 2008/458

(220) 29/04/2008
(442) 31/08/2008

(731) NOBEL ILAC SANAYII, VE TICARET A.S.
Barbaros, Bulvari No: 76-78, 34353 Besiktas,
Istanbul, TR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 3 - сапуни; парфимерија, етерични масла,
козметики; колонски вод, тоалетни води,
парфимирани спрејеви за тело; масла, креми
и лосиони за кожата; пена за бричење, гел за
бричење, лосиони за пред и после бричење; талкпудра; препарати за капење во бања и туширање;
лосиони за коса; пасти за заби; не-медицински
препарати за миење на устата; дезодоранси;
антипреспиранти за лична употреба; немедицински тоалетни препарати
(210) TM 2008/456

(220) 29/04/2008
(442) 31/08/2008

(731) Londa GmbH
An der Milchinsel 2, 04103 Leipzig, DE
(740) МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат
ул. „Народен Фронт” 21/4-5 1000 Скопје,
1000, Скопје

TYLOL HOT PAEDIATRIC
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
фармацевтски производи
(210) TM 2008/459

(220) 29/04/2008
(442) 31/08/2008

(731) NOBEL ILAC SANAYII, VE TICARET A.S.
Barbaros, Bulvari No: 76-78, 34353 Besiktas,
Istanbul, TR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(540)

PENTRU FIRE ALBE DIFICILE
(551) индивидуална

TYLOL 6 PLUS
(551) индивидуална
(510, 511)

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
фармацевтски производи

кл. 3 - сапуни, парфимерија, есенцијални масла,
препарати за нега на тело и убавина, лосиони за
коса, пасти за заби
(210) TM 2008/457

(220) 29/04/2008
(442) 31/08/2008

(731) NOBEL ILAC SANAYII, VE TICARET A.S.
Barbaros, Bulvari No: 76-78, 34353 Besiktas,
Istanbul, TR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(210) TM 2008/461

(220) 29/04/2008
(442) 31/08/2008

(731) NOBEL ILAC SANAYII, VE TICARET A.S.
Barbaros, Bulvari No: 76-78, 34353 Besiktas,
Istanbul, TR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(540)

TYLOL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
фармацевтски производи

Trgovski marki

TYLOL HOT D
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
фармацевтски производи

TM 2008/461

130 Glasnik, 15/4, str. 63-141, avgust 2008 Skopje

(210) TM 2008/462

(220) 29/04/2008

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
фармацевтски производи

(442) 31/08/2008
(731) NOBEL ILAC SANAYII, VE TICARET A.S.
Barbaros, Bulvari No: 76-78, 34353 Besiktas,
Istanbul, TR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2008/465

(220) 29/04/2008
(442) 31/08/2008

(731) NOBEL ILAC SANAYII, VE TICARET A.S.
Barbaros, Bulvari No: 76-78, 34353 Besiktas,
Istanbul, TR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

AKSEF

(540)

(551) индивидуална

ZOLTEM

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
фармацевтски производи
(210) TM 2008/463

(220) 29/04/2008

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
фармацевтски производи

(442) 31/08/2008
(731) NOBEL ILAC SANAYII, VE TICARET A.S.
Barbaros, Bulvari No: 76-78, 34353 Besiktas,
Istanbul, TR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2008/466

(220) 29/04/2008
(442) 31/08/2008

(731) Red.com, Inc.
PO Box 1389 Eastsound, Washington 98245, US
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

LANSOPROL

(540)

(551) индивидуална

4K REDPLAY

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
фармацевтски производи
(210) TM 2008/464

(220) 29/04/2008
(442) 31/08/2008

(731) NOBEL ILAC SANAYII, VE TICARET A.S.
Barbaros, Bulvari No: 76-78, 34353 Besiktas,
Istanbul, TR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

KONVERIL PLUS
(551) индивидуална

TM 2008/462

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - оптички и магнетно-оптички диск плеери
и рекордери (снимачи) за аудио, видео и
компјутерски податоци; празни оптички и
магнетно-оптички дискови, снимени оптички и
магнетно-оптички дискови со музика, текстуални
податоци, неподвижни слики и играни филмови;
телевизиски; видео камери; дигитални фото
камери; компјутери; дигитални сателитски
радиодифузни системи, особено ресивери,
трансмитери и антени за сателитски пренос;
машини за видео игри за користење со телевизори;
кинематорафски машини и апарати со функции
на дигитален подвижен диск, имено камери
со функции на дигитален подвижен диск; диск
плеери со дигитален подвижен диск, рекордери
со дигиталне подвижен диск; дигитални камери
со функции на дигитален подвижен диск; системи
за навигација во возила со функции на дигитален
подвижен диск; празен дигитален подвижен диск
за снимање и репродукција на аудио, видео

Trgovski marki

Glasnik,

кл. 5 - препарати за уништување штетници,
фунгициди, хербициди

аудиовизуелна,
текстуелна,
мултимедиска,
фотографска и графичка содржина и снимање
и извршување на компјутерски програми и
податоци; телевизиски и видео монитори; екрани
за проекции
(210) TM 2008/467

кл. 31 - земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнести производи што не се
опфатени со другите класи
кл. 44 - услуги од областа на замјоделите,
градинарството и шумарството

(220) 30/04/2008
(442) 31/08/2008

(731) ИНТЕК СИСТЕМ ДОО, Скопје
ул. Владимир Комаров 18А/5 (П.Фах 411)
1000 Скопје, MK
(740) Друштво за деловни услуги ВИП АГЕНСИ ДОО
СКОПЈЕ
ул. „Владимир Комаров” 18А/1-5 1000 Скопје
(540)
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(210) TM 2008/469

(220) 02/05/2008
(442) 31/08/2008

(731) SAPONIA kemijska, prehranbena i farmaceutska
industrija d.d. Osijek
M.Gupca 2, Osijek, HR
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

FAKS HELIZIM BIOAKTIV

(591) црвена и сива
(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 1 - хемиски производи за индустријата, науката,
фотографиите; сурови пластични материи

(510, 511)
кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за отстранување   дамки
од ткаенини, препарати за остранување масни
дамки за домаќинство, препарати за претходно
потопување, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, шампони
за коса, лосиони за коса, препарати за нега на
забите

кл. 2 - бои; материи за боење
кл. 9 - апарати и инструменти; фотографски,
оптички, магнетски носачи на податоци, дискови
за снимање, автоматски машини и механизми
за апаратите што се активираат со монети
или жетони, машини за сметање и опрема за
обработка на податоци и комјутери
кл. 16 - хартија, картон и производите од нив што
не се опфатени со другите класи, печатени работи,
канцелариски материјал; машини за пишување и
канцелариски прибор
кл. 42 - услуги за индустриски анализи и
истражувања;
проектирање
и
развој
на
компјутерски хардвер и софтвер
(210) TM 2008/468

(220) 30/04/2008
(442) 31/08/2008

(731) Вип Агенси ДОО, Скопје
ул. Владимир Комаров 18А/1-5, MK
(740) Друштво за деловни услуги ВИП АГЕНСИ ДОО
СКОПЈЕ
ул. „Владимир Комаров” 18А/1-5 1000 Скопје
(540)

(210) TM 2008/470

(220) 02/05/2008
(442) 31/08/2008

(731) SAPONIA kemijska, prehranbena i farmaceutska
industrija d.d. Osijek
M.Gupca 2, Osijek, HR
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

BIOAKTIV BY FAKS HELIZIM
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) зелена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 - хемиски производи за индустријата,
науката, како и за земјоделието, градинарството
и шумарството, вештачки ѓубрива

Trgovski marki

кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за отстранување дамки
од ткаенини, препарати за остранување масни
дамки за домаќинство, препарати за претходно
потопување, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, шампони
за коса, лосиони за коса, препарати за нега на
забите

TM 2008/470
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(210) TM 2008/471

триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, шампони
за коса, лосиони за коса, препарати за нега на
забите

(220) 02/05/2008
(442) 31/08/2008

(731) SAPONIA kemijska, prehranbena i farmaceutska
industrija d.d. Osijek
M.Gupca 2, Osijek, HR
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2008/473

(220) 02/05/2008
(442) 31/08/2008

(731) SAPONIA kemijska, prehranbena i farmaceutska
industrija d.d. Osijek
M.Gupca 2, Osijek, HR
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена, сина и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за отстранување   дамки
од ткаенини, препарати за остранување масни
дамки за домаќинство, препарати за претходно
потопување, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, шампони
за коса, лосиони за коса, препарати за нега на
забите
(210) TM 2008/472

(591) црвена, сина и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за отстранување   дамки
од ткаенини, препарати за остранување масни
дамки за домаќинство, препарати за претходно
потопување, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, шампони
за коса, лосиони за коса, препарати за нега на
забите

(220) 02/05/2008
(442) 31/08/2008

(731) SAPONIA kemijska, prehranbena i farmaceutska
industrija d.d. Osijek
M.Gupca 2, Osijek, HR
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2008/474

(220) 02/05/2008
(442) 31/08/2008

(731) DANYA COSMETICS LTD.
16, Hakadar Street, Old Industrial Area,
42377 NETANYA, IL
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена, зелена и бела

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)
кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за отстранување   дамки
од ткаенини, препарати за остранување масни
дамки за домаќинство, препарати за претходно
потопување, препарати за чистење, полирање,

TM 2008/471

кл. 3 - сапуни, парфимерија, есенцијални масла,
козметика, лосиони за коса

Trgovski marki
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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)

(210)

kl. 1

TM 2006/0580
TM 2006/1066
TM 2007/0051
TM 2007/1002
TM 2008/0166
TM 2008/0201
TM 2008/0224
TM 2008/0299
TM 2008/0371
TM 2008/0401
TM 2008/0467
TM 2008/0468

kl. 2

TM 2008/0299
TM 2008/0363
TM 2008/0467

kl. 3

TM 2005/0297
TM 2006/0974
TM 2006/1066
TM 2007/0502
TM 2007/0825
TM 2008/0059
TM 2008/0065
TM 2008/0124
TM 2008/0166
TM 2008/0178
TM 2008/0299
TM 2008/0340
TM 2008/0352
TM 2008/0363
TM 2008/0454
TM 2008/0456
TM 2008/0469
TM 2008/0470
TM 2008/0471
TM 2008/0472
TM 2008/0473
TM 2008/0474

kl. 4

TM 2007/0841
TM 2008/0059
TM 2008/0299

TM 2002/0362
TM 2005/0297
TM 2006/0375
Trgovski marki

(510)

(210)

TM 2006/1066
TM 2007/0051
TM 2007/0121
TM 2007/0122
TM 2007/0123
TM 2007/0124
TM 2007/0825
TM 2007/0870
TM 2007/0871
TM 2007/0872
TM 2008/0099
TM 2008/0125
TM 2008/0166
TM 2008/0179
TM 2008/0180
TM 2008/0181
TM 2008/0229
TM 2008/0233
TM 2008/0299
TM 2008/0358
TM 2008/0363
TM 2008/0377
TM 2008/0382
TM 2008/0383
TM 2008/0457
TM 2008/0458
TM 2008/0459
TM 2008/0461
TM 2008/0462
TM 2008/0463
TM 2008/0464
TM 2008/0465
TM 2008/0468
kl. 6

TM 2003/0644
TM 2006/0429
TM 2007/0179
TM 2008/0299

kl. 7

TM 2005/0148
TM 2007/1063
TM 2008/0183
TM 2008/0299
TM 2008/0447
TM 2008/0448

kl. 5

kl. 8

TM 2008/0299

(510)

(210)

TM 2008/0363
kl. 9

TM 2002/0488
TM 2006/0152
TM 2006/0153
TM 2006/1192
TM 2007/0924
TM 2007/0955
TM 2007/0956
TM 2007/1035
TM 2007/1060
TM 2007/1063
TM 2007/1149
TM 2008/0059
TM 2008/0066
TM 2008/0158
TM 2008/0183
TM 2008/0242
TM 2008/0246
TM 2008/0277
TM 2008/0285
TM 2008/0295
TM 2008/0299
TM 2008/0301
TM 2008/0351
TM 2008/0415
TM 2008/0443
TM 2008/0466
TM 2008/0467

kl. 10

TM 2006/1066
TM 2007/0051
TM 2007/0825
TM 2007/0870
TM 2007/0871
TM 2007/0872
TM 2007/1118
TM 2008/0229
TM 2008/0299
TM 2008/0363

kl. 11

TM 2007/1063
TM 2008/0166
TM 2008/0183
TM 2008/0224
TM 2008/0299
TM 2008/0310
Pregledi
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(510)

kl. 12

(210)

TM 2008/0316
TM 2008/0361
TM 2008/0362
TM 2008/0363
TM 2007/0910
TM 2007/1063
TM 2007/1187
TM 2008/0183
TM 2008/0299
TM 2008/0307
TM 2008/0308
TM 2008/0364
TM 2008/0365
TM 2008/0366
TM 2008/0390
TM 2008/0423
TM 2008/0424
TM 2008/0425

kl. 13

TM 2008/0261
TM 2008/0299

kl. 14

TM 2007/0179
TM 2008/0059
TM 2008/0067
TM 2008/0299
TM 2008/0363

kl. 15

kl. 16

Pregledi

TM 2008/0158
TM 2008/0299
TM 2008/0363
TM 2001/1101
TM 2002/0488
TM 2006/0152
TM 2006/0153
TM 2006/0509
TM 2007/0688
TM 2007/0825
TM 2007/0955
TM 2007/0956
TM 2007/1035
TM 2007/1059
TM 2008/0059
TM 2008/0141
TM 2008/0229
TM 2008/0295
TM 2008/0299
TM 2008/0300
TM 2008/0301
TM 2008/0358
TM 2008/0361
TM 2008/0362
TM 2008/0363
TM 2008/0421
TM 2008/0422
TM 2008/0449

(510)

(210)

TM 2008/0467

kl. 17

TM 2008/0299

kl. 18

TM 2008/0060
TM 2008/0061
TM 2008/0062
TM 2008/0068
TM 2008/0078
TM 2008/0079
TM 2008/0129
TM 2008/0215
TM 2008/0299
TM 2008/0363

kl. 19

TM 2001/1101
TM 2003/0644
TM 2008/0299

kl. 20

TM 2007/1118
TM 2008/0299
TM 2008/0361
TM 2008/0362
TM 2008/0363

kl. 21

TM 2008/0264
TM 2008/0299
TM 2008/0361
TM 2008/0362
TM 2008/0363

kl. 22

TM 2008/0299
TM 2008/0309
TM 2008/0363

kl. 23

TM 2008/0299
TM 2008/0363

kl. 24

TM 2007/0663
TM 2008/0059
TM 2008/0062
TM 2008/0078
TM 2008/0079
TM 2008/0299
TM 2008/0309
TM 2008/0361
TM 2008/0362
TM 2008/0363

kl. 25

TM 2002/0488
TM 2006/0974
TM 2007/0663
TM 2007/0955
TM 2007/0956
TM 2008/0060
TM 2008/0061
TM 2008/0062
TM 2008/0063

(510)

(210)

TM 2008/0069
TM 2008/0078
TM 2008/0079
TM 2008/0158
TM 2008/0215
TM 2008/0299
TM 2008/0309
TM 2008/0363

kl. 26

TM 2008/0059
TM 2008/0299
TM 2008/0363

kl. 27

TM 2008/0299
TM 2008/0361
TM 2008/0362
TM 2008/0363

kl. 28

TM 2002/0488
TM 2006/0974
TM 2007/0955
TM 2007/0956
TM 2008/0059
TM 2008/0062
TM 2008/0129
TM 2008/0215
TM 2008/0299
TM 2008/0309
TM 2008/0361
TM 2008/0362
TM 2008/0363

kl. 29

TM 2005/0241
TM 2005/0242
TM 2006/0580
TM 2007/1195
TM 2007/1236
TM 2008/0101
TM 2008/0166
TM 2008/0245
TM 2008/0257
TM 2008/0258
TM 2008/0259
TM 2008/0261
TM 2008/0267
TM 2008/0268
TM 2008/0299
TM 2008/0305
TM 2008/0306
TM 2008/0339
TM 2008/0341
TM 2008/0363
TM 2008/0367
TM 2008/0368
TM 2008/0369
TM 2008/0370
TM 2008/0372
TM 2008/0373
Trgovski marki

Glasnik,

(510)

kl. 30

kl. 31

(210)

TM 2008/0374
TM 2008/0376
TM 2008/0382
TM 2008/0383
TM 2008/0417
TM 2008/0436
TM 2008/0445
TM 2008/0446
TM 2008/0452
TM 2005/0241
TM 2005/0242
TM 2006/1089
TM 2007/0663
TM 2007/1034
TM 2007/1080
TM 2008/0166
TM 2008/0178
TM 2008/0179
TM 2008/0212
TM 2008/0249
TM 2008/0265
TM 2008/0267
TM 2008/0299
TM 2008/0305
TM 2008/0306
TM 2008/0341
TM 2008/0363
TM 2008/0410
TM 2008/0411
TM 2008/0416
TM 2008/0445
TM 2008/0446
TM 2008/0166
TM 2008/0178
TM 2008/0261
TM 2008/0299
TM 2008/0363
TM 2008/0468

TM 2005/0241
TM 2005/0242
TM 2006/0594
TM 2008/0166
TM 2008/0243
TM 2008/0244
TM 2008/0245
TM 2008/0259
TM 2008/0261
TM 2008/0299
TM 2008/0304
TM 2008/0354
TM 2008/0355
TM 2008/0363
TM 2008/0372
TM 2008/0373
TM 2008/0374
Trgovski marki
kl. 32

(510)
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(210)

TM 2008/0376
TM 2008/0382
TM 2008/0383

kl. 33

TM 2007/0663
TM 2008/0256
TM 2008/0261
TM 2008/0299
TM 2008/0304
TM 2008/0363

kl. 34

TM 2007/0663
TM 2008/0026
TM 2008/0299
TM 2008/0363
TM 2008/0453

kl. 35

TM 2005/0297
TM 2006/0075
TM 2006/0152
TM 2006/0153
TM 2006/0509
TM 2006/0829
TM 2006/0859
TM 2007/0453
TM 2007/0765
TM 2007/0955
TM 2007/0956
TM 2007/1035
TM 2007/1063
TM 2008/0017
TM 2008/0059
TM 2008/0060
TM 2008/0061
TM 2008/0062
TM 2008/0070
TM 2008/0078
TM 2008/0079
TM 2008/0183
TM 2008/0261
TM 2008/0264
TM 2008/0282
TM 2008/0295
TM 2008/0299
TM 2008/0300
TM 2008/0301
TM 2008/0310
TM 2008/0359
TM 2008/0363
TM 2008/0377
TM 2008/0380
TM 2008/0381
TM 2008/0401
TM 2008/0416
TM 2008/0445
TM 2008/0446
TM 2008/0449

(510)

(210)

kl. 36

TM 2006/0152
TM 2006/0153
TM 2007/0231
TM 2007/0453
TM 2007/0955
TM 2007/0956
TM 2007/1035
TM 2007/1063
TM 2008/0183
TM 2008/0295
TM 2008/0299
TM 2008/0301
TM 2008/0380
TM 2008/0381

kl. 37

TM 2003/0644
TM 2007/0955
TM 2007/0956
TM 2007/1035
TM 2007/1063
TM 2007/1187
TM 2008/0158
TM 2008/0183
TM 2008/0254
TM 2008/0295
TM 2008/0299
TM 2008/0301
TM 2008/0307
TM 2008/0308
TM 2008/0363

kl. 38

TM 2006/0152
TM 2006/0153
TM 2006/0509
TM 2007/0955
TM 2007/0956
TM 2007/1035
TM 2007/1149
TM 2008/0017
TM 2008/0255
TM 2008/0277
TM 2008/0295
TM 2008/0299
TM 2008/0301
TM 2008/0317
TM 2008/0359

kl. 39

TM 2001/1101
TM 2006/1234
TM 2007/0231
TM 2007/0658
TM 2007/0825
TM 2007/1187
TM 2008/0141
TM 2008/0280
TM 2008/0299
TM 2008/0363
TM 2008/0417
Pregledi
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(510)

(210)

kl. 40

TM 2007/0179
TM 2007/1063
TM 2008/0183
TM 2008/0299

kl. 41

TM 2002/0488
TM 2006/0075
TM 2006/0152
TM 2006/0153
TM 2006/0829
TM 2006/1066
TM 2007/0955
TM 2007/0956
TM 2007/1035
TM 2007/1063
TM 2008/0141
TM 2008/0183
TM 2008/0255
TM 2008/0277
TM 2008/0299
TM 2008/0300
TM 2008/0309
TM 2008/0359
TM 2008/0397
TM 2008/0398
TM 2008/0421
TM 2008/0422
TM 2008/0449

kl. 42

TM 2006/0152
TM 2006/0153
TM 2006/0859
TM 2007/0489
TM 2007/0955
TM 2007/0956
TM 2007/1035
TM 2007/1063
TM 2008/0141
TM 2008/0166
TM 2008/0183
TM 2008/0295
TM 2008/0299
TM 2008/0301
TM 2008/0397
TM 2008/0398
TM 2008/0421
TM 2008/0422
TM 2008/0467

kl. 43

TM 2006/1089
TM 2007/1005
TM 2007/1034
TM 2008/0141
TM 2008/0212
TM 2008/0261
TM 2008/0299
TM 2008/0363
TM 2008/0372

Pregledi

(510)

(210)

TM 2008/0373
TM 2008/0374
TM 2008/0376
TM 2008/0417
kl. 44

TM 2006/1066
TM 2007/0489
TM 2008/0299
TM 2008/0468

kl. 45

TM 2006/1234
TM 2007/0225
TM 2007/0658
TM 2007/1035
TM 2008/0295
TM 2008/0299
TM 2008/0301
TM 2008/0380
TM 2008/0381

Trgovski marki
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PREGLED PO NOSITELI NA PRIJAVI NA TRGOVSKI MARKI
(731) nositel na pravoto na trgovska marka
(210) broj na prijavata

(731) Altinyildiz Mensucat ve Konfeksiyon
Fabrikalari Anonim Sirketi Yeni Bosna Koyu
(210) MK/T/ 2008/78
MK/T/ 2008/79

(210) MK/T/ 2008/62
MK/T/ 2008/63

Avery Dennison Corporation
MK/T/ 2007/688

GENERAL MOTORS CORPORATION
a corporation organized and ezisting under
the laws of the State of Delaware
MK/T/ 2007/910

Banana Republic (ITM) Inc

Georg Gavrilovic

BASF SE

Bosch Corporation

MK/T/ 2008/65
MK/T/ 2008/66
MK/T/ 2008/67
MK/T/ 2008/68
MK/T/ 2008/69
MK/T/ 2008/70
MK/T/ 2008/99
MK/T/ 2008/125
MK/T/ 2005/148

BRUNSWICK CORPORATION
MK/T/ 2006/974
CASTROL LIMITED
Celite Corporation
DANYA COSMETICS LTD.
Deutsche Telekom AG

MK/T/ 2007/841
MK/T/ 2008/224
MK/T/ 2008/474
MK/T/ 2007/955
MK/T/ 2007/956
MK/T/ 2007/1035
MK/T/ 2008/295
MK/T/ 2008/301

Dunhill Tobacco of London Limited
MK/T/ 2008/453
EURODRIVE SERVICES AND
DISTRIBUTION N.V.
MK/T/ 2007/1187
Gap (ITM) Inc

Trgovski marki

MK/T/ 2008/59
MK/T/ 2008/60
MK/T/ 2008/61

GNB DIS TIC.LTD.STI.

MK/T/ 2008/267
MK/T/ 2008/268
MK/T/ 2008/363
MK/T/ 2008/316

Great Wall Motor Company Limited
MK/T/ 2008/254
Grupo Empresarial Extrahotelero, Palmares S.A.
MK/T/ 2007/1005

GRUPPO LEPETIT S.r.l.
Haifa Chemicals Ltd.

MK/T/ 2008/233
MK/T/ 2008/371

HALCOR METAL WORKS S.A.
MK/T/ 2006/429
HIGER BUS COMPANY LIMITED
MK/T/ 2008/307
MK/T/ 2008/308
High Tech Computer Corporation
(A Taiwanese company)
MK/T/ 2008/351
Honeywell Analytics (Switzerland) GmbH
MK/T/ 2008/285
Hyundai Motor Company

MK/T/ 2008/364
MK/T/ 2008/365
MK/T/ 2008/366
MK/T/ 2008/423
MK/T/ 2008/424
MK/T/ 2008/425

International Suzuki, Association
MK/T/ 2007/1059
MK/T/ 2007/1060
Pregledi
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(731) Inverness Medical Switzerland GmbH
(a Swiss limited liability company)
(210) MK/T/ 2007/51
Johnson Controls Technology Company
MK/T/ 2007/1063
MK/T/ 2008/183
KABUSHIKI KAISHA MOLTEN
(also known as MOLTEN CORPORATION)
MK/T/ 2008/129
KAROLINA d.o.o.

MK/T/ 2008/249

KIKA MOBEL-HANDELSGESELLSCHAFT
M.B.H.
MK/T/ 2008/361
MK/T/ 2008/362
Lidl Stiftung & Co. KG

Londa GmbH
MEGGLE AG

MK/T/ 2008/305
MK/T/ 2008/306
MK/T/ 2008/452
MK/T/ 2008/456
MK/T/ 2008/258
MK/T/ 2008/259

MET-Rx Substrate Technology, Inc.
MK/T/ 2008/382
MK/T/ 2008/383
MOJA NALOZBA pokojninska druzba d.d.
MK/T/ 2008/380
MK/T/ 2008/381
Natural ASA
NBA Properties, Inc.

MK/T/ 2006/580
MK/T/ 2002/488

NGK SPARK PLUG CO., LTD.,
MK/T/ 2008/447
MK/T/ 2008/448
NIPPON SODA CO., LTD.

MK/T/ 2008/180
MK/T/ 2008/181

NOBEL ILAC SANAYII, VE TICARET A.S.
MK/T/ 2008/457
MK/T/ 2008/458
MK/T/ 2008/459
MK/T/ 2008/461
Pregledi

(210) MK/T/ 2008/462
MK/T/ 2008/463
MK/T/ 2008/464
MK/T/ 2008/465
NOPCO PAPER TECHNOLOGY HOLDING AS
MK/T/ 2008/201
Pfizer Italia S.r.l.
PRINCO CORP
RE/MAX International, Inc.
Red. Com, Inc.

MK/T/ 2006/375
MK/T/ 2008/415
MK/T/ 2007/453
MK/T/ 2008/242
MK/T/ 2008/443
MK/T/ 2008/466

Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH
MK/T/ 2008/26
SAPONIA kemijska, prehranbena i
farmaceutska industrija d.d. Osijek
MK/T/ 2008/469
MK/T/ 2008/470
MK/T/ 2008/471
MK/T/ 2008/472
MK/T/ 2008/473
Smithers-Oasis Company

MK/T/ 2007/1002

SOUTH CHINE TIRE & RUBBER CO.,LTD.
MK/T/ 2008/390
The Coca-Cola Company
TITAN CEMENT S.А.

MK/T/ 2006/594
MK/T/ 2001/1101

T-Mobile International AG&Co.KG
MK/T/ 2006/152
MK/T/ 2006/153
TORREFAZIONE IONIA S.p.A.
MK/T/ 2008/212
Torrex Chiesi Pharma GmbH
MK/T/ 2007/870
MK/T/ 2007/871
MK/T/ 2007/872
Umbro International Limited
MK/T/ 2008/215
Trgovski marki

Glasnik,

(731) UNILEVER N.V.

(210) MK/T/ 2008/124
MK/T/ 2008/454

Universal City Studios LLLP
(Delaware limited liability limited partnership)
MK/T/ 2008/277
VINDIJA d.d.

Vox R & D Limited

MK/T/ 2008/101
MK/T/ 2008/245
MK/T/ 2008/257
MK/T/ 2008/158

ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju,
trgovinu i usluge ZAGREB
MK/T/ 2008/367
MK/T/ 2008/368
MK/T/ 2008/369
MK/T/ 2008/370
Агенција за комуникациски услуги
ИДЕА Плус Ешли и Холмс ДОО Скопје
MK/T/ 2006/859
АТАНАС КОЗАРЕВ
БЛИК МАК
БУСЕ МАК
Вип Агенси ДОО, Скопје

MK/T/ 2008/280
MK/T/ 2008/282
MK/T/ 2008/401
MK/T/ 2008/468

Високообразовна установа ЊУЈОРК
УНИВЕРЗИТЕТ СКОПЈЕ
ЗА АМЕРИКАНСКИ И ЕВРОПСКИ СТУДИИ
MK/T/ 2008/421
MK/T/ 2008/422
„ВРЕМЕ ЕЧ” ДОО

MK/T/ 2006/509

Глобал Mедиа ДООЕЛ Скопје
MK/T/ 2008/449
Горан Атанасовски
„ДАНОН СЕРДИКА” АД

Trgovski marki

MK/T/ 2008/141
MK/T/ 2005/241
MK/T/ 2005/242
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(731) Дан-Фоам, АПС
Деан Шкартов

(210) MK/T/ 2007/1118
MK/T/ 2007/179

ДППТ. Мега Трејд Душица и Други ДОО
Гостивар
MK/T/ 2008/264
ДПТУ КОРО КОМПАНИ ДОО Конимекс и други
Друштво за производство, трговија и услуги
MK/T/ 2008/166
MK/T/ 2008/178
MK/T/ 2008/179

Друштво за градежништво и трговија
МАСОН-ИНЖИНЕРИНГ Ѓуро ДООЕЛ Скопје
MK/T/ 2003/644
Друштво за обезбедување имоти и лица,
трговија и услуги ЛУПУС ДОО Скопје
MK/T/ 2007/225
Друштво за оперативен лизинг
МАКЛЕАСЕ ДОО Скопје
MK/T/ 2006/1234
MK/T/ 2007/658
Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
MK/T/ 2008/436
Друштво за производство, трговија и услуги
ГУДАЛАТ ДОО Гостивар
MK/T/ 2008/243
MK/T/ 2008/244
Друштво за производство, трговија и услуги
ДИЕМ-ГП ДОО Гевгелија
MK/T/ 2007/1195
Друштво за производство, трговија и услуги
КОЖУВЧАНКА Никола и Стојче Д.О.О.
експорт-импорт
MK/T/ 2008/354
MK/T/ 2008/355
Друштво за производство, трговија и услуги
КОЛА Душица ДООЕЛ извоз-увоз Скопје
MK/T/ 2008/265
MK/T/ 2008/339
MK/T/ 2008/340
MK/T/ 2008/341
MK/T/ 2008/416

Pregledi
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(731) Друштво за производство, трговија и услуги
ЛУКСОР АКВАМАТИК ДОО Скопје
(210) MK/T/ 2008/310
Друштво за производство, трговија и услуги
М и А БЕВЕРИЏИС ДООЕЛ експорт - импорт
Скопје
MK/T/ 2008/372
MK/T/ 2008/373
MK/T/ 2008/374
MK/T/ 2008/376
Друштво за производство, трговија и услуги
на големо и мало МУЛТИПРОМ ДООЕЛ
СКОПЈЕ
MK/T/ 2008/410
MK/T/ 2008/411

Друштво за транспорт, трговија и услуги
МОНО ТРЕЈД експорт-импорт ДОО Скопје
MK/T/ 2006/1089
MK/T/ 2007/1034
Друштво за трговија и услуги
АУРЕА ДОО увоз-извоз Гостивар
MK/T/ 2007/502
Друштво за трговија и услуги
ГАРИ КОМПАНИИ ДООЕЛ експорт-импорт
MK/T/ 2008/299
Друштво за трговија и услуги увоз-извоз
ЕУРО-ФАРМ ДООЕЛ
MK/T/ 2008/377
Друштво за трговија на големо и мало
„ПРОСПОРТ 2008” ДОО-Скопје
MK/T/ 2008/309
Друштво за трговија, производство и услуги
АРТ-ТЕКС ГЛАМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
MK/T/ 2007/663

Друштво за трговија, производство, услуги,
шпедиција увоз-извоз ПЕКАБЕСКО а.д.
MK/T/ 2008/417
Друштво за услуги ПЕЈ ПЛУС ДОО Скопје
MK/T/ 2007/1149
Друштво со ограничена одговорност
„ДЖУНИ, P1998”
MK/T/ 2008/246
ЕВРОПА А.Д. - Скопје
ИВАН ЦВЕТКОВСКИ
Pregledi

MK/T/ 2007/1080
MK/T/ 2008/256

(731) Илија Ристовски

(210) MK/T/ 2008/255

ИНА енерго систем Стефан ДООЕЛ
MK/T/ 2007/924
Индустрија за млеко, млечни производи и
сокови акционерско друштво МЛЕКАРА
Битола
MK/T/ 2007/1236
ИНТЕК СИСТЕМ ДОО, Скопје
MK/T/ 2008/467
ИНФОСОФТ СИСТЕМ Доо -Скопје
MK/T/ 2007/765
„ЈАКА - 80” АД Радовиш ОЕ Развој
MK/T/ 2002/362
ЈОНЧЕ АРСЕВ

MK/T/ 2007/231

К-15 ПРОДУКЦИЈА ДОО СКОПЈЕ
MK/T/ 2006/75
Кочо Димитровски
Лупчо Каров
МАКПРОГРЕС ДОО

MK/T/ 2007/489
MK/T/ 2006/829
MK/T/ 2008/445
MK/T/ 2008/446

„Маркови Кули” ДООЕЛ Прилеп
MK/T/ 2008/300
МЕГАФАРМ ДОО СКОПЈЕ

Миле Ѓошевски
Миле Ѓошевски;
Милчо Узунов and
Томислав Которчевиќ
ОХИС БИЛЈАНА ДООЕЛ

MK/T/ 2007/121
MK/T/ 2007/122
MK/T/ 2007/123
MK/T/ 2007/124
MK/T/ 2008/359

MK/T/ 2008/17
MK/T/ 2008/352

Прв приватен универзитет - ФОН
MK/T/ 2008/397
MK/T/ 2008/398
Trgovski marki
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(731) РИСТО САМАРЏИЕВ
(210) MK/T/ 2008/304
Стопанска интересна заедница
ЗДРУЖЕНИ АПТЕКИ МАКЕДОНИЈА Скопје
MK/T/ 2006/1066
Трговско друштво за производство,
градежништво, трговија услуги
СС-ГЕНЕРАЛ-САТ ДОО увоз-извоз Охрид
MK/T/ 2006/1192
Трговско друштво на големо и мало
МИКЕИ-ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ,
Експорт-Импорт, Скопје
MK/T/ 2008/261
Трговско радиодифузно друштво
КАНАЛ 5 ДООЕЛ Скопје
MK/T/ 2008/317
Фармасвис дооел

ФЕИМ ТАХИРИ

Trgovski marki

MK/T/ 2007/825
MK/T/ 2008/229
MK/T/ 2008/358
MK/T/ 2005/297
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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
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(111) 14201

(151) 21/05/2008

(111) 14285

(151) 30/05/2008

(210) TM  2003/398

(220) 16/06/2003

(210) TM  2003/470

(220) 07/07/2003

(181) 16/06/2013

(181) 07/07/2013

(450) 31/08/2008

(450) 31/08/2008

(732) SEBA DIS TICARET VE NAKLIYAT

(732) STAR FRUITS
(a French corporation)
Route d`Orange, Caderousse,
84860 CADEROUSSE, FR

ANONIM SIRKETI
YAKACIK YOLU CAMLIK MAHALLESI CIFLIK
MEVKII, SAMANDIRA, KARTAL - ISTANBUL, TR
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје
(540)

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

PINK LADY
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 31 - jаболка; јаболкови дрвја, стебла; свежи
овошја
(111) 14287

(151) 30/05/2008

(210) TM  2003/471

(220) 08/07/2003
(181) 08/07/2013

(591) бела, црна, црвена, сина, златна
(551) индивидуална

(450) 31/08/2008
(732) ВЕЛЕС ТАБАК АД Велес;
АГРОТАБАК ДООЕЛ Неготино and

(510, 511)

Проф.Д-р АЦО ГИЧЕВ

кл. 34 - цигари, тутун и производи од тутун; запалки
кибрити, прибор и реквизити за пушачи
(111) 14284

(151) 30/05/2008

(210) TM  2003/452

(220) 02/07/2003
(181) 02/07/2013
(450) 31/08/2008

Велес, MK;
Неготино, MK and
ул.”Волгоградска” бр.1/32, 1000 Скопје, MK
(740) Бранко Радојчиќ, адвокат
ул.Васил Главинов бр.3/4-4, 1000 Скопје
(540)

(732) Wilson Learning Worldwide Inc.
8-2 Nibancho, Chiyoda-ku, Tokyo 102, JP
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

WILSON LEARNING
(591) бела, сина, црна, бордо и златна
(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 9 - софтвер во областа на деловното
образование за возрасни лица
кл. 16 - печатени материјали; имено, книги-водичи
за проучување и насочување и други печатени
едукативни материјали кои се однесуваат на
продажба, односи со клиенти, вештини во
маркетингот и раководењето, како и соодветни
аудио и видео ленти кои се продаваат во пакет
кл. 41 - услуги за образование; имено, одржување
на семинари во живо и преку веб страници во
областа на продажбата, односи со клиентите,
маркетинг и раководење

Trgovski marki

кл. 34 - тутун, производи за пушачите, кибрит
(111) 14286
(210) TM  2003/472

(151)
(220)
(181)
(450)

30/05/2008
08/07/2003
08/07/2013
31/08/2008

(732) ВЕЛЕС ТАБАК АД Велес;
АГРОТАБАК ДООЕЛ Неготино and
Проф.Д-р АЦО ГИЧЕВ
Велес, MK;
Неготино, MK and
ул.”Волгоградска” бр.1/32, 1000 Скопје, MK

14201
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(732) AYGAZ ANONIM SIRKETI

(540)

Buyukdere caddesi No. 145/1 Aygaz Han,
80300 Zincirlikuju,Istanbul, TR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)
(591) сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 -  тутун, производи за пушачите, кибрити
(111) 14217

(151) 30/05/2008

(591) во сите бои и комбинации

(210) TM  2003/557

(220) 06/08/2003

(551) индивидуална

(181) 06/08/2013

(510, 511)

(450) 31/08/2008
(732) FARMECO
SOCIETE ANONYME
DERMO–
COSMETICS trading as FARMECO S.A.
11, Agias Glykerias Str., Galatsi,
11147 Athens, GR
(740) Бајалски Димитар, адвокат
Ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр. 72/1-1 1000 Скопје
(540)

COVERDERM
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење; препарати за чистење, полирање,
рибање и нагризување; сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса; препарати за нега на забите
(111) 14223

(151) 30/05/2008

(210) TM  2003/558

(220) 06/08/2003
(181) 06/08/2013
(450) 31/08/2008

(732) N.T. Nouveau Tech Enterprises Ltd.
1 Costakis Pantelides Ave.,Nicosia, CY
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

COVERMARK
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење; препарати за чистење, полирање,
рибање и нагризување; сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса; препарати за нега на забите
(111) 14226
(210) TM  2003/570

14217

(151) 30/05/2008
(220) 07/08/2003
(181) 07/08/2013
(450) 31/08/2008

кл. 4 - алатки за режење (масло за подмачкување
и ладење на алатките за режење), алкохол (горива
врз база на алкохол), алкохол користен како
гориво, антрацит, бензен, бензин, бензол, божиќно
дрво (свеќички за божиќно дрво), волна (масла
за мачкања на волната при обработка), восок
за индустриска употреба, восок за осветлување,
восок за ремење, восок од пчели, восок /суровина/,
газелин, гас (крут гас) /гориво/, гас (маслен
гас), гас (слаб гас), гас за горење, гасни горива/
супстанции/, големи свеќи /воштаници / за цркви,
горива (не хемиски додатоци на горивата ), горива
за потпалување оган, графити за подмачкување,
дизел гориво, дрвени струготини за отпалување,
дрво (дрвен јаглен) /огрев/, дрво (прешан дрвен
јаглен), дрво за огрев, заштита на ѕидови (масла
за заштита на ѕидовите), заштита на кожни
производи (производи за заштита на кожни
производи/масти и масла/), индустриски масла,
индустриски масти, јаглен /гориво/, камен јаглен,
камен јаглен (масло од смолата на камен јаглен),
керозин, кожни производи (производи за заштита
на кожни производи /масти и масла/), кокс, коски
(масло од коски), индустриско, ксилен, ксилол,
лигнит, лизгање (препарати против лизгање на
погонски ремени), мазут /течно гориво/, масла за
закиснување, масла за заштита /конзервирање/ на
кожа, масла за заштита /конзервирање/ на ѕидови,
масла за подмачкување, масла за симнување
на оплата, масла за сликарството, масла за
ткаенини, маслен гас, масло за подмачкување и
ладење на алатките за режење, масло од рицинус
за техничка употреба, масло од соја (препарати
врз база на соино масло за обложување на кујнски
садови со цел да се спречи загорувањето на
намирниците што се варат, масти за осветлување,
масти /мазива/ за кожа, масти /мазива/ за обувки,
метење (супстанции за метење) за врзување на
правот, минерални горива, нафта (петрол етери),
нафта желе за индустиска употреба, нафта/
сурова или рафинирана/, нехемиски додатоци
за течни погонски горива, обувки (масти за
обувки), олеин, оплати (масла за симнување на
оплати), оружје (мазива за оружје), осветлување
(восок за осветлување), осветлување (гас
за осветлување), осветлување (масти за
осветлување), осветлувачки материи, палење
(стуготина од дрво за палење), палење (хартиени

Trgovski marki

Glasnik,

ленти за палење), параффин, подмачкување
(масла за подмачкување), подмачкување (масти
за подмачкување), прав (производи за тргање на
правта), прав /гориви/, прев дрвен јаглен, прев
тресет /гориво/, превест јаглен во тркалезен облик,
јагленова прашина за огрев /брикети/, природен
јаглерод /озокерит/, ремени (восок за ремени),
ремени (масти за ремени), ремени (производи
против лизгање на ремените), репка (масло
од репка ), индустриска, рибино масло /на е за
јадење/, свеќи воштаници /осветлување/, свеќички
/воштаници/ за божиќно дрво, сиера /мрсен под
на овча волна/, сијалици (ламби), смеса на рибно
масло и водородна киселина за смекнување и
импрегнација на кожа, смола од камен јаглен
(масло од смола на камен јаглен), соја (препарати
од соино масло за обложување на кујнски садови
со цел да се спречи загорувањето на намирници
кои са варат), сончогледово масло /индустриско/,
спирт за гориво /жеста/, средства за везање прав,
средство за подмачкување, стеаринска техничка
киселина, сурова нафта, течни погонски горива,
ткаении (масла за ткаении), тресет /гориво/,
церезин/вештачки восок/
кл. 6 - алки (железни) за врата, алпака - сребро,
алуминиум, алуминиумски жици, алуминиумски
фолии, алфенит /бели метали/ (облоги од
алфенит) за згради и за мебел, амбалажа (метални
садови за амбалажа), амбалажа од бел лим,
антифрикациски метали, арматура за градба,
арматури за бетон /метални/, арматури за врата/
метални/, арматури за градба /метални/, арматури
за цевководи /метални/, базени /метални
конструкции/, бакар /суров или полуобработен
бакар/, бакарна жица /неизолирана/, бакарни
прстени, бдликава жица, бел метал, берилиум,
бетон (метални арматури за бетон), бетон (метални
оплати за бетон), бинлаци (наплетени лимени
бинлаци), бисти од обични метали, благајни
(сигурносни благајни) /кутии за пари/, благајни
(сигурносни челични благајни), бове за од метал
за сидрење, брави (метални неелектрични брави),
брави за возила /метални/, брави на ковчези,
браме /одлев/, браници за патишта (несветлечки и
немеханички метални), бројки и букви од обични
метали /со исклучок на печатарски букви/, бронза,
бронзени статуи /надгробни споменици/, бронзени
статуи /уметнички дела/, ванадиум, велосипеди
(инсталации за паркирање велосипеди) метални,
вентили (метални вентили) /не се делови за
уреди/, вентили за водоводни цевки /метални/,
вентили за дренажни цевки, витли (немеханички
витли за еластични метални цевки), влезна врата
на зграда /метална/, вода (метални вентили за
водоводи), вода (метални водоводни цевки),
водоводи (метални водоводни цевки), воздушни
железници (фиксна метална опрема за воздушни
железници), волфрам, врата (метални валци за
врата), врата (неелектрични звончиња за врата),
врата (неелектрични уреди за отворање на врата),
врата (плошти за врата) метални, врата /метална/,
вратичка (подвижна неавтоматска метална
вратичка), врзување (метали ленти за врзување),
врзување (метални жици за врзување), врзување
(шипови за врзување), метални, врзување на
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бродови (пловечки пристаништа за врзување на
бродовите -метални), врски (метални врски за
употреба во земјоделието), врски (метални врски),
втиснувачи /типли/, метални, галенит /руда/,
германиум, глициниум /берилиум/, гобови/
метални/, градба (метална градба), градба
(метални градежни материјали), градежни
метални   материјали,   градежни   облоги/метални/,   
граничници   за   врата   /метални/, граничници за
прозорци /метални/, греди (метални греди),
гредички (метални гредички), груби врски /ситна
железна роба/, дрвја (заштита за дрвјата),
метални, дренажа (метални вентили за дренажни
цевки), дренажа (метални цевки за дренажа),
држачи за алатки /метални/, држачи за крпи/
фиксни, метални/, држачи за метли, држачи за
ножеви (алки за држачите  за  ножеви),  држачи  за  
шарки,  електични  водови  (метални  столбови  за
електрични водови), железна руда, железни
брани, железни ленти за обрачи, железнички
метални прагови, железнички прагови, железнички
прагови (сигурносни железнички прагови) /контра
железнички прагови /, железнички прагови (спојки
за железнички прагови), железнички свртници,
железнички шини (метални материјали за
железнички шини), железо (уреди за натегнување
на железни ленти) /натезни стремени/, железо
сурово или полуобработено, животни (синџири за
животни), животни (стапици за животни), жица
(железна жица), жици (метални жици за врзување),
жици (метални жици), жици за антени, жици од
легури од обични метали /без жици за осигурувачи/,
жици /метални/ (уреди за натегнување на метални
жици) /стремени/, жичани огради /решетки/,
жлебни клинови, жлебни покривни состави/
метални/, жлебови за покриви /метални/, жлебови
за товарење и истоварување /немеханички,
метални/, жлебови /метални/, заварување (жици
за заварување) /метални/, засолнување (метални
плочи за засолнување), затворачи за врата/
автоматски неелектрични/, затворачи за вреќи/
метални/, затворачи за кутии /метални/, затворачи
за прозорци /метални/, затворачи за садови/
метални/, затворачи за шишиња /метални/,
затегнувачки винтови, затегнувачки лостови/ситна
метална стока/, заштитни огради за печки, зл алки
(железни) за врата, алпака - сребро, алуминиум,
алуминиумски жици, алуминиумски фолии,
алфенит /бели метали/ (облоги од алфенит) за
згради и за мебел, амбалажа (метални садови за
амбалажа), амбалажа од бел лим, антифрикациски
метали, арматура за градба, арматури за бетон/
метални/, арматури за врата /метални/, арматури
за градба /метални/, арматури за цевководи/
метални/, базени /метални конструкции/, бакар/
суров или полуобработен бакар/, бакарна жица/
неизолирана/, бакарни прстени, бдликава жица,
бел метал, берилиум, бетон (метални арматури за
бетон), бетон (метални оплати за бетон), бинлаци
(наплетени лимени бинлаци), бисти од обични
метали, благајни (сигурносни благајни) /кутии за
пари/, благајни (сигурносни челични благајни),
бове за од метал за сидрење, брави (метални
неелектрични брави), брави за возила /метални/,
брави на ковчези, браме /одлев/, браници за
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патишта (несветлечки и немеханички метални),
бројки и букви од обични метали /со исклучок на
печатарски букви/, бронза, бронзени статуи/
надгробни споменици/, бронзени статуи/уметнички
дела/, ванадиум, велосипеди (инсталации за
паркирање велосипеди) метални, вентили
(метални вентили) /не се делови за уреди/,
вентили за водоводни цевки /метални/, вентили за
дренажни цевки, витли (немеханички витли за
еластични метални цевки), влезна врата на зграда
/метална/, вода (метални вентили за водоводи),
вода (метални водоводни цевки), водоводи
(метални водоводни цевки), воздушни железници
(фиксна метална опрема за воздушни железници),
волфрам, врата (метални валци за врата), врата
(неелектрични звончиња за врата), врата
(неелектрични уреди за отворање на врата), врата
(плошти за врата) метални, врата /метална/,
вратичка (подвижна неавтоматска метална
вратичка), врзување (метали ленти за врзување),
врзување (метални жици за врзување), врзување
(шипови за врзување), метални, врзување на
бродови (пловечки пристаништа за врзување на
бродовите -метални), врски (метални врски за
употреба во земјоделието), врски (метални врски),
втиснувачи /типли/, метални, галенит /руда/,
германиум, глициниум /берилиум/, гобови/
метални/, градба (метална градба), градба
(метални градежни материјали), градежни
метални   материјали,   градежни   облоги/метални/,   
граничници   за   врата   /метални/, граничници за
прозорци /метални/, греди (метални греди),
гредички (метални гредички), груби врски /ситна
железна роба/, дрвја (заштита за дрвјата),
метални, дренажа (метални вентили за дренажни
цевки), дренажа (метални цевки за дренажа),
држачи за алатки /метални/, држачи за крпи/
фиксни, метални/, држачи за метли, држачи за
ножеви (алки за држачите  за  ножеви),  држачи  за  
шарки,  електични  водови  (метални  столбови  за
електрични водови), железна руда, железни
брани, железни ленти за обрачи, железнички
метални прагови, железнички прагови, железнички
прагови (сигурносни железнички прагови) /контра
железнички прагови /, железнички прагови (спојки
за железнички прагови), железнички свртници,
железнички шини (метални материјали за
железнички шини), железо (уреди за натегнување
на железни ленти) /натезни стремени/, железо
сурово или полуобработено, животни (ланци за
животни), животни (стапици за животни), жица
(железна жица), жици (метални жици за врзување),
жици (метални жици), жици за антени, жици од
легури од обични метали /без жици за осигурувачи/,
жици /метални/ (уреди за натегнување на метални
жици) /стремени/, жичани огради /решетки/,
жлебни клинови, жлебни покривни состави/
метални/, жлебови за покриви /метални/, жлебови
за товарење и истоварување /немеханички,
метални/, жлебови /метални/, заварување (жици
за заварување) /метални/, засолнување (метални
плочи за засолнување), затворачи за врата/
автоматски неелектрични/, затворачи за вреќи/
метални/, затворачи за кутии /метални/, затворачи
за прозорци /метални/, затворачи за садови/
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метални/, затворачи за шишиња /метални/,
затегнувачки винтови, затегнувачки лостови/ситна
метална стока/, заштитни огради за печки, злато
(златен вар), значки за возила /метални/, ѕверки
(стапици за ѕверки), ѕвона, ѕвона /клепале/,
ѕвончиња, ѕидови (облоги за ѕидови) метални,
индиум> јажиња (метални јажиња со јамка за
пренос на товар), јажиња (метални јажиња),
јажиња (наглавувачи за јажиња), јазичиња на
брава, кабелски сгегачки завртувачи /метални/,
кабелски стопи, кабини (метални кабини за боење
со помош на апарати за прскање), кабини (метални
телефонски кабини), кабини за капење /метални/,
кабли (метални неелектрични кабли) /јажиња/,
кабли (метални неелектрични приклучоци за
кабли), кабли /јажиња/ за жичарници, кадмиум,
калапи (калапи за леење), калапи за леење/
метални/, калапи за мраз /метални/, капаци за
прозорци и за врати (меални капаци за прозорци
и за врати) /жалузини/, капаци /метални/ за отвори
на подовите, капење (метални кабини за капење),
касички /метални касички /, кафези за птици/
метални/, каци (метални ногарки за каци), качиња
(метални обрачи за качиња), кваки на врати/
метални/, климатизација   (метални    цевки   за  
климатизација  и  вентилација),  клучеви,  клучеви
(метални прстени за клучеви), клучеви за вршење
поправки, кобалт (суров кобалт), колена (метални
цевчести колена),колца преку кои поминува јаже
со тег за поместување на англиски прозорци),
колчиња (метални колчиња за шатори),
комеморативни метални плочи, компримиран
воздух (метални арматури за цевководи за
компримиран воздух), конзерви (метални кутии за
конзерви), контејнери (метални контејнери),
контејнери (метални патувачки контејнери), корита
(метални корита за морт), корита (метални корита),
корнизи (метални венци за корнизи), корнизи
(метални корнизи), коситар, коситрена фолија,
котви, котли (метални котли), кошници (метални
кошници), крампони (метални  крампони),   кревети   
(метална  опрема   за   кревети),   кревети   (тркалца   
за кревети)метални, куки (метални куки за
прицврстување на кабли и цевки), куки за
закачување капути /метални/, куки за закачување
котли, куки /железна метална роба/, куки /метални/
за закачување алишта, кутии (метални затворачи
за кутии), кутии за конзерви /метални/, кутии од
обичени метали, куќи (куќни броеви) несветлечки,
метални,
леано
железо
/сурово
или
полуобработено/, легура сребро/никел, легури на
обични метали, лемена легура, ленти (апарати за
натегнување на метални ленти), ленти (метални
ленти за поврзување), летви (метални летви),
лизгалишта /метални конструкции/, лимови,
лимонит, лисици (за раце), локоти, магацини
(метални магацини), магацини за храна /метални/”
магнесиум, мамузи, манган, матица (метална
матица), мачкалки, мед (суров или полуобработен
мед), менгеле /метално/, метална руда, метални
винтови /завртки/, метални гробници,   метални  
заковки,  метални каци,  метални  качиња,  метални
конструкции, метални конструкции за градба,
метални
конструкции
/преносни/,
метални
кошници, метални кутии за алати /празни/,
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метални катници, метални нараквици за
идентификација /за болници/, метални обвивки/
блиндажа/, метални одбивачи, метални оџаци,
метални плочки за градба, метални подграде,
метални прачки (метални прачки за заварување и
лемење), метални прсгени, метални скали,
метални спојки за неелектрични кабли, метални
споменици, метални столбови /делови на градежни
конструкции/, метални тркала за клучеви, метални
фолии за амбалажа и пакување, металокерамички
производи, метли (држачи за метли) метални,
минеролошки плочи /метални/, млазници (метални
млазници), молибден, монтажа (клучеви за
монтажа), мражи од арматура, мраз (метални
калапи за мраз), мраз (чавли за на мраз)/крампони/,
мртовечки сандаци (метална опрема за мртовечки
сандаци), наглавувачи за цевки, спојувачи за
цевки
/метални/,
надвратници
(метални
надвратници), надгробни плочи /метални/,
надгробни споменици /метални/, надгробни украси
/метални/,
наковални,
наковални
/двороги
наковални/, натписи метални, никел, ниобиум/Нб/,
ногарки (метални стативи за буриња), ногарки/
метални/, ножеви (метални држачи за ножеви),
обвиткување (метални фолии за обвиткување)
уметнички предмети од  обични  метали,  обични  
метални   сурови   или   полуобработени,   облоги
(метални облоги за ѕидови или тавани) /панели/,
обрачи /метални / за зацврстување на цевки,
обрачи за буриња /метални/, обрачно железо,
огради (метални), одливки од обичен метал,
одливки од сурово железо /металургија/, ознаки
(несветлечки ознаки /патокази, летви/), оклопи/
куќишта/, окови за врата /метални/, окови за
прозорци /метални/, оловни печати, олово (сурово
или полуобработено), оплат (метални за нафтени
дупчења), оплати (метални оплати за бетон),
оплати за ровови /метални/, опрема /метална/ за
домаќинството, опрема /метална/ за врати, опрема
/метална/ за кревети, опрема /метална/ за
мртовечки сандаци, опрема /метална/ за прозорци,
оџаци (метални капи за оџаци), оџаци (метални
кровови за оџаци), оџаци (метални чадни цевки),
палети за пренесување/метални/, палети за
транспорт/метални/, паноа за градба /метални/,
пари (кутии за пари) метални, патувачки метални
контејнери, печки (заштитници за печки),
пирофорични метали, писма (метални кутии за
писма), плакатирање (метални столбови за
плакатирање), плочи (метални плочи) за
обложување на подови, плочи (подвижни плочи
кај машините), плочки од метал со особени
податоци за идентификација, плочници /метални/,
подови (метални подови), подови (метални
решеткасти подови), подови од метални плочки,
покажувачи на ветер, покриви (метални жлебови
за одводнување на дождовница), покриви (метални
покриви), покриви (метални покриви), посребрен
коситар /легура/, поткови за коњи (чавли за коњски
поткови), поткови за коњи /метални/, потпирачи/
косници/ метални, прагови (метални прагови),
прапорци, прачки на метални решетки (метални
шипови), прегради (метални прегради), преносливи
наковална, пријеворнице, заворњаци приклучоци
за цевки /метални/, пристаништа (метални
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монтажни присганишта), продолжетоци на цевки,
продолжетоци, наглавувачи, спојувачи, чаури/
ситна железна роба/, прозорски метални окови,
прозорски метални рамкии, прозорци (макари
преку кои поминува јаже за поместување на
англиски
прозорци),
прозорци
(прозорски
граничници), прозорци /метални/, прозорчиња на
врата, прстени или капички на стапови /метални/,
прстени /метални/, пружини (метални пружини)/
делови на скалила/, пружини /ситна железна
роба/, рабници (метални рабници), ракети
(метални лансирни рампи за ракети), рамки
(метални рамки околу вратите), рамки за врати/
метални/, рамки за гробови /метални/, рамки за
прозорци /метални/, рамки на подвижни
стакленици /метални/, рамки на стакленици/
метални/, рачки (кружни метални рачки за врата),
регистарски таблички /метални/, резе за врата,
резиња за прозорци /затворачи/, ремени (метални
затегнувачки уреди за ремени), ремени (метални
ремени), не се за апарати, ремени за апарати/
(метални спојки за ремени за апарати), ремени за
пренесување товар /метални/, ремени од метал
за пренесување товар, решетки (шипки на метални
решетки), решетки за печки /метални/, садови за
вода за птици /метални конструкции/, садови за
киселини /метални/, садови за течни горива/
метални/, сандаци (метални сандаци), сандаци/
ормари/ метални, сандачиња за писма /метални/,
сандачиња од метал за алат /празни/, свртувачи
(железнички
свртувачи),
сигнални
паноа
(несветечки немеханички) /метални/, сигурносни
метални огради за патишта, сидрење (плочи за
сидрење), силоси (метални силоси), синџири
(метални синџири), синџири (сигурносни синџири),
синџири (спојувачи за синџири), синџири за
дигалки, ситна метална роба, скали (метални
скали), скали (метални скалила), скали (подвижни
метални скали за товарење), скелиња (метални
скелиња), скокалници за капалишта /метални/,
скокачки /резиња/ за врата, скулптурички /од
обични метали/, славини за буриња /метални/,
снопови (метеални везови за снопови), спојки за
ремени на апаратите /метални/, спојки /стремени/
метални, спони /копци/ од обични метали, сребро
за лемење, сгапици за ѕверки, стапови (метални
наглавувачи за стапови), стапови (метални
стапови), столбови (метални столбови), столбови
за електрични водови /метални/, столбови за
телефонски водови /метални/, столбови /метални/,
столбови /метални/ за ставање плакати, столбови/
метални/, стреи над куќни врати /метални/,
стропови (метални стропови), стругалки за
отстранување кал од чевли, струготини (метални
струготини), суров и полуобработен челик, тантал
/метал/, тапи (метални капички на тапите за
шишиња), тапи (метални тапи), течни горива
(метални садови за течни горива), титан, товарење
(габаритни мерки за товарење во железнички
вагони), товарни метални платоа /палети/,
томбаци/слитине/, топки (челични топки), торби
(затворачи за торби) метални, тунгстен, ќерамиди
(метални
ќерамиди),
феромолибден,
феросилициум,
феротитан,
феротунгстен,
ферохром, хафниум, храна (метални ормари за
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храна), хром, хромни руди, цевки (метални
арматури за цевки), цевки (метални цевки за
слевање), цевки (метални цевки со повеќе отвори
за цевки), цевки (метални цевки), цевки (метални
цевководи),
цевки
(потиснувачки
метални
цевководи), цевки во облик на буквата Т /метални/,
централно греење (метални цевки за централно
греење), цинк, циркониум, чавли, чавли за на мраз
/крампони/, чавличиња, челик (легури на челик),
челик (леен челик), челични жици, челични
конструкции, челични ленти, челични ленти за
обрачи, челични лимови, челични пердињачелични
столбови /потпорни/, челични топчиња, челични
цевки, шајки (метални шајки), шајки /ситна железна
роба/, шарнири (метални шарнири), шишиња
(затворачи за шишиња) метални, шишиња
(метални кошници за шишиња), шишиња /метални
садови/ за гас под притисок или за течен воздух,
шкрилци од хром (куки за покривен шкрилец)
кл. 35  агенции за трговски информации, агенции
за увоз - извоз, анализа на производната цена,
вештачење на дејности /експертиза/, водење
дејност (служби за давање совети за водење
на одделни дејности), вработување (заводи
за
вработување),
дактилографски
услуги,
дејности (консултации за водење на дејностите),
дејности (помош во водењето на дејностите),
дејности (професионални консултации), дејности
(советување за организирање и водење на
дејностите), демонстрација
на производи,
документи (умножување на документи), економски
прогнози, информации за дејноста, информатички
картотеки
(водење
на
информатичките
картотеки), истражувања за дејностите, изложби
(организирање изложби) во комерцијални или
рекламни цели, изнајмување рекламен простор,
изнајмување уреднички апарати, изнајмување
уреднички апарати и прибор, изнајнување
рекламен материјал, изработка на такси, изводи
од сметка (изработка на изводи од сметка),
извоз (агенции за извоз - увоз), јавно мислење
(испитување на јавното мислење), книги
(книговодство) консултации врзани за прашањата
на
персоналот,
книговодство,
лицитација
(продажба на лицитација), манекени (манекенски
услуги) во рекламни и промовирачки цели на
продажбата, објавување рекламни текстови,
обработка на текстови, огласување /рекламирање/,
организирање
дејности
(советување
за
организирање на дејностите), организирање
изложби во комерцијални и рекламни цели, пазар
(побарувачка на пазарот), пазар (проучување
на пазарот), персонал (вработување персонал),
плакатирање /огласување/, платни листови
(изработка платни листови), помош во управување
со индустриски или трговски претпријатија,
пребарувања за дејности, преместување (услуги
за премесгување на претпријатија), преписи на
соопштенија, претплата на весници (услуги за
претплата на весници) /за трето лице/, проценка на
волна, производни цени (анализа на производните
цени), промоција /продажба за трето лице/,
пропагандни дејности, проучување на пазарот
/маркетинг/, проверка на сметки, распределба
/дистрибуција/ на примероци, рекламирање по
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пат на радио, рекламирање по пат на телевизија,
рекламна документација (уредување на рекламна
документација), рекламна хроника, рекламни
агенции, рекламни огласи (ширење на рекламни
огласи), секретарство (секретарски услуги),
сметководство, соопштувања за
дејноста,
статистичко информирање, стебла во шуми
(проценка на стеблата), стенографски услуги, такси
(изработка на такси), телефонско одговарање
(служби за телефонско одговарање)/за отсутни
претплатници/, товарни вагони (компјутерска
локализација на товарни вагони), трговски
дејности (проценка на трговските дејности),
уредување излози, увоз - извоз (агенции за увоз
- извоз), хелиографско умножување, ширење
рекламен
материјал
/трактати, проспекти,
печатени примероци
кл. 39   автобуски превоз, амбалажирање на
производи, брза помош (превоз со коли за
брза помош), брод (бродски превоз), бродови
(гаражирање на кајчиња), бродови (извлекување
насукани бродови), бродови (изнајмување
кајчиња), бродови (спасување на бродови),
бродови за патување, за разонода (услуги на
патничките бродови), влечење возила, возачи
на автомобили (услуги на возачите), воздушен
лревоз, галерии за возила (изнајмување
галерии за возила), гаражи (изнајмување на
гаражи), дистрибуција на електрична енергија,
дистрибуција на вода, довод на вода, железница
(превоз со возови), завиткување на стока, земање
под наен брод за превоз на товар и петници,
земање под наен ладилници, земање под наен
паркинг простори, земање под наем скафандери/
тешки/, земање под наен вагони, земање под наен
возила, испорака /дистрибуција/ на производи,
исговарување, излети (организирање излети),
коли за брза помош (превоз со колите за брза
помош), контејнери за складирање (изнајмување
контејнери за складирање), коњи (изнајмување
коњи), крстосување (организирање крстосувања),
лични возила (изнајмување лични возила), лични
возила (превоз со лични возила), магацини
(изнајмување магацини), мразокршачи (услуги
на мразокршачи), навигациски услуги, носење
/товар,багаж/, нуркачки ѕвона (изнајмување на
нуркачки ѕвона), организирање излети, отпадоци
(превезување и истоварување на отпадоци),
пакети (испорака на пекетите), паркиралишта
(услуги на паркиралиштата), патници (превоз на
патници), патувања (организирање на патувања),
патувања (резервации за патувања), пилотирање,
пошта разнесување пошта), подвижен имот
(преселба на подвижен имот), покревање врата на
брана, покуќнина (превезување на покуќнината),
помош (давање помош) /превоз/, помош во случај
на неисправност на возило влечење/, поморски
превоз, поморско посредување, посредување
при превоз, посредување за закуп на бродски
простор, преселба, превоз (резервации за превоз),
превоз на поштенски пратки или стока, превоз на
капоцености, превоз на стока, превоз со камиони,
превоз со колички, превоз со траект, превознички
/шпедиторски/ услуги, придружба на патници,
разнесување пакети, разнесување весници,
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речен транспорт, резервирање на места /превоз/,
скела (превоз со скела), складирање, складирање
(упатства за складирање), складирање на стока,
служби за испраќање, спасување (служби за
спасување), такси услуги, трамвајски услуги,
туристички агенции /со исклучок резервирање на
хотели, пансиони/, туристички излети, упатства
/информации/ за превоз, цевоводи (превоз по
цевководи)
(111) 14276

(151) 30/05/2008

(210) TM  2003/784

(220) 03/11/2003
(181) 03/11/2013
(450) 31/08/2008

(732) Друштво за производство, трговија и услуги
МЕДИА ДОО експорт импорт Скопје
ул.Митрополит Теодосиј Гологанов
бр.59/1/6-15,Скопје, MK

15/4,

str. 142-232, avgust 2008 Skopje

(510, 511)
кл. 29 - млеко, путер, сирење, крем (млечни
производи), јогурт и млечни производи
кл. 30 - тестенини, слатки, сладолед и млечни
десерти
(111) 14229

(151) 30/05/2008

(210) TM  2003/830

(220) 12/11/2003
(181) 12/11/2013
(450) 31/08/2008

(732) Dow AgroSciences LLC
9330 Zionsville Road, Indianapolis,
Indiana 46268, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

CRYSTAL

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - пестициди, препарати за уништување
штетници; фунгициди, хибрициди и инсектициди
(111) 14288

(151) 30/05/2008

(210) TM  2003/896

(220) 03/12/2003
(181) 03/12/2013
(450) 31/08/2008

(732) B/BRAUN Melsungen AG
Carl-Braun-Strasse 1, D-34212 Melsungen, DE
(591) црвена, жолта, зелена, бела, портокалова
(554) тродимензионална

(740) ПЕТКОВСКИ МИХАЈЛО, адвокат
ул.’’Јуриј  Гагарин’’  55/ 50, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална

ГЛУКОЗА БРАУН

(510, 511)
кл. 3 - средства за чистење

(551) индивидуална

(111) 14277

(151) 30/05/2008

(210) TM  2003/797

(220) 06/11/2003
(181) 06/11/2013
(450) 31/08/2008

(510, 511)
кл. 5 -  фармацевтски производи
(111) 14289

(151) 30/05/2008

(210) TM  2003/897

(220) 03/12/2003

(732) BONGRAIN S.A.
(a french Societe Anonyme a directoire et conseil
de surveillance)
42 rue Rieussec,78220 VIROFLAY, FR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(450) 31/08/2008
(732) B/BRAUN Melsungen AG
Carl-Braun-Strasse 1, D-34212 Melsungen, DE
(740) ПЕТКОВСКИ МИХАЈЛО, адвокат
ул.’’Јуриј  Гагарин’’  55/ 50, 1000, Скопје
(540)

SMAJLIK
(551) индивидуална

(181) 03/12/2013

НАТРИУМ ХЛОРИД БРАУН
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 -  фармацевтски производи
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(111) 14297

(151) 30/06/2008

(210) TM  2004/61

(220) 09/02/2004
(181) 09/02/2014

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

(450) 31/08/2008
(732) Net2Phone, Inc.,
a corporation organized and existing under the
laws of the State of Delawar,
520 Broad Street, Newark, New Jersey,
07102, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

NET2PHONE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - хардвер, опрема и прибор предвидени за
комуникации што функционираат преку глобална
компјутерска мрежа како и други комуникациски
системи и мрежи, имено телефонски уреди,
вклучително и телефони за персонални
компјутери, безжични и жичани телефони; опрема
за телефонски услуги; видео и аудио картички што
се поставени во персонален компјутер; излези
и порти за пренесување и примање податоци,
видео и други информации преку мрежи до кои
се пристапува со помош на програмски пакети;
компјутерски софтвер што се испорачува преку
диск, ЦД РОМ, или други средства за обезбедување
протокол за телефонски комуникации преку
интернет
кл. 38 - услуги за комуникации што се нудат во
областа на електронскиот промет, вклучително и
телефонски услуги преку интернет и пренесување
податоци, видео и други информации, преку
глобална компјутерска мрежа и други системи
и мрежи, за лица што користат персонални
компјутери, телефони и други уреди за
комуникација; услуги за обезбедување протокол
за телефонски комуникации преку интернет во
следните форми на врски: „персонален компјутер
до телефон”, „персонален компјутер до персонален
компјутер”, „телефон до персонален компјутер” и
„телефон до телефон”; обезбедување на услуги
за комуникација преку користење телефонски или
долговни картички
(111) 14264
(210) TM  2004/239

(151) 30/05/2008
(220) 22/03/2004
(181) 22/03/2014
(450) 31/08/2008

(300) 303 48720.8/35  22/09/2003  DE and
303 48718.6/21  22/09/2003  DE
(732) MIP METRO Group Intellectual Property GmbH &
Co. KG
Metro-Strasse 1, D-40235 Dusseldorf, DE
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(591) сина и жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 - хемиски производи за индустриски, научни
и фотографски цели, хемиски производи за
употреба во земјоделството, хортикултурата и
шумарството, средства за заштита на цвеќе,
хранливи соли, хемиски и природни средства за
одржување на својствата на почвата, средства за
прочистување на водата, алгициди; непреработени
вештачки смоли и пластика; ѓубриња, конкретно,
ѓубриња за тревници, трендафили, борови, цвеќе
и сложени ѓубриња, рододендронски ѓубриња,
сложени ѓубриња; смеши за саксии, градинарски
тресет, средства за растресување на почвата;
средства за гаснење пожар; супстанции за
стврднување и лемење на металите; средства за
штавење; лепила и кит за индустриски и домашни
потреби; хемиски супстанции за конзервирање
и одржување на свежината на прехранбените
производи, филмови кои не се изложени на
надворешно влијание
кл. 2 - бои, лак-боја, лакови, антикорозивни
препарати, средства за заштита на дрво, средства
за подобрување на бојата; средства за обојување
што се употребуваат врз дрво и кожа, средства за
чистење и полирање; природни непреработени
смоли; метални плочи во прашкаста форма за
молери, декоратери, печатари и сликари
кл. 3 - препарати за миење и  белење; средства
за чистење, полирање  и одмастување, абразиви;
сапуни, штирак за перење, парфимериски
производи, етерски масла, препарати за нега на
телото и за разубавување, деодоранси за лична
употреба, средства за зајакнување на косата,
спрејови за коса и лосиони за регулирање на
косата, пасти за заби, средства за подобрување
на мирисот и за освежување на воздухот (кои
спаѓаат во класа 3), етерски масла за прехранбени
производи
кл. 4 - индустриски масла и масти; средства
за подмачкување, средства за апсорпција на
прашина, средства за навлажнување на прашината
и средства за сврзување на прашината; горива
во цврста, течна и гасовита состојба, конкретно,
јаглен, камен јаглен, кокс, пасти и коцки за
палење, тресет, дрво, нафта, дизел гориво,
гориво за греење, горива за мотори со внатрешно
согорување, бензол, бензин, метилиран шпирт,
течен гас како што се пропан и бутан, ацетилен,
кислород и водород; светлечки супстанции; свеќи,
восочни светилки, ноќни светилки и фитили,
запалки како материјал
кл. 5 - хемиски и производи за здравствена
заштита, инсектициди, фунгициди, хербициди,
средства против мекотели, средства против
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нематоциди (видови валчести црви); лекови (освен
оние кои се продаваат единствено во аптеките);
диететски производи за медицински потреби,
диететски производи засновани на витамини како
што е храна за диети со ниска нутрициентска и/
или контролирана калорична вредност; лековити
тревки во сува или во конзервирана форма,
екстракти од лековити тревки, додатоци на храна,
имено, производи кои се наменети за дополнување
на човековата исхрана со природни елементи,
витамини, мирудии, средства за подобрување
на вкусот и растенија за крмење; витамински
препарати; диететска храна за бебиња; цементи,
завои; антисептици и средства за дезинфекција;
лековити чаеви и лекови; препарати за уништување
на штетници, конкретно, без’рбетници; лепила
за забни протези; дезодоранси за потреби на
здравството, дезодоранси за освежување на
воздухот; производи за женска хигиена, имено,
санитарни крпи, заштитни гаќички, тампони,
санитарни гаќички
кл. 6 - кабли и жици од метал (не се за електрична
употреба); градежни материјали од метал;
преносливи метални конструкции, конкретно,
монтажни гаражи; метални цевки; каси и сефови;
ситна железарија; метални парчиња, контејнери
за отпад и буриња за вода направени од метал
и пластика, цилиндри за пропан; производи
направени од неблагородни метали, имено
синџири, славини, капачиња за шишиња, цевни
врски направени од метал и пластика, вентили,
неповратни вентили направени од метал за
дренажни цевки и доводи за вода, вентили и
компензациони вентили како дел од машини,
термостатски вентили како дел од грејни
инсталации, вентили за гуми за моторни возила,
решетки, тркалца за мебел, табли за означување,
контејнери за транспорт, резервоари, метални
парчиња за прозорци, врати и мебел
кл. 7 - електрични кујнски машини за кршење,
мелење, дробење, сечење, пресување, мешање или
гмечење, механички, електрични и рачни машини
за мелење месо, машини за шиење, машини за
миење садови, машини за перење, ротациони и
уреди за сушење со превртување; мотори (освен
за земјоделски машини); земјоделски и машини
за хортикултура на моторен погон; земјоделски
машини, инкубатори за јајца; машини за чистење,
механички уреди за филтрирање; филтри како
дел од машини или мотори; пумпи за пренос на
течности, цврсти материи и воздух, на рачен,
електричен или моторен погон, или како прилози
на рачни уреди и машини; електрични косилки за
трева, електрични гребла, електрични секачи за
плевел; струјни агрегати; компензациони вентили,
регулатори на притисок како дел од машини;
машини за преработка на метал, дрво и пластика,
компресори, автогени уреди за заварување,
машини за метење, механички, електрични
и рачни плугови за снег, машини за чистење,
механички уреди за филтрирање, механички,
електрични и рачни уреди за подигање; машини
за шиење, машини за плетење, машини за миење
садови, машини за перење, машини за пеглање,
електрични уреди за домаќинство и кујнски потреби
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(кои спаѓаат во класата 7), уреди за запечатување,
механички, електрични и рачни машини за сечење
леб и месо, отворачи за конзерви, механички,
електрични и рачни миксери, уреди за екстракција
на сок, електрични ножеви, електрични машини
за отсекување, повеќенаменски кујнски машини,
машини за правење резанки, механички,
електрични и рачни уреди за мешање, машини за
мелење месо, машини за мелење зрна, машини за
мелење  кафе  и повеќенаменски уреди за сечење,
преси за домаќинство; алати на електричен погон
за DIY-ентузијасти, машини за сечење, дупчење,
вибрационо дупчење, рамнење, дупчење со сврдло,
дробење и мелење; чекани за дупчење, одвивачи
на завртки наменети за дупчење, построенија
за дупчење и мелење, мотори за мелење и
дробење, стругови, електрични пили, пили за
сечење кривини, ланчани пили, пили (бусола),
кружни пили, кружни пили поставени на маса,
машини за сечење и работни маси прилагодени
за горенаведените алати, електрични стругови,
уреди и машини за дробење, електрични и рачни
алати за спојување, железа за електрично лемење
и построенија за лемење, пиштоли за лемење,
пиштоли за лепење со топла смеша, менгеме,
електрични агрегати, струјни агрегати, агрегати за
топол воздух, уреди за прскање боја, механички,
електрични и рачни уреди за отстранување ѕидни
тапети, уреди за топол воздух и вентилатори,
исто така и за отстранување лакови, машини за
сечење и одделување плочки, уреди и машини за
електрично завару-вање, уреди за чистење под
висок притисок, машини за пескарење, уреди за
дробење со дупчење, исто така и како прилози
на електрични дупчалки, уреди за регистрирање
метал и напон, уреди за отворање гаражни
врати, ролетни направени од метал и синтетички
материјал, мотори за ролетни и лифтови;
уреди за перење; компресори и прибор, имено,
пиштоли за прскање боја, мерачи за пумпање
гуми, пиштоли за прскање со спреј, уреди за
пескарење; ремени за макари, ремени од јажиња,
исто така и на електричен погон; механички,
електрични и рачни дигалки; електрични тримери
за тревници, машина за сечење жива ограда
на акумулаторски погон, уреди за дотерување
тревници, градинарски мотики, коси на моторен
погон, секачи на плевел, апарати за уништување
документи, косилки за слама, косилки за трева на
моторен или електричен погон, косилки за трева
во вид на трактори и други возила
кл. 8 - рачни алати, инструменти и уреди за потреби
на земјоделството, хортикултурата и шумарството,
за употреба во секторите за проектирање машини
и апарати и во технологијата за производство
на автомобили и во градежништвото; механички
косилки за трева, механички секачи за плевел,
електрични и механички ножици за жива ограда;
ножеви, вили и лажици; орудие за удирање и
продупчување; сечива; електрични машини за
стрижење; уреди за сечење нокти; уреди за
чешлање кучиња
кл. 9 - електрични, електротехнички, електронски
апарати и инструменти (кои спаѓаат во класата 9);
апарати и инструменти за употреба во слабострујна
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технологија,
имено,
за
информациската,
високофреквентната и регулирачката технологија;
научни апарати и инструменти за лабораториски
истражувања; апарати и инструменти за наутика,
премерување, фотографирање, кинематографија,
оптика, тежинско мерење, земање мерка,
сигнализација, контрола, спасување животи;
очила, двогледи; апарати за наснимување,
пренос и репродукција на звук и слики; проектори
на слики, апарати за зголемување, троногарки
за камера; уреди и машини за копирање во боја,
вклучително и од електростатски и термален
тип, машини за фотокопирање и умножување;
радио и телекомуникациски уреди; интерфонски
машини; магнетни носачи на податоци во форма
на ленти, фолии, дискови, касети, грамофонски
плочи; автоматски машини за продавање и
механизми за апарати кои се активираат со
ситни пари; регистер каси, машини за сметање,
апарати и компјутери за обработка на податоци,
за електронско, магнетно и оптичко складирање
на податоци, за складирање на РОМ-, ПРОМ-,
ЕАРОМ-, ЕПРОМ, ЦД-РОМ, чипови (интегрални
кола), дискети, магнетни дискови; електрични
табли за вклучување со мемориски уреди, сите
горенаведени производи без и со наснимени
информации;
микропроцесори;
периферни
елементи за компјутери, конкретно, печатари,
монитори,
електромеханички,
електронски,
оптички и акустички влезни и излезни единици,
тастатури, „интерфејс” уреди; компјутерски
хардвер, конкретно, уреди за контрола на курсорот
за упoтреба на компјутерски индикаторни уреди
и компјутерски табли за вклучување; уреди,
поврзување кабли и приклучници за поврзување
или мрежно организирање на апарати за обработка
на податоци и апарати за информациската
технологија; уреди за забава како прибор за ТВ
апарати или компјутери; компјутерски програми,
датотеки; противпожарни апарати; триаголни
знаци за предупредување; електрични кабли,
жици, сродни проводливи и поврзувачки парчиња,
прекинувачи и разводни табли или ормари;
акумулатори, брзинометри, трансформатори;
филмови наменети за надворешно изложување;
облека за заштита од несреќи, вклучително чевли,
специјална облека за спасување, штитници за
лице, заштитни очила или маски за работници;
облека за нуркање, очила за нуркање, очила за
скијање; заштитни шлемови за зимски спортови,
за јавачи, за велосипедисти и мотоциклисти;
правосмукалки, машини за чистење подови,
пегли за облека уреди за запечатување;
електричен апарат за лемење, електричен апарат
за заварување, уреди за полнење батерии;
специјални контејнери прилагодени да одговараат
на горенаведените апарати и инструменти
кл. 10 - ортопедски артикли, имено, ортопедски
завои, стегачи, чорапи (за навлекување) и чевли;
хируршки материјали; грејни перничиња и ќебиња
за медицински потреби; санитарни апарати,
имено, апарати за мерење крвен притисок, слушни
помагала, термометри, апарати за мерење шеќер
во крвта, инхалатори, уреди за акупунктура, уреди
за третирање на кожата, уреди за масирање,
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апарати за употреба во физиотерапијата, уреди
за стимулирање - на струја, стетоскопи за уреди
за мерење на крвниот притисок; термални
перничиња, уреди за инфрацрвено зрачење,
потпорни перничиња, инвалидски колички,
помагала за одење, мерачи на пулс, кади за
создавање вртлози на водата, уреди за полирање
заби, кондоми, капачиња за шишиња за хранење,
цуцли
кл. 11 - електрични шишиња за топла вода,
електрични грејачи за стопала; апарати за
осветлување, греење, производство на пареа,
готвење, ладење, сушење, вентилација и
водопроводливост,
санитарни
инсталации,
сушалки за перални; грејни перничиња и ќебиња
за медицински потреби; грејни пумпи, апарати за
правење сладолед, апарати за правење кисело
млеко
кл. 12 - возила за друмски и воден сообраќај,
конкретно, приколки и бродови - носачи на
автомобили, мопеди, моторцикли, велосипеди,
кајаци, чамци и едреници, снежни плугови и
трактори за на снег; колички со едно тркало,
градинарски колички, инвалидски колички, колички
за бебиња, колички за голф, колички за црева,
чамци кои треба да се надувуваат; резервни
делови за возила за друмски и воден сообраќај,
конкретно, анласери, ауспуси, кочници, трепкачки
светла, задни аларми, труби, менувачи на брзини,
спојки, мотори и погонски ремени, вентилатори
и цилиндри за мотори, автомобилски седишта,
управувачки тркала, тркала, автомобилски
гуми, рабни елементи на тркалата, вентили за
автомобилски гуми, амортизери, спојки, прибор за
автомобили и велосипеди, багажници и простори
предвидени за скии, синџири за снег, спојлери,
потпирачи за глава, сигурносни појаси, сигурносни
седишта за деца, мрежи, ремени и пумпи за воздух
за велосипеди, прибор за поправка; кутии кои се
монтираат нa кровот на автомобилите
кл. 13 - огномет
кл. 14 - скапоцени метали и нивни легури и
предмети направени од нив или обложени со
истите, имено, уметнички предмети, украсни
предмети, садови за на маса и украси за на маса
(освен прибор за на маса), тенџериња и тавчиња,
часовници за на рака, медали и брошови, табакери
и држачи за пури и/или цигари, јувелирски прибор,
накит, бижутерија, скапоцени камења и минерали;
саати и часовници и други хронометри
кл. 15 - музички инструменти
кл. 16 - хартија и картон (кои спаѓаат во класата 16),
производи направени од хартија и картон (хамер),
имено, хартиени крпи, салфети, филтерска
хартија, хартиени шамивчиња, тоалетна хартија,
хартиени пелени, контејнери за пакување,
хартиени торби, печатени работи, артикли за повез
на книги, имено, предиво, ленено платно и други
ткаенини наменети за повез на книги; фотографии,
канцелариски материјал, фотографски албуми,
лепила за хартија и канцелариски материјал или
за домашни потреби, вклучително и занаетчиство;
самолепливи ленти за хартија и канцелариска
употреба или за домашни потреби; сликарски
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реквизити, имено, глина за моделирање, платно,
боја, палети и ногарки, препарати за обојување и
лимови; четки; електрични и електронски машини
за пишување, канцелариски артикли (освен
мебел), имено, машини за зборување, машини
за франкирање (платена поштарина), досиеја,
коншници за писма, отворачи за писма, подлошки
за работни бироа, перфоратори, хефталици,
диктафони, стеги и спајувалки за хартија,
мастилени ленти, помагала за вршење корекции
за канцелариска употреба, печати, перничиња со
мастило, мастило за печати, мастило за пишување
и цртање, водени бои, држачи за документи,
досиеја и папки за документи, заштитни табли за
досиеја и папки, држачи за пенкала со мастило
и хемиски моливи, острилки за моливи, прибор
за на работно биро, канцелариски кутии со мали
фиоки, индекси (јавачи) за картички, роковници за
на маса, корпи за отпадна хартија, канцелариски
ножици, секачи на хартија, ваги за писма, лизгачки
линијки; образовен и инструкциски материјал
(освен апарати) во форма на печатени работи;
препариран дивеч, животни и растенија, геолошки
модели и препарати, глобуси, опрема за цртање врз
училишни табли; прстенест повез, конференциски
папки, тефтери за пишување, папки за документи,
вежбанки за пишување, за аритметика, за музика,
тетратки со азбучник и тетратки за домашна
работа, материјали за пакување направени од
пластика, имено, папки, торби и фолии; печатени
писма и блокови
кл. 17 - фолии, плочи и палки направени од
пластика во вид на полупроизводи; средства за
запечатување, пакување и изолирање; азбест,
светкав материјал и производи направени
од истото, имено, противпожарна облека и
изолациони костуми; црева (кои не се од метал);
самолепливи ленти, освен за медицински
потреби, за хартија и канцелариски материјал или
за домашна употреба
кл. 18 - кожа и имитација на кожа и производи
направени од кожа, имено, торби и други производи
кои не се прилагодени да одговараат на артиклите
кои треба да ги прифатат, мали производи од кожа,
конкретно, паричници и ќесички за клучеви; кожа
и крзно, куфери и мали чанти; чадори, чадори за
сонце и бастуни, рачни торби, актовки, торби за
пазарување, училишни торби, торби за на рамо,
ранци
кл. 19 - градежни материјали (не се од метал),
конкретно, полупреработено дрво и греди, табли
и плочи, иверка, градежно стакло, конкретно,
стаклени плочки и прозорски стакла, цевки (кои
не се од метал) наменети за градежништво;
преносливи објекти (кои не се од метал), конкретно,
монтажни гаражи, градинарски куќички и шупи
кл. 20 - мебел, мебел за кампување, креветски
реквизити (освен постелнина), душеци, перници,
вреќи за спиење наменети за кампување;
огледала, рамки; производи направени од дрво
или замена за дрво, имено, „паспарту” за рамки за
слики, шини за завеси, дрвени чепови, сандаци,
транспортни палети, буриња, контејнери, ковчези,
работни маси, резервоари, чепови, летви, рачки
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за алати, намотки за предиво, закачалки за палта,
штипки за алишта, уметнички предмети, украсни
предмети; производи направени од пластика,
имено, „паспарту” за рамки за слики, шини за
завеси, дрвени чепови, сандаци, транспортни
палети, буриња, контејнери, ковчези, резервоари,
клинци, завртки, пинови, плочки за имиња, парчиња
за мебел, прозорци и врати, шини за завеси и
куки за завеси, внатрешни хоризонтални ролетни,
закачалки за палта, штипки за алишта, капачиња
за шишиња, летви; поштенски сандачиња што не
се од метал и не се ѕидани; производи направени
од плута, трска, рогозина, стапови, рогови, коска,
слонова коска, коска од кит, оклоп од желка,
ќилибар, седеф и морска пена
кл. 21 - мали рачни уреди за домаќинство и за
кујнска употреба (освен ѕидни држачи за чаши
и хартиени крпи и атомизери за течности и
прашоци од било кој вид), преносливи контејнери
за домаќинство и за кујнска употреба (кои не се
направени од скапоцени метали или обложени со
истите); електрични и рачни уреди за нега на тело
и за разубавување, електрични чешли и четки
за заби, електрични маникирски уреди, водени
чепкалки за заби, прскалки за тревници; чешли,
сунгери; четки (освен четки за боење); материјали
за чистење, челични струготини; електрични
и рачни уреди за чистење; опрема за готвење
направена од метал, како што се тенџериња,
тавчиња и котлиња, кофи, производи направени
од стакло, порцелан и камен за домаќинство и
за кујнска употреба, имено, чинии, чаши, табли,
тавчиња, садови, тегли, длабоки садови, бочви со
капак, чаши за пиво, чаши за вино, вазни, пехари,
чинии, тегли за мармалад и џем, комплети за
шеќер и крем, комплети за мирудии (за оцет, бибер
и масло), садови за овошје, бокали за мешање,
бокали за турање и шишиња
кл. 22 - јажиња, сајли, мрежи, имено, мрежи
за риболов и за пазарување; шатори, церади,
едра, торби за пакување направени од штофен
материјал; торби за транспорт и складирање на
производи
кл. 23 - предива и намотки за текстилни потреби
кл. 24 - ткаенини, текстилни производи, имено,
штофови, завеси, ролетни на валци, текстилни
производи за домаќинство, за на маса и постелнина;
покривки за кревет и за маса, текстилни производи
за куќен мебел и за украсување
кл. 25 - облека, вклучително и чевли, чизми,
патики и облека за на глава
кл. 26   конци и везови, ленти и врвки за чевли;
копчиња, куки и дупчиња, игли; вештачко цвеќе
кл. 27  ќилими, простирки за пред врата, простирки,
линолеум и подни облоги направени од гумени,
синтетички или текстилни материјали, конкретно
монтирани теписи, плочки од теписон, чергички за
покрај кревет, черги и стази, ѕидни тапети (освен
оние кои се направени од текстилен материјал)
кл. 28 - игри, карти за играње, конкретно електрични
и електронски игри; играчки; гимнастички и
спортски справи, сноркел; украси за елка

14264

154 Glasnik, 15/4, str. 142-232, avgust 2008 Skopje

кл. 29 - диететски производи на протеинска и/
или јагленохидратна основа како храна за ниско
хранливи и/или диети со контролирани калории;
месо, риба, жива и нежива морска храна, живина
и дивеч, исто така и конзервирани, преработени и
замрзнати, конзервирано, сушено или замрзнато
овошје и зеленчук; екстракти од месо, месо, риба,
желе од овошје и зеленчук; џемови и мармалади;
јајца, млеко, млечни производи, имено, путер,
сирење, крем, кисело млеко, млеко во прав за
нутриционистички потреби; масла за јадење и
масти; инстант јадења кои суштински се состојат од
месо, риба, жива и нежива морска храна, живина,
дивеч, зеленчук или преработено овошје (исто
така и во замрзната форма), десерти направени
од кисело млеко, кварк (основна честичка) или
крем
кл. 30 - преливи за салата, мајонези; кафе, чај,
какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за
кафе и чај, препарати од брашно и жита (освен
сточна храна), конкретно жита за појадок; паста
(од брашно), чоколадо и чоколадни производи,
чоколадни бонбони, вклучително и оние со
полнења од течно вино и/или ракија, бонбони,
леб, слатки и колач, лед за јадење, мед, меласи,
квасец, прашок за печење, сол, имено, сол за
домаќинство, сол за добиток и сол за заштита од
поледица; сенф, оцет, сосови (освен преливи за
салата); мирудии и смеши на мирудии; средства
за подобрување на вкусот на храната (освен
етерни масла)
кл. 31 - земјоделски, хортикултурни и шумски
производи, имено, семиња и друг материјал
за
размножување,
непреработени
зрна,
непреработено дрво; свежи растенија и цвеќе,
луковки и тубери (корени во облик на компир)
за цвеќиња; свежо овошје и зеленчук, конкретно
компири, семиња; сушени растенија, простирка од
слама и ѓубриво и од тресет, простирки за мачиња,
сточна храна, конкретно, храна за кучиња и мачки;
живи животни, конкретно, украсни рипки
кл. 32 - пиво, минерална вода и газирана вода,
како и други безалкохолни пијалаци; сирупи и
други препарати за правење пијалаци; овошни
пијалаци и овошни сокови
кл. 33 - алкохолни пијалаци (освен пиво),
конкретно, вино, ракија и ликери
кл. 34 - тутун; производи од тутун, конкретно,
цигари и пури, реквизити за пушачи, имено,
кутии за тутун, држачи за пури и цигари, кутии
за пури и цигари, пепелници, при што ниеден од
горенаведените производи не се состои од или не
е обложен со скапоцени метали или нивни легури,
основи за луле, чистачи за луле, секачи на пури,
лулиња, запалки за цигари, џебни реквизити за
самостојно виткање цигари, хартија за цигари,
филтри за цигари, гориво за запалки, ќеси за
тутун, наргиле, ќибритчиња
кл. 35 - рекламирање, маркетинг, совети за
маркетинг и набавка; истражување и анализа на
пазарот; односи со јавноста; раководење; деловно
управување; совети за деловно работење,
организација на работата, кадровско работење
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и економскиот аспект на фирмата; канцелариско
работење; презентација на производи и услуги
во хипермаркети, супермаркети, малопродажба
и магацини за храна; работење на продавниците
на големо, супермаркетите, малопродажбата
и магацините за храна, имено, преговори и
склучување, договори кои се однесуваат на
набавка и продажба на производи и користење  
услуги
кл. 36 - услуги за осигурување; финансиски услуги;
трансакции на готовина; услуги за недвижен имот
кл. 37 - градежни услуги; услуги за поправки;
инсталациски работи; изнајмување машини и
уреди
кл. 38 - телекомуникации, конкретно обезбедување
пристап до компјутерска мрежа, информации на
интернет, пристап до интернет, телекомуникациски
врски со компјутерска мрежа, платформи и
портали на интернет и интранет, функционирање
на „теле-шопинг” канал, услуги за електронска
пошта, услуги на „жешки” линии, проследување
и прибирање новости од сите видови до или од
интернет адреси (веб пораки)
кл. 39 - транспортни услуги, конкретно испорака
на пакети и производи, шпедитерски услуги,
превознички услуги, услуги за влечна служба
и транспорт, испорака на производи по пошта,
пакување и складирање на производи; организација
и договарање на патувања; пополнување на
продажни рафтови обезбедување информации за
складирање; услуги за паркиралишта; изнајмување
возила и прибори за возила (багажници)
кл. 40 - обработка на материјали, конкретно
печатени работи, развивање фотографски
филмови,
производство
на
фотографски
отпечатоци, обработка на филмови (вклучително
и дигитален тип), рециклирање отпад и шут
кл. 41 - образование; обука; забава; спортски
и културни активности; организација и водење
конференции,
конгреси
и
симпозиуми,
изнајмување аудио и видео апарати; услуги за
игри кои се нудат во секој момент преку централен
компјутер; објавување и издавање книги, списанија
и часописи
кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражувачки
работи и сродни проектантски услуги; услуги за
индустриска анализа и истражување; креирање
и развој на компјутерски хардвер и софтвер;
ажурирање на интернет локации, совети за
креирање на свои страници и итернет локации,
совети за телекомуникациска технологија; совети
во врска со права од индустриска сопственост;
обезбедување компјутерски програми во мрежи
за податоци, функционирање на машини за
пребарување за интернет; заштита на податоци;
складирање податоци; управување со податоци
на сервери; креирање компјутерски софтвер,
домашни страници и веб сајтови; услуги за
датотеки и програмирање електронска обработка
на податоци; изготвување и обработка на
дигитални податоци; совети за електронска
обработка на податоци; услуги за креирање и
истражување кои се однесуваат на нови производи
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(за други); реализација на програми во мрежи за
електронска обработка на податоци; поставување
компјутерски
програми;
конфигурација
на
компјутерски мрежи преку софтвер; лиценцирање
на софтвер; истражување и пребарување
во датотеки и на интернет за други; нега и
поставување на софтвер; емитување на интернет
страници; издавање и регистрација на називи на
„домејни”; изнајмување простор за складирање,
компјутерски софтвер, апарат за обработка на
податоци, простор за складирање на интернет,
веб сервери; правни совети и претставување;
раководење со права од индустриска сопственост
и авторски права, издавање лиценци за права од
индустриска сопственост и авторски права

кл. 37 - поправка и санација на опрема за безжична
комуникација

кл. 45 - лични и социјални услуги кои се однесуваат
на индивидуални барања; услуги за обезбедување
заради заштита на стоки и лица

кл. 39 - складирање на залихи и раководење со
опрема за безжична комуникација за други
кл. 42 - дизајнирање на пакувањето опрема за
безжична комуникација за други
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кл. 36 - финансиски услуги што се однесуваат
на опрема за безжична комуникација, имено
водење на побарувања од купувачите, обработка
на побарувањата и наплатата, како и депозити
(гаранции) за кредитни ризици

кл. 44 - медицински и ветеринарни услуги; услуги
за здравствена заштита и разубавување на луѓе
и животни; услуги во областа на земјоделството,
хортикултурата или шумарството

(210) TM  2004/339

str. 142-232, avgust 2008 Skopje

кабли за пренос на податоци; резервни делови
за опрема за безжична комуникација; игри за
опрема за безжична комуникација што може да
се преземат од мрежа и се наснимени на СDRОМ; уреди за безжична комуникација што се
компатибилни со „Bluetooth”; уреди за безжично
пресметување; челни плочи за уреди за безжична
комуникација; графика за уреди за безжична
комуникација; аудио и видео за уреди за безжична
комуникација; дигитални камери за уреди за
безжична комуникација; уреди за складирање
податоци за опрема за безжична комуникација;
сите според нарачка и спецификација; водење
залихи

кл. 43 - угостителски услуги и сместување на
гости

(111) 14269

15/4,

(450) 31/08/2008
(732) ПЕТРОВСКИ ИГОР
ул.”Тоне Томшиќ” 25/2-1, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(540)

(591) црна, бела, црвена, портокалова и жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - дистрибутерство во областа на опремата за
безжична комуникација, имено, уреди за безжична
комуникација вклучително и телефонски апарати
со слушалка, пејџери и уреди за евиденција на
лични податоци; полначи на батерии за безжични
телефони, уреди за отстранување на батериите,
замена на батериите, засилувачи на снагата,
уреди и прибори што се поставуваат на глава;
носачи и лежишта ташни и торби; слушалки што
се поставуваат на увото; микрофони; адаптери за
запалки за цигари; антени; капачиња за слушање
на-телефонски разговои; продолжни кабли за
телефонски уреди со слушалка; енергетски и
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(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 20 - буренца /неметални/, воздух (перничиња
наполнети со воздух), не се за медицинска
употреба, затворачи за шишиња, ковчежиња,
ковчези, кошници, кутии за накит (неметални),
ладала, маси, накит (кутии за накит), потпирачки,
натписни плочки од дрво или пластика, ножеви,
неметални рачки за ножеви, облека (штипки за
облека), ознаки, перници, пушки, рамки за слики,
сандаци, седеф, скулптури од дрво, софи, спиење
(вреќи за спиење), украсни ѕидни апликации,
украсување, уметност (уметнички предмети од
дрво, восок, гипс или пластични маси)
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кл. 25   блузи, долна облека, влечки, вратоврски,
гаќички со пелени за доенчиња, горна облека,
долна облека, елеци, капи за капење, машки
гакички за капење, капи (беретки), коленици,
конфекциска облека, костуми, кошули, куси
чорапи, машки гаќи, наметки за бања, обувки,
пелени, пиџами, планинарски чевли, пуловери,
ракавици, ремени, сандали, тоги, топуци,
трикотажни предмети за облекување, униформи,
чизми, шалови, шапки, широки појаси

рекети, стрели, тобогани, флорет (вид меч) за
мечување, шах, штици за отскокнување, џамлии
за играње, изложби (организирање изложби) во
комерцијални или рекламни цели, изнајмување
рекламен простор, манекени и манекенски услуги,
објавување рекламни текстови, пропагандни
дејности, рекламирање по пат на радио и
телевизија, рекламна хроника, рекламни агенции,
уредување излози, ширење рекламен материјал
кл. 39 - излети (организирање излети), коњи
(изнајмување
на
коњите),
крстосување
(организирање крстосувања), патници (превоз
на патниците), патувања (организирање на
патувањата), превоз, придружба на патници,
скела (превоз со скела), спасување (служби за
спасување), туристички агенции, туристички
излети

кл. 26   брошеви, везови (рачна изработка),
вештачки бради, мустаќи, коса, еполети, значки,
злато, игленици, копци за појаси, копчиња,
метални значки (позаментерија), сребро, тантели,
украсни значки
кл. 28   балони за игра, билијар, боди билдинг
направи, бокс (ракавици за бокс), воздух (пиштол
на воздух)/играчки, гимнастичарски справи,
градежни елементи (играчки), друштвени игри,
заштитници, змејови од хартија, играчки, игри,
карневалски маски, коњи за лулање, кугли за
играње, кукли, лак за стрелање, маски (театарски
маски), мечиња од кадифе, мечување (оружје за
мечување), пехари за успех во игрите, пиштолииграчки, подвижни играчки, ракавици за бокс,
рекети, стрели, тобогани, флорет (вид меч) за
мечување, шах, штици за отскокнување, џамлии
за играње
кл. 35   трговија на големо и мало со: буренца/
неметални/, воздух (перничиња наполнети со
воздух), не се за медицинска употреба, затворачи
за шишиња, ковчежиња, ковчези, кошници, кутии
за накит (неметални), ладала, маси, накит (кутии
за накит), потпирачи, натписни плочки од дрво или
пластика, ножеви, неметални рачки за ножеви,
облека (штипки за облека), ознаки, перници,
пушки, рамки за слики, сандаци, седеф, скулптури
од дрво, софи, спиење (вреќи за спиење),
украсни ѕидни апликации, украсување, уметност
(уметнички предмети од дрво, восок, гипс или
пластични маси), блузи, долна облека, влечки,
вратоврски, гаќички со пелени за доенчиња,
горна облека, долна облека, елеци, капи за
капење, машки гаќички за капење, капи (беретки),
коленици, конфекциска облека, костуми, кошули,
куси чорапи, машки гаќи, наметки за бања,
обувки, пелени, пиџами, планинарски чевли,
пуловери, ракавици, ремени, сандали, тоги,
топуци, трикотажни предмети за облекување,
униформи, чизми, шалови, шапки, широки појаси,
брошеви, везови (рачна изработка), вештачки
бради, мустаќи, коса, еполети, значки, злато,
игленици, копци за појаси, копчиња, метални
значки (позаментерија), сребро, тантели, украсни
значки, балони за игра, билијар, боди билдинг
направи, бокс (ракавици за бокс), воздух (пиштол
на воздух)/играчки, гимнастичарски справи,
градежни елементи (играчки), друштвени игри,
заштитници, змејови од хартија, играчки, игри,
карневалски маски, коњи за лулање, кугли за
играње, кукли, лак за стрелање, маски (театарски
маски), мечиња од кадифе, мечување (оружје за
мечување), пехари за успех во игрите, пиштоли
играчки, подвижни играчки, ракавици за бокс,
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кл. 41 - образовни услуги, видео ленти, кампови за
летување, конференции, конгреси, модни агенции
за уметници, монтажа на радио и телевизиски
програми,
музејски
услуги
/презентација,
изложби/, натпревари, објавување текстови,
приредби, разговори, разонода, семинари,
симпозиуми, спортска опрема, конференции,
филмови, централни бази на податоци, спортски
натпревари, филмови
(111) 14203

(151) 30/05/2008

(210) TM  2004/549

(220) 23/07/2004
(181) 23/07/2014
(450) 31/08/2008

(732) IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC
20 Manchester Square, London, W1U 3AN, GB
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 2 - бои, глазури, лакови; адитиви за сушење и
впивање боја; разредувачи, производи за боење,
сите наведени стоки како додатоци на бои,
фирнајзи (глазури) и лакови; средства за заштита
од ’рѓа и гниење на дрвото; заштитни материјали
(во форма на боја); препарати за третман на
дрвото; мастика; пасти за пополнување дупки
и пасти за изолација; бојадисани, лакирани или
премачкани со фирнајз површини што можат да
се преместуваат
(111) 14204

(151) 30/05/2008

(210) TM  2004/550

(220) 23/07/2004
(181) 23/07/2014
(450) 31/08/2008
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(732) IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC
20 Manchester Square, London, W1U 3AN, GB

медицината; храна
материјали за завои

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

кл. 16 - хартија, картон и производи од нив што не
се опфатени со другите класи; бебешки пелени од
хартија и целулоза за еднократна употреба; носни
шамичиња од хартија за еднократна употреба;
салфети од хартија и целулоза, тоалетна хартија

(540)

за

фластери,

(111) 14280

(151) 27/05/2008

(210) TM  2004/557

(220) 26/07/2004
(181) 26/07/2014

(551) индивидуална

(450) 31/08/2008

(510, 511)
кл. 2 - бои, глазури лакови; адитиви за сушење и
впивање боја; разредувачи, производи за боење,
сите наведени стоки како додатоци на бои,
фирнајзи (глазури) и лакови; средства за заштита
од ’рѓа и гниење на дрвото; заштитни материјали
(во форма на боја); препарати за третман на
дрвото; мастика; пасти за пополнување дупки и
пасти за изолација; бојадисани, лакирани или
премачкани со фирнајз површини што можат да
се преместуваат
(111) 14279

(151) 30/05/2008

(210) TM  2004/556

(220) 26/07/2004
(181) 26/07/2014
(450) 31/08/2008

(732) Друштво за производство, трговија и услуги
МЕДИА ДОО експорт-импорт
ул.”Митрополит Теодосиј Гологанов”
бр.59-1/6-15, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

ПЕТ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење; препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување; средства за отстранување
каменец, чистење (производи за чистење),
сапуни; парфимерија; етерични масла; капење
(козметички производи), шампони, препарати за
нега на косата, лосиони за коса, препарати за
нега на забите; влажни шамичиња, шамичиња
за еднократна употреба натопени со козметички
лосиони, козметички препарати за нега на кожата,
дезодоранси за лична употреба, производи
за бричење, креми за кожа, лосиони за коса,
препарати за заштита од сонце, масло, масло за
козметичка употреба
кл. 5 - фармацевтски производи, крпи, предлошки,
хигиенски пелени и салфети; хигиенски производи
за лични цели за ендократна употреба; женски
влошки, тампони; ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во

Trgovski marki

бебиња;

(732) Друштво за производство, трговија и услуги
МЕДИА ДОО експорт-импорт
ул.”Митрополит Теодосиј Гологанов”
бр.59-1/6-15, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

FIVE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење; препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување; средства за отстранување
каменец, чистење (производи за чистење),
сапуни; парфимерија; етерични масла; капење
(козметички производи), шампони, препарати за
нега на косата, лосиони за коса, препарати за
нега на забите; влажни шамичиња, шамичиња
за еднократна употреба натопени со козметички
лосиони, козметички препарати за нега на кожата,
дезодоранси за лична употреба, производи
за бричење, креми за кожа, лосиони за коса,
препарати за заштита од сонце, масло, масло за
козметичка употреба
кл. 5 - фармацевтски производи, крпи,
предлошки, хигиенски пелени и салфети;
хигиенски производи за лични цели за ендократна
употреба; женски влошки, тампони; ветеринарни
препарати; санитарни препарати за медицински
цели; диететски супстанции што се користат
во медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои
кл. 16 - хартија, картон и производи од нив што не
се опфатени со другите класи; бебешки пелени од
хартија и целулоза за еднократна употреба; носни
шамичиња од хартија за еднократна употреба;
салфети од хартија и целулоза, тоалетна хартија
(111) 14205
(210) TM  2005/81

(151) 30/05/2008
(220) 09/02/2005
(181) 09/02/2015
(450) 31/08/2008

(732) IRENA ELEKTRIK DIS TICARET KOLL.STI AHMET
HANPOLAT VE ORTAGI
A.H.L. Serbest Bolge, Isbi E Block No.1/A2,
34480 Bakirkoy, Istanbul, TR
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(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје

(510, 511)
кл. 9 - електрични адаптери; штекери, приклучоци
за штекери; прекинувачи на електрични синџири;
електричен излезен сигнал (излезна сила);
затворени електрични прекинувачи; осветлено
јаже (јаже со светилка) за електрични кабли;
електрични
затворачи;
електрични
кабли;
терминални блокови; флуоросцентни ламби; мини
циркуларни прекинувачи; електрични контролни
плочи; телефонски кабли; издвоени приклучоци
регулатори за светлоелектрични; електрични
врски; сензори; зголемувачи на трансформатори;
електрични
трансформатори;
намалувачки
електрични
трансформатори;
телефонски
проемници

(540)

(591) бела, црвена и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - електрични адаптери; штекери, приклучоци
за штекери; прекинувачи на електрични синџири;
електричен излезен сигнал (излезна сила);
затворени електрични прекинувачи; осветлено
јаже (јаже со светилка) за електрични кабли;
електрични
затворачи;
електрични
кабли;
терминални блокови; флуоросцентни ламби; мини
циркуларни прекинувачи; електрични контролни
плочи; телефонски кабли; издвоени приклучоци
регулатори за светлоелектрични; електрични
врски; сензори; зголемувачи на трансформатори;
електрични
трансформатори;
намалувачки
електрични
трансформатори;
телефонски
приемници
кл. 11 - цевчести ламби; држачи за ламби; цевки
за електрични ламби; масивни глави прегради
за електрични ламби; халогенки; ламби за
новогодишни дрвја вклучително двојни светла;
спирални ламби; електрични ламби; лустери;
приклучок за ламби; електрични приклучоци за
ламби вклучително и за ламбите од керамика;
светла за аквариум; прибор и алат за светлина;
спот светла; проектори; долни светла; мини ноќни
ламби; ѕидни ламби; ламби за бироа; надворешни
ламби; тавански ламби; придушени халоген
ламби; флуоросцентни цевки; фенери
(111) 14207

(151) 30/05/2008

(210) TM  2005/82

(220) 09/02/2005
(181) 09/02/2015

кл. 11 - цевчести ламби; држачи за ламби; цевки
за електрични ламби; масивни глави прегради
за електрични ламби; халогенки; ламби за
новогодишни дрвја вклучително двојни светла;
спирални ламби; електрични ламби; лустери;
приклучок за ламби; електрични приклучоци за
ламби вклучително и за ламбите од керамика;
светла за аквариум; прибор и алат за светлина;
спот светла; проектори; долни светла; мини ноќни
ламби; ѕидни ламби; ламби за бироа; надворешни
ламби; тавански ламби; придушени халоген
ламби; флуоросцентни цевки; фенери
(111) 14235

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје

(220) 11/02/2005
(181) 11/02/2015
(450) 31/08/2008

(732) STARBUCKS CORPORATION d/b/a STARBUCKS
COFFEE COMPANY
2401 Utah Avenue South Seattle,
Washington 98134, US
(740) Бајалски Димитар, адвокат
Ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр. 72/1-1 1000 Скопје
(540)

FRAPPUCCINO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 - облека, чевли и капи

(450) 31/08/2008
(732) IRENA ELEKTRIK DIS TICARET KOLL.STI AHMET
HANPOLAT VE ORTAGI
A.H.L. Serbest Bolge, Isbi E Block No.1/A2,
34480 Bakirkoy, Istanbul, TR

(151) 30/05/2008

(210) TM  2005/89

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремено сместување
(111) 14215

(151) 22/05/2008

(210) TM  2005/185

(220) 25/03/2005
(181) 25/03/2015

(540)

(450) 31/08/2008
(732) ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА
ИНДУСТРИЈА „АЛКАЛОИД„ АД - Скопје
бул. „Александар Македонски„ бр. 12,
1000 Скопје, MK
(540)

(591) бела, црна, црвена и темно црвена
(551) индивидуална
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форма или обезбедени преку ЦД РОМ или
дискета

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи
(111) 14225

(151) 26/05/2008

(210) TM  2005/307

(220) 29/04/2005
(181) 29/04/2015
(450) 31/08/2008

(732) The Royal Bank of Scotland Group plc
36 St Andrew Square Edinburgh EH2 2YB, UK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

MAKE IT HAPPEN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - магнетски шифрирани картички за
носење податоци; повеќефункциски картички
за финансиски услуги; трошковни картички,
готовински картички, банковни картички, чековни
картички, кредитни картички, долговни картички;
компјутерски софтвер и публикации во електронска
форма што се испорачуваат преку централен
компјутер од датотеки или од локации обезбедени
на интернет (вклучително и „веб” страниците и „веб
сајтовите”); компјутерски софтвер и апарати за
телекомуникации (вклучително и модеми) наменети
за обезбедување врска со датабази, компјутерски
мрежи и интернет; компјутерски софтвер кој
овозможува пребарување на податоци; делови и
елементи за сите горенаведени производи; уреди
што се држат во рака наменети за плаќање и услуги
за вредносна размена, како и за овозможување
обработка на други лични информациски услуги;
картички за автоматски машини за известување,
картички за пристап, картички за идентификација,
картички со интегрирани чипови и картички
со претходно платена вредност и системи за
поддршка што се однесуваат на истите; машини
за автоматско известување, уреди за читање на
картичките на самото место на продажба, уреди
за пристап од далечинска локација; носачи на
податоци; компјутерски софтвер за обезбедување
банкарски услуги, финансиски услуги, услуги
за управување со банковни сметки, услуги
за монетарен трансфер, услуги за плаќање,
финансиска анализа и финансиски извештаи,
услуги за финансиско управување и информациски
услуги што се однесуваат на банкарство и
финансии; компјутерски софтвер кој овозможува
пребарување на податоците што се однесуваат на
горенаведеното; публикации, билтени, списанија,
часописи, памфлети и листови со информации и
упатства - сите во електронска форма, набавени
он-лајн од бази на податоци или од локации што
се обезбедни на интернет (вклучително и „веб”
страниците); публикации, билтени, списанија,
часописи, памфлети и листови со информации
и упатства - сите во дигитална или електронска

Trgovski marki

15/4,

кл. 16 - хартија, хартиени производи и рекламни
материјали; печатени работи, канцелариски
материјал, весници, часописи и чековни книшки;
печатени публикации, билтени, списанија,
памфлети, листови со информации и упатства;
пластични картички (различни од шифрирани или
магнетски); картички обложени со пластика што
содржат печатени работи
кл. 35 - услуги за сметководство; книговодство;
услуги за регистрација на фирми; услуги за
регистрација на акции; изготвување платни списоци;
деловни проценки, испитувања, истражувања,
совети за истражување и деловно управување;
правни услуги (деловни); консултации за деловно
управување; услуги за рекламирање и промоција
и информациски услуги што се однесуваат на
истото; деловни и комерцијални информациски
услуги - сите обезбедени он-лајн од компјутерска
датабаза,
компјутерска
мрежа,
глобална
компјутерска мрежа или интернет; изготвување
реклами за употреба како „веб” страници на
интернет; услуги за деловно управување; услуги
за деловни совети; изготвување адресари за
објавување преку глобални компјутерски мрежи
или интернет; изготвување реклами за употреба
на или како „веб” страници или „веб сајтови”
преку глобални компјутерски мрежи или интернет;
обезбедување простор на „веб сајтовите” заради
рекламирање производи и услуги; услуги за
деловна администрација за обработка на
продажба преку интернет; деловно планирање;
анализа и истражување на пазарот; прибирање,
складирање и обработка на податоци; услуги за
давање совети, консултација и информации што
се однесуваат на сите горенаведени услуги
кл. 36 - финансиски услуги; банкарски услуги;
монетарен трансфер; услуги за плаќање;
банкарски услуги преку автомати; домашно
банкарство; банкарски услуги преку интернет;
услуги за штедење; услуги за плаќање сметки;
услуги за плаќање кредити; услуги за кредитни
картички,
долговни
картички,
трошковни
картички, готовински картички и банковни
картички; управување со готовина; управување
со инвестиции; услуги за депонирање во сефови;
услуги за банкарско срамнување; услуги за
задолжување на сметки; персонални услуги (платен
список); услуги за залог; услуги за готовинска
исплата на чекови; посредување за кредити;
услуги за автоматско издавање готовина, услуги
за работа со машини за автоматско известување;
услуги за осигурување; финансирање заеми;
заеми (финансиски) врз основа на гаранција;
услуги за финансиско инвестирање; услуги за
инвестирање во основни средства; услуги на
повереник; услуги за финансиско управување;
посредници и застапници (за гаранции и други
видови обврзници); услуги за консултации во
областа на финансиите; совети за инвестиции;
финансиски гаранции (услуги за гаранции);
финансиска анализа и изготвување извештаи;
услуги за финансиски информации; услуги за
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финансиско истражување; финансиски услуги
(обезбедување финансиски средства за други);
услуги за совети во областа на финансиите;
услуги за обезбедување и купување информации
за финансии и/или кредити; управување
со
финансиски
работи;
компјутеризирани
финансиски услуги; совети и испитувања во
врска со кредити; услуги за обезбедување
кредити; прифаќање депозити; попуст на меници;
домашно префрлување средства, гаранција за
одговорност, прифаќање меници, гаранции за
давање заем, стекнување и трансфер на парични
побарувања; услуги на повереник; старателство
над парични средства; договори за термински
испораки; обврзници, парични побарувања,
лична сопственост, земја, права за уредување
на земјишни површини и права за изнајмување
земјиште; размена на парични средства;
трансакции за размена на странски валути, услуги
за размена на странски валути, услуги за патнички
чекови; деловни активности што се однесуваат
на акредитиви, промет со обврзници, уредување
на индекси, опции со обврзници, гаранции за
термински испораки во прекуокеански земји,
потпишување обврзници, водење претплата и
нудење обврзници, обезбедување информации
за пазарот на акции, посредување за животно
осигурување, потпишување животно осигурување,
застапништво
за
неживотно
осигурување,
уредување барања за неживотно осигурување,
потпишување на неживотно осигурување, услуги
за статистичко осигурување; услуги за хипотека;
спонзорства за спортови, спортски екипи и
спортски настани; услуги за давање совети,
консултација и информации   што се однесуваат
на сите горенаведени услуги
кл. 41 - услуги за образование и забава;
информации што се однесуваат на услуги за
финансии, банкарство, осигурување, економија
и инвестиции, што се обезбедуваат преку
централен компјутер (не може да се преземат
од базата на податоци); електронски публикации
што се обезбедуваат преку централен компјутер
(не може да се преземат од базата на податоци);
организирање спортски настани и натпревари;
подготвување и водење семинари, конгреси,
конвенции и изложби; образование и обука во врска
со услуги за банкарство, финансии, осигурување,
економија и инвестиции; публикација на рекламен
материјал, печатени работи, часописи, билтени,
списанија, памфлети, листови со информации
и упатства и други текстови што се однесуваат
на банкарството финансиите осигурувањето,
економијата и инвестициите преку централен
компјутер (не може да се преземат од базата на
податоци); услуги за давање совети, консултација
и информации што се однесуваат на сите
горенаведени услуги
кл. 42 - правни услуги; обезбедување пристап и
изнајмување време за пристап до компјутерски бази
на податоци и компјутерски мрежи; изнајмување
компјутери; дизајнирање, цртање и овластено
пишување - сите наменети за изработка на „веб”
страници и „веб сајтови” на интернет; информации
што се обезбедуваат преку централен компјутер
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од компјутерска база на податоци или од
интернет; услуги за давање совети, консултација
и информации што се однесуваат на сите
горенаведени услуги; проектирање и изработка
на компјутерски хардвер
(111) 14271
(210) TM  2005/339

(151) 30/05/2008
(220) 17/05/2005
(181) 17/05/2015
(450) 31/08/2008
(732) Трговско радиодифузно друштво
А1 ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Скопје
ул. „Перо Наков” бр. 60, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 - спортски натпревари (организирање
спортски натпревари), обука или забава,
разонода, разонода по пат на радио, разонода по
пат на телевизија, спортска опрема (користење на
спортска опрема)
(111) 14210
(210) TM  2005/390

(151)
(220)
(181)
(450)
(732) FRANCK Prehrambena industrija
dionicko drustvo - ZAGREB
10000 ZAGREB, Vodovodna 20 , HR
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје

22/05/2008
26/05/2005
26/05/2015
31/08/2008

(540)

(591) црвена, бела, сиво зелена, зелена, сива и црна
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - кафе

Trgovski marki

Glasnik,

(111) 14291

(151) 05/06/2008

(210) TM  2005/400

(220) 02/06/2005
(450) 31/08/2008

(732) МЕККЕН-ЕРИКСОН
ГРУП
ДООЕЛ
Скопје
(MCCANN-ERICKSON GRUP LTD Skopje)
ул.Франклин Рузвелт бр.33, 1000 Скопје, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје

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

кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски и културни активности, а особено
организирање и водење конференции, конгреси,
семинари и симпозиуми; изложби (организирање
изложби во културни или воспитни цели);
разонода, разонода по пат на радио и телевизија,
културни, спортски и рекреативни активности
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кл. 42 - нучни и технолошки услуги, истражувања
и планирања што се однесуваат на истите;
услуги за индустриски анализи и истражувања;
проектирање и развој на компјутерски хардвер и
софтвер; правни услуги; а особено застапување
и посредување во прометот со стоки и услуги;
истражувачко-развојни услуги во стопанските
и
општествените
дејности,
економски,
организациони и технолошки истражувања,
истражувања и развиток на нови производи (за
трето лице), изработка на студии поврзани со
економски, технолошки и консултантски дејности,
изработка на анализи, планови и проекти за
развој, инвестициони програми; изработка студии
за рекламни кампањи и сл.; индустриски дизајн

(540)

кл. 36 - осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани за недвижен
имот
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(организирање на културните, спортските и
рекреативните активности); практично обучувањедемонстрирање; организирање игри на срека;
организирање игри на среќа и забавни игри;
коцкање, обложување и игри на среќа, игри за пари,
коцкарници/игри (услуги на коцкарниците); видео
ленти (производство на филмови, вклучително
и спотови на видео ленти); производство и
изнајмување филмови; аудио и видео продукција,
лотарии (организирање на лотарии), приредување
на игри на среќа и забавни игри

(181) 02/06/2015

кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи, а
особено маркетинг агенции (агенции што нудат
и даваат маркетинг услуги); рекламни агенции;
услуги на реклама и економска пропаганда;
пропагандни дејности; рекламирање по пат на
радио и телевизија, рекламна документација
(уредување на рекламна агенција); рекламна
хроника,
рекламни
огласи
(ширење
на
рекламни огласи); обработка на текстови;
објавување рекламни текстови; огласување како
рекламирање, плакатирање; ширење рекламен
материјал-трактати,
проспекти,
печатени
примероци; пазар, пазарно комуницирање,
проучување на пазарот, испитување на јавното
мислење; промоција (продажба за трети лица),
изложби, организирање изложби во комерцијални
или рекламни цели, организирање изложби во
културни и воспитни цели, подготовки на саеми
и изложби, организирање и организирање
рекламни кампањи; дејности (професионални
консултации и совети); дејности (советување за
организирање и водење дејности); организирање
дејности (советување за организирање дејности);
агенција за трговски информации; агенции
за увоз-извоз; трговски дејности; трговија
со моторни возила; комерцијални работи за
остварување на функцијата на прометот на стоки
и услуги; информации и истражувања за дејности;
проценка на трговски дејности; консултации и
помош во водење на дејностите; советување за
организирање и водење дејности; соопштувања
за
дејноста;
професионални
консултации;
статистичко информирање; демонстрација на
производи; економски прогнози

15/4,

(111) 14278

(151) 30/05/2008

(210) TM  2005/501

(220) 05/07/2005
(181) 05/07/2015
(450) 31/08/2008

(732) DP Beverages Limited
P.O.Box GT 265 Walker House, Mary Street,
George Town, Grand Cayman,
Cayman Islands BW1, KY
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

DR PEPPER
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - пиво, минерална вода и сода вода и други
безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
(111) 14296
(210) TM  2005/696

(151) 16/06/2008
(220) 15/09/2005
(181) 15/09/2015
(450) 31/08/2008

(732) Друштво за производство, промет и услуги
увоз-извоз ДОНИА ДОО
ул. Трајко Николоски 5, 7500 Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
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(540)

(591) бордо-кафена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - алги /мирудија/, анис за посипување, анис
/зрнца/, арашид /слатки врз база на арашид/,
ароматични препарати за употреба во исхраната,
ароми за слатки (различни од етеричните масла),
ароми /мирудии/ (различни од етеричните масла),
бадеми (слатки врз база на бадеми), бадеми
пржени во шеќер, бадемово тесто, бело кафе,
бисквити, бобинки (брашно од бобинки), божиќни
дрва (слатки за украсување на божиќните дрва),
бонбони, брашно (јадења врз база на брашно),
брашно (најфино пченкарно брашно), брашно од
синап, бриоши /печиво/, ванилија /арома/, ванилин
/надоместок за ванилија/, вафли, врзивни средства
за колбаси, гликоза за употреба во исхраната,
гриз, гуми за џвакање, двопек /препечен леб/,
диви ореви за употреба во исхраната, ѓумбир/
мирудија/, екстракти за исхрана /со исклучок на
етеричните есенции и масла/, екстракти на слад за
употреба во исхраната, жита (приправки од жита),
жита (снегулки од сушени жита), жито (брашно од
жито), замрзната павлака, згуснувачи за готвење
на прехранбени продукти, зоб (продукти врз база
на зоб), зоб /истолчен/, зоб /исчистен/, зобени
снегулки, зобено брашно, јачмен /лупен/, јачмен
/толчен/, јачмено брашно, јуфки, какао, какао
(пијалаци врз база на какао), какао (производи
од какао), какао со млеко, карамел бонбони, кари
/мирудија/, кафе, кафе (ароми), кафе надоместок
за кафе), кафе (пијалаци врз база на кафе), кафе
(растителни производи што го заменуваат кафето),
кафе /зелено/, кашички врз база на млеко за
јадење, квасец, керевиз (сол од керевиз), кечап/
сос/, компирово брашно за употреба во исхраната,
копра, кускус, ладни пијалаци /шербет/, леб,
мајонез, макарони, малтоза, марципан /слатки
од шеќер и бадем/, матена павлака (производи
за зацврстување на матена павлака), матична
млеч за исхрана на луѓето /не е за медицинска
употреба/, мед, медени слатки, меласа, меласа
(сируп од меласа), мелена пченка, мента (бонбони
од мента), мента за слатки, месни пити, мирудии,
мирудии /зачини/, мирудии, ароматични, морска
вода за кујна, морски оревчиња, мраз за ладење,
мраз /прехранбен/, некиснет леб, овошни слатки,
ориз, оцет, палачинки, пастили /бонбони/, пенушка
/герма/, пивски оцет, пијалаци (ароми за пијалаци)
различни од етеричните масла, пијалаци врз
база на какао, пијалаци врз база на кафе, пимент
(зачин), пиперка /мирудија/, пица, погача /од жито/
за употреба во исхраната, прехранбено брашно,
пржена пченка, природни засладувачи, прополис
/производ на пчела/ за употреба на луѓето,
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пудинзи, пченкарни пуканки /поп - корн/, пченкарни
снегулки, пченкарно брашно, пченкарно брашно
за луѓето, равиоли /тестенина/, саго /скроб од
семе на саго - палма/, салати (сосови за салати),
саќести слатки, сендвичи, сенф, ситни јуфки,
скроб за преупотреба во исхраната, скроб за
употреба во исхраната, скробни производи за
употреба во исхраната, слад (екстракт на слад)
за исхрана, слад (колач од слад) за исхрана,
слад за исхрана, сладолед, сладолед (прашок за
сладолед), сладолед (средства за зацврстување
на сладоледот), слаткарски производи, слатки,
слатки, слатки (прашок за слатки), слатки (тесто
за слатки), слатки од бадем, смекнување на месо
(производи за смекнување на месото за употреба
во домакинството), соја (брашно од соја), сол за
конзервирање прехранбени продукти, сол /за во
јадење/, сосови од репки, сосови /со исклучок
на сосови за салати/, стапчиња - слатки, суров
мраз, природен или вештачки, тапиока, тапиока
(брашно од тапиока) за исхрана, тестенини,
тестенини за исхрана, торти, украси за слатки /за
јадење/ за слатки, фабрика за брашно (производи
на фабрика за брашно), ферменти за тесто, фино
ситно печиво, фондани /вид бонбони/, цикорија/
сурогат на кафе/, цимет /мирудија/, црн пипер, црн
шеќер, чаеви /не се за медицинска употреба/, чај,
чајни колачиња /мињони/, чоколадни пијалаци,
чоколадно млеко /напивка/, чоколадо, шајчиња,
шафран /мирудија/, шеќер, шеќер /жолт/ за
употреба во исхраната, шеќерни производи,
шеќерни производи за украсување божиќни дрва,
шоу - шоу /мирудија/, шпагети
кл. 31 - агруми /јужно овошје/, алги за исхрана
на луѓето и животните, арашиди (брашно од
арашид) за животни, арашиди (погачи од арашид)
за животни, арашиди /овошје/, бадеми /овошје/,
бобинки во свежа состојба, бобинки /овошје/,
божиќни дрва /за китење/, бор /шишарки/, брашно
за животни, брашно за товење, вар за крма, венци
од природно цвеќе, винова лоза (пенушка на
винова лоза), вински талог, градинарско зеленило
/свежо/, грашок /свеж/, грмушки, грозје /свежо/,
дага (морска школка) /живи/, добиток (добиточен
квасец), добиток (храна за добиток), добиточна
репка, добиточна сол, додатоци за крма /не се за
медицинска употреба/, домашни миленици /храна
за домашни миленици/, дрво со кора, дудинки,
елен печурка /свежа/, живина за одгледување,
живина /жива/, животни од резерват, животни живи, жита (остатоци од обработка) за добиточна
храна, жита во зрно /не обработени/, жито, зелена
салата, зоб, зрна /жита/, зрнца за исхрана на
животните, исушени растенија за украсување,
јајца од дудов свилец, јајца за насад, јастог /жив/,
јастози /живи/, јачмен, какао во зрна /во сурова
состојба/, какао во зрна /во сурова состојба/,
кашичка /храна за кучиња/, кокосов орев, кокосов
орев (кора на кокосов орев), кола (орев кола),
комиња /дроб/, комиње од шеќерна трска /во
сурова состојба/, компири, коприва, корени за
употреба во исхраната, кори /сурови/, костен во
свежа состојба, краставички, крма, крма за јакнење,
круши, купови на хмел, кучешки колачиња, легла
(производи за животински легла), лежење јајца
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(производи за лежење на јајцата), ленено брашно
/крма/, леќа /зеленчук/ свежа, лешници, лимони,
лук (свеж) /зеленчук/, луковици /грутки/, луковици/
цветни/, мамка за риболов /жива/, мароно /свежи/,
маслинки /свежи/, мекотели /живи/, мицелиј, напој
со трици /храна за добиток/, одгледување (живина
за одгледување), одгледување (производи за
одгледување), ореви, оризово брашно /крма/,
остриги /живи/, отпадоци од дестилација /за сточна
храна/ палми, палмини листови, печурки /свежи/,
пиперка /растение/, плута /сурова/, портокали,
прекрупа за живина, прехранбени производи за
животни, прехранбени производи за јакнење /за
животни/, природен тревник, природно цвеќе,
протеини за исхрана на животните, птици (храна
за птици), пченица, пченка пченкарна погача,
рабарбара /растение/ ракови /слатководни/
живи, ракчиња /живи/, растенија, репка (колач
од репка за стока) ’рж, риби /живи/, рибина икра,
’ркулци /ботаника/, рокчиња /за јадење/, ружи
/грмушки/, смрека, свеж зеленчук, свежо овошје,
сезам, семе, сено, сипина коска за птици, слад за
пиварница и за фабрики за алкохолни пијалаци,
слама за прекривање на хумусот, слама /крма/,
стебла, стебла /растение/, струготини од дрво за
производство на целулозна маса, суви кокосови
јадра, суво цвеќе за украсување, сурово дрво,
тиква, товење на животни (производи за товење
на животните), тресет за животински легла, трици
брашно (најфино пченкарно брашно), брашно од
синап, бриоши /печиво/, ванилија /арома/, ванилин
/надоместок за ванилија/, вафли, врзивни средства
за колбаси, гликоза за употреба во исхраната,
гриз, гуми за џвакање, двопек /препечен леб/,
диви ореви за употреба во исхраната, ѓумбир
/мирудија/, екстракти за исхрана /со исклучок на
етеричните есенции и масла/, екстракти на слад за
употреба во исхраната, жита (приправки од жита),
жита (снегулки од сушени жита), жито (брашно од
жито), замрзната павлака, згуснувачи за готвење
прехранбени продукти, зоб (продукти врз база
на зоб), зоб /истолчен/, зоб /исчистен/, зобени
снегулки, зобено брашно, јачмен /лупен/, јачмен
/толчен/, јачмено брашно, јуфки, какао, какао
(пијалаци врз база на какао), какао (производи од
какао), какао со млеко, карамел бонбони, кари/
мирудија/, кафе, кафе (ароми), кафе надоместок
за кафе), кафе (пијалаци врз база на кафе), кафе
(растителни производи кои го заменуваат кафето),
кафе /зелено/, кашички врз база на млеко за
јадење, квасец, керевиз (сол од керевиз), кечап/
сос/, компирово брашно за употреба во исхраната,
копра, кускус, ладни пијалаци /шербет/, леб,
мајонез, мацарони, малтоза, марципан /слатки
од шеќер и бадем/, матена павлака (производи
за зацврстување на матена павлака), матична
млеч за исхрана на луѓето /не е за медицинска
употреба/, мед, медени слатки, меласа, меласа
(сируп од меласа), мелена пченка, мента (бонбони
од мента), мента за слатки, месни пити, мирудии,
мирудии /зачини/, мирудии, ароматични, морска
вода  за кујна,  морски оревчиња, мраз за ладење,
мраз /прехранбен/, некиснет леб, овошни слатки,
ориз, оцет, палачинки, пастили /бонбони/, пенушка
/герма/, пивски оцет, пијалаци (ароми за пијалаци)
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различни од етеричните масла, пијалаци врз
база на какао, пијалаци врз база на кафе, пимент
(зачин), пиперка /мирудија/, пица, погача /од жито/
за употреба во исхраната, прехранбено брашно,
пржена пченка, природни засладувачи, прополис/
производ на пчела/ за употреба на луѓето, пудинзи,
пченкарни   пуканки /поп - корн/, пченкарни
снегулки, пченкарно брашно, пченкарно брашно
за луѓето, равиоли /тестенина/, саго /скроб од
семе на саго - палма/, салати (сосови за салати),
саќести слатки, сендвичи, сенф, ситни јуфки,
скроб за преупотреба во исхраната, скроб за
употреба во исхраната,   скробни производи за
употреба во исхраната, слад (екстракт на слад)
за исхрана, слад (колачи од слад) за исхрана,
слад за исхрана, сладолед, сладолед (прашок за
сладолед), сладолед (средства за зацврстување
на сладоледот), слаткарски производи, слатки,
слатки, слатки (прашок за слатки), слатки (тесто
за слатки), слатки од бадем, смекнување на месо
(производи за смекнување на месото за употреба
во домакинството), соја (брашно од соја), сол за
конзервирање прехранбени продукти, сол /за во
јадење/, сосови од репки, сосови /со исклучок
на сосови за салати/, стапчиња - слатки, суров
мраз, природен или вештачки, тапиока, тапиока
(брашно од тапиока) за исхрана, тестенини,
тестенини за исхрана, торти, украси за слатки /за
јадење/ за слатки, фабрика за брашно (производи
на фабрика за брашно), ферменти за тесто, фино
ситно печиво, фондани /врста бонбони/, цикорија/
сурогат на кафе/, цимет /мирудија/, црн пипер, црн
шеќер, чаеви /не се за медицинска употреба/, чај,
чајни колачиња /мињони/, чоколадни пијалаци,
чоколадно млеко /напивка/, чоколадо, шајчиња,
шафран /зачин/, шеќер, шеќер /жолт/ за употреба
во исхраната, шеќерни производи, шеќерни
производи за украсување божиќни дрва, шоу шоу /мирудија/, шпагети, афуми /јужно овошје/,
алги за исхрана на лугето и животните, арашиди
(брашно од арашид) за животни, арашиди (погачи
од арашид) за животни, арашиди /овошје/, бадеми
/овошје/, бобинки во свежа состојба, бобинки/
овошје/, божиќни дрва /за китење/, бор /пшшарки/,
брашно за животни, брашно за товење, вар за
крма, венци од природно цвеќе, винова лоза
(пенушка на винова лоза), вински талог од жита,
трици од жито, троп /комиње од овошје/, фиданки
за расад, хмел, храна за животни, хумусни
прекривки, цветен прав /суровина/, цикорија/корен
на цикорија/ цикорија /салата/, шеќерна трска,
школки /живи/
кл. 35 - агенции за трговски иформации, агенции
за увоз - извоз, анализа на производната цена,
вештачење на дејности, /експертиза/, водење
дејност (служби за давање совети за водење
на одделни дејности), вработување (заводи
за
вработување),
дактилографски
услуги,
дејности (консултации за водење на дејностите),
дејности (помош во водењето на дејностите),
дејности (професионални консултации), дејности
(советување за организирање и водење на
дејностите), демонстрација на производи,
документи (умножување на документи), економски
прогнози, информации за дејноста, информатички
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картотеки
(водење
на
информатичките
картотеки), истражувања за дејностите, изложби
(организирање изложби) во комерцијални или
рекламни цели, изнајмување рекламен простор,
изнајмување уреднички апарати, изнајмување
уреднички апарати и прибор, изнајмување
рекламен материјал, изработка на такси, изводи
од сметка (изработка на изводи од сметка),
извоз (агенции за извоз - увоз), јавно мислење
(испитување на јавното мислење), книги
(книговодство), консултации врзани за прашањата
на
персоналот,
книговодство,
лицитација
(продажба на лицитација), манекени (манекенски
услуги) во рекламни и промовирачки цели на
продажбата, објавување рекламни текстови,
обработка на текстови, огласување /рекламирање/,
организирање
дејности
(советување
за
организирање на дејностите), организирање
изложби во комерцијални и рекламни цели, пазар
(побарувачка на пазарот), пазар (проучување
на пазарот), персонал (вработување персонал),
плакатирање /огласување/, платни листови
(изработка платни листови), помош во управување
со индустриски или трговски претпријатија,
пребарувања за дејности, преместување (услуги
за преместување на претпријатија), преписи на
соопштенија, претплата на весници (услуги за
претплата на весници) /за трето лице/, проценка на
волна, производни цени (анализа на производните
цени), промоција /продажба за трето лице/,
пропагандни дејности, проучување на пазарот
/маркетинг/, проверка на сметки, распределба
/дистрибуција/ на примероци, рекламирање по
пат на радио, рекламирање по пат на телевизија,
рекламна документација (уредување на рекламна
документација), рекламна хроника, рекламни
агенции, рекламни огласи (ширење на рекламни
огласи), секретарство (секретарски услуги),
сметководство, соопштувања за
дејноста,
статистичко информирање, стебла во шуми
(проценка на стеблата), стенографски услуги, такси
(изработка на такси), телефонско одговарање
(служби за телефонско одговарање/за отсутни
претплатници/, товарни вагони (компјутерска
локализација на товарни вагони), трговски дејности
(проценка на трговските дејности), уредување
излози, увоз - извоз (агенции за увоз -извоз),
хелиографско умножување, ширење рекламен
материјал
/трактати,
проспекти,
печатени
примероци/, услуги при продажба на големо и
мало со: алги /мирудија/, анис за посипување,
анис /зрнца/, арашид /слатки врз база на арашид/,
ароматични препарати за употреба во исхраната,
ароми за слатки (различни од етеричните масла),
ароми /мирудии/ (различни од етеричните масла),
бадеми (слатки врз база на бадеми), бадеми
пржени во шеќер, бадемово тесто, бело кафе,
бисквити, бобинки (брашно од бобинки), божиќни
дрва (слатки за украсување на божиќните дрва),
бонбони, брашно (јадења врз база на брашно),
/свежо/, грашок /свеж/, грмушки, грозје /свежо/,
дага (морска школка) /живи/, добиток (добиточен
квасец), добиток (храна за добиток), добиточна
репка, добиточна сол, додатоци за крма /не се за
медицинска употреба/, домашни миленици /храна
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за домапши миленици/, дрво со кора, дудинки, елен
печурка /свежа/, живина за одгледување, живина
/жива/, животни од резерват, животни -живи, жита
(остатоци од обработка) за добиточна храна, жита
ва зрно /не обработени/, жито, зелена салата,
зоб, зрна /жита/, зрнца за исхрана на животните,
исушени растенија за украсување, јајаца од
дудов свилец, јајца за насад, јасгог /живи јастози
/живи/, јачмен, какао во зрна /во сурова состојба/,
какао во зрна /во сурова состојба/, кашичка/
храна за кучиња/, кокосов орев, кокосов орев
(кора на кокосов орев), кола (орев кола), комиња
/дроб/, комиње од шеќерна трска /во сурова
сосгојба/, компири, коприва, корени за употреба
во исхраната, кори /сурови/, костен во свежа
состојба, краставички, крма, крма за јакнење,
круши, купови на хмел, кучешки колачиња, легла
(производи за животински легла), лежење на јајца
(производи за лежење јајца), ленено брашно/
крма/, леќа /зеленчук/ свежа, лешници, лимони,
лук (свеж) /зеленчук/, луковици /грутки/, луковици
/цветни/, мамка за риболов /жива/, мароно /свежи/,
маслинки /свежи/, мекотели /живи/, мицелиј, напој
со трици /храна за добиток/, одгледување (живина
за одгледување), одгледување (производи за
одгледување), ореви, оризово брашно /крма/,
остриги /живи/, отпадоци од дестилација /за сточна
храна/ палми, палмини листови, печурки /свежи/,
пиперка /растение/, плута /сурова/, портокали,
прекрупа за живина, прехранбени производи за
животни, прехранбени производи за јакнење /за
животни/, природен тревник, природно цвеќе,
протеини за исхрана на животните, птици (храна
за птици), пченица, пченка пченкарна погача,
рабарбара /растение/ ракови /слатководни/
живи, ракчиња /живи/, растенија , репка (колач
од репка за стока) ’рж, риби /живи/, рибна икра,
’ркулци /ботаника/, рокчиња /за јадење/, ружи/
грмушки/, смрека, свеж зеленчук, свежо овопгје,
сезам, семе, сено, сипина коска за птици, слад за
пиварница и за фабрики за алкохолни пијалаци,
слама за прекривање на хумусот, слама /крма/,
стебла, стебла /растение/, струготини од дрво за
производство на целулозна маса, суви кокосови
јадра, суво цвеќе за украсување, сурово дрво,
тиква, товење на животни (производи за товење
на животните), тресет за животински легла, трици
од жита, трици од жито, троп /комиње од овошје/,
фиданки за расад, хмељ, храна за животни,
хумусни прекривки, цветен прав /суровина/,
цикорија /корен на цикорија/ цикорија /салата/,
шеќерна трска, школки /живи/
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(591) златна, бела и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 14 - амајлии /накит/, анкери /часовничарство/,
ахати, бисери /накит/, бисти од благородни метали,
благородни метали сурови или полуобработени,
бледоцрвени
рубини
/скапоцени
камења/,
бонбонијери од благородни метали, бројчаници
/часовничарство/, брошеви /накит/, будилници,
вазни /украсни садови/ од благородни метали,
вештачко злато /симилор/ (предмети од вештачко
злато), впредено сребро, вратоврски (игли за
вртоврски), вратоврски (токи за вратоврски),
гасила /апарати за гаснење свеќи/ од благородни
метали, дијаманти, дијаманти /вештачки/, држачи
за крпи од благородни метали, ѓердани /накит/,
електрични часовници, жетони од бакар, жици
обложени со благородни метали /накит/, жолт
јантар /амбра/ (украси од јантар), златарски
производи /со исклучок на прибор за јадење/,
златни нишки /накит/, злато, сурово или ковано,
знаци /амблеми/ од благородни метали, ѕидни
часовници, ѕидни часовници (полици /кутии/
за ѕидни часовници ), игли (кутии за игли) од
благородни метали, игли закачки /накит/, игли од
благородни метали, иглички од благородни метали,
иридиум, јајца за чај /од благородни метали/,
јантар (перли од прешан јантар), кафе (прибор
за кафе) од благородни метали, кибрити (кутии
за кибрнт) од благородни метали, кибритници од
благородни метали, клучеви (тркалца за клучеви)
украси, контролни часовници /главни часовници/,
копчиња за манжетни, кошници за домакинство
од благородени метали, крцкалки за ореви од
благородни метали, кујна (садови за кујна) од
благородни метали, кујна (прибор за кујна) од
благородни метали, кутии за механизни за рачни
часовници, кутии за цигари /од благородни метали/,
кутии за цигари /од благородни метали/, кутии за
чај /од благородни метали/, кутии од благородни
метали, кутии за скапоцености од благородни
метали, куќишта за џебни часовници, куќишта
опруги /часовничарство/, куќишта /полици/ за
часовници, легури на благородни метали, лостови
/инготи/ од благородни метали, мали статуи од
благородни метали, медали, медалјони /накит/,
метални пари, механизми за часовници, накит
(ковчежиња за накит) од благородни метали,
нараквици за часовници, нараквици /накит/,
нишалки на часовници, нишало /часовничарство/
обетки, обетки од благородни метали, обувки
(украси за обувки) од благородни метали, оливин
/скапоцен камен/, орма (прибор за орма) од
благородни метали, осветени садови за обреди,
осмиум, паладиум, паричници од облагородени
метали, пепелници од благородни метали,
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пехари од благородни метали, платина /метал/,
плетени паричници /од благородни метали/,
подлоги за шоли од благородни метали, подлоги
/на свеќници/ од благородни метали, позлатени
предмети, полици за часовници, послужавници
за домаќинство /од благородни метали/,
послужавници од благородни метали, приврзоци
за часовници и слично, природни скапоцености,
прстени /накит/, пудриери од благородни метали,
рачни свеќници од благородни метали, рачни
часовници, родиум, рутхениум, садови (од
благороден метал) /супарки/, садови за варење
кафе /неелектрични/ од благородни метали,
садови за масло од благородни метали, садови
за салата од благородни метали, садови за тутун
од благородни метали, садови од благородни
метали за маса, садови од облагородени метали,
свеќници од благородни метали, синџирчиња
за часовници, синџирчиња /накит/, скапоцени
камења,
скапоцени
производи,
слонова
коска (украси од слонова коска), соларници
од благородни метали, сончани бројчаници,
сребрени жици, сребрени садови, сребро (украси
од сребро), статуи од благородни метали, стрелки
/часовничарство/, тркалца за крпи /од благородни
метали/, ќупови од благородни метали, украси за
шапки /од благородни метали украси од сребро,
украси од црн јантар, украсни игли, украсни
садови за маса /од благородни метали/, уметност
(уметнички предмети)од благородни метали,
урни од благородни метали, филтери за чај /од
благородни матали/, хартија (садови за хартија)
од благородни метали, хронографи /часовници/,
хронометри,
хронометрички
инструменти,
хроноскопи, цедилки за чај од благородни метали,
цедилки или гмечалки од благородни метали,
цигари (дози за цигари) од благородни метали,
цигари (кутии за цигари) од благородни метали,
цигари (цигарлаци) од благородни метали, цигари
(чибуци за пушење цигари) од благородни метали,
црн јантар /дагат/ (украси од црн јантар), црн
јантар /суров или полуобработен/, чај (кутии за
чај) од облагородени метали, чај (прибор за чај)
од облагородени метали, чајници од облагородени
метали, часовници (пружини за часовници),
часовници (стакло за часовници), часовничарство
(саатни механизми), чаши /купи/ од облагородени
метали, чашички за јајца од облагородени метали,
чепкалки (држачи за чепкалки) од облагородени
метали, чибук за бурмут /од благородни метали/,
чинии од облагородени метали, шапки (украси
за шапки) од благородни метали, шеќер (садови
за шеќер) од благородни метали, шишенца за
масло и оцет од благородни метали, шишенца од
благородни метали, шноли од благородни метали
кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало со:
амајлии /накит/, анкери /часовничарство/, ахати,
бисери /накит/, бисти од благородни метали,
благородни метали сурови или полуобработени,
бледоцрвени
рубини
/скапоцени
камења/,
бонбонијери од благородни метали, бројчаници
/часовничарство/, брошеви /накит/, будилници,
вазни /украсни садови/ од благородни метали,
вештачко злато /симилор/ (предмети од вештачко
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злато), впредено сребро, вратоврски (игли за
вртоврски), вратоврски (токи за вратоврски),
гасила /апарати за гаснење свеќи/ од благородни
метали, дијаманти, дијаманти /вештачки/, држачи
за крпи од благородни метали, ѓердани /накит/,
електрични часовници, жетони од бакар, жици
обложени со благородни метали /накит/, жолт
јантар /амбра/ (украси од јантар), златарски
производи /со исклучок на прибор за јадење/,
златни нишки /накит/, злато, сурово или ковано,
знаци /амблеми / од благородни метали, ѕидни
часовници, ѕидни часовници (полици /кутии/
за ѕидни часовници), игли (кутии за игли) од
благородни метали, игли закачки /накит/, игли од
благородни метали, иглички од благородни метали,
иридиум, јајца за чај /од благородни метали/,
јантар (перли од прешан јантар), кафе (прибор
за кафе) од благородни метали, кибрити (кутии
за кибрит) од благородни метали, кибритници од
благородни метали, клучеви (тркалца за клучеви)
украси, контролни часовници /главни часовници/,
копчиња за манжетни, кошници за домакинство
од благородени метали, крцкалки за ореви од
благородни метали, кујна (садови за кујна) од
благородни метали, кујна (прибор за кујна) од
благородни метали, кутии за механизни за рачни
часовници, кутии за цигари /од благородни метали/,
кутии за цигари /од благородни метали/, кутии за
чај /од благородни метали/, кутии од благородни
метали, кутии со скапоцености од благородни
метали, куќишта за џепни часовници, куќишта
опруги /часовничарство/, куќишта /полици/ за
часовници, легури на благородни метали, лостови
/инготи/ од благородни метали, мали статуи од
благородни метали, медали, медалјони /накит/,
метални пари, механизми за часовници, накит
(ковчежиња за накит) од благородни метали,
нараквици за часовници, нараквици /накит/,
нишалки на часовници, нишало /часовничарство/
обетки, обетки од благородни метали, обувки
(украси за обувки) од благородни метали, оливин
/скапоцен камен/, орма (прибор за орма) од
благородни метали, осветени садови за обреди,
осмиум, палладиум, паричници од облагородени
метали, пепелници од благородни метали,
пехари од благородни метали, платина /метал/,
плетени паричници /од благородни метали/,
подлоги за шољи од благородни метали, подлоги
/на свеќници/ од благородни метали, позлатени
предмети, полици за часовници, послужавници
за домаќинство /од благородни метали/,
послужавници од благородни метали, приврзоци
за часовници и слично, природни скапоцености,
прстени /накит/, пудриери од благородни метали,
рачни свеќници од благородни метали, рачни
часовници, родиум, рутхениум, садови (од
благороден метал) /супарки/, садови за варење
кафе /неелектрични/ од благородни метали,
садови за масло од благородни метали, садови
за салата од благородни метали, садови за тутун
од благородни метали, садови од благородни
метали за маса, садови од облагородени метали,
свеќници од благородни метали, синџирчиња
за часовници, синџирчиња /накит/, скапоцени
камења,
скапоцени
производи,
слонова
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коска (украси од слонова коска), соларници
од благородни метали, сончани бројчаници ,
сребрени жици, сребрени садови, сребро (украси
од сребро), статуи од благородни метали, стрелки
/часовничарство/, тркалца за крпи /од благородни
метали/, ќупови од благородни метали, украси за
шапки /од благородни метали украси од сребро,
украси од црн јантар, украсни игли, украсни
садови за маса /од благородни метали/, уметност
(уметнички предмети)од благородни метали,
урни од благородни метали, филтери за чај /од
благородни матали/, хартија (садови за хартија)
од благородни метали, хронографи /часовници/,
хронометри,
хронометрички
инструменти,
хроноскопи, цедилки за чај од благородни метали,
цедилки или гмечалки од благородни метали,
цигари (дози за цигари) од благородни метали,
цигари (кутии за цигари) од благородни метали,
цигари (цигарлаци) од благородни метали, цигари
(чибуци за пушење цигари) од благородни метали,
црн јантар /дагат/ (украси од црн јантар), црн
јантар /суров или полуобработен/, чај (кутии за
чај) од облагородени метали, чај (прибор за чај)
од облагородени метали, чајници од облагородени
метали, часовници (пружини за часовници),
часовници (стакло за часовници), часовничарство
(саатни механизми), чаши /купи/ од облагородени
метали, чашички за јајца од облагородени метали,
чепкалки (држачи за чепкалки) од облагородени
метали, чибук за бурмут /од благородни метали/,
чинии од облагородени метали, шапки (украси
за шапки) од благородни метали, шеќер (садови
за шеќер) од благородни метали, шишенца за
масло и оцет од благородни метали, шишенца од
благородни метали, шноли од благородни метали
(111) 14387
(210) TM  2005/869

(151)
(220)
(181)
(450)

07/07/2008
15/11/2005
15/11/2015
31/08/2008

(732) SPICE ENTERTAINMENT, INC.,
680 North Lake Shore Drive Chicago,
Ilinois 60611 , US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

PRIVATE SPICE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 38 - телекомуникации вклучително емитување
на програма
кл. 41 - образовни услуги, подготвување обука;
забава, спортски и културни активности;
телевизиски програми што се дистрибуираат
преку разни медиуми вклучително сателитски,
кабелски, безжични и медии „по побарување”„on-demand media”, како и информативна забава
овозможена преку интернет
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(111) 14359

(151) 07/07/2008

(210) TM  2005/960

(220) 05/12/2005

167

(510, 511)
кл. 32 - пиво, минерална и сода води и други
безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и
овошни сокови; сирупи и други препарати за
производство на пијалаци

(450) 31/08/2008

(540)

str. 142-232, avgust 2008 Skopje

(551) индивидуална

(181) 05/12/2015
(732) „ГРОСИСТ” ДООЕЛ Увоз-Извоз Струмица
ул. Благој Мучето бр. 4, MK

15/4,

(111) 14283

(151) 30/05/2008

(210) TM  2005/1016

(220) 21/12/2005
(181) 21/12/2015
(450) 31/08/2008

(732) Spirits Product International Intellectual Property
B.V.
1A, rue Thomas Edison L-1455 Strassen, LU

(591) црвена, темно сина и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало
со: опрема за домаќинство: тенџериња, тави,
послужавници, садови од ростфрај, сервиси
за јадење, филџани за млеко и кафе, стаклени
чаши и вазни, украсни предмети за домаќинство,
часовници, ситен мебел, патни торби, женски
чанти, новогодишни, велигденски и божиќни
украси
(111) 14353

(151) 30/06/2008

(210) TM  2005/970

(220) 07/12/2005
(181) 07/12/2015

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

KREMLYOVSKAYA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 - алкохолни пијалаци (освен пиво)
(111) 14343

(151) 30/06/2008

(210) TM  2006/17

(220) 11/01/2006
(181) 11/01/2016

(450) 31/08/2008
(732) The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati,
Ohio 45202, US
(740) МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат
ул. „Народен Фронт” 21/4-5 1000 Скопје,
1000, Скопје

(450) 31/08/2008
(732) Great Wall Motor Company Limited
115 South Gongnong Ave, Baoding,
Hebei 071000, CN
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(540)

DISCREET MULTIFORM
(551) индивидуална

GREAT WALL
(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 5 - продукти за женска хигиeна, како што се
влошки за секој ден, санитарни влошки и тампони,
санитарни гаќи, интерлабиални влошки за женска
хигиена
(111) 14282

(151) 30/05/2008

(210) TM  2005/1015

(220) 21/12/2005
(181) 21/12/2015
(450) 31/08/2008

(732) Spirits Product International Intellectual Property
B.V.
1A, rue Thomas Edison L-1455 Strassen, LU
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 12 - возила за движење по земја, воздух,
вода и по шини, камиони, автомобили, вагони,
спортски коли, патнички коли, приколки за
живеење, погонски механизми за копнени возила,
тапацирање на возила, гуми за возила со тркала
(111) 14384
(210) TM  2006/28

(151) 07/07/2008
(220) 16/01/2006
(181) 16/01/2016
(450) 31/08/2008

(732) Verizon Trademark Services LLC
1320 North Court House Road, Arlington,
Virginia 22201, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје

KREMLYOVSKAYA
Trgovski marki
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особено, часописи и весници за производи и
услуги од областа на телекомуникација

(540)

VERIZON BUSINESS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - производи за телекомуникација и
информативна технологија; опрема, компоненти,
напојувања и системи за телекомуникација и
информативна технологија, имено, пејџери,
телефони, телефонски комутатори (свичери),
перифериска опрема за употреба во локални
мрежи и регионални мрежи; коаксиални и кабли
од оптички влакна и адаптери, компјутери,
микрокомпјутери, монитори, компјутерски дисплеј
единици, звучници, микрофони, компјутерски
медиуми за чување на податоци, компјутерски
мемории, компјутерска периферија и модеми;
телевизори и телевизиска периферна опрема,
имено, камери, подесувачки кутии, далечински
управувачи за интерактивна и не-интерактивна
употреба, компјутерски програми за употреба во
телекомуникации, работење, финансии, програми
за пристап на глобални компјутерски мрежи
или интерактивни компјутерски комуникациони
мрежи; машински-читливи, магнетски кодирани
картички, вклучително телефонски картички и
кредитни картички; аудио и видео снимки во
областа на телекомуникацијата, информативната
технологија, сигурноста, вести, спорт, забава,
култура, работење и финансии, временски
извештаи и патувања; слушалки за телефони,
музика и играње; филтри за комуникација со
глас и податоци; џекови; групни џекови; спојници
и реглети за употреба со телекомуникациски
жици и кабли; рутери и мрежни премини за
телекомуникациска и компјутерска употреба;
сервери за печатење; web камери; CD читачи;
МРЗ читачи; DVD читачи; РС картици; уреди
и инструменти за пратење на временските
прилики; камери и опрема за обработка на
фотографии; радио примопредаватели; снимачи
на глас; (GPS/мапирачки уреди; сигурносни
системи; картички со податоци; паметни (smart)
картички; EVDO картички со податоци; GSM
SPRS UMTS картички со податоци; SIM картички;
компјутерски софтвер во областа на умрежување
на податоци, компјутерска телефонија, е-берзи,
компјутерски и мрежни сигурност, електронски
пораки, факс преноси, видео-конференции на
маси, соработничка размена на податоци и за
обезбедување на пристап на базите со податоци
кл. 14 - часовници
кл. 16 - печатени работи, имено, телефонски
именици,
книги,
информациски
билтени,
памфлети, брошури, печатени страници и картички,
материјал за образование и обука сите во областа
на телекомуникација, информативна технологија,
сигурност, вести, спорт, забава, култура, работење
и финансии, временски извештаи и патувања; немагнетни кодирани хартиени и пластични картички
користени како телефонски картички и кредитни
картички и во други намени; печатен материјал,
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кл. 28 - електронски играчки и игри
кл. 35 - услуги на огласување и услуги на
телефонски именик, имено, претставување на
производи и услуги на трети лица преку печатено
огласување, печатени именици, преку кодирани
медиуми, дисеминација на материјали по пат на
комуникациски мрежи, вклучително и глобални
комуникациски мрежи; деловен менаџмент и
консултантски услуги со исклучок на земјоделски
деловен менанџмент и консултантски услуги;
деловни информациски услуги во областа на
телекомуникација, огласување, информативна
технологија, маркетинг и блиски области,
давање информации преку телефон или
други комуникациски мрежи од областа на
телекомуникација, информативна технологија,
вести, спорт, забава, култура, работење и
финансии, временски извештаи и патувања;
услуги на наплата; услуги за обработка на
податоци, малопродажни услуги, каталошки
услуги, услуги на телефонски порачувања и
услуги на електронски порачувања во областа на
телекомуникација, информативна технологија, и
на стоката воопшто, услуги на лизинг за опрема во
областа на телекомуникацијата, информациона
технологија и канцелариска опрема; on-line
малопродажни продавници со музика, игри и
видео-материјали кои можат да се вчитуваат
кл. 36 - банкарски услуги; финансиски менаџмент,
информативни услуги и услуги на вложувања;
менаџмент на недвижности, издавања, брокерски,
и советодавни услуги; услуги со кредитни картички;
услуги со телефонски картички, имено, услуги со
припејд и постпејд картички кои се нудат преку
немагнетски кодирани картички и преку магнетски
кодирани припејд картички со вчитана вредност;
услуги на електронска трговија, имено, услуги на
обработка на електронски дебитни и кредитни
картички, услуги на трансфер на фондови и услуги
на обработка на плаќања
кл. 37 - поставување, одржување и поправки за
телекомуникација, кај компјутерски хардвер и
софтвер, аудио, видео и интерактивни уреди,
компоненти, напојувања и системи, како и сродни
уреди, компоненти, напојувања и системи
кл. 38 - услуги на телекомуникација и информативна
технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика,
аудио, видео и информации по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
услуги на лична комуникација; услуги на пејџери;
лизинг телекомуникациски опреми, напојувања
и системи; услуги на електронска пошта; услуги
на телевизиски пренос; обезбедување вести и
информации по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа; обезбедување
информации од именик по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
обезбедување мултикориснички интерактивен
пристап на глобална комуникациска мрежа;
пренос и емитирање на сите видови аудио и
видео програми по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа; главни (стожерни)
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интернет услуги, имено, брза линија или сериски
врски кои ствараат главен премин во рамките на
мрежата; видео и аудио телеконференции по пат
на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод
(АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани
услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на
комуникациски услуги, услуги на виртуелна
приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија;
обезбедување услуги на телекомуникациски
мрежни премини и услуги на поврзување со
протокол на пренос на оквир заради пренос на
податоци; услуги на пренос на пакет од електронски
податоци; услуги на комутација на гласот,
податоци, видео и мултимедиа; овозможување на
телекомуникациско поврзување на интернет и на
други компјутеризирани комуникации, податоци и
безжична мрежа; обезбедување мултикориснички
пристап на безжична комуникациска мрежа;
обезбедување факс услуги; обезбедување услуги
на складирање на електронски податоци за
трети лица; телекомуникациски услуги, особено,
обезбедување мрежен премин за поврзување
на независни телекомуникациски и компјутерски
мрежи заради поделба на интернет сообраќајот;
услуги на говорна пошта; телекомуникациски
услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги
и услуги на насочување на повиците; услуги на
центрите за пораки во вид на телефонски говорни
пораки; услуги на видео и аудио конференции и
конференции на телефонски податоци; безжични
телекомуникациски услуги, имено, безжичен
пренос на звук и податоци; телекомуникациски
услуги, имено обезбедување глас по пат на
интернет протокол; обезбедување мрежен пристап
со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу
преносници на интернет сообраќајот; услуги на
електронски пораки
кл. 41 - услуги на образование и забава, имено,
услуги на телевизиска и видео продукција,
обезбедување вести, забава, и општи информации
по пат на телефон, телевизија, и глобална
комуникациска мрежа; спонзорирање спортови,
образовни и забавни програми и случувања
кл. 42 - услуги на хостирање на web страници,
услуги на дизајнирање на web страници,
работа на електронски информациски мрежи;
консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа
на информативните технологии, компјутерско
програмирање, телекомуникација, комуникациски
мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги
на менаџмент на центри на податоци и глобални
комуникациски мрежи; обезбедување услуги на
центри на податоци; услуги на колокација, имено,
обезбедување сигурна опрема контролирана од
окружувањето и обезбедување технички надзор
на телекомуникациска опрема на трети лица;
хостирање (хостинг), складирање и одржување
на web страници, web центри, електронска
пошта, електронски групи, лист сервери, како
и на дигитална содржина и податоци на трети
лица; услуги на провајдери на апликативни
услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски
софтверски апликации за трети лица; услуги на
автентификација во областа на телекомуникација
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и мрежа; обезбедување софтвер за мрежно
сметководство кој не може да се вчитува од
интернет во областа на сигурносни комуникации
и мрежа на податоци; дизајн во областа на
компјутеризирани комуникации и мрежи на
податоци; обезбедување на информации во
областа на мрежни услуги на компјутеризирани
комуникации и услуги на центри на податоци
кл. 45 - сигурносни услуги за компјутеризирани
комуникациски мрежи; давање информации од
областа на интернет и сигурност на мрежите
и сигурен пренос на податоци и информации;
консалтинг услуги од областа на интернет и
услуги на мрежна сигурност, услуги на сигурност
на информациите, услуги на сигурен пренос на
податоци и информации и услуги на шифрирање и
дешифрирање на податоци; услуги на итен одговор
и опоравок од паѓање на телекомуникацискиот
систем; и советодавни услуги во областа
на хитен одговор и опоравок од паѓање на
телекомуникацискиот систем; обезбедување
услуги на корисничка автентификација на
трети лица во областа на мрежни комуникации
по пат на глас и податоци; надгледување на
мрежата на податоци во сигурносни цели,
вклучително обезбедување на мрежните бариери;
консалтинг услуги во областа на сигурноста на
компјутеризирани комуникациски мрежи
(111) 14383
(210) TM  2006/29

(151) 07/07/2008
(220) 16/01/2006
(181) 16/01/2016
(450) 31/08/2008

(732) Verizon Trademark Services LLC
1320 North Court House Road, Arlington,
Virginia 22201, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - производи за телекомуникација и
информативна технологија; опрема, компоненти,
напојувања и системи за телекомуникација и
информативна технологија, имено, пејџери,
телефони, телефонски комутатори (свичери),
перифериска опрема за употреба во локални
мрежи и регионални мрежи; коаксиални и кабли
од оптички влакна и адаптери, компјутери,
микрокомпјутери, монитори, компјутерски дисплеј
единици, звучници, микрофони, компјутерски
медиуми за чување   податоци, компјутерски
мемории, компјутерска периферија и модеми;
телевизори и телевизиска периферна опрема,
имено, камери, подесувачки кутии, далечински
управувачи за интерактивна и не-интерактивна
употреба, компјутерски програми за употреба во
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телекомуникации, работење, финансии, програми
за пристап на глобални компјутерски мрежи
или интерактивни компјутерски комуникациони
мрежи; машински-читливи, магнетски кодирани
картички, вклучително телефонски картички
и кредитни картици; аудио и видео снимки во
областа на телекомуникацијата, информативната
технологија, сигурноста, вести, спорт, забава,
култура, работење и финансии, временски
извештаи и патувања; слушалки за телефони,
музика и играње; филтри за комуникација со
глас и податоци; џекови; групни џекови; спојници
и реглети за употреба со телекомуникациски
жици и кабли; рутери и мрежни премини за
телекомуникациска и компјутерска употреба;
сервери за печатење; web камери; CD читачи;
МРЗ читачи; DVD читачи; РС картици; уреди
и инструменти за пратење на временските
прилики; камери и опрема за обработка на
фотографии; радио примопредаватели; снимачи
на глас; GPS/мапирачки уреди; сигурносни
системи; картички со податоци; паметни (smart)
картички; EVDO картички со податоци; GSM
SPRS UMTS картички со податоци; SIM картички;
компјутерски софтвер во областа на умрежување
на податоци, компјутерска телефонија, е-берзи,
компјутерски и мрежни сигурност, електронски
пораки, факс преноси, видео-конференции на
маси, соработничка размена на податоци и за
обезбедување на пристап на базите со податоци
кл. 14 - часовници
кл. 16 - печатени работи, имено, телефонски
именици,
книги,
информациски
билтени,
памфлети, брошури, печатени страници и
картички, материјал за образование и обука сите
во областа на телекомуникација, информативна
технологија, сигурност, вести, спорт, забава,
култура, работење и финансии, временски
извештаи и патувања; немагнетни кодирани
хартиени и пластични картички користени како
телефонски картички и кредитни картички и
во други намени; печатен материјал, особено,
часописи и весници за производи и услуги од
областа на телекомуникација
кл. 28 - електронски играчки и игри
кл. 35 - услуги на огласување и услуги на
телефонски именик, имено, претставување
производи и услуги на трети лица преку печатено
огласување, печатени именици, преку кодирани
медиуми, дисеминација на материјали по пат на
комуникациски мрежи, вклучително и глобални
комуникациски мрежи; деловен менаџмент и
консултантски услуги со исклучок на земјоделски
деловен менанџмент и консултантски услуги;
деловни информациски услуги во областа на
телекомуникација, огласување, информативна
технологија, маркетинг и блиски области,
давање информации преку телефон или
други комуникациски мрежи од областа на
телекомуникација, информативна технологија,
вести, спорт, забава, култура, работење и
финансии, временски извештаи и патувања;
услуги на наплата; услуги за обработка на
податоци, малопродажни услуги, каталошки
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услуги, услуги на телефонски порачувања и
услуги на електронски порачувања во областа на
телекомуникација, информативна технологија, и
на стоката воопшто, услуги на лизинг за опрема во
областа на телекомуникацијата, информациона
технологија и канцелариска опрема; on-line
малопродажни продавници со музика, игри и
видео-материјали кои можат да се вчитуваат
кл. 36  банкарски услуги; финансиски менаџмент,
информативни услуги и услуги на вложувања;
менаџмент на недвижности, издавања, брокерски,  
и советодавни услуги; услуги со кредитни картички;
услуги со телефонски картички, имено, услуги со
припејд и постпејд картички кои се нудат преку
немагнетски кодирани картички и преку магнетски
кодирани припејд картички со вчитана вредност;
услуги на електронска трговија, имено, услуги на
обработка на електронски дебитни и кредитни
картички, услуги на трансфер на фондови и услуги
на обработка на плаќања
кл. 37 - поставување, одржување и поправки за
телекомуникација, кај компјутерски хардвер и
софтвер, аудио, видео и интерактивни уреди,
компоненти, напојувања и системи, како и сродни
уреди, компоненти, напојувања и системи
кл. 38 - услуги на телекомуникација и информативна
технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика,
аудио, видео и информации по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
услуги на лична комуникација; услуги на пејџери;
лизинг телекомуникациски опреми, напојувања
и системи; услуги на електронска пошта; услуги
на телевизиски пренос; обезбедување вести и
информации по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа; обезбедување
информации од именик по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
обезбедување мултикориснички интерактивен
пристап на глобална комуникациска мрежа;
пренос и емитирање на сите видови аудио и
видео програми по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа; главни (стожерни)
интернет услуги, имено, брза линија или сериски
врски кои ствараат главен премин во рамките на
мрежата; видео и аудио телеконференции по пат
на интернет, услуги на ассинхронен трансфер мод
(АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани
услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на
комуникациски услуги, услуги на виртуелна
приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија;
обезбедување услуги на телекомуникациски
мрежни премини и услуги на поврзување со
протокол на пренос на оквир заради пренос на
податоци; услуги на пренос на пакет од електронски
податоци; услуги на комутација на гласот,
податоци, видео и мултимедиа; овозможување на
телекомуникациско поврзување на интернет и на
други компјутеризирани комуникации, податоци и
безжична мрежа; обезбедување мултикориснички
пристап на безжична комуникациска мрежа;
обезбедување факс услуги; обезбедување услуги
на складирање на електронски податоци за
трети лица; телекомуникациски услуги, особено,
обезбедување мрежен премин за поврзување
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на независни телекомуникациски и компјутерски
мрежи заради поделба на интернет сообраќајот;
услуги на говорна пошта; телекомуникациски
услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги
и услуги на насочување на повиците; услуги на
центрите за пораки во вид на телефонски говорни
пораки; услуги на видео и аудио конференции и
конференции на телефонски податоци; безжични
телекомуникациски услуги, имено, безжичен
пренос на звук и податоци; телекомуникациски
услуги, имено обезбедување глас по пат на
интернет протокол; обезбедување мрежен пристап
со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу
преносници на интернет сообраќајот; услуги на
електронски пораки
кл. 41 - услуги на образование и забава, имено,
услуги на телевизиска и видео продукција,
обезбедување вести, забава  и општи информации
по пат на телефон, телевизија, и глобална
комуникациска мрежа; спонзорирање спортови,
образовни и забавни програми и случувања
кл. 42 - услуги на хостирање на web страници,
услуги на дизајнирање на web страници,
работа на електронски информациски мрежи;
консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа
на информативните технологии, компјутерско
програмирање, телекомуникација, комуникациски
мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги
на менаџмент на центри на податоци и глобални
комуникациски мрежи; обезбедување услуги на
центри на податоци; услуги на колокација, имено,
обезбедување сигурна опрема контролирана од
окружувањето и обезбедување технички надзор
на телекомуникациска опрема на трети лица;
хостирање (хостинг), складирање и одржување
на web страници, web центри, електронска
пошта, електронски групи, лист сервери, како
и на дигитална содржина и податоци на трети
лица; услуги на провајдери на апликативни
услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски
софтверски апликации за трети лица; услуги на
автентификација во областа на телекомуникација
и мрежа; обезбедување софтвер за мрежно
сметководство кој не може да се вчитува од
интернет во областа на сигурносни комуникации
и мрежа на податоци; дизајн во областа на
компјутеризирани комуникации и мрежи на
податоци; обезбедување на информации во
областа на мрежни услуги на компјутеризирани
комуникации и услуги на центри на податоци
кл. 45 - сигурносни услуги за компјутеризирани
комуникациски мрежи; давање информации од
областа на интернет и сигурност на мрежите
и сигурен пренос на податоци и информации;
консалтинг услуги од областа на интернет и
услуги на мрежна сигурност, услуги на сигурност
на информациите, услуги на сигурен пренос на
податоци и информации и услуги на шифрирање и
дешифрирање на податоци; услуги на итен одговор
и опоравок од паѓање на телекомуникацискиот
систем; и советодавни услуги во областа
на хитен одговор и опоравок од паѓање на
телекомуникацискиот
систем;
обезбедување
услуги на корисничка автентификација на
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трети лица во областа на мрежни комуникации
по пат на глас и податоци; надгледување на
мрежата на податоци во сигурносни цели,
вклучително обезбедување на мрежните бариери;
консалтинг услуги во областа на сигурноста на
компјутеризирани комуникациски мрежи
(111) 14381
(210) TM  2006/30

(151) 07/07/2008
(220) 16/01/2006
(181) 16/01/2016
(450) 31/08/2008

(732) Verizon Trademark Services LLC
1320 North Court House Road, Arlington,
Virginia 22201, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - производи за телекомуникација и
информативна технологија; опрема, компоненти,
напојувања и системи за телекомуникација и
информативна технологија, имено, пејџери,
телефони, телефонски комутатори (свичери),
перифериска опрема за употреба во локални
мрежи и регионални мрежи; коаксиални и кабли
од оптички влакна и адаптери, компјутери,
микрокомпјутери, монитори, компјутерски дисплеј
единици, звучници, микрофони, компјутерски
медиуми за чување   податоци, компјутерски
мемории, компјутерска периферија и модеми;
телевизори и телевизиска периферна опрема,
имено, камери, подесувачки кутии, далечински
управувачи за интерактивна и не-интерактивна
употреба, компјутерски програми за употреба во
телекомуникации, работење, финансии, програми
за пристап на глобални компјутерски мрежи
или интерактивни компјутерски комуникациони
мрежи; машински-читливи, магнетски кодирани
картички, вклучително телефонски картички
и кредитни картици; аудио и видео снимки во
областа на телекомуникацијата, информативната
технологија, сигурноста, вести, спорт, забава,
култура, работење и финансии, временски
извештаи и патувања; слушалки за телефони,
музика и играње; филтри за комуникација со
глас и податоци; џекови; групни џекови; спојници
и реглети за употреба со телекомуникациски
жици и кабли; рутери и мрежни премини за
телекомуникациска и компјутерска употреба;
сервери за печатење; web камери; CD читачи;
МРЗ читачи; DVD читачи; РС картици; уреди
и инструменти за пратење на временските
прилики; камери и опрема за обработка на
фотографии; радио примопредаватели; снимачи
на глас; GPS/мапирачки уреди; сигурносни
системи; картички со податоци; паметни (smart)
картички; EVDO картички со податоци; GSM
SPRS UMTS картички со податоци; SIM картички;
компјутерски софтвер во областа на умрежување
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на податоци, компјутерска телефонија, е-берзи,
компјутерски и мрежни сигурност, електронски
пораки, факс преноси, видео-конференции на
маси, соработничка размена на податоци и за
обезбедување на пристап на базите со податоци
кл. 14 - часовници
кл. 16 - печатени работи, имено, телефонски
именици,
книги,
информациски
билтени,
памфлети, брошури, печатени страници и
картички, материјал за образование и обука сите
во областа на телекомуникација, информативна
технологија, сигурност, вести, спорт, забава,
култура, работење и финансии, временски
извештаи и патувања; немагнетни кодирани
хартиени и пластични картички користени како
телефонски картички и кредитни картички и
во други намени; печатен материјал, особено,
часописи и весници за производи и услуги од
областа на телекомуникација
кл. 28 - електронски играчки и игри
кл. 35 - услуги на огласување и услуги на
телефонски именик, имено, претставување
производи и услуги на трети лица преку печатено
огласување, печатени именици, преку кодирани
медиуми, дисеминација на материјали по пат на
комуникациски мрежи, вклучително и глобални
комуникациски мрежи; деловен менаџмент и
консултантски услуги со исклучок на земјоделски
деловен менанџмент и консултантски услуги;
деловни информациски услуги во областа на
телекомуникација, огласување, информативна
технологија, маркетинг и блиски области,
давање информации преку телефон или
други комуникациски мрежи од областа на
телекомуникација, информативна технологија,
вести, спорт, забава, култура, работење и
финансии, временски извештаи и патувања;
услуги на наплата; услуги за обработка на
податоци, малопродажни услуги, каталошки
услуги, услуги на телефонски порачувања и
услуги на електронски порачувања во областа на
телекомуникација, информативна технологија, и
на стоката воопшто, услуги на лизинг за опрема во
областа на телекомуникацијата, информациона
технологија и канцелариска опрема; on-line
малопродажни продавници со музика, игри и
видео-материјали кои можат да се вчитуваат
кл. 36 - банкарски услуги; финансиски менаџмент,
информативни услуги и услуги на вложувања;
менаџмент на недвижности, издавања, брокерски,  
и советодавни услуги; услуги со кредитни картички;
услуги со телефонски картички, имено, услуги со
припејд и постпејд картички кои се нудат преку
немагнетски кодирани картички и преку магнетски
кодирани припејд картички со вчитана вредност;
услуги на електронска трговија, имено, услуги на
обработка на електронски дебитни и кредитни
картички, услуги на трансфер на фондови и услуги
на обработка на плаќања
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кл. 37 - поставување, одржување и поправки за
телекомуникација, кај компјутерски хардвер и
софтвер, аудио, видео и интерактивни уреди,
компоненти, напојувања и системи, како и сродни
уреди, компоненти, напојувања и системи

кл. 38 - услуги на телекомуникација и информативна
технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика,
аудио, видео и информации по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
услуги на лична комуникација; услуги на пејџери;
лизинг телекомуникациски опреми, напојувања
и системи; услуги на електронска пошта; услуги
на телевизиски пренос; обезбедување вести и
информации по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа; обезбедување
информации од именик по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
обезбедување мултикориснички интерактивен
пристап на глобална комуникациска мрежа;
пренос и емитирање на сите видови аудио и
видео програми по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа; главни (стожерни)
интернет услуги, имено, брза линија или сериски
врски кои ствараат главен премин во рамките на
мрежата; видео и аудио телеконференции по пат
на интернет, услуги на ассинхронен трансфер мод
(АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани
услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на
комуникациски услуги, услуги на виртуелна
приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија;
обезбедување услуги на телекомуникациски
мрежни премини и услуги на поврзување со
протокол на пренос на оквир заради пренос на
податоци; услуги на пренос на пакет од електронски
податоци; услуги на комутација на гласот,
податоци, видео и мултимедиа; овозможување на
телекомуникациско поврзување на интернет и на
други компјутеризирани комуникации, податоци и
безжична мрежа; обезбедување мултикориснички
пристап на безжична комуникациска мрежа;
обезбедување факс услуги; обезбедување услуги
на складирање на електронски податоци за
трети лица; телекомуникациски услуги, особено,
обезбедување мрежен премин за поврзување
на независни телекомуникациски и компјутерски
мрежи заради поделба на интернет сообраќајот;
услуги на говорна пошта; телекомуникациски
услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги
и услуги на насочување на повиците; услуги на
центрите за пораки во вид на телефонски говорни
пораки; услуги на видео и аудио конференции и
конференции на телефонски податоци; безжични
телекомуникациски услуги, имено, безжичен
пренос на звук и податоци; телекомуникациски
услуги, имено обезбедување глас по пат на
интернет протокол; обезбедување мрежен пристап
со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу
преносници на интернет сообраќајот; услуги на
електронски пораки
кл. 41 - услуги на образование и забава, имено,
услуги на телевизиска и видео продукција,
обезбедување вести, забава, и општи информации
по пат на телефон, телевизија, и глобална
комуникациска мрежа; спонзорирање спортови,
образовни и забавни програми и случувања
кл. 42 - услуги на хостирање на web страници,
услуги на дизајнирање на web страници,
работа на електронски информациски мрежи;
консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа
на информативните технологии, компјутерско
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програмирање, телекомуникација, комуникациски
мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги
на менаџмент на центри на податоци и глобални
комуникациски мрежи; обезбедување услуги на
центри на податоци; услуги на колокација, имено,
обезбедување сигурна опрема контролирана од
окружувањето и обезбедување технички надзор
на телекомуникациска опрема на трети лица;
хостирање (хостинг), складирање и одржување
на web страници, web центри, електронска
пошта, електронски групи, лист сервери, како
и на дигитална содржина и податоци на трети
лица; услуги на провајдери на апликативни
услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски
софтверски апликации за трети лица; услуги на
автентификација во областа на телекомуникација
и мрежа; обезбедување софтвер за мрежно
сметководство кој не може да се вчитува од
интернет во областа на сигурносни комуникации
и мрежа на податоци; дизајн во областа на
компјутеризирани комуникации и мрежи на
податоци; обезбедување на информации во
областа на мрежни услуги на компјутеризирани
комуникации и услуги на центри на податоци

(151) 30/06/2008

(210) TM  2006/99

(220) 07/02/2006
(181) 07/02/2016
(450) 31/08/2008

(732) „SOFCAO” Ltd.
215, Lilyana Dimitrova Blvd. 1202 Sofia, BG
(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје
(540)

KAMASUTRA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - витамински препарати; диететски намирници
за медицинска употреба; диететски пијалаци
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за медицинска употреба; диететска храна за
медицинска употреба; шеќер за медицинска
употреба; пијалаци (медицински); чаеви за
слабеење за медицинска употреба; евакуанти;
депуративи; слатки (медицински); додатоци за
медицинска употреба; леб (за дијабетичари);
храна за бебиња; додатоци за храна за медицинска
употреба; хранливи препарати (диететски) за
медицинска употреба
кл. 30 - кафе (ароми); ароми за пијалаци, со
исклучок на етерични масла; ароми за слатки, со
исклучок на етерични масла; ароми, со исклучок
на етерични масла; ароматични додатоци за
храна; бисквити од бадем (слатки); слатки од
бадем; тесто од бадем; оцет од пиво; бисквити;
бисквити од малц; бонбони; бонбони (ментол);
вафли; вода (морска) [за готвење]; лебни трошки;
гума за џвакање, не е за медицинска употреба;
екстракти, не се за медицинска употреба; есенции
за храна [освен етерични есенции и етерични
масла]; слатки од шеќер; какао; пијалаци од
какао; пијалаци од какао со млеко; производи од
какао; карамели (бонбони); кафе (пијалаци кои
содржат кафе); пита (слатка); кифли; крекери;
крем карамел; кристализиран шеќер за храна;
суши; мирудии (од маринирани зеленчуци); мента
за слатки; пеперминт бонбони; пијалаци (ароми
за), пијалаци со исклучок на етерични масла;
пијалаци (од какао); пијалаци (од чај); пијалаци
(од чоколада); „петит бер” бисквити; оризови
пити; палачинки; петифури [пасти, торти, кекси
и др.]; пици; семки [додатоци за јадење]; овошни
желеа [слатки]; овошни пити; пастили[слатки];
ромбоидни пастили [слатки]; пралини; пудинзи;
пуканки; сврзувачки агенти за сладолед [ледени
глазури за јадење]; слатки; колачи; слатки за
декорирање на новогодишни елки; торти, слатки;
тестенини; тесто (бадем); тесто (торти); украси
за торти (за јадење), фондан [слатки]; слатки од
кикиритки; алва; чоколада; пијалаци од чоколада;
пијалаци од чоколада со млеко; торти (украси што
се јадат за торти)

кл. 45 - сигурносни услуги за компјутеризирани
комуникациски мрежи; давање информации од
областа на интернет и сигурност на мрежите
и сигурен пренос на податоци и информации;
консалтинг услуги од областа на интернет и
услуги на мрежна сигурност, услуги на сигурност
на информациите, услуги на сигурен пренос на
податоци и информации и услуги на шифрирање и
дешифрирање на податоци; услуги на итен одговор
и опоравок од паѓање на телекомуникацискиот
систем; и советодавни услуги во областа
на хитен одговор и опоравок од паѓање на
телекомуникацискиот систем; обезбедување услуги
на корисничка автентификација на трети лица во
областа на мрежни комуникации по пат на глас и
податоци; надгледување на мрежата на податоци
во сигурносни цели, вклучително обезбедување на
мрежните бариери; консалтинг услуги во областа
на сигурноста на компјутеризирани комуникациски
мрежи
(111) 14347

15/4,

кл. 43 - кафетерии; снек-барови; кафулиња;
мотели; услуги на бар; издавање под наем
сали за состаноци; кетеринг (храна и пијалаци);
ресторани; ресторани за самопослужување;
туристички домови; хотели
(111) 14304

(151) 30/06/2008

(210) TM  2006/102

(220) 07/02/2006
(181) 07/02/2016
(450) 31/08/2008

(732) T-Mobile International AG&Co.KG
Landgrabenweg 151 53227 Bonn, DE
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

RELAX TRAVEL
(551) индивидуална
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сигнализација, контрола (инспекција) и настава
(вклучени во класата 9); апарати за снимање,
пренос, производство и репродукција на звук,
слика или податоци; машински-читливи носачи
на податоци; автоматски машини и механизми
за апарати што се задвижуваат со пара или со
жетон; регистар каси, сметачки машини, опрема
за обработка на податоци и компјутери

(510, 511)
кл. 9 - апарати и инструменти електрични,
електронски, оптички, за вагање, мерење,
сигнализација, контрола (инспекција) и настава
( вклучени во класата 9); апарати за снимање,
пренос, производство и репродукција на звук,
слика или податоци; машински-читливи носачи
на податоци; автоматски машини и механизми
за апарати што се задвижуваат со пара или со
жетон; регистар каси, сметачки машини, опрема
за обработка на податоци и компјутери

кл. 16 - хартија, картон и производи од нив
(вклучени во класата 16); печатени работи;
печатени и/или жигосани, франкирани карти
изработени од картон или пластика; книговезачки
материјал; фотографии; канцелариски материјал;
лепила за канцелариска или куќна употреба;
уметнички материјали; четки и четкички за  боење
и цртање; машини за пишување и канцелариски
реквизити (освен мебел); материјали за обука и
настава (освен апарати); пластични материјали
за пакување (вклучени во класата16); печатарски
букви; клишеа

кл. 16 - хартија, картон и производи од нив
(вклучени во класата 16); печатени работи;
печатени и/или жигосани, франкирани карти
изработени од картон или пластика; книговезачки
материјал; фотографии; канцелариски материјал;
лепила за канцелариска или куќна употреба;
уметнички материјали; четки и четкички за  боење
и цртање; машини за пишување и канцелариски
реквизити (освен мебел); материјали за обука и
настава (освен апарати); пластични материјали
за пакување (вклучени во класата16); печатарски
букви; клишеа

кл. 35 - огласување; водење работи; деловно
управување; канцелариски работи
кл. 38 - телекомуникации, дистрибуција и
изнајмување опрема за телекомуникации,
вклучително и истата за радио и телевизија

кл. 35 - огласување; водење работи; деловно
управување; канцелариски работи
кл. 38 - телекомуникации, дистрибуција и
изнајмување опрема за телекомуникации,
вклучително и истата за радио и телевизија

кл. 41 - образовни услуги; подготвување обука,
разонода; спортски и културни активности;
издавање и објавување книги, весници и друг
печатен материјал, како и соодветни електронски
медии (вклучително ЦД-РОМ и ЦД-а)

кл. 41 - образовни услуги; подготвување обука,
разонода; спортски и културни активности;
издавање и објавување книги, весници и друг
печатен материјал, како и соодветни електронски
медии (вклучително ЦД-РОМ и ЦД-а)
кл. 42 - компјутерско програмирање; дизајн и
развој на компјутерски хардвер и софтвер; услуги
со бази на податоци, имено изнајмување или
временски пристап за работа со бази на податоци,
како и собирање и испорака на податоци, вести и
информации; изнајмување опрема за обработка
на податоци и компјутери; проектирање и
планирање на телекомуникациска опрема,
планирање технички проекти
(111) 14306

(151) 30/06/2008

(210) TM  2006/103

(220) 07/02/2006
(181) 07/02/2016
(450) 31/08/2008

(732) T-Mobile International AG&Co.KG
Landgrabenweg 151 53227 Bonn, DE
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

RELAX LIGHT
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - апарати и инструменти електрични,
електронски, оптички, за вагање, мерење,
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кл. 42 - компјутерско програмирање; дизајн и
развој на компјутерски хардвер и софтвер; услуги
со бази на податоци, имено изнајмување или
временски пристап за работа со бази на податоци,
како и собирање и испорака на податоци, вести и
информации; изнајмување опрема за обработка
на податоци и компјутери; проектирање и
планирање на телекомуникациска опрема,
планирање технички проекти
(111) 14369
(210) TM  2006/110

(151) 07/07/2008
(220) 07/02/2006
(181) 07/02/2016
(450) 31/08/2008

(732) T-Mobile International AG&Co.KG
Landgrabenweg 151 53227 Bonn, DE
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

BUSINESSRELAX CLEVER
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - апарати и инструменти електрични,
електронски, оптички, за вагање, мерење,
сигнализација, контрола (инспекција) и настава
( вклучени во класата 9); апарати за снимање,
пренос, производство и репродукција на звук,

Trgovski marki

Glasnik,

слика или податоци; машински-читливи носачи
на податоци; автоматски машини и механизми
за апарати што се задвижуваат со пара или со
жетон; регистар каси, сметачки машини, опрема
за обработка на податоци и компјутери

кл. 35 - огласување; водење работи; деловно
управување; канцелариски работи
кл. 36 - осигурување; финансиски работи;
парични (монетарни) работи; работи врзани за
недвижности

кл. 38 - телекомуникации, дистрибуција и
изнајмување
опрема
за
телекомуникации,
вклучително и истата за радио и телевизија

кл. 38 - телекомуникации, дистрибуција и
изнајмување опрема за телекомуникации,
вклучително и истата за радио и телевизија

кл. 41 - образовни услуги; подготвување обука,
разонода; спортски и културни активности;
издавање и објавување книги, весници и друг
печатен материјал, како и соодветни електронски
медии (вклучително ЦД-РОМ и ЦД-а)

кл. 41 - образовни услуги; подготвување обука,
разонода; спортски и културни активности;
издавање и објавување книги, весници и друг
печатен материјал, како и соодветни електронски
медии (вклучително ЦД-РОМ и ЦД-а)

кл. 42 - компјутерско програмирање; дизајн и
развој на компјутерски хардвер и софтвер; услуги
со бази на податоци, имено изнајмување или
временски пристап за работа со бази на податоци,
како и собирање и испорака на податоци, вести и
информации; изнајмување опрема за обработка на
податоци и компјутери; проектирање и планирање
на телекомуникациска опрема, планирање
технички проекти
(151) 07/07/2008
(220) 07/02/2006
(181) 07/02/2016

кл. 42 - компјутерско програмирање; дизајн и
развој на компјутерски хардвер и софтвер; услуги
со бази на податоци, имено изнајмување или
временски пристап за работа со бази на податоци,
како и собирање и испорака на податоци, вести и
информации; изнајмување опрема за обработка
на податоци и компјутери; проектирање и
планирање на телекомуникациска опрема,
планирање технички проекти
(111) 14368

(151) 07/07/2008

(210) TM  2006/118

(220) 07/02/2006
(181) 07/02/2016

(450) 31/08/2008
(732) T-Mobile International AG&Co.KG
Landgrabenweg 151 53227 Bonn, DE
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)
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кл. 16 - хартија, картон и производи од нив
(вклучени во класата 16); печатени работи;
печатени и/или жигосани, франкирани карти
изработени од картон или пластика; книговезачки
материјал; фотографии; канцелариски материјал;
лепила за канцелариска или куќна употреба;
уметнички материјали; четки и четкички за  боење
и цртање; машини за пишување и канцелариски
реквизити (освен мебел); материјали за обука и
настава (освен апарати); пластични материјали
за пакување (вклучени во класата16); печатарски
букви; клишеа

кл. 35 - огласување; водење работи; деловно
управување; канцелариски работи

(210) TM  2006/113
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жетон; регистар каси, сметачки машини, опрема
за обработка на податоци и компјутери

кл. 16 - хартија, картон и производи од нив
(вклучени во класата 16); печатени работи;
печатени и/или жигосани, франкирани карти
изработени од картон или пластика; книговезачки
материјал; фотографии; канцелариски материјал;
лепила за канцелариска или куќна употреба;
уметнички материјали; четки и четкички за боење
и цртање; машини за пишување и канцелариски
реквизити (освен мебел); материјали за обука и
настава (освен апарати); пластични материјали
за пакување (вклучени во класата16); печатарски
букви; клишеа

(111) 14371

15/4,

(450) 31/08/2008
(732) T-Mobile International AG&Co.KG
Landgrabenweg 151 53227 Bonn, DE
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

ELECTRONIC BEATS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - апарати и инструменти електрични,
електронски, оптички, за вагање, мерење,
сигнализација, контрола (инспекција) и настава
( вклучени во класата 9); апарати за снимање,
пренос, производство и репродукција на звук,
слика или податоци; машински-читливи носачи
на податоци; автоматски машини и механизми
за апарати што се задвижуваат со пара или со

Trgovski marki

MOBILE BUSINESS SOLUTIONS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - апарати и инструменти електрични,
електронски, оптички, за вагање, мерење,
сигнализација, контрола (инспекција) и настава
(вклучени во класата 9); апарати за снимање,
пренос, производство и репродукција на звук,
слика или податоци; машински-читливи носачи
на податоци; автоматски машини и механизми
за апарати што се задвижуваат со пара или со

14368

176 Glasnik, 15/4, str. 142-232, avgust 2008 Skopje

жетон; регистар каси, сметачки машини, опрема
за обработка на податоци и компјутери
кл. 16 - хартија, картон и производи од нив
(вклучени во класата 16); печатени работи;
печатени и/или жигосани, франкирани карти
изработени од картон или пластика; книговезачки
материјал; фотографии; канцелариски материјал;
лепила за канцелариска или куќна употреба;
уметнички материјали; четки и четкички за  боење
и цртање; машини за пишување и канцелариски
реквизити (освен мебел); материјали за обука и
настава (освен апарати); пластични материјали
за пакување (вклучени во класата16); печатарски
букви; клишеа
кл. 35 - огласување; водење работи; деловно
управување; канцелариски работи
кл. 36 - осигурување; финансиски работи;
парични (монетарни) работи; работи врзани за
недвижности
кл. 38 - телекомуникации, дистрибуција и
изнајмување опрема за телекомуникации,
вклучително и истата за радио и телевизија
кл. 41 - образовни услуги; подготвување обука,
разонода; спортски и културни активности;
издавање и објавување книги, весници и друг
печатен материјал, како и соодветни електронски
медии (вклучително ЦД-РОМ и ЦД-а)
кл. 42 - компјутерско програмирање; дизајн и
развој на компјутерски хардвер и софтвер; услуги
со бази на податоци, имено изнајмување или
временски пристап за работа со бази на податоци,
како и собирање и испорака на податоци, вести и
информации; изнајмување опрема за обработка
на податоци и компјутери; проектирање и
планирање на телекомуникациска опрема,
планирање технички проекти
(111) 14345

(151) 30/06/2008

(210) TM  2006/299

(220) 14/03/2006
(181) 14/03/2016
(450) 31/08/2008

(732) Motorola,Inc.,
a Delaware corporation
1303 E. Algonquin Road,Schaumburg,
IL 60196, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

предаватели, радио приемници, радио примопредаватели, електронски роковници и адресари
(еlectronic organizers), и додатна опрема за
напреднаведените производи, особено слушалки
и комплети на слушалки со микрофон, микрофони,
звучници, торби и кутии за наведените производи,
и футроли и носачи за појас; компјутерски
софтвер и програми што се користат за пренос
или репродукција или прием на звук, слики, видео
записи или податоци преку телекомуникациска
мрежа или системи помеѓу терминали и за
подобрување и олеснување на користење и
пристап кон компјутерски мрежи и телефонски
мрежи; компјутерски софтвер за управување со
базата на податоци од општа намена; компјутерски
софтвер за елетронско трговско делување
што му овозможува на корисникот безбедно да
праќа нарачки и да врши исплати во областа на
електронски деловни трансакции преку глобални
компјутерски мрежи или телекомуникациски
мрежи; софтвер за обука и техничка поддршка
за компјутери и мобилни телефони од областа на
комуникации; софтвер на компјутерски игрички за
мобилни уреди; компјутерски софтвер и програми
што содржат музика, филмови, анимации,
електронски книги; компјутерски софтвер за
дистрибуција на информации и интерактивна
мултимедијална содржина која содржи текст,
слики, видео записи и звук за корисници во
областа на комуникација; компјутерски софтвер
и програми за управување и функционирање на
безжични телекомуникациски уреди; компјутерски
софтвер за пристап, пребарување, индексирање и
преземање информации и податоци од глобални
компјутерски мрежи и глобални комуникациски
мрежи, и за прегледување и движење по вебсајтовите на овие мрежи; компјутерски софтвер за
праќање и примање кратки пораки и електронска
пошта и за филтрирање на нетекстуални
информации од податоци; аналогни и дигитални
радио примопредаватели или приемници за
пренос на податоци, говор, слики и видео записи;
софтвер за електронски игри за мобилни уреди;
камери, особено фотоапарати, дигитални камери,
филмски камери, видео камери; системи и уреди за
електрични парични трансакции, особено „смарт”
картички, читачи на „смарт” картичките; машини
за сметање; картички за комуникациски намени,
особено картички со податоци, модемски картички
и факс-модемски картички за комуникациски
намени, сите за употреба со комуникациски уреди;
модеми, уреди за глобално позиционирање (ГПУ),
батерии, полначи за батерии, адаптери за струја
и антени
кл. 38 - услуга на безжична телефонија и
електронски пренос на податоци и документи
преку компјутерски терминали

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - телефони, мобилни телефони, радио
телефони, пејџери, двосмерни радио уреди, радио
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(111) 14298
(210) TM  2006/303

(151)
(220)
(181)
(450)

07/07/2008
14/03/2006
14/03/2016
31/08/2008

(732) РЕПЛЕКФАРМ АД.
ул. „Козле” бр. 188, 1000 Скопје, MK
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Glasnik,

(740) СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА
ул. „Димитрие Чуповски” 13, 1000, Скопје

15/4,

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

(540)

ЛИНЕСПОР

(111) 14405

(551) индивидуална

(151) 07/07/2008

(210) TM  2006/308

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за  дезинфекција,
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди
(111) 14300

(151) 07/07/2008

(210) TM  2006/304

(220) 14/03/2006
(181) 14/03/2016
(450) 31/08/2008

(732) РЕПЛЕКФАРМ АД.
ул. „Козле” бр. 188, 1000 Скопје, MK
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(220) 16/03/2006
(181) 16/03/2016
(450) 31/08/2008

(732) Борис ВИДЕСКИ
ул. Димо Хаџи Димов бр.24, 1000 Скопје, MK
(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА, адвокат
Ул.”Васил Ѓоргов” бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје
(540)

ABERCE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - хартија, картон и производите од нив
што не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски материјал, лепила за канцелариска
и куќна употреба, машини за пишување и
канцелариски прибор(освен мебел), материјали
за пакување што не се опфатени во другите класи,
печатарски букви,  клишиња

(740) СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА
ул. „Димитрие Чуповски” 13, 1000, Скопје
(540)

ЛИНАПИН

кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи

(551) индивидуална

кл. 41 - образовни услуги, подготвување настава,
забава, спортски и културни активности

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за  дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди
(111) 14299

(151) 07/07/2008

(210) TM  2006/305

(220) 14/03/2006
(181) 14/03/2016

(111) 14406
(210) TM  2006/309

(151) 07/07/2008
(220) 16/03/2006
(181) 16/03/2016
(450) 31/08/2008

(732) Борис ВИДЕСКИ
ул. Димо Хаџи Димов бр.24, 1000 Скопје, MK
(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА, адвокат
Ул.”Васил Ѓоргов” бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје
(540)

(450) 31/08/2008
(732) РЕПЛЕКФАРМ АД.
ул. „Козле” бр. 188, 1000 Скопје, MK
(740) СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА
ул. „Димитрие Чуповски” 13, 1000, Скопје
(540)

ТРИМОКСАЗОЛ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;

Trgovski marki

(591) кафена и светло кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - хартија, картон и производи од нив што
не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,

14306
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канцелариски материјал, лепила за канцелариска
и куќна употреба, машини за пишување и
канцелариски прибор (освен мебел), материјали
за пакување, што не се опфатени во другите
класи, печатарски букви, клишиња
кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи
кл. 41 - образовни услуги, подготвување настава,
забава, спортски и културни активности
(111) 14404

(151) 07/07/2008

(210) TM  2006/310

(220) 16/03/2006
(181) 16/03/2016

(510, 511)
кл. 9 - eлектрични, електронски, оптички, апарати
и инструменти, како и апарати и инструменти за
мерење, сигнализација, контрола (инспекција)
или обука (вклучени во оваа класа); апарати
за снимање, пренос, трансформирање и
репродукција на звук, слики или податоци; носачи
на податоци што се задвижуваат машински;
автомати и механизми за автоматски уреди што
се задвижуваат со претходно уфрлување парички;
опрема и компјутери за обработка на податоци
кл. 14 - накит, часовнички и хронометрички
инструменти

(732) Борис ВИДЕСКИ
ул. Димо Хаџи Димов бр.24, 1000 Скопје, MK

кл. 16 - печатарски производи, особено обележани
и/или отпечатени картонски картички; материјали
за учење и инструкции (освен апарати);
канцелариски прибор (освен мебел)

(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА, адвокат
Ул.”Васил Ѓоргов” бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје

кл. 18 - чадори, чадори за сонце, производи од
кожа и имитација на кожа; сандаци и патни торби

(540)

кл. 25 - облека, обувки, покривки за глава

(450) 31/08/2008

кл. 28 - игри, играчки; гимнастички и спортски
предмети ( не се опфатени во другите класи)
кл. 36 - финансиски услуги; услуги на управување
со недвижности
кл. 37 - услуги на градење; услуги на поставување,
одружување и поправање на телекомуникациска
опрема
(591) кафена и светло кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - хартија, картон и производите од нив
што не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски материјал, лепила за канцелариска
и куќна употреба, машини за пишување и
канцелариски прибор  (освен мебел), материјали
за пакување, што не се опфатени во другите
класи, печатарски букви, клишиња
кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи
кл. 41 - образовни услуги, подготвување настава,
забава, спортски и културни активности
(111) 14370

(151) 07/07/2008

(210) TM  2006/345

(220) 21/03/2006
(181) 21/03/2016
(450) 31/08/2008

(732) Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140, D-53113 Bonn, DE
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

T-MOBILE MACEDONIA
(551) индивидуална

14202

кл. 38 - телекомуникациски услуги, особено
услуги на податоци, слики и јазични услуги, како
услуги на мултимедиуми, услуги на телефонски
врски, осигурување на опрема за конференциски
повици, услуги на преведување, услуги на
истражување и порачување, услуги на испраќање
по факс и на електронска пошта (е-маил); услуги
на линии за помош и линии за нужда, навигациски
услуги и услуги на глобално позиционирање
(ГПС); управување и изнајмување опрема за
телекомуникација, особено за прикажување и
телевизија; собирање и прибирање   податоци,
вести и информации
кл. 41 - услуги на обука и забава; организирање
спортски и културни настани; објавување и
издавање печатени производи
кл. 42 - услуги на компјутерско програмирање; услуги
на база на   податоци особено изнајмување време
за пристап на  база на   податоци и за управување
со базата на податоци; услуги на изнајмување
врзани за опрема за процесуирање на податоци и
компјутери; услуги на проектирање и планирање
врзано за опрема за телекомуникации
(111) 14202
(210) TM  2006/370

(151) 22/05/2008
(220) 28/03/2006
(181) 28/03/2016
(450) 31/08/2008

(732) Друштво за трговија и услуги МЕДИКАНОВА
ДОО Скопје
ул. Миле Поп Јорданов бр.28, MK
(740) АНДОНОСКИ  МИТКО, адвокат
ул.”Питу Гули” 70, 1000, Скопје

Trgovski marki

Glasnik,

(540)

15/4,

str. 142-232, avgust 2008 Skopje
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(510, 511)
кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало на
фармацевтски производи

(591) темно сина и бела

(111) 14213

(551) индивидуална

(151) 22/05/2008

(210) TM  2006/397

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати, материјали за
пломбирање заби и забарски смоли, средства за
дезинфекција
кл. 10 - медицински, хируршки, забарски апарати и
инструменти, вештачки  заби, хируршки материјали
за шиење
кл. 44 - медицински услуги; хигиенска нега и нега
на убавината на луѓето
(111) 14273

(151) 30/05/2008

(210) TM  2006/373

(220) 29/03/2006

(220) 04/04/2006
(181) 04/04/2016
(450) 31/08/2008

(732) Приватна здравствена установа
Аптека „Фармација К”
ул. Благој Ѓорев бр. 71 Велес, MK
(540)

(181) 29/03/2016
(450) 31/08/2008
(300) 78/724,405  30/09/2005  US

(591) зелена и бела
(551) индивидуална

(732) The Coca-Cola Company,
One Coca-Cola PLaza
Atlanta, Georgia 30313, US

(510, 511)
кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало на
фармацевтски производи

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(111) 14212

(540)

(210) TM  2006/398

(151) 22/05/2008
(220) 04/04/2006
(181) 04/04/2016
(450) 31/08/2008

(732) Приватна здравствена установа
Аптека „Фармација К”
ул. Благој Ѓорев бр. 71 Велес, MK
(540)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - безалкохолни пијалаци; сирупи
концентрати за правење пијалаци како
безалкохолни пијалаци
(111) 14211
(210) TM  2006/395

(151)
(220)
(181)
(450)
(732) Приватна здравствена установа
Аптека „Фармација К”
ул. Благој Ѓорев бр. 71 Велес, MK

и
и

22/05/2008
04/04/2006
04/04/2016
31/08/2008

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало на
фармацевтски производи
(111) 14351
(210) TM  2006/423

(151)
(220)
(181)
(450)

(540)

30/06/2008
05/04/2006
05/04/2016
31/08/2008

(732) ВИЗБА ВАЛАНДОВО
ул. Никола Карев 6 Валандово, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)
(551) индивидуална

Trgovski marki

VINEA
14351
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(551) индивидуална

(111) 14340

(510, 511)
кл. 30 - ладни пијалаци /шербет/, морска вода
за кујна, мраз за ладење, мраз /прехранбен/,
оцет, пивски оцет, пијалаци (ароми за пијалаци)
различни од етеричните масла, сосови од репки,
сосови /со исклучок на сосови за салати/, чаеви
/не се за медицинска употреба/, чај
кл. 32 - безалкохолни овошни екстракти,
безалкохолни пијалаци, води за на маса, газирани
води, газирани води (производи за подготвување
газирани води), газирани пијалаци (прашок за
газирани пијалаци), газирани пијалаци (таблети
за газирани пијалаци), концентрати на екстракти
за подготвување напивки, ликери (препарати
за подготвување ликер), лимонада, лимонада
(сирупи за лимонада), минерални води (производи
за подготвување минерални води), минерални
води /пијалаци/, мошт, мошт од грозје, овошни
напивки без алкохол, овошни сокови, пијалаци
(концентрати на екстракти за подготвување
пијалаци), пијалаци (сирупи за подготвување
пијалаци), пијалаци (состојки за подготвување
пијалаци), пијалаци на база на сурутки, слад
(мошт од слад), слад (пиво од слад), сода - вода,
сок од маки трупки (напивка), сокови од растенија
/напивки/
кл. 33 - aлкохол (овошен екстракт со алкохол),
алкохол од нане , алкохолни екстракти, алкохолни
есенции, алкохолни пијалаци (со исклучок на
пиво), алкохолни пијалаци кои содржат овошје,
алкохолни пијалаци, аперитиви, арак /вид ликер
од роза/, вино, виски, дестилирани пијалаци,
дигестиви /алкохол и ликер/, јаболкова ракија,
коктели, ликери, ликери /горчливи/, медовина/
пијалак од вода и мед/, нане (алкохол од нане),
ракија
(111) 14341

(151) 30/06/2008

(210) TM  2006/426

(220) 06/04/2006
(181) 06/04/2016

(210) TM  2006/427

(740) Бајалски Димитар, адвокат
Ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр. 72/1-1 1000 Скопје
(540)

(220) 06/04/2006
(181) 06/04/2016
(450) 31/08/2008

(732) LG Electronics Inc.
20, Yoido-dong, Yongdungpo-gu, Seoul, KR
(740) Бајалски Димитар, адвокат
Ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр. 72/1-1 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - преносни комуникациски апарати; (МP3)
МП3 плеери; (PDA) ПДА
(111) 14227
(210) TM  2006/442

(151) 23/05/2008
(220) 13/04/2006
(181) 13/04/2016
(450) 31/08/2008

(732) Ф-ка за шеќер 4-ти Ноември АД Битола
ул. Индустриски дел б.б., MK
(540)

(591) зелена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - шеќер

(450) 31/08/2008
(732) LG Electronics Inc.
20, Yoido-dong, Yongdungpo-gu, Seoul, KR

(151) 30/06/2008

(111) 14258

(151) 30/05/2008

(210) TM  2006/469

(220) 21/04/2006
(181) 21/04/2016
(450) 31/08/2008

(732) д.п.у. БЕБОФИТ Елизабета Љатко Михаиловиќ
ДООЕЛ у/и Скопје
ул. Кленоец бр. 38 Скопје, MK
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - рачни телефонски уреди; безжични
телефони, сателитски телефони; дигитални
целуларни телефони; мобилни телефони; МП3
плеери; персонални дигитални помагала

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - безалкохолни пијалаци

14258

Trgovski marki

Glasnik,

(111) 14281

(151) 12/06/2008

(210) TM  2006/523

(220) 11/05/2006

(732) Трговско Друштво АВТО КУЌА ДОО Скопје
бул.Кочо Рацин бб 1000 Скопје, MK
(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПJЕ  
бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8,
1000, Скопје
(540)

str. 142-232, avgust 2008 Skopje

181

(510, 511)
кл. 35 - услуги при продажба на големо со
фармацевтски производи

(181) 11/05/2016
(450) 31/08/2008

15/4,

(111) 14294
(210) TM  2006/562

(151) 06/06/2008
(220) 19/05/2006
(181) 19/05/2016
(450) 31/08/2008

(732) АЛЕКСПРОМ ДООЕЛ ЕКСПОРТСКОПЈЕ
Ул.Источна индустриска зона бб
П.ФАХ 658, 1000 Скопје, MK

ИМПОРТ,

(540)
(591) црна, бела и жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 - возила,    автомобили, спортски коли,
автомобилски гуми, тркала, камиони, автобуси,
мотоцикли, трактори, комбиња

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - пелени од хартија или целулоза за
еднократна употреба; пелени-гаќички од хартија
или целулоза за еднократна употреба

кл. 25 - огласување, односи со јавноста, услуги
при продажба на големо и мало на: моторни
возила, резервни делови за моторни возила и
автомобилски гуми
кл. 37 - одржување на моторни возила и поправки
на моторни возила
(111) 14221
(210) TM  2006/560

(151) 21/05/2008

кл. 25 - пелени од текстил; пелени за
новороденчиња; пелени-гаќички за доенчиња
(111) 14290
(210) TM  2006/727

(450) 31/08/2008
(732) ФАРМАКОРП ДОО
бул. Климент Охридски 68А 1000 Скопје, MK
(540)

(220) 12/07/2006
(181) 12/07/2016

(220) 19/05/2006
(181) 19/05/2016

(151) 05/06/2008

(450) 31/08/2008
(732) Друштво за трговија и услуги
АУРЕА ДОО увоз-извоз Гостивар
ул. Никола Парапунов бр.1, Гостивар, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) бела, сива и портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - услуги при продажба на големо со
фармацевтски производи
(111) 14208

(151) 21/05/2008

(210) TM  2006/561

(220) 19/05/2006
(181) 19/05/2016
(450) 31/08/2008

(732) ФАРМАКОРП ДОО
бул. Климент Охридски 68А 1000 Скопје, MK
(540)

(591) бела, сива и портокалова
(551) индивидуална

Trgovski marki

(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички
производи, лосиони за коса, алишта (средства
за парфимирање на алиштата), дезедоранси за
лична употреба /парфимерија/, дезедорирачки
сапуни, детергенти за перење  алишта, детергенти
за садови, детергенти за машини за садови,
капење (козметички препарати за капење),
капење (соли за капење) /не се за медицинска
употреба/, кожа (козметички производи за нега
на кожата), козметички лосиони (шамичиња
натопени во козметички лосиони), козметички
производи, креми за козметичка употреба, лосион
за козметичка употреба, шамичиња натопени

14290
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во козметички лосиони, масло за козметичка
употреба, масти за козметичка употреба,
миризлива водичка, мириси /парфеми/, нега на
кожата (козметички производи за нега на кожата),
смекнувачи, освежување (сапуни за освежување),
парфимериски производи, перење (средства за
белење), перење (средства за перење), сапуни,
сапуни за дезинфекција, сапуни за дезедорирање,
сапуни за миење, сапуни против потење, стапчиња
обложени со памук за козметичка употреба, талк
за тоалета, тоалетна вода, тоалетни масла,
тоалетни млека, тоалетни производи, тоалетни
производи /против потење/, дамки /средства за
чистење дамки/, чистење (производи за чистење),
средства за чистење (за домаќинство), шампони,
шминка (производи за симнување на шминката),
штирак за мазнење (пеглање)
(111) 14274
(210) TM  2006/740

(151) 30/05/2008

кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци,
привремено сместување
(111) 14228
(210) TM  2006/768

(151) 21/05/2008
(220) 27/07/2006
(181) 27/07/2016
(450) 31/08/2008

(732) Друштво за услуги ДЕКРА ВРАБОТУВАЊЕ
ДООЕЛ Скопје
ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 42, MK
(540)

(220) 19/07/2006
(181) 19/07/2016
(450) 31/08/2008

(732) ВИВАРТИА ИНДУСТРИСКО И ТРГОВСКО
ДРУШТВО ЗА ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ И
УСЛУГИ ЗА ИСПОРАКА С.А.
ул.Зириди бр.10, 15123, Амароуссисо,
Атика, GR

(591) зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи

(740) АНТЕВСКИ ЗЛАТКО, адвокат
Ул. Димо Хаџидимов бр.37 1000 Скопје

кл. 41 - образовни услуги, забава, спортски и
културни активности

(540)

кл. 42 - научни и технолошки услуги , истражувања
и планирање што се однесуваат на истите
кл. 45 - лични и општествени услуги што ги даваат
трети лица за задоволување на потребите на
поединците

(591) сина (тиркизна)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, сушено и варено
овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца,
млеко и млечни производи, масла за јадење и
масти

(111) 14275
(210) TM  2006/802

(151)
(220)
(181)
(450)

12/06/2008
08/08/2006
08/08/2016
31/08/2008

(732) Double A International Business Co., Ltd
187/3 Moo 1, Bangwua,
Bangpakong, Chachoengsao 24180, TH
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго,
замена за кафе; брашно и производи од жита,
леб, сладолед, мед, меласа; квасец, прашок за
печење, сол, сенф; оцет, сосови ( како мирудии);
мирудии; мраз
кл. 31 - земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнести производи што не се опфатени
со другите класи, животни ( живи ), свежо овошје и
зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна
за животни, пивски слад

14275

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - хартија, картон и производи направени од
нив, печатени работи, книговезнички материјали,
фотографии, канцелариски материјал, лепила

Trgovski marki

Glasnik,

за канцелариски и куќна употреба, материјали
за сликање, четки, четки за сликање/, машини за
пишување и канцелариска опрема освен мебел,
упатства и образовна опрема (со исклучок на
апаратите), пластични материјали за ппакување,
печатарски материјали, плочки за печатење, книги,
брошури, карбон хартија, нотеси и тетратки
(111) 14272

(220) 11/08/2006
(450) 31/08/2008

(732) BSH Bosch und Siemens Hausgerate GmbH
Carl-Wery-Str. 34, Munich, DE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

CLICKFIX
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 - електрични апарати и инстурменти
(вклучени во оваа класа), имено електрични
пегли, кујнски ваги, персонални ваги; електрични
уреди за лепење фолија за пакување; далечински
контролни апарати, уреди за сигнализација,
контролни (надзорни) уреди за домаќинства и
машини и опрема за кујни; носачи на читливи
снимени и неснимени податоци за машини како
што се магнетски носачи на податоци за уреди во
домаќинствата; електрични апарати за издавање
напивки или храна, улични автомати за продажба;
уреди за обработка на податоци и програми за
обработка на податоци за контрола и управување

Trgovski marki

183

кл. 11 - уреди за готвење, загревање и
произведување пареа, особено рерни, апарати
за готвење, печење, пржење, печење скара,
тостирање, одмрзнување и апарати за подгревање
на храната и чинии, уреди за топла вода;
подводни греачи, лонци за готвење, електрични;
микробранови машини, калапи за вафли; апарати
за варење јајца, електричен апарат за пржење;
електрични апарати за подготовка на кафе и
чај, апарати за еспресо, апарати за издавање
кафе; апарати за ладење, особено фрижидери,
замрзнувачи, ладни комори, апарати за
разладување на напивки; кобминирани апарати
за ладење и смрзнување, апарати за длабоко
смрзнување, апарати за правење мраз; апарати
за правење сладолед; сушачи, особено сушачи за
алишта, цилиндрични сушачи за алишта; сушачи
на раце; сушачи за коса; инфрацрвени ламби;
електрични перничиња за греење; електрични
кебиња за греење (не се за медицински цели);
уреди за вентилација, особено вентилатори,
филтер уреди и екстрактор уреди за мрснотии;
вклучително и капи за екстрактори; клима уреди и
уреди за подобрување на квалитетот на воздухот,
навалжнувачи на воздух, апарати за дезодорирање
на воздухот; апарати за прочистување на воздухот;
апарати за дезодорирање со мирис; водоводни
уреди; како и санитарна опрема, особено фитинзи
за пареа, опрема со цевководи за воздух и вода;
уреди за топла вода, греачи за резервоари за вода
и греачи за проточни бојлери; кујнски садопери;
пумпи за греење; делови за сите претходно
наведени стоки вклучени во оваа класа

(181) 11/08/2016

кл. 7 - машини и апарати за домаќинства и кујни
(вклучени во оваа класа) особено електрични
кујнски машини и апарати, вклучително машини
за мелење, мешање и месење, преси, екстрактори
на сок, центрифуги за сок, машини за мелење,
машини за сечкање на парчиња, електрични
моторни алатки, електрични отварачи за конзерви,
острилки за ножеви како и машини и уреди за
подготовка на напивки и/или храна; автомати
за напивки; славини (машини, задвижувачи или
мотори) и пумпи за издавање ладни напивки,
за употреба во комбинација со апарати за
разладување на напивки; електрични уреди за
отпадоци, вклучително и уреди за гмечење на
отпадоците и компресори; машини за миење
садови; електрични машини и уреди за третирање,
перење на алишта и облека, вклучително и машини
за перење, вртежни сушачи, преси за алишта,
машини за пеглање (вклучени во оваа класа);
електрични апарати за чистење за домаќинства,
вклучително уреди за чистење прозорци и апарати
за чистење обувки, вакуум чистачи; влажни и суви
аспиратори; делови за претходно наведените
стоки, вклучени во оваа класа; особено црева,
цевки, филтри за прашина и филтер вреќи за
прашина, сите за вакуум чистачи

str. 142-232, avgust 2008 Skopje

со уреди за домаќинствата; делови за претходно
наведените стоки вклучени во оваа класа

(151) 30/05/2008

(210) TM  2006/817

15/4,

(111) 14224
(210) TM  2006/843

(151) 22/05/2008
(220) 24/08/2006
(181) 24/08/2016
(450) 31/08/2008

(732) Друштво за производство на мелнички,
пекарски и слаткарски производи, промет на
големо и мало и увоз-извоз ЖИТО ЛУКС А.Д.
Скопје
ул.”Васил Ѓоргов” бр.11, 91000 Скопје, MK
(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА, адвокат
Ул.”Васил Ѓоргов” бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена, бела, жолта, светло кафена и темно
кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 -  брашно и производи од житo, прашок за
печење

14224
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(111) 14222

(151) 22/05/2008

(210) TM  2006/849

(220) 25/08/2006

опрема за настава и обука (освен апарати);
канцелариски прибор (освен мебел)
кл. 35 - услуги на огласување и управување со
работење

(181) 25/08/2016

кл. 36 - финансиски работи; управување со
недвижности

(450) 31/08/2008
(732) Друштво за производство на мелнички,
пекарски и слаткарски производи, промет
на големо и мало, увоз-извоз ЖИТО ЛУКС АД
Скопје
ул. Васил Горгов бр.11, 1000 Скопје, MK

кл. 38 - телекомуникации; управување и
изнајмување опрема за телекомуникации,  
особено за радио и телевизија
кл. 41 - образовни услуги; обука; забава;
организирање спортски и културни настани;
издавање и публикација на книги, часописи и
останати печатарски производи, како и соодветни
електронски медиуми (вклучително и ЦД-РОМ и
ЦД-И)

(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА, адвокат
Ул.”Васил Ѓоргов” бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје
(540)

кл. 42 - компјутерско програмирање; услуги на
бази на податоци, особено услуги на изнајмување
време за пристап до база на податоци и
управување со база на податоци како и собирање и
преземање податоци, вести и информации; услуги
на изнајмување врзано за опрема за обработка
на податоци и компјутери; услуги на проектирање
и планирање опрема за телекомуникации

(591) бела и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - кафе, чај, какао,   шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе, брашно и производи од
житo, леб, сладолед, мед, меласa, квасец, прашок
за печење; сол, сенф; сосови /како мирудии/,
мирудии, мраз
кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
(111) 14231

(151) 22/05/2008

(210) TM  2006/881

(220) 31/08/2006
(181) 31/08/2016

(111) 14414

(151) 08/07/2008

(210) TM  2006/950

(220) 02/10/2006
(181) 02/10/2016
(450) 31/08/2008

(732) Јоле Глигориевски
с. Д. Седларце Тетово, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(450) 31/08/2008
(732) Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140, D-53113 Bonn, DE
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

(591) портокалова, жолта и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - електрични, електронски, оптички, како и
апарати и инструменти за мерење, сигнализација,
контрола или апарати и инструменти за обука
(вклучени во класата 09); апарати за снимање,
пренос, обработка (процесуирање) и репродукција
на звук, слика или податоци; машински читани
носачи на податоци; автомати и механизми
за автоматски уреди што се задвижуваат со
претходно уфрлување парички; опрема и
компјутери за обработка на податоци
кл. 16 - печатарски производи, особено оверени
и/или втиснати картички од картон или пластика;

14222

(591) во сите бои и комбинации

кл. 20 - мебел, огледала, рамки за слики, производи
од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки,
арамтура за домаќинство /неметална/, арматура
за кревет /неметална/, бамбус, бифе на тркалца
/покуќнина/, брави /неелектрични, неметални/,
дивани, дрвени ленти, дрвени плочи /панели/ за
домаќинство, дрвени рамки за кревет, држачи
во излози, душеци, жардињери /покуќнина/,
заглавници, закачалки за костуми, закачалки/
мебел/, канабиња, канцелариски мебел, картотеки
/мебел/, полици за класери /мебел/, клинови/
неметални/, клупи /мебел/, полици за закачување
клучеви, полици за книжарници, ковчежиња/
покуќнина/, колички /покуќнина/, комоди, корнизи
за пердиња /неметални/, кревети, неметални
тркалца за кревети, куки за костуми /неметални/,
куки за пердиња, кутии за накит, кутии од дрво или
пластичен материјал, летвички за рамки, маси,
маси за пишување, масичка за ставање јадење,
метална покуќнина, метални маси, метални

Trgovski marki

Glasnik,

столови, мијалници, наслонувачи, наслонувачи
за глава, нитни /неметални/, обрачи за пердиња,
ормани, ормани со прегради, палети за транспорт,
паравани /покуќнина/, перници, плочи за маси,
плочници /покуќнина/, врати за покуќнина,
дрвени плочи за покуќнина, пластични детали
за покуќнина, полици за покуќнина, тркалца за
покуќнина, полици, прозорци (окови за прозорци)
неметални, просребрено стакло /производство на
огледала/, простирки, пултови, рамки за слики,
решеткасти подови, сандаци, канти, скали, софи,
стаклени ормари, сталак за списанија, сталак за
читање, сталак /мебел/, стилски мебел, столарска
маса, столови, столови без наслонувач /табуретки/,
столови за починување /покуќнина/, тоалетни
масички, трска за плетење, украсни ѕидни
апликации, украсување /декорација/, уметнички
предмети од дрво, восок, гипс или пластични маси,
училишен мебел, фиоки, фризерски столови,
цилиндри за пердиња, маси за цртање, држач
за чадори, шанкови /тезги/, закачалки за шапки,
шини за пердиња, шкафови за садови, шкафови
за храна
кл. 42 - архитектура, внатрешно уредување,
графичка уметност (графички цртачи) /дизајнери/,
инженерски нацрти, консултации во врска со
внатрешно уредување, проектирање
(111) 14232
(210) TM  2006/1015

(151) 30/05/2008
(220) 19/10/2006
(181) 19/10/2016
(450) 31/08/2008
(732) Друштво за производство, трговија и услуги
ЛОЗАР ПЕЛИСТЕРКА АД
ул. Босна и Херцеговина бб, 1000 Скопје, MK
(740) ТРЧКОВА СЛАВИЦА, адвокат
Ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бр.16/28
1000 Скопје
(540)

15/4,

185

str. 142-232, avgust 2008 Skopje

(540)

(591) темно зелена, светло зелена, црвена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - минерална вода
(111) 14234
(210) TM  2006/1018

(151) 30/05/2008
(220) 19/10/2006
(181) 19/10/2016
(450) 31/08/2008

(732) THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY
1144 East Market Street, Akron, Ohio 44316, US
(740) Бајалски Димитар, адвокат
Ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр. 72/1-1 1000 Скопје
(540)

DURASEAL TECHNOLOGY
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 - гуми
(111) 14218
(210) TM  2006/1084

(151) 22/05/2008
(220) 08/11/2006
(181) 08/11/2016
(450) 31/08/2008

(732) ОХИС ПРОИЗВОДСТВО ДООЕЛ, СКОПЈЕ
Првомајска б.б., MK
(540)

(591) светло зелена, темно зелена, бела и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - минерална вода
(111) 14233
(210) TM  2006/1016

(151) 30/05/2008
(220) 19/10/2006
(181) 19/10/2016
(450) 31/08/2008
(732) Друштво за производство, трговија и услуги
ЛОЗАР ПЕЛИСТЕРКА АД
ул. Босна и Херцеговина бб, 1000 Скопје, MK
(740) ТРЧКОВА СЛАВИЦА, адвокат
Ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бр.16/28
1000 Скопје

Trgovski marki

(591) зелена, црвена, жолта, сина, бела, црна и
маслинесто зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - средства за белење и други супстанции за
перење, препарати за чистење, полирање, триење
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и нагризување, сапуни, производи за миење,
одмастување, дезодорирање, дезинфекција,
парфимерија, козметички производи
(111) 14386

на брендови; тестирање на брендови; бренд
стратегија;
советодавни,
информативни
и
консултантски услуги во врска со гореспоменатите
услуги
кл. 36 - валуациски и евалуациски услуги;
финансиско советодавство и консултантски
услуги; подготвување финансиски извештаи;
услуги на финансиско истражување и процена;
советодавни, информативни и консултантски
услуги во врска со гореспоменатите услуги

(151) 07/07/2008

(210) TM  2006/1091

(220) 09/11/2006
(181) 09/11/2016
(450) 31/08/2008

(732) ДПТУ ЕКСТРА МЕИН БОРИС ДООЕЛ
ул. Ѓорче Петров бр. 4 1300 Куманово , MK

кл. 41 - електронски публикации (не се преземаат)
вклучително и такви преку компјутерска база
на податоци или интернет; издавачки услуги;
образовни, тренинг и семинарски услуги;
овозможување на он-лајн форуми

(540)

кл. 42 - дизајн услуги; креирање и дизајнирање
на web сајтови за други; услуги на креирање
брендови; услуги на развој на брендови; услуги
на корпоративен идентитет; услуги на бренд
консултации; советодавни, информативни и
консултантски услуги во врска со гореспоменатите
услуги; креирање, скрининг, тестирање и
евалуација на предложени бренд имиња и
трговски
марки
вклучително
исгражување
на брендови; позиционирање на брендови;
брендинг стратегија; мониторинг на корисгење
брендови; бренд идентити; бренд комуникација
и истражување; правни услуги; услуги во
врска со заштита, експлоатација, сгекнување
и лиценцирање на интелектуална сопсгвеност;
услуги на застапници за трговски марки; услуги
на решерши за трговски марки; советодавни,
консултантски и информативни услуги во врска со
гореспоменатите услуги

(591) црвена, зелена, златна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - услуги за продажба на големо и мало на
прехранбени производи
(111) 14378

(151) 07/07/2008

(210) TM  2006/1097

(220) 10/11/2006
(181) 10/11/2016
(450) 31/08/2008

(732) INTERBRAND GROUP
239 Old Marylebone Road
LONDON NW1 5QT, GB
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

INTERBRAND
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - компјутерски софтвер, компјутерски
програми, компјутерски бази на податоци, податоци
снимени во електронска, оптичка или магнетска
форма; носачи на податоци; аудио и визуелни
наснимувања; ЦД-ромови; ДВД-а; публикации во
електронска форма овозможени он-лајн од бази
на податоци или од можности/услови овозможени
на интернет (вклучително WEB сајтови)
кл. 16 - печатени работи, канцелариски материјал,
книги, печатени публикации; постери; инструкциски
и образовни материјали (различни од апарати)
кл. 35 - помош при бизнис менаџмент и
консултантски услуги; маркетинг, истражување
на пазарот; рекламирање; консултантски услуги
во врска со брендирање; евалуациски услуги;
услуги за односи со јавноста; позиционирање

14219

(111) 14219

(151) 22/05/2008

(210) TM  2006/1105

(220) 14/11/2006
(181) 14/11/2016
(450) 31/08/2008

(732) Medochemie Ltd.
Constantinoupoleos Str.1-10, P.O.Box
51409 Limassol CY-3505, CY
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

MEDODARONE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати за хумана
употреба;
фармацевтски,
ветеринарни
и
хигиенски производи; диететски супстанции
за   медицинска употреба, храна за доенчиња;
фластери,
материјали
за
преврзување;
материјали за пломбирање заби и за забни
отисоци; дезинфекциони средства; производи за
уништување   животински штетници; фунгициди,
хербициди

Trgovski marki

Glasnik,

(111) 14220

(151) 22/05/2008

(210) TM  2006/1107

(220) 15/11/2006

(732) Друштво
за
производство,
трговија,
угостителство и услуги ДАРД КОЗМЕТИКС
ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
ул.„Антон Попов” бр.163/3-6, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати и супстанции

(181) 15/11/2016
(450) 31/08/2008

15/4,

(111) 14338

(151) 24/06/2008

(210) TM  2006/1120

(220) 22/11/2006
(181) 22/11/2016
(450) 31/08/2008

(732) Societatea comerciala SINDAN S.R.L.
Bd. Michalache nr.11, sector 1, Bukuresti, RO
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

ОXALIPLATIN SINDAN

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 3 - паста за заби

(510, 511)

(111) 14305

(151) 17/06/2008

(210) TM  2006/1112

(220) 17/11/2006

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за  дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди

(181) 17/11/2016
(450) 31/08/2008
(732) Hemofarm кoncern A.D.
farmaceutsko-hemijska industrija
Beogradski put bb, 26 300 Vrsac, YU

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

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

HIDENSIL

(111) 14316

(151) 19/06/2008

(210) TM  2006/1125

(220) 23/11/2006
(181) 23/11/2016
(450) 31/08/2008

(551) индивидуална

(732) ПРЕХРАМБЕНА ИНДУСТРИЈА

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции прилагодени
за употреба во медицината, храна за бебиња,
фластери, материјали за завои, материјали за
пломбирање заби, забарска смола, дезинфекциски
средства, препарати за уништување штетници,
фунгициди, хербициди
(111) 14315

„БЛАГОЈА ЃОРЕВ” АД
ул. Алексо Демниевски бр. 18, 1400 Велес, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(151) 19/06/2008

(210) TM  2006/1113

(220) 17/11/2006
(181) 17/11/2016
(450) 31/08/2008

(732) AstraZeneca AB
SE-151 85 Sodertalje, SE

(591) бела, жолта, портокалова, црвена, сина, зелена,
светло и темно кафена, виолетова
(551) индивидуална

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(510, 511)

(540)

(111) 14333
(210) TM  2006/1126

NEXIUM
Trgovski marki

кл. 29 - масло за јадење
(151)
(220)
(181)
(450)

23/06/2008
23/11/2006
23/11/2016
31/08/2008
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(732) ZHENGZHOU YUTONG GROUP CO., LTD
No. 8 Changchun Road, Hi-tech Industrial Park,
Zhengzhou, CN

и мотори, машини за чистење, инсталации за
миење возила, машини за отсранување отпадоци
и ѓубре, машини за отсранување ѓубре, машини
за отсранување отпадоци, машини за набивање
ѓубре, машини за набивање отпадоци, риначи за
снег, машини за чистење патишта, распрснувачи
за отпадни води, апарати за миење, машини и
апарати за чистење (електрични), машини за
мешање, машини за сепарација во индустријата

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

YUTONG

(111) 14409

(551) индивидуална

(210) TM  2006/1131

(510, 511)
кл. 7 - машини за дупчење, мешалки, валци
за патишта, парни   валци,   машини за
миење,удиралки, мешалки  за бетон,  машини  за
правење битумен, булдожери, механички лопати,
багери, машини за катранисување, машини
за поставување шини, машини за изградба на
патишта, машини за изработка на шини, машини
за копање, машини за набивање, машини за
изведување земјени работи, машини за копање
канали, дигалки, апарати за дигање товар, магнети
за палење мотори, клипови/делови на машини
и мотори, машини за чистење, инсталации за
миење возила, машини за отсранување отпадоци
и ѓубре, машини за отсранување ѓубре, машини
за отсранување отпадоци, машини за набивање
ѓубре, машини за набивање отпадоци, риначи за
снег, машини за чистење патишта, распрснувачи
за отпадни води, апарати за миење, машини и
апарати за чистење (електрични), машини за
мешање, машини за сепарација во индустријата

(151) 07/07/2008
(220) 24/11/2006
(181) 24/11/2016
(450) 31/08/2008

(732) FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE
COLOMBIA
Calle 73, No.8-13, Bogota, CO
(740) Бајалски Димитар, адвокат
Ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр. 72/1-1 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

(111) 14332

(151) 23/06/2008

(210) TM  2006/1127

(220) 23/11/2006
(181) 23/11/2016
(450) 31/08/2008

(732) ZHENGZHOU YUTONG GROUP CO., LTD
No. 8 Changchun Road, Hi-tech Industrial Park,
Zhengzhou, CN
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7 - машини за дупчење, мешалки, валци
за патишта, парни   валци,   машини за
миење,удиралки, мешалки  за бетон,  машини  за
правење битумен, булдожери, механички лопати,
багери, машини за катранисување, машини
за поставување шини, машини за изградба на
патишта, машини за изработка на шини, машини
за копање, машини за набивање, машини за
изведување земјени работи, машини за копање
канали, дигалки, апарати за дигање товар, магнети
за палење мотори, клипови/делови на машини
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кл. 16 - хартија, картон и производи направени од
овие материјали(не се вклучени во другите класи);
печатени материјали; книговезнички материјали;
фотографии; канцелариски материјал; адхезиви
за канцелариски материјал и за употреба во
домаќинството; материјали за потребите на
сликарите; сликарски четки; машини за пишување
и канцелариски реквизити (освен мебел);
материјал за инструкции и предавање (освен
апарати); пластични материјали за пакување (не
се вклучени во другите класи); карти за играње;
типови на печатари, печатарски блокови
кл. 18 - кожа или имитација на кожа, и производи
направени од овие материјали а не се вклучени
во другите класи; кожа од животни, крзна; ковчези
и патнички торби; чадори, чадори за сонце и
бастуни; камшици, узди и самар
кл. 21 - садови и кутии за домаќинството или за во
кујна (не се од благородни метали или обвиткани
со нивен слој); чешли и сунѓери; четки (освен
сликарски четки); материјали за изработка на
четки; артикли за чистење; жица за стружење;
необработено или полуобработено стакло (освен
стакло за згради); стакларија, порцелан и земјени
производи (не се вклучени во другите класи),
неелектрични машини за кафе
кл. 25 - облека, обувки, прекривки за глава
кл. 30 - кафе, чај, какаo, шеќер, ориз, тапиока,:
саго, замена за кафе; брашно и производи од

Trgovski marki

Glasnik,

жита, леб, сладолед, мед, меласа; квасец, прашок
за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии),
мирудии; мраз, напивки на база на кафе, какао и
чоколадо
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци
за потрошувачка на луѓето; ресторани, кафетерии,
привремено сместување
(111) 14317

(151) 19/06/2008

(210) TM  2006/1135

(220) 24/11/2006
(181) 24/11/2016
(450) 31/08/2008

15/4,
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(540)

FLUARIX
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - вакцини за употреба на човекот
(111) 14403

(151) 07/07/2008

(210) TM  2006/1138

(220) 27/11/2006
(181) 27/11/2016

(732) ПРЕХРАМБЕНА ИНДУСТРИЈА
„БЛАГОЈ ЃОРЕВ” АД
ул. Алексо Демниевски бр. 18, 1400 Велес, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)
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(450) 31/08/2008
(732) L’OREAL
14 , rue Royale, 75008 Paris, FR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

КРИСТАЛ

ATTITUDE

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 29 - варен зеленчук, варено овошје, желиња
за исхрана, зеленчук (салата од зеленчук),
конзервиран зеленчук, краставички кисели,
кристализирано овошје, маргарини, мармалад,
масла за јадење, масло од маслинки за јадење,
масти за јадење, мрсни супстанции за производство
на масти за јадење, овошје (конзервирано
овошје), овошни желиња, овошни салати, ореви,
путер, путер (кајмак за путер), прехранбени масти,
пченка (пченкарно масло), смеши што содржат
масти наменети за мачкање на леб, сончоглед
(масло од сончоглед) за јадење, џем
кл. 30 - ароматични препарати за употреба во
исхраната, ароми за слатки, бадеми, бонбони,
ванилија /арома/, гриз, екстракги за исхрана,
екстракти на слад за употреба во исхраната,
жита (приправки од жита), згуснувачи за готвење
на прехранбени продукти, зоб /исчистен/, кечап /
сос/, мајонез, медени слатки, мирудии, мирудии,
ароматични, природни засладувачи, пудинзи,
скроб за употреба во исхраната, скробни
производи за употреба во иусхраната, слаткарски
производи, слатки
кл. 31 - бадеми /овошје/, жита во зрна/
необработени/, жито, зрна /жита/, краставички,
кори /сурови/, лешници, маслинки /свежи/, ореви,
пченица, пченка, семе
(111) 14394

(151) 07/07/2008

(210) TM  2006/1137

(220) 27/11/2006
(181) 27/11/2016
(450) 31/08/2008

(732) GlaxoSmithKline Biologicals S.A.
Rue de I`Institut 89 B-1330 Rixensart, BE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје

Trgovski marki

кл. 3 - парфеми, тоалетна вода; гелови, соли за
бањање и за туширање што не се за медицинска
употреба; тоалетни сапуни, дезодоранси за тело;
козметика, имено креми, млека, лосиони, гелови
и пудри за лицето, телото и рацете; препарати за
заштита од сонце (козметички производи); мејк-ап
препарати; шампони; гелови, спрејови, пенасти
креми и мелеми за стилизирање на косата и нега
на косата; лак за коса; препарати за боење и
отстранување на бојата на косата; препарати за
трајна ондулација и виткање на косата; етерични
масла за лична употреба
(111) 14363

(151) 04/07/2008

(210) TM  2006/1140

(220) 28/11/2006
(181) 28/11/2016
(450) 31/08/2008

(732) Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140, D-53113 Bonn, DE
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

MYFAVES
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - електрични, електронски, оптички, како и
апарати и инструменти за мерење, сигнализација,
контрола
или
апарати
и
инструменти
за обука; апарати за снимање, пренос,
обработка(процесуирање) и репродукција на
звук, слики или податоци во електронска форма

14363
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(само ако е вклучено во класа 9); машински
читани носачи на податоци, посебно магнетски,
електрични и оптички носачи на податоци за
снимање, пренос, обработка (процесуирање)
и репродукција на звук, слики или податоци;
автомати и механизми за автоматски уреди што
се задвижуваат со претходно уфрлување парички;
опрема и компјутери за обработка на податоци
кл. 16 - печатарски производи,  посебно заверени
и/или втиснати картички од картон   или   пластика;   
опрема за настава и обука    (освен    апарати);
канцелариски прибор (освен мебел)
кл. 35 - услуги на огласување и управување со
работењето; систематизација и компилација на
податоци и информации во компјутерски бази
на податоци; услуги на малопродажба врзани
за телекомуникациска опрема за пренос на
податоци
кл. 36 - финансиски услуги; услуги на управување
со недвижности
кл. 38 - телекомуникации, управување и
изнајмување опрема за телекомуникации,
особено за емитување и телевизија; електронски
пренос на информации на подрачјето на култура,
спорт, работење, едукација и обучување, како и
на подрачјето на забава и слободно време (хоби)
кл. 42 - компјутерско програмирање; услуги на
база на податоци, особено изнајмување време
за пристап на база на податоци и за управување
со базата на податоци; услуги на изнајмување
врзани за опрема и компјутери за обработка на
податоци; услуги на проектирање и планирање
врзано за телекомуникациска опрема во технички
аспект
(111) 14342
(210) TM  2006/1148

(151) 30/06/2008
(220) 30/11/2006
(181) 30/11/2016
(450) 31/08/2008

(732) Друштво за производство, трговија и услуги
МИРАНА Мирсинова Ана експорт-импорт
ДООЕЛ
ул.” Благој Нечев” бр. 49, 1400 Велес, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) златна, жолта, бела, црвена и сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - маргарин

14342

(111) 14354

(151) 30/06/2008

(210) TM  2006/1149

(220) 30/11/2006
(181) 30/11/2016
(450) 31/08/2008

(732) The Persuaders, LLC, a limited liability company
of the State of Delaware
9201 Wilshire Blvd., Suite 107, Beverly Hills,
California, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

DO THE (RED) THING
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - телефони, целуларни телефони, радио
телефони, пејџери, радио уреди со двонасочна
комуникација,
радио
предаватели,
радио
приемници, радио примопредаватели (радио
станици), електронсќи организатори, како и
соодветен прибор за горенаведените производи,
имено, слушалки со микрофон, микрофони,
звучници, торби за носење и спојни ремени
(спојки); компјутерски софтвер и програми што се
користат за пренос или репродукција или прием на
звук, слики, видео или податоци преку мрежа или
систем за телекомуникации помеѓу терминали,
како и заради зголемено и полесно користење и
пристап до компјутерските и телефонските мрежи;
компјутерски софтвер за пристап, пребарување,
индексирање и извлекување на информации
и податоци од глобалните компјутерски мрежи
и глобалните комуникациски мрежи, како и
за пребарување и движење (сурфање) низ
веб страници на тие мрежи; камери, имено
фотографски камери, дигитални камери, камери
за подвижни слики, видео камери и МПЗ плеери,
сите за употреба со независен комуникациски
апарат или физички одвоен, но функционално
интегриран со модул за комуникациски апарат,
преносливи и рачни дигитални електронски уреди
за наснимување, организирање, пренос, ракување
и прегледување на текст, податоци и аудио записи;
компјутерски софтвер кој служи за организирање,
пренос, ракување и прегледување на текст,
податоци и аудио записи со помош на преносливи
и рачни дигитални електронски уреди, звучни и
видео снимки; апарат за наснимување, пренос или
репродукција на звук или слики; магнетски носачи
на податоци, дискови за наснимување; аудио
визуелни снимки; звучни, видео и аудио визуелни
снимки што може да се преземат од мрежа;
телефонски тонови за ѕвонење; компјутерски
хардвер и софтвер; компјутерски игри и софтвер;
апарат за играње, за употреба со телевизиски
приемници; очила (диоптерски и заштитни) и
очила за сонце
кл. 38 - услуги за безжична телефонија и
електронско пренесување на податоци и документи
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преку компјутерски терминали,услуги за пристап
до телекомуникации; комуникација со помош
на компјутер; услуги за избор на веб страници;
праќање пораки по пат на електронски пренос;
обезбедување телекомуникациски врски до
електронски комуникациски мрежи, заради пренос
или прием на аудио, видео или мултимедиски
содржини; протекување на видео содржини,
протекување и претплатено аудио емитување на
изговорени зборови, музика, концерти и радио
програми, емитување на претходно наснимени
видео содржини што се карактеризираат со музика
и забава, телевизиски програми, подвижни слики,
новости, спорт, игри, културни настани и програми
од секаков вид што се однесуваат на забава
преку компјутер и други комуникациски мрежи;
услуги за комуникација, имено, прилагодување на
корисниците за пренос на музички, видео и аудио
записи преку комуникациски мрежи; обезбедување
информации, консултации и советодавни услуги
за сите горенаведени услуги
(111) 14355

(151) 30/06/2008

(210) TM  2006/1150

(220) 30/11/2006
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кл. 38 - услуги за безжична телефонија и
електронско пренесување на податоци и документи
преку компјутерски терминали, услуги за пристап
до телекомуникации; комуникација со помош
на компјутер; услуги за избор на веб страници;
праќање пораки по пат на електронски пренос;
обезбедување телекомуникациски врски до
електронски комуникациски мрежи, заради пренос
или прием на аудио, видео или мултимедиски
содржини; протекување на видео содржини,
протекување и претплатено аудио емитување на
изговорени зборови, музика, концерти и радио
програми, емитување на претходно наснимени
видео содржини што се карактеризираат со музика
и забава, телевизиски програми, подвижни слики,
новости, спорт, игри, културни настани и програми
од секаков вид што се однесуваат на забава
преку компјутер и други комуникациски мрежи;
услуги за комуникација, имено, прилагодување на
корисниците за пренос на музички, видео и аудио
записи преку комуникациски мрежи; обезбедување
информации, консултации и советодавни услуги
за сите горенаведени услуги

(450) 31/08/2008
(732) The Persuaders, LLC, a limited liability company
of the State of Delaware
9201 Wilshire Blvd., Suite 107,
Beverly Hills, California, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

Trgovski marki

str. 142-232, avgust 2008 Skopje

апарат или физички одвоен, но функционално
интегриран со модул за комуникациски апарат,
преносливи и рачни дигитални електронски уреди
за наснимување, организирање, пренос, ракување
и прегледување на текст, податоци и аудио записи;
компјутерски софтвер кој служи за организирање,
пренос, ракување и прегледување на текст,
податоци и аудио записи со помош на преносливи
и рачни дигитални електронски уреди, звучни и
видео снимки; апарат за наснимување, пренос или
репродукција на звук или слики; магнетски носачи
на податоци, дискови за наснимување; аудио
визуелни снимки; звучни, видео и аудио визуелни
снимки што може да се преземат од мрежа;
телефонски тонови за ѕвонење; компјутерски
хардвер и софтвер; компјутерски игри и софтвер;
апарат за играње, за употреба со телевизиски
приемници; очила (диоптерски и заштитни) и
очила за сонце

(181) 30/11/2016

кл. 9 - телефони, целуларни телефони, радио
телефони, пејџери, радио уреди со двонасочна
комуникација,
радио
предаватели,
радио
приемници, радио примопредаватели (радио
станици), електронсќи организатори, како и
соодветен прибор за горенаведените производи,
имено, слушалки со микрофон, микрофони,
звучници, торби за носење и спојни ремени
(спојки); компјутерски софтвер и програми што се
користат за пренос или репродукција или прием на
звук, слики, видео или податоци преку мрежа или
систем за телекомуникации помеѓу терминали,
како и заради зголемено и полесно користење и
пристап до компјутерските и телефонските мрежи;
компјутерски софтвер за пристап, пребарување,
индексирање и извлекување на информации
и податоци од глобалните компјутерски мрежи
и глобалните комуникациски мрежи, како и
за пребарување и движење (сурфање) низ
веб страници на тие мрежи; камери, имено
фотографски камери, дигитални камери, камери
за подвижни слики, видео камери и МПЗ плеери,
сите за употреба со независен комуникациски

15/4,

(111) 14330

(151) 20/06/2008

(210) TM  2006/1176

(220) 06/12/2006
(181) 06/12/2016
(450) 31/08/2008

(732) GENERAL MOTORS CORPORATION a corporation
organized and ezisting under the laws of the State
of Delaware
300 Renaissance Center, Detroit,
Michigan 48265-3000, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

COBALT
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 - моторни возила и делови за истите
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(111) 14323

(151) 20/06/2008

(210) TM  2006/1180

(220) 07/12/2006

(540)

(181) 07/12/2016
(450) 31/08/2008
(732) Motorola,Inc.,a Delaware corporation
1303 E. Algonquin Road,Schaumburg,
IL 60196, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје

(591) црна, бела, светло и темно сива

(540)

(510, 511)

(551) индивидуална

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - услуги за продажба на мало во областа
на комуникациски уреди и комуникациски прибор,
и комплетни линии електронски производи и
компјутерски софтвер
(111) 14322

(151) 20/06/2008

(210) TM  2006/1181

(220) 07/12/2006
(181) 07/12/2016
(450) 31/08/2008

(732) Motorola,Inc.,a Delaware corporation
1303 E. Algonquin Road,Schaumburg,
IL 60196, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

MOTOROLA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - услуги за продажба на мало во областа
на комуникациски уреди и комуникациски прибор,
и комплетни линии електронски производи и
компјутерски софтвер
(111) 14410

(151) 07/07/2008

(210) TM  2006/1231

(220) 21/12/2006
(181) 21/12/2016
(450) 31/08/2008

(732) MasterCard
International
Incorporated
Delaware corporation)
2000 Purchase Street Purchase,
New York 10577-2509, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје

14323

(A

кл. 9 - научни апарати и инструменти, магнетни
носачи на податоци, дискови за наснимување;
машини за автоматско продавање и механизми
за апарати кои се активираат со метални
пари; регистер каси; опрема за обработка на
податоци; компјутери, компјутерски хардвер,
компјутерски софтвер и компјутерски програми;
телекомуникациски
и
електрични
апарати
и инструменти; машини за сметководство;
апарати за регистрирање, пренос, репродукција
на податоци вклучително и звук и слики;
поддржувачи за магнетно снимање; апарати за
следење, раководење и анализа на финансиски
сметки преку глобална компјутерска мрежа;
компјутерски хардвер и софтвер, особено за
развој, одржување и користење на локални и
широкоопсежни компјутерски мрежи; системи за
читање мемориски картички и системи за читање
податоци во мемории, вклучително и мемории
на интегрални кола и мемории на банкарски
картички; електронски публикации кои може да се
преземат (даунлодираат); апарати за печатење,
вклучително и апарати за печатење за системи за
обработка на податоци и системи за финансиски
трансакции; машини за банкарски установи; уреди
за кодирање и декодирање; модеми; компјутерски
хардвер и софтвер за полесно одвивање на
платежните трансакции со електронски средства;
компјутерски хардвер и софтвер за шифрирање,
системи (модели) за шифрирање, дигитални
сертификати, дигитални   потписи, софтвер  
за   заштитено   складирање на   податоци   и
повикување и пренос на доверливи информации
за потрошувачите што ги користат   поединци,
банкарски и финансиски институции; магнетски
шифрирани картички и картички кои содржат чип
со вградено интегрално коло (смарт картички);
трошковни картички; банкарски картички, кредитни
картички, дебитни картички, чип картички,
картички со складирана вредност, картички носачи
на електронски податоци, платежни картички
и шифрирани платежни картички; банкарски
картички вклучително и печатени банкарски
картички, како и банкарски картички кои користат
магнетни мемории и мемории на интегрални
кола; уреди за читање картички; уреди за читање  
магнетски шифрирани картички, уреди за читање
картички носачи на електронски податоци,
електронски уреди за шифрирање, компјутерски
хардвер, компјутерски терминали, компјутерски
софтвер за употреба во финансиски услуги,
банкарски и телекомуникациски индустрии;

Trgovski marki

Glasnik,

компјутерски софтвер дизајниран да овозможи
взаемна комуникација на смарт картички со
терминалите и со уредите за читање; компјутерски
чипови што се вградуваат во телефони и други
комуникациски уреди; телекомуникациска опрема;
терминали завршење трансакции на самото
место на тргување и компјутерски софтвер за
пренесување, прикажување и складирање на
трансакција, идентификациони и финансиски
информации за употреба во финансиски услуги,
банкарски и телекомуникациски индустрии;
уреди за радиофреквентна идентификација
(транспондери); и апарат за електронска проверка
на автентичноста на трошковните картички,
банкарските картички, кредитните картички,
дебитните картички и платежните картички; апарат
за едукативни картички; машини за издавање
готови парични средства; машини за продавање;
компјутерски периферни уреди и електронски
производи, имено машини за сметање, џебни уреди
за планирање, персонални дигитални помагала
(PDA), аларми и џепни батериски ламби
кл. 35 - рекламирање; деловен менаџмент;
деловно управување;    канцелариско работење;
асистирање во комерцијален, индустриски
и деловен менаџмент; деловни проценки;
советодавни услуги за деловен менаџмент;
истражување на пазарот; проучување на пазарот;
статистички информации (деловни); изготвување
изводи од сметки; книговодство; деловно
истражување; односи со јавноста; објавување
рекламни текстови; издавање рекламни листови;
малопродажни услуги што се ооезбедуваат со
помош на подвижни телекомуникациски средства;
малопродажни услуги што се обезбедуваат
он-лајн, преку мрежи или други електронски
средства, користејќи електронски дигитализирани
информации; раководење со компјутерска база на
податоци
кл. 36 - услуги за осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; финансиски услуги; банкарски и
кредитни услуги; обезбедување услуги за кредитни
картички, дебитни картички, трошковни и картички
со претходно платена складирана вредност; услуги
за пристап до банкарски, платежни, кредитни,
дебитни, трошковни сметки (влогови), трошоци
во готови средства, складирана вредност; услуги
за плаќање сметки; услуги за кредитни картички,
дебитни картички, трошковни картички, при-пејд
картички и картички со складирана вредност;
услуги за верификација на чекови и исплата на
чекови во готово; услуги за машини за автоматско
одговарање; обработка на финансиски трансакции,
и тоа он-лајн преку компјутерска датотека или преку
телекомуникации и на самото место на тргување;
услуги за обработка на финансиски трансакции
од страна на носителите на картичките, преку
машини за автоматско одговарање; обезбедување
податоци за салдо, вложување и повлекување
пари за носителите на картичките преку машини
за автоматско одговарање; услуги за срамнување
и овластување; услуги за патничко осигурување;
издавање и откупување патнички чекови и патнички
ваучери; услуги за проверка на автентичноста на
плаќачот; проверка на финансиски информации;
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шифрирање на податоци и дешифрирање на
финансиски информации; водење финансиска
евиденција; услуги за електронски пренос
на парични средства и размена на валути;
распространување на финансиски информации
преку интернет и други компјутерски мрежи;
услуги за плаќање од оддалечено место; услуги
за електронски паричник со складирана вредност;
услуги за обезбедување   електронски парични
средства и пренос на валути, услуги за електронско
плаќање, услуги за припејд картички за телефонско
јавување, услуги за исплата на готови парични
средства и услуги за авторизација на трансакции
и срамнување; обезбедување дебитни и кредитни
услуги со помош на уреди за радиофреквентна
идентификација (транспондери); обезбедување
дебитни и кредитни услуги со помош на уреди
за комуникација и телекомуникација; услуги
за патничко осигурување; услуги за проверка
на чекови; услуги за издавање и откуп што
се однесуваат на патнички чекови и патнички
ваучери; обезбедување на финансиски услуги
како поддршка на малопродажни услуги што се
обезбедуваат преку мобилни телекомуникациски
средства, вклучително и услуги за плаќање
со помош на безжични уреди; обезбедување  
финансиски
услуги
како
поддршка
на
малопродажни услуги што се обезбедуваат
он-лајн, преку мрежи или други електронски
средства користејќи електронски дигитализирани
информации; услуги за размена на вредности,
имено, безбедна размена на вредност, вклучително
и електронски готови парични средства, преку
компјутерски мрежи до кои се пристапува со
помош на смарт картички; услуги за плаќање
сметки што се обезбедуваат преку вебстраници;
он-лајн банкарско работење; финансиски услуги
што се обезбедуваат преку телефон и со помош
на глобална компјутерска мрежа или интернет;
обезбедување финансиски услуги со помош
на глобална компјутерска мрежа или интернет;
услуги за недвижнини; услуги за недвижен
имот; услуги за осигурување на недвижнини;
осигурување на сопствениците на имот; услуги за
осигурување што се однесуваат на сопственоста;
финансирање во областа на недвижностите;
посредување во областа на недвижностите;
проценки во областа на недвижностите; услуги на
агенции за недвижности; проценка на недвижен
имот; управување со недвижен имот; управување
со финансиски работи што се однесуваат на
недвижен имот; обезбедување заеми за недвижен
имот; финансиски услуги што се однесуваат на
развој на недвижен имот; услуги за финансиско
посредување во областа на недвижностите;
финансиски услуги што се однесуваат на
недвижен имот и згради; финансиски услуги за
набавување   недвижен имот; организација на
договори за заем што се гарантираат со недвижен
имот; организирање на ко-сопственички односи
врз недвижен имот; организирање  обезбедување
на финансиски средства за набавување  недвижен
имот; асистирање во стекнувањето на и интерес
врз недвижен имот; капитални инвестиции
во недвижен имот; услуги за инвестирање во
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комерцијална сопственост; финансиски услуги што
се однесуваат на стекнување имот; финансиски
услуги што се однесуваат на продажба на
имотот; финансиско вреднување на слободна
сопственост врз имотот; финансиско   вреднување
на закупен имот; организирање давање недвижен
имот под наем; организирање земање недвижен
имот под наем; изнајмување имот; изнајмување
недвижен имот; изнајмување на имот во
слободна сопственост; услуги за раководење со
недвижен имот кои ce однесуваат на трансакции
во областа на недвижниот имот; вреднување на
имотот; раководење со досиеја за сопственоста;
раководење со сопственоста; советодавни услуги
што се однесуваат на солственоста врз недвижниот
имот; советодавни услуги што се однесуваат на
вреднување на недвижен имот; советодавни
услуги што се однесуваат на недвижен имот
на фирми; компјутеризирани информациски
услуги што се однесуваат на недвижен имот;
консултативни услуги што се однесуваат на
недвижен имот; обезбедување информации што
се однесуваат на сопственост врз недвижен имот;
обезбедување информации што се однесуваат
на пазарот на сопственост; истражувачки услуги
што се однесуваат на стекнување недвижен имот;
истражувачки услуги што се однесуваат на аукции
на недвижен имот
кл. 38 - телекомуникациски    услуги; теле–
комуникациски услуги засновани    на интернет;
дата комуникациски услуги; електричен пренос
на податоци преку глобална оддалечена дата
процесирачка мрежа; вклучително интернет;
услуги за пренос, обезбедување или прикажување
информации од банка на податоци складирани на
компјутер или преку интернет; пренос на податоци
по пат на електронска обработка на слики преку
телефонска врска; обработка на кредитни и дебитни
трансакции преку телефон и телекомуникациска
врска; услуги на електронска пошта, праќање
и примање пораки; услуги за емитување;
обезбедување повеќекориснички пристап до
заштитени
компјутеризирани
информациски
мрежи, за пренос и распространување на низа
информации во областа на финансиските услуги;
закупување време за пристап до компјутерска
база на податоци
(111) 14411

(151) 07/07/2008

(210) TM  2006/1232

(220) 21/12/2006
(181) 21/12/2016
(450) 31/08/2008

(732) MasterCard International Incorporated
(A Delaware corporation)
2000 Purchase Street Purchase,
New York 10577-2509, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје

14411

(540)

(591) бела, светло и темно црвена, светло и темно
портокалова, светло и темно жолта, жолто кафена,
светло и темно розова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - научни апарати и инструменти, магнетни
носачи на податоци, дискови за наснимување;
машини за автоматско продавање и механизми
за апарати кои се активираат со метални
пари; регистер каси; опрема за обработка на
податоци; компјутери, компјутерски хардвер,
компјутерски софтвер и компјутерски програми;
телекомуникациски
и
електрични
апарати
и инструменти; машини за сметководство;
апарати за регистрирање, пренос, репродукција
на податоци вклучително и звук и слики;
поддржувачи за магнетно снимање; апарати за
следење, раководење и анализа на финансиски
сметки преку глобална компјутерска мрежа;
компјутерски хардвер и софтвер, особено за
развој, одржување и користење на локални и
широкоопсежни компјутерски мрежи; системи за
читање мемориски картички и системи за читање
податоци во мемории, вклучително и мемории
на интегрални кола и мемории на банкарски
картички; електронски публикации кои може да се
преземат (даунлодираат); апарати за печатење,
вклучително и апарати за печатење за системи за
обработка на податоци и системи за финансиски
трансакции; машини за банкарски установи; уреди
за кодирање и декодирање; модеми; компјутерски
хардвер и софтвер за полесно одвивање на
платежните трансакции со електронски средства;
компјутерски хардвер и софтвер за шифрирање,
системи (модели) за шифрирање, дигитални
сертификати, дигитални   потписи, софтвер  
за   заштитено   складирање на   податоци   и
повикување и пренос на доверливи информации
за потрошувачите што ги користат   поединци,
банкарски и финансиски институции; магнетски
шифрирани картички и картички кои содржат чип
со вградено интегрално коло (смарт картички);
трошковни картички; банкарски картички, кредитни
картички, дебитни картички, чип картички,
картички со складирана вредност, картички
носачи на електронски податоци, платежни
картички и шифрирани платежни картички;
банкарски картички вклучително и печатени
банкарски картички, како и банкарски картички
кои користат магнетни мемории и мемории на
интегрални кола; уреди за читање картички;
уреди за читање  магнетски шифрирани картички,
уреди за читање картички носачи на електронски
податоци, електронски уреди за шифрирање,
компјутерски хардвер, компјутерски терминали,
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компјутерски софтвер за употреба во финансиски
услуги, банкарски и телекомуникациски индустрии;
компјутерски софтвер дизајниран да овозможи
взаемна комуникација на смарт картички со
терминалите и со уредите за читање; компјутерски
чипови што се вградуваат во телефони и други
комуникациски уреди; телекомуникациска опрема;
терминали завршење трансакции на самото
место на тргување и компјутерски софтвер за
пренесување, прикажување и складирање на
трансакција, идентификациони и финансиски
информации за употреба во финансиски услуги,
банкарски и телекомуникациски индустрии;
уреди за радиофреквентна идентификација
(транспондери); и апарат за електронска проверка
на автентичноста на трошковните картички,
банкарските картички, кредитните картички,
дебитните картички и платежните картички; апарат
за едукативни картички; машини за издавање
готови парични средства; машини за продавање;
компјутерски периферни уреди и електронски
производи, имено машини за сметање, џебни уреди
за планирање, персонални дигитални помагала
(PDA), аларми и џепни батериски ламби
кл. 35 -   рекламирање; деловен менаџмент;
деловно управување;    канцелариско работење;
асистирање во комерцијален, индустриски
и деловен менаџмент; деловни проценки;
советодавни услуги за деловен менаџмент;
истражување на пазарот; проучување на пазарот;
статистички информации (деловни); изготвување
изводи од сметки; книговодство; деловно
истражување; односи со јавноста; објавување
рекламни текстови; издавање рекламни листови;
малопродажни услуги што се ооезбедуваат со
помош на подвижни телекомуникациски средства;
малопродажни услуги што се обезбедуваат
он-лајн, преку мрежи или други електронски
средства, користејќи електронски дигитализирани
информации; раководење со компјутерска база на
податоци
кл. 36 - услуги за осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; финансиски услуги; банкарски и
кредитни услуги; обезбедување услуги за кредитни
картички, дебитни картички, трошковни и картички
со претходно платена складирана вредност; услуги
за пристап до банкарски, платежни, кредитни,
дебитни, трошковни сметки (влогови), трошоци
во готови средства, складирана вредност; услуги
за плаќање сметки; услуги за кредитни картички,
дебитни картички, трошковни картички, при-пејд
картички и картички со складирана вредност;
услуги за верификација на чекови и исплата на
чекови во готово; услуги за машини за автоматско
одговарање; обработка на финансиски трансакции,
и тоа он-лајн преку компјутерска датотека или преку
телекомуникации и на самото место на тргување;
услуги за обработка на финансиски трансакции
од страна на носителите на картичките, преку
машини за автоматско одговарање; обезбедување
податоци за салдо, вложување и повлекување
пари за носителите на картичките преку машини
за автоматско одговарање; услуги за срамнување
и овластување; услуги за патничко осигурување;
издавање и откупување патнички чекови и патнички
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ваучери; услуги за проверка на автентичноста на
плаќачот; проверка на финансиски информации;
шифрирање на податоци и дешифрирање на
финансиски информации; водење финансиска
евиденција; услуги за електронски пренос
на парични средства и размена на валути;
распространување на финансиски информации
преку интернет и други компјутерски мрежи;
услуги за плаќање од оддалечено место; услуги
за електронски паричник со складирана вредност;
услуги за обезбедување   електронски парични
средства и пренос на валути, услуги за електронско
плаќање, услуги за припејд картички за телефонско
јавување, услуги за исплата на готови парични
средства и услуги за авторизација на трансакции
и срамнување; обезбедување дебитни и кредитни
услуги со помош на уреди за радиофреквентна
идентификација (транспондери); обезбедување
дебитни и кредитни услуги со помош на уреди
за комуникација и телекомуникација; услуги
за патничко осигурување; услуги за проверка
на чекови; услуги за издавање и откуп што
се однесуваат на патнички чекови и патнички
ваучери; обезбедување на финансиски услуги
како поддршка на малопродажни услуги што се
обезбедуваат преку мобилни телекомуникациски
средства, вклучително и услуги за плаќање
со помош на безжични уреди; обезбедување  
финансиски
услуги
како
поддршка
на
малопродажни услуги што се обезбедуваат
он-лајн, преку мрежи или други електронски
средства користејќи електронски дигитализирани
информации; услуги за размена на вредности,
имено, безбедна размена на вредност, вклучително
и електронски готови парични средства, преку
компјутерски мрежи до кои се пристапува со
помош на смарт картички; услуги за плаќање
сметки што се обезбедуваат преку вебстраници;
он-лајн банкарско работење; финансиски услуги
што се обезбедуваат преку телефон и со помош
на глобална компјутерска мрежа или интернет;
обезбедување финансиски услуги со помош
на глобална компјутерска мрежа или интернет;
услуги за недвижнини; услуги за недвижен
имот; услуги за осигурување на недвижнини;
осигурување на сопствениците на имот; услуги за
осигурување што се однесуваат на сопственоста;
финансирање во областа на недвижностите;
посредување во областа на недвижностите;
проценки во областа на недвижностите; услуги на
агенции за недвижности; проценка на недвижен
имот; управување со недвижен имот; управување
со финансиски работи што се однесуваат на
недвижен имот; обезбедување заеми за недвижен
имот; финансиски услуги што се однесуваат на
развој на недвижен имот; услуги за финансиско
посредување во областа на недвижностите;
финансиски услуги што се однесуваат на
недвижен имот и згради; финансиски услуги за
набавување   недвижен имот; организација на
договори за заем што се гарантираат со недвижен
имот; организирање на ко-сопственички односи
врз недвижен имот; организирање  обезбедување
на финансиски средства за набавување  недвижен
имот; асистирање во стекнувањето на и интерес
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врз недвижен имот; капитални инвестиции
во недвижен имот; услуги за инвестирање во
комерцијална сопственост; финансиски услуги што
се однесуваат на стекнување имот; финансиски
услуги што се однесуваат на продажба на
имотот; финансиско вреднување на слободна
сопственост врз имотот; финансиско   вреднување
на закупен имот; организирање давање недвижен
имот под наем; организирање земање недвижен
имот под наем; изнајмување имот; изнајмување
недвижен имот; изнајмување на имот во
слободна сопственост; услуги за раководење со
недвижен имот кои ce однесуваат на трансакции
во областа на недвижниот имот; вреднување на
имотот; раководење со досиеја за сопственоста;
раководење со сопственоста; советодавни услуги
што се однесуваат на солственоста врз недвижниот
имот; советодавни услуги што се однесуваат на
вреднување на недвижен имот; советодавни
услуги што се однесуваат на недвижен имот
на фирми; компјутеризирани информациски
услуги што се однесуваат на недвижен имот;
консултативни услуги што се однесуваат на
недвижен имот; обезбедување информации што
се однесуваат на сопственост врз недвижен имот;
обезбедување информации што се однесуваат
на пазарот на сопственост; истражувачки услуги
што се однесуваат на стекнување недвижен имот;
истражувачки услуги што се однесуваат на аукции
на недвижен имот
кл. 38 - телекомуникациски    услуги; теле–
комуникациски услуги засновани    на интернет;
дата комуникациски услуги; електричен пренос
на податоци преку глобална оддалечена дата
процесирачка мрежа; вклучително интернет;
услуги за пренос, обезбедување или прикажување
информации од банка на податоци складирани на
компјутер или преку интернет; пренос на податоци
по пат на електронска обработка на слики преку
телефонска врска; обработка на кредитни и дебитни
трансакции преку телефон и телекомуникациска
врска; услуги на електронска пошта, праќање
и примање пораки; услуги за емитување;
обезбедување повеќекориснички пристап до
заштитени
компјутеризирани
информациски
мрежи, за пренос и распространување на низа
информации во областа на финансиските услуги;
закупување време за пристап до компјутерска
база на податоци
(111) 14336
(210) TM  2006/1243

(151) 23/06/2008
(220) 28/12/2006
(181) 28/12/2016
(450) 31/08/2008

(732) TBEA CO.,LTD
52 South Yan’ an Road, Changji, Xinjiang, CN
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

14336

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - трансформатори (електрична струја);
реактор; мерни трансформатори; електрични
кабли; електрични жици; електрични прекинувачи;
интегрирани
тpaнcфоpмaтopcки
станици;
електрични раздвојувачи; електрични релеи;
автоматски уреди за енергетски постројки;
електрични претворувачи; дистрибуциони  ормари  
(електрика); дистрибуциони  конзоли;  електрични
уреди за пренапонаска заштита; изменувачи;
електрични конектори; дистрибуциони табли
(електрика); регулатори на напон; навлаки за кабли;
електрични инвертори; приклучоци за електрични
линии; електрични приклучоци; ниско и високо
напонски прекинувачки табли; магнетни жици;
жичано одбележувачи електрични врски; навлаки
за одбележување електрични жици; телеграфска
жица; изолирани бакарни жици; телефонски жици;
коаксијални кабли; електрични станици; облоги
за електрични кабли; електрични грејни чорапи;
електрични проводници; електрични конектори;
електрични регулациони апарати; електрични
редуктори; електрични водови; електричници
спојки; прекинувачки табли; контролни табли
(електрични); сензори; стабилизатори на напон
(111) 14334

(151) 23/06/2008

(210) TM  2006/1244

(220) 28/12/2006
(181) 28/12/2016
(450) 31/08/2008

(732) TBEA CO.,LTD
52 South Yan’ an Road, Changji, Xinjiang, CN
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - трансформатори (електрична струја);
реактор; мерни трансформатори; електрични
кабли; електрични жици; електрични прекинувачи;
интегрирани
тpaнcфоpмaтopcки
станици;
електрични раздвојувачи; електрични релеи;
автоматски уреди за енергетски постројки;
електрични претворувачи; дистрибуциони  ормари  
(електрика); дистрибуциони  конзоли;  електрични
уреди за пренапонаска заштита; изменувачи;
електрични конектори; дистрибуциони табли
(електрика); регулатори на напон; навлаки за кабли;
електрични инвертори; приклучоци за електрични
линии; електрични приклучоци; ниско и високо
напонски прекинувачки табли; магнетни жици;
жичано одбележувачи електрични врски; навлаки
за одбележување електрични жици; телеграфска
жица; изолирани бакарни жици; телефонски жици;
коаксијални кабли; електрични станици; облоги
за електрични кабли; електрични грејни чорапи;
електрични проводници; електрични конектори;
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електрични регулациони апарати; електрични
редуктори; електрични водови; електричници
спојки; прекинувачки табли; контролни табли
(електрични); сензори; стабилизатори на напон
(111) 14350
(210) TM  2007/1

(151) 30/06/2008
(220) 03/01/2007
(181) 03/01/2017
(450) 31/08/2008

(732) Cisco Technology, Inc.,
(California corporation)
170 West Tasman Drive San Jose,
California 95134, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

15/4,

str. 142-232, avgust 2008 Skopje

197

компјутерски софтвер и хардвер за праќање,
чување, менаџирање, интегрирање и пристап на
текст и звучни пораки преку телефон, електронска
пошта, пејџери, персонални дигитални асистенти,
и интерни и глобални компјутерски мрежи;
дигитални видео рекордери; сет-топ кутии (ste-top
boxes); кабелски телевизиски единици; хардвер
и софтвер за употреба во системите за кабелска
телевизија, вклучително дистрибуциски системи,
и комуникациски системи
кл. 16 - книги и прирачници што се однесуваат на
интерконектирање, менаџирање и работење на
локална и широко опсежна мрежа; компјутерски
прирачници
за
компјутерско
вмрежување;
печатени инструкциски материјали, имено книги,
прирачници, водичи, тест материјали, и магазини
во областа на мрежни комуникации, менаџирање,
работење и употреба на локална, широко опсежна и
глобална мрежа, и кабелски телевизиски системи;
технички прирачници; пакувања; етикети
кл. 36 - финансиски услуги во врска со
закупување или набавка на компјутерски хардвер
и компјутерски софтвер

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - eлектрични и научни апарати; компјутерски
хардвер и софтвер за интерконектирање,
менаџирање, обазбедување и работење на
локални и широко опсежни мрежи и телефонски
системи; телефони, телефонски слушалки;
електронски комуникациски уреди, имено,
персонални дигитални асистенти, пејџери, и
мобилни телефони; безжични комуникациски
уреди, имено, безжични хардвер и софтвер за
локална мрежа (LAN) за трансмисија на звук,
податоци, аудио, и видео; софтвер за процесирање
на повици за трансмисија на податоци, видео, и
звучен сообраќај; даунлодабилни инструкциски
материјали, имено, прирачници, водачи, тест
материјали, и магазини во областа на мрежни
комуникации и менаџирање, работење и користење
локални, широки и глобални мрежи, и кабелски
телевизиски системи; телевизори; стереа; DVD
плеери; СD|плеери; електроника за потрошувачка;
рутери; уред за проток на податоци помеѓу
различни мрежи (gateway); свичери; проширувачи
на опсегот на мрежен пристап; интернет видео
камери; принт сервери; комуникациски терминали
вклучително компјутерски хардвер и/или софтвер
за обезбедување видео, аудио, податоци, видео
игри, и телефонски комуникации и/или трансмисии;
уреди за мрежно складирање, што содржат
компјутерски хардвер и/или софтвер; интерфејси
за интерконектирање компјутери, проектори,
стерео системи, конзоли за играње, домашни
апарати и/или други електронски уреди; уреди за
снимање, организирање, пренесување, и преглед
на аудио фајлови; компјутерски хардвер; мрежни
интерфејс картички;  мрежни  кабли;  компјутерски
мрежни  адаптери;  еервери; компјутерски хардвер
кој содржи мрежна 6езбедносна функционалност,
вклучително firewall, дата енкрипција, и/или
интеркорисно со мрежни безбедносни протоколи;
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кл. 38 - телекомуникациски услуги; он-лајн услуги,
имено, обезбедување информации преку локална
и глобална компјутерска мрежа во областа на
телекомуникациите и телефонијата; емитување
програми преку компјутерски мрежи; обезбедување
телефонски конференциски услуги; обезбедување
видео конференциски услуги; услуги поврзани
со електронски говорни пораки, имено, снимање
и субсеквентна трансмисија на говорни пораки;
обезбедување телекомуникациски услуги, имено,
веб конференциски услуги; телефонски услуги
кл. 41 - он-лајн услуги, имено, обезбедување
информации преку компјутерски мрежи во областа
на |компјутерско вмрежување; образовни услуги,
имено, конференции, курсеви за обука, тестирање,
работилници, и дистрибуирање на материјали
за курсеви поврзани со истите, сите од областа
на компјутерско вмрежување, широко опсежни
мрежи, компјутерски системи, телекомуникациски
системи, IP телефонија, кабелски телевизиски
системи, обезбедување и складирање
кл. 42 - услуги за поддршка на потрошувачите
поврзани со компјутерски хардвер    и    софтвер    за    
употреба    во    интерконектирање, менаџирање  
и  работење локални  и  широкоопсежни мрежи,
имено компјутерски мрежен дизајн, компјутерски
консултациски услуги, ажурирање на компјутерски    
софтвер, анализи на компјутерски системи,
кабелски телевизиски системи, и инженерски  
услуги;   обезбедување технички консултации
во врска со компјутерски хардвер,компјутерски
софтвер,
компјутерска
мрежна
опрема,
телефонски системи, телекомуникациска опрема,
IP телефонија, и телекомуникациски системи,
компјутерски мрежен дизајн, складирачки дизајн,
безбедност на мрежи, и звучни и безжични
комуникации; обезбедувач на апликациски услуги
(ASP), имено, хостирање софтвер апликации
на други; компјутерски консалтинг услуги;
компјутерски мрежен дизајн за други; он-лајн
услуги, имено, обезбедување информации преку
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компјутерски мрежи во областа на компјутерски
мрежи,
компјутерски
системи,
кабелски
телевизиски системи, он-лајн комерција, технички
консултации и пребарувања, и системски
дизајн; обезбедувач на апликациски услуги
(ASP) истакнувајќи софтвер во полето на аудио
конференцирање, електронско допишување,
документно соработување, видео конференции, и
звучно и повикувачко процесирање; компјутерски
консалтинг
кл. 45 - он-лајн    услуги,    имено,    обезбедување    
информации преку компјутерски    мрежи    во  
областа  на  компјутерска  и мрежна безбедност;
мониторинг на компјутерски системи и компјутерски
мрежи за безбедносни цели
(111) 14344
(210) TM  2007/19

(151) 30/06/2008
(220) 05/01/2007
(181) 05/01/2017
(450) 31/08/2008

(732) CHI MEI CORPORATION
(a corporation incorporated under the laws of
Taiwan, R.O.C.)
No. 59-1, San Chia, San Chia Village,
Jen Te Hsiang, Tainan Hsien, TW
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - компјутери,    мал    компактен    портабл   
компјутер   (ноут  бук   компјутери), компјутерски
периферни
уреди,
компјутерски
мемории,
компјутерски тастатури, принтери за употреба
со компјутери, магнетски дискови, диск драјвери
за компјутери, оптички дата медиуми, оптички
дискови, магнетски дата медиуми, компјутерски
LCD монитори, компјутерски монитори, мayc
падови, електронски пенкала, скенери, VCDROM, DVD-ROM, снимен компјутерски софтвер,
снимени компјутерски програми, компјутерски
програми за играње, персонални дигитални
асистенти, конвертори од аналог во дигитал,
конвертори од дигитал во аналог, МПЗ плеери,
електронски џебни преведувачи; телевизиски
сетови, LCD телевизиски сетови, плазма
телевизиски сетови, дигитални телевизиски
сетови, телевизиски сетови со висока дефиниција,
телевизиски апарати, сетови за телевизиски
игри, апарати за забава приспособени за
употреба само со телевизиски ресивери, видео
екрани, радија, персонални стереа, звучници,
микрофони, слушалки, стерео сетови и звучници,
дигитални видео диск плеери и рекордери,
дигитален видео диск-читачи, дигитален видео
диск-читачи и пишувачи, дигитални видео диск
пишувачи, телевизиски ресивери, портабл
дигитални видео диск плеери, видео рекордери,

14344

дигитални видео рекордери, портабл медијални
плеери, флуоресцентни екрани, касетни плеери,
компакт диск плеери, хорни за звучници, музички
џубоксеви, компакт дискови, фонографски записи,
апарати за снимање звук, носачи за снимање
звук; телефони, мобилни телефони, портабл
телесфони, целуларни телефони, видео телефони,
телефонски апарати, радио пејџери, телефонски
жици; батерии, соларни батерии, батериски кутии,
полначи за батерии; картички со интегрирано коло;
антени; фотокопири, телепринтери; фотографски
проектори, проектори, LCD проектори, екрани за
проектирање; сателитски навигациски апарати;
анимирани филмови, осветлен кинематографски
филм, дискови за снимање звук, ленти за снимање
звук, анимирани филмови, видео рекордери,
видеоленти; електрични конектори, штекери,
утикачи, електрични спојници, покривачи за
електрични отвори; даунлодабилни електронски
публикации,
електронски
огласни
табли,
електронски етикети за производи, факсимил
машини, фотокопир машини, камери за снимање,
кинематографски камери, фотографски камери,
дигитални фото апарати, холограми; TFT LCD,
колор филтери, модули за безжични комуникациски
производи; електрични жици; електрични кабли;
плазма дисплеј панели; автомати за продавање;
машини за наплата; магнетски енкодери;
дијагностички апарати( не се за медицински
цели); оптички стакла; екрани за фотографирање;
оживување на кукли, (апарати за подучување),
аудиовизуелни апарати за подучување; кутии за
фотографски апарати  и инструменти; електрични
пегли; мегафони; агломери за мерење; текст
процесори
кл. 11 - апарати и инсталации за осветлување,
електрични ламби, апарати за осветлување за
возила, инсталации за осветлување за воздушни
возила, светлечки цевки за осветлување,
сигурносни ламби; приклучоци за бањи, санитарни
инсталации, седишта за тоалети, облоги за бањи,
водоинсталатерска опрема за купатила, кади за
купатила, инсталации за снабдување со вода,
инсталација за сауна во бањи, опрема за топол
воздух во бањи, апарати за лежалки за сончање,
греачи за бањи, електрични ќебиња ( не се за
медицинска намена); апарати за кондиционирање
на воздухот, инсталации за филтрирање на
воздухот, апарати и машини за прочистување на
воздухот, стерилизатори за воздух, гермицидни
ламби за прочистување на воздухот, електрични
вентилатори, сушачи на воздух, сушачи на
коса; аспиратори за кујни, електрични готвачи,
електрични машини за кафе, електрични апарати
з.а правење кафе со цедилка, електрични филтери
за кафе, тостери, микробранови печки; филтери
за вода за пиење; термофори; електрични сушачи
за алишта; фрижидери; замрзнувачи; контејнери
за ладење
(111) 14349
(210) TM  2007/20

(151) 30/06/2008
(220) 05/01/2007
(181) 05/01/2017
(450) 31/08/2008

Trgovski marki

Glasnik,

(732) YILDIZ HOLDING AS
Kisikli mah. Ferah cad. Cesme sok. No. 2-4 B.
Camlica, Uskudar, Istanbul, TR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

15/4,

str. 142-232, avgust 2008 Skopje
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(540)

ЗАН
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи

(591) светло и темно црвена, бела, црна, светло и темно
кафена, сива и златна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - чоколадни производи, производи и табли
обложени со чоколада, обланди, торти, бисквити,
слатки
(111) 14348

(151) 30/06/2008

(210) TM  2007/21

(220) 05/01/2007
(181) 05/01/2017

(111) 14352

(151) 30/06/2008

(210) TM  2007/27

(220) 10/01/2007
(181) 10/01/2017
(450) 31/08/2008

(732) Teijin Pharm Limited a corporation, organized and
existing under the laws of Japan, Manufactures
and Merchants, of
1-1 Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku,
Tokyo, JP
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

BON-ONE

(450) 31/08/2008
(732) YILDIZ HOLDING AS
Kisikli mah. Ferah cad. Cesme sok. No. 2-4 B.
Camlica, Uskudar, Istanbul, TR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати
(111) 14396

(151) 07/07/2008

(210) TM  2007/36

(220) 16/01/2007
(181) 16/01/2017
(450) 31/08/2008

(732) БРАЧЕТСКИ ДООЕЛ
Охридати Ф 5/1 6000 Охрид , MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(591) светло и темно црвена, бела, црна, светло и темно
кафена, златна и светло и темно окер

(540)

SARAVITA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - чоколадни производи, производи и табли
обложени со чоколада, обланди, торти, бисквити,
слатки
(111) 14356

(151) 30/06/2008

(210) TM  2007/22

(220) 05/01/2007
(181) 05/01/2017
(450) 31/08/2008

(732) BELUPO - LIJEKOVI I KOZMETIKA d.d.
Danica 5, 48000 Koprivnica, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

Trgovski marki

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - витамински препарати, диететски
намирници, лековити треви, лековити чаеви
кл. 30 - ѓумбир, екстракти и слад за употреба во
исхраната, жита (приправки од матична млеч за
исхрана на луѓето /не е за медицинска употреба/,
мед, медени слатки, мирудии ароматични,
пијалаци (ароми за пијалаци) различни од
етеричните масла, природни засладувачи,
прополис /производ на пчела/ за употреба на
луѓето, чај
кл. 31 - свежо овошје и зеленчук, семиња, билки,
корени за употреба во исхраната, растенија,
цветен прав

14396
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кл. 35 - објавување рекламни текстови, огласување
/рекламирање/, пазар /побарувачка на пазарот/,
рекламирање по пат на радио, рекламирање по
пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на
рекламни огласи), трговски дејности, увоз - извоз,
ширење рекламен материјал
(111) 14397

(510, 511)
кл. 12 - автомобили, моторни возила, камиони,
приколки (возила), спортски коли, автобуси,
(мотори), погонски механизми за копнени возила,  
приколки за живеење, покривки за возила, возила
за брза помош
кл. 37 - автомобили (одржување и поправка
на автомобили), сервисни станици, бензиски
станици за надополнување, чистење возила,
возила (подмачкување на возилата), корозија
(обработка за заштита од корозија), полирање
на возила, миење возила, гуми (вулканизација на
гуми)-поправка

(151) 07/07/2008

(210) TM  2007/37

(220) 16/01/2007
(181) 16/01/2017
(450) 31/08/2008

(732) БРАЧЕТСКИ ДООЕЛ
Охридати Ф 5/1 6000 Охрид , MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(151) 07/07/2008

(210) TM  2007/48

(220) 18/01/2007
(181) 18/01/2017
(450) 31/08/2008

PERGAMEL

(732) Hayat Kimya Sanayi Anonim Sirketi
Cobancesme Sanayi Caddesi No: 16,
Yenibosna, Istanbul, TR

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - витамински препарати, диететски
намирници, лековити треви, лековити чаеви
кл. 30 - ѓумбир, екстракти и слад за употреба во
исхраната, жита (приправки од жита), матична
млеч за исхрана на луѓето /не е за медицинска
употреба/, мед, медени слатки, мирудии
ароматични, пијалаци (ароми за пијалаци)
различни од етеричните масла, природни
засладувачи, прополис /производ на пчела/ за
употреба на луѓето, чај
кл. 31 - свежо овошје и зеленчук, семиња, билки,
корени за употреба во исхраната, растенија,
цветен прав
кл. 35 - објавување рекламни текстови, огласување
/рекламирање/, пазар /побарувачка на пазарот/,
рекламирање по пат на радио, рекламирање по
пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на
рекламни огласи), трговски дејности, увоз - извоз,
ширење рекламен материјал
(111) 14335
(210) TM  2007/44

(151) 23/06/2008
(220) 17/01/2007
(181) 17/01/2017
(450) 31/08/2008

(732) Great Wall Motor Company Limited
2266 Chaoyang South Street, Baoding,
Hebei 071000, CN
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална

14397

(111) 14376

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

PAPIA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - производи за белење и други производи
за перење алишта; препарати за чистење,
полирање, рибање и стружење; детергенти
(освен оние за индустриска и медицинска
употреба); сапуни; парфимерија, етерични масла,
козметика, шампони,   лосиони за коса; пасти за
заби, производи за нега на бебиња, особено кади
за бањање на бебињата, козметички креми за
доенчиња, шамичиња натопени со масло за нега
на кожа и шампони за деца; препарати за чистење
кожа во течна и цврста состојба
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитетски препарати за медицинска употреба;
хигиенски производи особено хигиенски прризвод
за излачување од телото вклучително и оние што
се користат за пациенти со инконтиненција и
менструација, особено, влошки, тампони, пелени,
гаќи; фластери за плускавици, фластери, завои,
материјали за завои за медицинска употреба;
диететски супстанции прилагодени за медицинска
употреба; храна за деца; материјали за превивање;
материјали за пломбирање заби и забни
отисоци; дезинфекциски средства; производи за
уништување животински штетници; фунгициди,
хербициди, отстранувачи на непријатни миризби
за соби, возила    и останати места, освежувачи
на воздух, дезодоранси освен оние за лична
употреба
кл. 16 - производи од хартија; хартиени шамичиња,
салвети и крпи; влажни шамичиња; тоалетни
хартии; перничиња и чамичиња за отстранување
шминка; пелени за еднократна употреба

Trgovski marki

Glasnik,

(111) 14399

(151) 07/07/2008

(210) TM  2007/49

(220) 18/01/2007

201

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

(450) 31/08/2008
(732) Трговско друштво за производство, трговија и
услуги „ЏОРДАНО” ДООЕЛ
ул. „Ванчо Питошевски” бр. 4, 6000 Охрид, MK

(540)

str. 142-232, avgust 2008 Skopje

мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол,
сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

(181) 18/01/2017

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

15/4,

кл. 41 - образовни   услуги;   подготвување настава;
забава; спортски и културни активности
(111) 14310

(151) 18/06/2008

(210) TM  2007/52

(220) 19/01/2007
(181) 19/01/2017

KADMO & HARMONY
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи

(450) 31/08/2008
(732) T.П. „Гранд Клуб”
с. Кадино 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

кл. 41 - образовни услуги, подготвување настава,
забава, спортски и културни активности
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремено сместување

GRAND CLUB
(551) индивидуална
(510, 511)

(111) 14382

(151) 07/07/2008

(210) TM  2007/50

(220) 19/01/2007

кл. 41 - услуги на дискотеки, услуги на клубови
(забава или одгледување), клубови за средби,
дружење, разонода

(181) 19/01/2017

кл. 43 - сместување (резервирање привремено
сместување), услуги на барови, ноќни клубови,
кантини, снабдување со храна и пијалаци, мотели,
изнајмување на простории за средби, ресторани,
снек-барови, туристичко сместување

(450) 31/08/2008
(732) The Coca-Cola Company
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, US
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(111) 14311

(151) 18/06/2008

(210) TM  2007/53

(220) 19/01/2007
(181) 19/01/2017
(450) 31/08/2008

(591) црна, црвена и бела

(732) T.П. „Гранд Клуб”
с. Кадино 1000 Скопје, MK

(551) индивидуална

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

(510, 511)

(540)

кл. 9 - апарати    и    инструменти; научни, поморски,
геодетски,
фотографски,
кинематографски,
оптички, за вагање, за мерење, сигнализација,
контрола (инспекција), спасување и настава;
апарати и инструменти за спроведување,
вклучување, трансформирање, акумулирање,
регулирање или контролирање на електрицитетот;
апарати за снимање, пренос и репродукција на звук
или слика, магнетски носачи на податоци, дискови
за снимање, автоматски машини и механизми
за апаратите што се активираат со монети или
жетони, регистар каси, машини за сметање и
опрема за обработка на податоци и компјутери,
апарати за гаснење пожар
кл. 30 - кафе,  чај,  какао,  шеќер,  ориз,  тапиока,  
саго,   замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед;

Trgovski marki

(591) бела, црна, портокалова, светло и темно сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 - услуги на дискотеки, услуги на клубови
(забава или одгледување), клубови за средби,
дружење, разонода
кл. 43 - сместување (резервирање привремено
сместување), услуги на барови, ноќни клубови,
кантини, снабдување со храна и пијалаци, мотели,
изнајмување на простории за средби, ресторани,
снек-барови, туристичко сместување

14311
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(111) 14362

(151) 04/07/2008

(210) TM  2007/58

(220) 23/01/2007

обработка на податоци и компјутери; лиценцирање
на правата на индустриска сопственост;
лиценцирање на софтверот; студии на техничките
проектирања и услуги на планирање поврзани со
опрема за телекомуникациски услуги и дизајн;
индустриска анализа и истражувачки услуги

(181) 23/01/2017
(450) 31/08/2008
(732) Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140, D-53113 Bonn, DE
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

T-MOBILE BASIX
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - електрични, електронски, оптички апарати
и инструменти, како и апарати и инструменти за
мерење, сигнализација, контрола и обука; апарати
за снимање, пренос, обработка и репродукција на
звук, слика или податоци во електронски формат
(се додека е вклучено во класата 9); носачи на
податоци што се задвижуваат машински, особено
магнетски, електрични и оптички носачи за
снимање, репродукција, пренос и обработка на
звук, слики или податоци; автомати и механизми за
автоматски уреди што се задвижуваат со претходно
уфрлање на парички; опрема и компјутери за
обработка на податоци; компјутерски програми
(зачувани), компјутерски софтвер (зачуван)
кл. 16 - печатарски производи, посебно
одбележани и/или одпечатени карти од картон
или пластика; материјали за учење и инструкции
(освен апарати); фотографии; канцелариски
прибор (освен мебел)
кл. 35 - огласување и деловно управување;
собирање, систематизација и економска анализа
на податоци и информации во компјутерските бази
на податоци; деловна администрација; услуги
на малопродажба врзани за телекомуникација
и опрема за пренос на податоци; услуги на
малопродажба, исто така преку интернет и
останати комуникациски мрежи во подрачјето на
забава и комуникации, посебно со аудио, видео
и останати мултимедијални содржини; како и со
софтверот

(111) 14214

кл. 42 - компјутерско програмирање; развој,
одржување и обновување на софтвер на база на
податоци, услуги на база на податоци, особено
овозможување и изнајмување пристапно време
до базите на податоци, изнајмување опрема за

14362

(220) 23/01/2007
(181) 23/01/2017
(450) 31/08/2008

(732) PODRAVKA prehrambena industrija d.d.
Ante Starcevica 32, HR-48000 Koprivnica, HR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

BIGI
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - храна за доенчиња; диететски производи за
медицинска потреба
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки, конзервирано, сушено и варено
овошје и зеленчук; желе, џемови, компоти, јајца,
млеко и млечни производи; масла и масти за
јадење
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, колач, слатки, бонбони, сладолед; мед,
сируп од меласа; квасец, прашок за печење, сол,
сенф, оцет, сосови (како мирудии); мраз
(111) 14389

(151) 07/07/2008

(210) TM  2007/91

(220) 01/02/2007
(181) 01/02/2017
(450) 31/08/2008

(732) GALENIKA a.d.
Batajnicki drum b.b.Zemun 11000 Beograd, YU
(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
ул.’’М.Х.Јасмин’’  52V-1/6, 1000, Скопје
(540)

кл. 36 - финансиски услуги, парични работи, услуги
на управување со недвижности
кл. 38 - телекомуникации; управување и
изнајмување телекомуникациска опрема, посебно
радио и телевизија; собирање и преземање
вести; собирање и преземање податоци, посебно
пренос на податоци во комуникација, податоци и
компјутерски мрежи, овозможување на достапно
време до податоците во комуникацијата,
податоците и компјутерски мрежи

(151) 22/05/2008

(210) TM  2007/60

GALEPSIN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за  дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди

Trgovski marki

Glasnik,

(111) 14390

(151) 07/07/2008

(210) TM  2007/95

(220) 02/02/2007

(540)

КРУЖКА И БОЧКА

кл. 5 - фармацевтски производи, кардиоваскуларни
лекови
(111) 14391

(151) 07/07/2008

(210) TM  2007/113

(220) 05/02/2007
(181) 05/02/2017
(450) 31/08/2008

(732) The Coca-Cola Company
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, US
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз,тапиока, саго,
замена за кафе; брашно и производи од жита,
леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед,
меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф;
оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

KRUSHKA & BOCHKA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед;
мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол,
сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

кл. 32 - пива минерални и газирани води и останати
безалкохолни пијалаци; овошни пијалаци и овошни
сокови; безалкохолни ферментирани напивки;
сирупи и останати препарати за производство на
напивки
(111) 14357

(151) 30/06/2008

(210) TM  2007/97

(220) 02/02/2007

кл. 32 - пива минерални и газирани води и останати
безалкохолни пијалаци; напивки на база на хмељ;
овошни пијалаци и овошни сокови; сирупи и
останати препарати за производство на напивки

(181) 02/02/2017
(450) 31/08/2008
(732) BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d
Danica 5, 48000 Koprivnica, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

PINOX

(111) 14339

(151) 30/06/2008

(210) TM  2007/114

(220) 05/02/2007
(181) 05/02/2017
(450) 31/08/2008

(732) Mobile Telecommunications Company (KSC)
Shuweikh Residential, Block B6, Airport Street,
Building 80023, KW
(740) Бајалски Димитар, адвокат
Ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр. 72/1-1 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

ZAIN

кл. 5 - фармацевтски производи, кардиоваскуларни
лекови
(111) 14346

(151) 30/06/2008

(210) TM  2007/99

(220) 02/02/2007
(181) 02/02/2017
(450) 31/08/2008

(732) BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d
Danica 5, 48000 Koprivnica, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

ZARACET
Trgovski marki

203

(510, 511)

(450) 31/08/2008

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

str. 142-232, avgust 2008 Skopje

(551) индивидуална

(181) 02/02/2017
(732) The Coca-Cola Company
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, US

15/4,

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - мобилни телефони, радио телефони,
електронски организатори и слична допопнителна
опрема за горенаведените производи, имено,
слушалки, микрофони, звучници, преносни торби
и штипки за на по]ас; комп]утерски софтвер и
програми што се користат за пренесување или
репродукција или примање на звук, слики, видео
или податоци преку тепекомуникациска мрежа
или систем помеѓу терминали и за подобрување
и олеснување на употребата и пристапот
до компјутерските мрежи и телефонските
мрежи; компјутерски софтвер за употреба во

14339

204 Glasnik, 15/4, str. 142-232, avgust 2008 Skopje

управувањето со бази на податоци за општа
употреба; компјутерски софтвер за интернет
трговија за да му се овозможи на корисникот да
прави нарачки и да врши плаќање на полето на
влектронските деловни трансакции преку глобална
компјутерска мрежа или телекомуникациска
мрежа; компјутерски софтвер за обука и поддршка
на производи за компјутери и мобилни телефони
на полето на комуникациите; компјутерски
софтвер за игри за мобилни телефонски
слушалки; компјутерски софтвер и програми
што прикажуваат музика, филмови, анимации,
електронски книги; компјутерски софтвер за
дистрибуција на информации и интерактивен
мултимедиум содржина што содржи текст,
слики, видео и звук за корисиици  во областа на
комуникациите; компјутерски софтвер и програми
за управувањето и работењето на безжичните
телекомуникациски уреди; компјутерски софтвер
за пристап, пребарување, составување и
спасување информации и податоци од глобалните
компјутерски мрежи, и за пребарување и
навигација преку веб страници на споменатите
мрежи; компјутерски софтвер за испраќање и
примање кратки пораки и електронска пошта и
за филтрирање на информации од податоците;
аналогни и дигитални радио трансивери и
ресивери за податоци, глас, слики и видео
комуникација; електронски софтвер за игри за
мобилни телефонски слушалки; апарати, имено
фотоапарати, дигитални апарати, кинокамери,
видеокамери; системи и апарати за електронски
трансакции на пари, имено смарт картички,
читачи на смарт картички; дигитрони; картички
за комуникациски цели, сите за употреба    со
комуникациските апарати; глобални уреди    за
позиционирање
кл. 38 - телекомуникациски услуги
(111) 14358
(210) TM  2007/116

(151)
(220)
(181)
(450)

02/07/2008
06/02/2007
06/02/2017
31/08/2008

(732) ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju,
trgovinu i usluge
ul. Marijana Cavica br.1, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(591) бела, жолта, светло и темно зелена, жолто зелена,
кафена, црна и сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - масло од маслинки и сончоглед
(111) 14302
(210) TM  2007/151

(151) 17/06/2008
(220) 14/02/2007
(181) 14/02/2017
(450) 31/08/2008

(732) Dr. THEISS Naturwaren GmbH
Michelinstr. 10 66424 Homburg, DE
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

(732) Д.Т.Т.У. „ФОРТИС КОМЕРЦ”
с. Студеничани, MK

DR. THEISS GEROVITAL

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

(591) црвена, црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11 - апарати за осветлување, греење,
производство на пареа, варење, ладење, сушење,
вентилација
(111) 14367

(151) 07/07/2008

(210) TM  2007/119

(220) 06/02/2007
(181) 06/02/2017
(450) 31/08/2008

14358

кл. 5 - фармацевтски препарати и супстанции;
хранливи адитиви за медицински цели; медицински
здравстсвен тоник; витамински препарати
вклучително капсули за убавина; природни
и хомеопатични    производи и супстанции за
медицински цели; препарати за грижа на здравјето;
хранливи супстанции и препрати за јадење;
супстанции и хранливи адитиви за медицинска
и/ил тераписка цел; диететски супстанции што
се користат во медицината; медицински залихи и
адитиви за храна и пијалаци
кл. 29 - диететска храна или залихи на храна за
немедицинска употреба на база на бело јајце,
масти, масни киселини, со дополнети витамини,
минерали, бележани елементи било индивидуално
или комбинирано, вклучено во оваа класа

Trgovski marki

Glasnik,

кл. 30 - диететски супстанци или залихи за
немедицинска употреба,   главно   со   содржина
на  карбохидрати  и ткиво, исто   со   дополнети   
витамини, минерали и бележани елементи било   
индивидуално или комбинирано, вклучено во
оваа класа
(111) 14308

(151) 17/06/2008

(210) TM  2007/152

(220) 14/02/2007

15/4,

str. 142-232, avgust 2008 Skopje

205

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати и супстанции
(111) 14327

(151) 25/06/2008

(210) TM  2007/158

(220) 15/02/2007
(181) 15/02/2017
(450) 31/08/2008

(181) 14/02/2017

(300) 005267935  21/08/2006  EC

(450) 31/08/2008

(732) SB Pharmco Puerto Rico Inc.
The Prentice
Hall Corp. System c/o FGR
Corporate Services, Inc, BBV Tower, 8th floor 254
Munoz Rivera Avenue, San Juan 00918, PR

(732) Dr. THEISS Naturwaren GmbH
Michelinstr. 10 66424 Homburg, DE
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

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

DR. THEISS MULTIVITAMOL

АVANDASTAT
(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати и супстанции;
хранливи адитиви за медицински цели; медицински
здравтсвен
тоник;
витамински
препарати
вклучително капсули за убавина; природни
и хомеопатски производи    и супстанции за
медицински цели; препарати за грижа на здравјето;
хранливи супстанции и препрати за јадење;
супстанции и хранливи адитиви за медицинска
и/или терапевстки цел; диететски супстанции што
се користат во медицината; медицински залихи и
адитиви за храна и пијалаци
кл. 29 - диететска храна или залихи на храна за
немедицинска употреба на база на бело јајце,
масти, масни киселини, со дополнети витамини,
минерали, бележани елементи било индивидуално
или комбинирано, вклучено во оваа класа
кл. 30 - диететски супстанци или залихи за
немедицинска употреба,   главно   со   содржина
на   карбохидрати   и ткиво,   дополнети со   
витамини, минерали и бележани елементи било
индивидуално      или комбинирано, вклучено во
оваа класа
(111) 14326

(151) 25/06/2008

(210) TM  2007/157

(220) 15/02/2007

кл. 5 - фармацевтски препарати и супстанции
(111) 14324
(210) TM  2007/159

(732) SB Pharmco Puerto Rico Inc.
The Prentice Hall Corp. System c/o FGR Corporate
Services, Inc, BBV Tower, 8th floor 254 Munoz
Rivera Avenue, San Juan 00918, PR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје

(220) 15/02/2007
(181) 15/02/2017
(450) 31/08/2008

(300) 005268024  21/08/2006  EC
(732) SB Pharmco Puerto Rico Inc.
The Prentice
Hall Corp. System c/o FGR
Corporate Services, Inc, BBV Tower, 8th floor 254
Munoz Rivera Avenue, San Juan 00918, PR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

AVANDASTATIN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати и супстанции
(111) 14398
(210) TM  2007/165

(151) 07/07/2008
(220) 19/02/2007
(181) 19/02/2017

(181) 15/02/2017
(450) 31/08/2008

(151) 20/06/2008

(450) 31/08/2008
(732) C-FOOD INTERNATIONAL SALL CLEMENCEAU
STREET, TAJER BUILDING
4th FLOOR BEIRUT P.O. BOX 11-7135 , LB
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(540)

AVANDACHOL
Trgovski marki

14398

206 Glasnik, 15/4, str. 142-232, avgust 2008 Skopje

(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 29 - беломесна туна во масло, беломесна
туна во вода, беломесна туна во масло со чили,
беломесна туна во масло со кари, нискокалорична
туна во масло, ниско калорична туна во вода,
снегулки од туна во масло, снегулки од туна во
вода, сардини во масло, сардини во масло со
чили
(111) 14379

(151) 07/07/2008

(210) TM  2007/167

(220) 20/02/2007

GLAD
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - пластичен материјал за завиткување,
пластични кеси
кл. 21 - мали алатки и контејнери за домаќинството
и кујнска употреба

(181) 20/02/2017

(111) 14385

(151) 07/07/2008

(450) 31/08/2008

(210) TM  2007/171

(220) 21/02/2007
(181) 21/02/2017

(300) 005327317  20/09/2006  EC
(732) Stafford-Miller (Ireland) Limited
Clocherane, Youghal Road, Dungarvan, Co.
Waterford, IE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(450) 31/08/2008
(732) The Coca-Cola Company,
One Coca-Cola PLaza
Atlanta, Georgia 30313, US
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(591) црна, бела, сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - немедицински тоалетни препарати,
препарати за нега на забите, препарати за
плакнење на устата и освежувачи на    здивот;
препарати за орална нега, гелови за заби,
препарати за белење, препарати за полирање на
забите, препарати и акцелератори за белење на
забите, препарати за отстранување козметички
дамки
кл. 5 - медицински производи за орална нега,
медицински препарати за полирање на забите,
медицински препарати за белење на забите,
медицински средства за плакнење на устата,
медицински средства за белење
кл. 21 - четки за заби, чепкалки, конец за
чистење заби, четки и сунѓери, нивни држачи и
апликатори
(111) 14319
(210) TM  2007/168

(151) 20/06/2008
(220) 20/02/2007
(181) 20/02/2017
(450) 31/08/2008

(732) The Glad Products Company
1221 Broadway, OAKLAND, California 94612, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје

14379

(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед;
мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол,
сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз
кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
(111) 14380
(210) TM  2007/172

(151) 07/07/2008
(220) 22/02/2007
(181) 22/02/2017
(450) 31/08/2008

Trgovski marki

Glasnik,

15/4,

str. 142-232, avgust 2008 Skopje
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(732) ПРОМОВЕНС ДООЕЛ експорт-импрот Скопје
ул. Васил Ѓоргов бр. 29/2-45 Скопје, MK

(732) РЕПУБЛИКА ДООЕЛ Скопје
ул. Иван Милутиновиќ бр. 10, 1000 Скопје, MK

(540)

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

SKOPJE DAWN

(540)

(551) индивидуална

WHERE OTHERS STOP

(510, 511)
кл. 35 - мониторинг на медиуми и дистрибуција на
исечоци

(551) индивидуална

кл. 41 - преведување

(510, 511)

(111) 14360

кл. 16 - весници, печатени изданија, печатарски
производи, публикации, брошури, фотографии,
разгледници, известување, книги, календари,
обвивки (хартиени производи), нотеси за
вметнување, нацрти, ознаки (натписи) од хартија,
папки за документи, плакати (постери)

(151) 04/07/2008

(210) TM  2007/173

(220) 22/02/2007
(181) 22/02/2017
(450) 31/08/2008

кл. 35 - објавување рекламни текстови, огласување
(рекламирање), изнајмување рекламен простор,
јавно мислење (испитување на јавното мислење),
објавување
јавни
текстови,
пропагандни
дејности, рекламна хроника, рекламирање по
пат на радио, рекламирање по пат на телевизија,
рекламна документација (уредување на рекламна
документација), рекламни агенции, ширење
рекламен материјал (трактати, проспекти,
печатени примероци), изложби (организирање
изложби) во комерцијални или рекламни цели,
пропагандни дејности, проучување на пазарот
(маркетинг)

(732) ПРОМОВЕНС ДООЕЛ експорт-импрот Скопје
ул. Васил Ѓоргов бр. 29/2-45 Скопје, MK
(540)

SKOPJE DIEM
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - мониторинг на медиуми и дистрибуција на
исечоци
кл. 41 - преведување
(111) 14303
(210) TM  2007/183

кл. 38 - организирање и емитување телевизиски
емисии, кабелска телевизија, комуникација,
пораки (пренос на пораки од една на друга
личност), новинарски агенции, подвижна радио
телевизија, упатства за телекомуникации

(151) 17/06/2008
(220) 26/02/2007
(181) 26/02/2017
(450) 31/08/2008

(732) H. STERN COMERCIO E INDUSTRIA S.A.
RUA VISCONDE DE PIRAJA No. 490,
IPANEMA CITY AND STATE OF RIO DE JANEIRO,
BR
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

(111) 14307
(210) TM  2007/197

(151) 17/06/2008
(220) 02/03/2007
(181) 02/03/2017
(450) 31/08/2008

(732) MAT STAR LTD
BELMEKEN No.43 SOFIA 1618, BG
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 14 - благородни метали и нивните легури и
производи изработени од нив или преслечени со
нив, што не се опфатени со другите класи, накит,
бижутерија, скапоцени камења, хоролошки и
хронометриски инструменти; јувелирски артикли
и часовници
(111) 14320
(210) TM  2007/195

Trgovski marki

(151) 20/06/2008
(220) 01/03/2007
(181) 01/03/2017
(450) 31/08/2008

(591) бела, портокалова и темно сина(модра)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 - патики, обувки, спортски обувки, чевли,
спортски чевли

14307

208 Glasnik, 15/4, str. 142-232, avgust 2008 Skopje

(111) 14313

(151) 19/06/2008

(210) TM  2007/201

(220) 02/03/2007

(732) COLGATE - PALMOLIVE COMPANY
300 Park Avenue NEW YORK, N.Y.10022, US

(181) 02/03/2017

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје

(450) 31/08/2008

(540)

(732) А.Д. МАКПРОМЕТ- Штип
ул. Брегалничка бб. 2000 Штип, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

LADY SPEED STICK INVISIBLE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - дезодоранси, антиперспиранти и спрејови
за тело
(111) 14401

(151) 07/07/2008

(210) TM  2007/206

(220) 05/03/2007
(181) 05/03/2017
(450) 31/08/2008

(732) Dr Manfred Werner Buch
Waldrst. 10 D-93083 OBERTRAUBLING, DE
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

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

(540)

(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни
прерабртки, конзервирано, сушено и варено
овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца,
млеко и млечни производи, масла и масти за
јадење
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, замена за
кафе. брашно и производи од жита, леб, сладолед,
мед, меласа, квасец, прашок за печење, цол, ценф,
оцет, сосови (како мирудии), мирудии, мраз
кл. 35 - трговски дејности
кл. 43 -  услуги за подготвување храна и пијалаци,
печатарство
(111) 14407

(151) 07/07/2008

(210) TM  2007/203

(220) 05/03/2007
(181) 05/03/2017
(450) 31/08/2008

(732) COLGATE - PALMOLIVE COMPANY
300 Park Avenue NEW YORK, N.Y.10022, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

PALMOLIVE INVISIBLE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - дезодоранси, антиперспиранти и спрејови
за тело
(111) 14392
(210) TM  2007/204

(151) 07/07/2008
(220) 05/03/2007
(181) 05/03/2017
(450) 31/08/2008

14313

SUSTAINS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 19 - неметални градежни материјали, цврсти
неметални цевки за градба, асфалт црна смола
и битумен, неметални преносни констуркции,
споменици што не се од метал
кл. 20 - мебел, огледала, рамки за слики,
производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови
прачки, рогови коски, слонова коска, китови
коски, школки, килибар, седеф, морска пена и
замена на сите тие материјали, или од.пластика,
бамбус, восок (фигури од восок), врвки од тапи,
дрвени ленти, дрвени плочи, перници, покуќнина,
слама, трска за плетење, украсување (подвижни
предмети  за украсување) /декорација/, уметност
(уметнички предмети) од дрво, восок, гипс, мебел
од природни материјали
кл. 22 - јажиња, канапи, мрежи, шатори,
настрешници од платно, надворешни навлаки
за автомобили, едра, вреќи и торби кои не се
опфатени   со другите класи,   материјали   за  
полнење душеци (освен од гума или од пластични
материи), сурови текстилни влакнести материи,
амбалажа, јута, капок /билни влакна/, кокосови
влакна, морски алиги /материјал за полнење/,
овесни јажиња, памучни отпадоци за полнење,
пердуви, пердуви за полнење, предено, руно
/животински влакна/, свилени отпадоци за
полнење, суров лен, суров памук, сурова свила,
текстилни влакна, треви за полнење, производи
од природни материјали
кл. 28 - игри и играчки, производи за гимнастика
и спорт што не се опфатени со другите класи,
украси за елка, играчки од природни материјали
кл. 35 - огласување;   водење   на   работење;  
управување   со   работи; канцелариски работи,
водење дејност, консултации за водење

Trgovski marki

Glasnik,

дејности, дејности (професионални консултации),
советување за организирање и водење на
дејности, организирање изложби во комерцијални
или рекламни цели, испитување на   јавно
мислење, објавување на рекламни текстови,
обработка на текстови, рекламирање, проучување
на пазарот, анализа на производни цени,
промоција, пропагандни дејности, проучување на
пазарот /маркетинг/, распределба /дистрибуција
на примероци/, рекламирање по пат ма радио,
рекламирање по пат на телевизија, соопштувања
за дејноста, ширење рекламен материјал /трактати,
проспекти, печатени примероци/
кл. 39 - транспортни услуги; пакување и складирање
стока; организирање патувања, организирање
излети, превоз на патници
кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски и културни активности, академии
(обука), допишување (обучување по пат на
допишување), организирање изложби во културни
или воспитни цели, издавање книги, изнајмување
книги, организирање и водење конференции,
организирање и водење конгреси, објавување
текстови, практично обучување (демонстрирање),
организирање и водење разговори, организирање
и водење семинари, организирање и водење
симпозиуми
кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражувања
и планирања што се однесуваат на истите;
услуги за индустриски анализи и истражувања;
проектирање и развој на компјутерски хардвер
и
софтвер,
испитување
на
материјали,
испитување на текстил, истражување и развиток
на нови производи, контрола на квалитет,
кореспонденција, професионална ориентација,
стручни консултации
(111) 14309
(210) TM  2007/208

(151)
(220)
(181)
(450)

17/06/2008
05/03/2007
05/03/2017
31/08/2008

(300) 2006-087156   05/09/2006  JP
(732) Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3 CH-2000 Neuchatel, CH
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

15/4,

str. 142-232, avgust 2008 Skopje

209

(591) нијанси на сина и модра и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - тутун, хартија за цигари; артикли за
пушачи (со исклучок на такви кои се направени од
благородни метали); кибрити
(111) 14328
(210) TM  2007/209

(151)
(220)
(181)
(450)

20/06/2008
05/03/2007
05/03/2017
31/08/2008

(300) 2006-087157  05/09/2006  JP
(732) Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3 CH-2000 Neuchatel, CH
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

(591) нијанси на сина и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - тутун, хартија за цигари; артикли за
пушачи (со исклучок на такви што се направени
од благородни метали); кибрити
(111) 14325
(210) TM  2007/242

(151)
(220)
(181)
(450)

20/06/2008
15/03/2007
15/03/2017
31/08/2008

(732) Bayer Aktiengesellschaft
D-51368 Leverkusen, DE
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

MAKROLON
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 - хемиски производи за индустриски намени;
дисперзии особено за употреба како облоги
за пластични материи; пластики како сурови
материи
кл. 17 - пластични материи како полуготови
производи

Trgovski marki

14325

210 Glasnik, 15/4, str. 142-232, avgust 2008 Skopje

(111) 14301

чистење, полирање, триење и нагризување;
сапуни; парфимерија, етерични масла, козметички
производи, лосиони за коса, препарати за нега на
заби

(151) 17/06/2008

(210) TM  2007/243

(220) 15/03/2007
(181) 15/03/2017
(450) 31/08/2008

(732) MERCK & CO., Inc., a New Jersey corporation
One Merck Drive, P.O.Box 100,
Whitehouse Station, New Jersey, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

(111) 14337
(210) TM  2007/250

(220) 19/03/2007
(181) 19/03/2017
(450) 31/08/2008

(732) Друштво за производство, трговија и услуги
УНИ-КОМ 07 увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп
ул.Александар Македонски б.б., MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

SILGARD

(540)

(551) индивидуална

UNIK-OIL

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и препарати за вакцина
(111) 14318

(151) 19/06/2008

(210) TM  2007/245

(220) 15/03/2007

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 4 - индустриски масла и масти, мазива,
соединенија за собирање прав со навлажување
и врзување, горива(вклучително и течни горива за
мотори) материи за осветлување свеќи и фитили
за осветлување

(181) 15/03/2017
(450) 31/08/2008
(732) Wm. WRIGLEY Jr. Company
410 North Michigan Avenue, Chicago,
IL 60611, US
(740) Бајалски Димитар, адвокат
Ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр. 72/1-1 1000 Скопје

(111) 14364
(210) TM  2007/255

(151) 04/07/2008
(220) 20/03/2007
(181) 20/03/2017

(540)

(450) 31/08/2008
(732) The Prudential Insurance Company of America, a
New Jersey Corporation
751 Broad Street, Newark, New Jersey, US

WINTERFROST
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - слаткарски производи, гуми за џвакање,
гуми за џвакање од кои се прават балончиња,
бонбони и бонбони со вкус на нане
(111) 14377

(151) 07/07/2008

(210) TM  2007/247

(220) 16/03/2007

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

(181) 16/03/2017

(551) индивидуална

(450) 31/08/2008

(510, 511)

(732) UNILEVER N.V.
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

AXE SKIN CONTACT
(551) индивидуална
(510, 511)

14301

(151) 23/06/2008

кл. 3 - средства за белење и други супстанции,
сите за употреба при перење; препарати за

кл. 36 - осигурителни и финансиски услуги, имено
потпишување на осигурување, посреднички
услуги и агенциско работење во областа на
осигурувањето на животот, здравјето, имотот и
губење на животот, инвалидитет, долготрајна
нега и ануитети; услуги на пензиски фодови и
раководење со планирање на пензионирањето,
имено инвестирање во пензии и пензиски
фондови за други, и управување со пензиите
на работниците и плановите за пензионирање;
доверителско
посредување
во
меѓусебни
фондови и инвестирање од поединци, услуги
на распределба и инвестиции; советодавни и
услуги за раководење со инвестициите; услуги за
раководење со средствата; услуги за финансиско
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планирање; услуги за банкарско инвестирање;
услуги на комерцијално банкарство; посредувачки
услуги за инвестирање; услуги за посредување и
потпишување гаранции; услуги за посредување
и потпишување на промет со стоки; услуги на
кредитни картички и дебитни картички; услуги
на финансиско, даночно и имотно планирање;
обезбедување   финансиски, осигурителни и
информации за недвижности со посредство на
електронски средства; услуги на финансирање
на позајмици; услуги на финансирање по пат на
хипотека; позајмици гарантирани со недвижности;
консултативни услуги за инвестирање; брокерство
со недвижности, лизинг на недвижности и
услуги на менаџирање на недвижности; услуги
на инвестиции во недвижности; истражувачки
услуги во полето на финансиите, осигурување
и недвижности; управување, потпишување и
маркетинг што се однесуваат на инвестиции
во недвижности; раководење со инвестиции во
недвижности во име на трети лица, инвеститори;
услуги за посредување за добивање франшиза
(овластување) за недвижности
(111) 14366

(151) 04/07/2008

(210) TM  2007/256

(220) 21/03/2007
(181) 21/03/2017
(450) 31/08/2008

(732) ALDO GROUP INTERNATIONAL AG
Lindenstrasse 8 CH-6340 Baar , CH

15/4,
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(111) 14400

(151) 07/07/2008

(210) TM  2007/260

(220) 22/03/2007
(181) 22/03/2017
(450) 31/08/2008

(732) GlaxoSmithKline Biologicals S.A.
Rue de L’Institut 89, B-1330 Rixensart, BE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

GRIPTORIX
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - вакцини за употреба  кај човекот
(111) 14329
(210) TM  2007/261

(151) 20/06/2008
(220) 22/03/2007
(181) 22/03/2017
(450) 31/08/2008

(732) ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju,
trgovinu i usluge ZAGREB
ulica Marijana Cavica br. 1, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

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

ALDO
(551) индивидуална

(591) црна, бела, светло зелена, темно зелена и жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - тартар сос

(510, 511)
кл. 18 - торби за сите намени, имено рачни торби,
торби за на рамо, рачни овални торбички, патни
торби, торби за обувки и паричници
кл. 25 - машки, женски и детски обувки, имено
чевли; чизми, мокасини, чевли за одење, чевли
за трчање, атлетски чевли, сандали и влечки;
производи за нега на обувки и додатоци за
обувки; производи за нега на обувки, особено
боја за чевли, кожни и платнени чистачи за чевли
и заштитници, аеросол и не-аеросол, антилоп,
чистачи и заштитувачи за чевли, кожна облека,
аеросол заштитници; машка и женска облека,
имено, капути, џакети, елеци, шалови; ракавици,
капи и додатоци за облека; машки и женски кожни
и антилоп облека, имено капути, џакети, ремени,
ракавици; машки и женски модни додатоци, сите
опфатени со класата 25
кл. 35 - услуги на малопродажба и услуги на онлајн малопродажба на полето на машки и женски
обувки, додатоци за обувки, производи за нега на
обувки, облека, кожна облека, модни додатоци и
торби
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(111) 14321
(210) TM  2007/262

(151) 20/06/2008
(220) 22/03/2007
(181) 22/03/2017
(450) 31/08/2008

(732) ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju,
trgovinu i usluge ZAGREB
ulica Marijana Cavica br. 1, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(591) црна, бела, светло зелена, темно зелена, жолта и
сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - рен
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(111) 14331

(151) 23/06/2008

(210) TM  2007/265

(220) 26/03/2007

(540)

LADY SPEED STICK
24/7 FRESH & LIGHT

(181) 26/03/2017
(450) 31/08/2008
(732) Mars, Incorporated
6885 Elm Street, McLean,
Virginia 22101-3883, US

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - дезодоранси, антиперспирнти и спрејови за
тело

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

(111) 14413

(540)

(151) 08/07/2008

(210) TM  2007/272

(220) 27/03/2007

МАRKIES

(181) 27/03/2017
(450) 31/08/2008

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 31 - земјоделски, градинарски и шумски
продукти и зрна што не се вклучени во другите
класи; живи животни; свежо овошје и свеж
зеленчук; храна за животни и адитиви на храна за
животни; сипина коска; коски и работи за џвакање
што се јадат; легла за животни
(111) 14314

(151) 19/06/2008

(210) TM  2007/266

(220) 26/03/2007

(732) WYETH a Delaware corporation,
Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940-0874, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(181) 26/03/2017
(450) 31/08/2008
(732) Mars, Incorporated
6885 Elm Street, McLean,
Virginia 22101-3883, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

(591) црна, бела и сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати за превенција
и/или лекување на заболувања и нарушувања
на централниот нервен систем, невролошки
нарушувања, вазомоторни симптоми на менопауза,
состојба на вознемиреност, неуропатски болки,
фибромиалгија, уринарни пореметувања и
хронична болка

BISCROK
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 31 - земјоделски, градинарски и шумски
продукти и зрна што не се вклучени во други класи;
живи животни; свежо овошје и свеж зеленчук;
храна за животни и адитиви на храна за животни;
сипина коска; коски и работи за џвакање што се
јадат; легла за животни
(111) 14365

(151) 04/07/2008

(210) TM  2007/269

(220) 26/03/2007
(181) 26/03/2017
(450) 31/08/2008

(111) 14372

14331

(220) 02/04/2007
(181) 02/04/2017
(450) 31/08/2008

(732) ACTAVIS GROUP HF.
Reykjavikurvegur 78, Hafnarfjordur 220, IS
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

(732) COLGATE - PALMOLIVE COMPANY
300 Park Avenue NEW YORK, N.Y.10022, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје

(151) 07/07/2008

(210) TM  2007/289

SETALOFT
(551) индивидуална
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кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди

(111) 14373

(151) 07/07/2008

(210) TM  2007/290

(220) 02/04/2007
(181) 02/04/2017
(450) 31/08/2008

(732) ACTAVIS GROUP HF.
Reykjavikurvegur 78, Hafnarfjordur 220, IS
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

str. 142-232, avgust 2008 Skopje

кл. 10 - медицински, хируршки, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти, вештачки
екстремитети, очи и заби, ортопедски производи,
хируршки материјали за шиење
(111) 14395

(151) 07/07/2008

(210) TM  2007/315

(220) 10/04/2007
(181) 10/04/2017
(450) 31/08/2008

(732) COLGATE - PALMOLIVE COMPANY
300 Park Avenue NEW YORK, N.Y.10022, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

LILAC BREEZE

(540)

(551) индивидуална

RISON

(510, 511)
кл. 3 - течни средства за чистење

(551) индивидуална

(111) 14361

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди
кл. 10 - медицински, хируршки, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти, вештачки
екстремитети, очи и заби, ортопедски производи,
хируршки материјали за шиење
(111) 14374

(151) 07/07/2008

(210) TM  2007/291

(220) 02/04/2007
(181) 02/04/2017

(732) ACTAVIS GROUP HF.
Reykjavikurvegur 78, Hafnarfjordur 220, IS
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

RASOLTAN

(151) 04/07/2008

(210) TM  2007/316

(220) 11/04/2007
(181) 11/04/2017
(450) 31/08/2008

(732) ПЛОДОМАКС ДООЕЛ Скопје
Бул. Кузман Јосифовски Питу бб Скопје, MK
(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПJЕ  
бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8,
1000, Скопје
(540)

ВИНОЈУГ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 - алкохолни пијалаци (освен пиво)

(450) 31/08/2008

(111) 14393

(151) 07/07/2008

(210) TM  2007/323

(220) 13/04/2007
(181) 13/04/2017
(450) 31/08/2008

(732) DePuy, Inc.
a Delaware corporarion 700 Orthopaedic Drive
Warsaw Indiana 46581, , US

(551) индивидуална

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје

(510, 511)

(540)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
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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

(510, 511)

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

15/4,

SNP

14393
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(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 36 - осигурување; финансиски услуги

(510, 511)
кл. 10 - ортопедски плочи и ортопедски шрафови
што се користат при фиксација на скршени коски;
хируршки инструменти за употреба со ортопедски
плочи и ортопедски шрафови
(111) 14408

(151) 07/07/2008

(210) TM  2007/326

(220) 16/04/2007
(181) 16/04/2017
(450) 31/08/2008

(300) 77/142719  28/03/2007  US
(732) E.R. Squibb & Sons, L.L.C.
a Delaware Limited Liability Company
Lawrenceville-Princeton Road, Princeton,
New Jersey 08540, US

(111) 14375
(210) TM  2007/330

(151) 07/07/2008
(220) 18/04/2007
(181) 18/04/2017
(450) 31/08/2008

(732) FARINA MUHLEN G. M. B. H.
Emil-Mann- Gasse 1, 8074 Graz, AT
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

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

(591) сина, црвена и жолта
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) црна, сива и бела

кл. 30 - брашно и производи од жита, леб,
производи од тесто и слатки

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 10 - остоми уреди и направи, имено кеси,
направи
за
порабување,
околувратници,
потполнки, лепливи прстени, филтри, кожни
бариери, и делови и опрема за нив; уреди за
собирање   инконтинентни пациенти, имено,
контејнери аз дренажа, цевки, контролни адаптери
за дренажа и делови и опрема за нив; направи
за уринарна и фекална инконтиненција, имено
контејнери за дренажа, кеси, цевки, контролни
адаптери за дренажа и делови и опрема за нив

(111) 14312

(151) 19/06/2008

(210) TM  2007/372

(220) 04/05/2007
(181) 04/05/2017
(450) 31/08/2008

(732) Звонко Џокиќ
ул.”Борка Талевски” бр.12 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(111) 14402

(151) 07/07/2008

(210) TM  2007/329

(220) 18/04/2007

DAILY MAGIC MESSAGES

(181) 18/04/2017
(450) 31/08/2008
(732) WIENER STADTISCHE Versicherung AG Vienna
Insurance Group
Schottenring 30, 1010 Wien, AT

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 38 - електронска пошта, емитување
телевизиски програми, изнајмување апарати
за пренос на пораки, кабелска телевизија,
комуникации по пат на сметачки терминали,
подвижна радиотелефонија, пораки (пренос на
пораки), радиофонски врски, сметач (пренос на
пораки и слики со сметач), телефонски служби,
телефонски врски, телевизиски емисии, упатства
за телекомуникации

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

кл. 41 - академии (обука), разговори (организирање
и водење   разговори), објавување текстови
/текстови што не се рекламни/, разонода,
разонода (упатство за разонода), разонода по
пат на радио, разонода по пат на телевизија,
семинари (организирање и водење семинари),

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје

(551) индивидуална

14408
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слободно време (услуги врзани за исполнување на
слободното време), тонски снимки (изнајмување
тонски снимки)

кл. 34 - тутун, суров или преработен; производи
од тутун, вклучително пури, цигари, цигарилоси,
тутун за виткање сопствени цигари, тутун за луле,
тутун за џвакање, бурмут тутун, кретек цигари
(цигари направени од комплексна мешавина
на тутун, Syzygium aromaticum и „сос” за вкус);
замени за тутун (не за медицински потреби);
артикли за пушачи, вклучително хартија за цигари
и туби, филтри за цигари, бинлаци за тутун, кутии
за цигари и пепелници, лули, џебни направи за
виткање цигари, запалки; кибрити

(220) 14/05/2007

(111) 14270

(151) 23/05/2008

(181) 14/05/2017

(210) TM  2007/614

(220) 11/07/2007
(181) 11/07/2017

(450) 31/08/2008
(732) SINDAN S.R.L.
Bd. Michalache nr. 11 sector 1, Bukuresti, RO
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(450) 31/08/2008
(732) Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО and
Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
ул.Новопроектирана б.б. Кисела Вода Скопје,
MK and
ул. Новопроектирана б.б., MK

(540)

SINPLATIN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници. фунгициди,
хербициди
кл. 10 - медицински, хируршки, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти, вештачки
екстремитети, очи и заби, ортопедски производи,
хируршки материјали за шиење
(111) 14412

(151) 08/07/2008

(210) TM  2007/417

(220) 17/05/2007
(181) 17/05/2017
(450) 31/08/2008

(732) Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel, CH
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

215

(510, 511)

(151) 07/07/2008

(210) TM  2007/400

str. 142-232, avgust 2008 Skopje

(551) индивидуална

кл. 42 - видео ленти (снимање видео ленти),
изнајмување софтвери, изработка (концепирање)
на софтвери, клубови за средби, професионална
ориентација,
сметачи
(програмирање
на
сметачите), стручни консултации ( не се
однесуваат на водење на работите), толкување
на говорот на движењата, централна база на
податоци (изнајмување време за пристап до
базите на податоци)
(111) 14388

15/4,

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

(591) бела, темно црвена, зелена, сина, жолта
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - млеко и млечни производи
(111) 14268
(210) TM  2007/615

(151) 23/05/2008
(220) 11/07/2007
(181) 11/07/2017
(450) 31/08/2008

(732) Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
ул. Новопроектирана б.б., MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

Trgovski marki

14268
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(540)

(540)

(591) бела, светло кафена, жолта и сина

(591) светло кафена, бела, сина и жолта

(554) тродимензионална

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 29 - млеко и млечни производи
(111) 14267
(210) TM  2007/616

кл. 29 - млеко и млечни производи

(151) 23/05/2008

(111) 14251

(220) 11/07/2007

(210) TM  2007/618

(181) 11/07/2017

(151) 02/06/2008
(220) 11/07/2007
(181) 11/07/2017

(450) 31/08/2008

(450) 31/08/2008

(732) Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
ул. Новопроектирана б.б., MK

(732) Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
ул. Новопроектирана б.б., MK

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

(540)

(591) бела, кафена, сина и жолта

(551) индивидуална

(554) тродимензионална

(510, 511)
кл. 29 - млеко и млечни производи

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - млеко и млечни производи

(111) 14250

(151) 02/06/2008

(210) TM  2007/619

(220) 11/07/2007

(111) 14266

(151) 23/05/2008

(210) TM  2007/617

(220) 11/07/2007

(450) 31/08/2008

(181) 11/07/2017

(732) Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
ул. Новопроектирана б.б., MK

(450) 31/08/2008
(732) Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
ул. Новопроектирана б.б., MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(181) 11/07/2017

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална

14267

Trgovski marki

Glasnik,

(510, 511)
кл. 29 - млеко и млечни производи
(111) 14249
(210) TM  2007/622

(151) 02/06/2008
(220) 11/07/2007
(181) 11/07/2017

15/4,
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(732) Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
ул. Новопроектирана б.б., MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

(450) 31/08/2008
(732) Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
ул. Новопроектирана б.б., MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)
(591) бела, црна, сина, црвена,
портокалова и жолта

светло

кафена,

(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - млеко и млечни производи
(551) индивидуална
(510, 511)

(111) 14262

(151) 23/05/2008

(210) TM  2007/625

(220) 11/07/2007
(181) 11/07/2017

кл. 29 - млеко и млечни производи
(111) 14265

(151) 23/05/2008

(210) TM  2007/623

(220) 11/07/2007
(181) 11/07/2017
(450) 31/08/2008

(732) Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
ул. Новопроектирана б.б., MK

(450) 31/08/2008
(732) Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
ул. Новопроектирана б.б., MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

(591) бела, црна, кафена, сина, жолта и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - млеко и млечни производи
(591) црна, жолта, црвена, светло кафена и сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29  млеко и млечни производи
(111) 14263
(210) TM  2007/624

(151) 23/05/2008
(220) 11/07/2007
(181) 11/07/2017
(450) 31/08/2008

Trgovski marki

(111) 14261

(151) 23/05/2008

(210) TM  2007/626

(220) 11/07/2007
(181) 11/07/2017
(450) 31/08/2008

(732) Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
ул. Новопроектирана б.б., MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

14261
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(540)

(591) бела, црна, црвена, жолта, зелена, портокалова и  
сина
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - млеко и млечни производи
(111) 14257
(210) TM  2007/629

(510, 511)
кл. 29 - млеко и млечни производи
(111) 14260

(151) 23/05/2008

(210) TM  2007/627

(220) 11/07/2007
(181) 11/07/2017

(220) 11/07/2007
(181) 11/07/2017

(591) бела, црна, жолта, црвена, сина и портокалова
(551) индивидуална

(151) 23/05/2008

(450) 31/08/2008
(732) Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
ул. Новопроектирана б.б., MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

(450) 31/08/2008
(732) Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
ул. Новопроектирана б.б., MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

(591) бела, црна, жолта, сина, зелена, портокалова и
црвена
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - млеко и млечни производи

(591) бела, црна, жолта и сина

(111) 14256

(151) 23/05/2008

(210) TM  2007/630

(220) 11/07/2007
(181) 11/07/2017

(551) индивидуална

(450) 31/08/2008

(510, 511)
кл. 29 - млеко и млечни производи

(732) Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
ул. Новопроектирана б.б., MK

(111) 14259

(151) 23/05/2008

(210) TM  2007/628

(220) 11/07/2007

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(181) 11/07/2017

(540)

(450) 31/08/2008
(732) Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
ул. Новопроектирана б.б., MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

(591) бела, црвена, зелена, сина и жолта
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - млеко и млечни производи

14260

Trgovski marki

Glasnik,

15/4,

str. 142-232, avgust 2008 Skopje
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(111) 14255

(151) 23/05/2008

(111) 14253

(151) 22/05/2008

(210) TM  2007/631

(220) 11/07/2007

(210) TM  2007/633

(220) 11/07/2007

(181) 11/07/2017

(181) 11/07/2017

(450) 31/08/2008

(450) 31/08/2008

(732) Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
ул. Новопроектирана б.б., MK

(732) Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
ул. Новопроектирана б.б., MK

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

(540)

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

(554) тродимензионална

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 29 - млеко и млечни производи

(510, 511)
кл. 29 - млеко и млечни производи
(111) 14254
(210) TM  2007/632

(151) 23/05/2008

(111) 14252

(151) 22/05/2008

(210) TM  2007/638

(220) 11/07/2007

(220) 11/07/2007

(181) 11/07/2017

(181) 11/07/2017

(450) 31/08/2008

(450) 31/08/2008

(732) Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
ул. Новопроектирана б.б., MK

(732) Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
ул. Новопроектирана б.б., MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

(540)

(591) жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - млеко и млечни производи
(591) портокалова, бела, жолта, сина
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)

(111) 14248

(151) 22/05/2008

(210) TM  2007/639

(220) 11/07/2007
(181) 11/07/2017
(450) 31/08/2008

кл. 29 - млеко и млечни производи

Trgovski marki

14248
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(732) Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
ул. Новопроектирана б.б., MK

(540)

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

(591) жолта

(591) бела, црна, кафена, сина, црвена и жолта

(551) индивидуална

(554) тродимензионална

(510, 511)
кл. 29 - млеко и млечни производи
(111) 14247

(151) 22/05/2008

(210) TM  2007/640

(220) 11/07/2007
(181) 11/07/2017
(450) 31/08/2008

(732) Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
ул. Новопроектирана б.б., MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - млеко и млечни производи
(111) 14245
(210) TM  2007/643

(151) 22/05/2008
(220) 11/07/2007
(181) 11/07/2017
(450) 31/08/2008

(732) Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
ул. Новопроектирана б.б., MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

(591) жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - млеко и млечни производи
(111) 14246

(151) 22/05/2008

(210) TM  2007/642

(220) 11/07/2007
(181) 11/07/2017
(450) 31/08/2008

(732) Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
ул. Новопроектирана б.б., MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(591) бела, црна, сина, зелена, жолта, виолетова и
црвена
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - млеко и млечни производи
(111) 14244

(151) 22/05/2008

(210) TM  2007/644

(220) 11/07/2007
(181) 11/07/2017
(450) 31/08/2008

(732) Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
ул. Новопроектирана б.б., MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

14247

Trgovski marki

Glasnik,

(540)

15/4,
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(540)

(591) зелена, црна, жолта и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - млеко и млечни производи

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

(111) 14241

(510, 511)
кл. 29 - млеко и млечни производи

(210) TM  2007/647

(151) 22/05/2008
(220) 11/07/2007
(181) 11/07/2017

(111) 14243

(151) 22/05/2008

(450) 31/08/2008

(210) TM  2007/645

(220) 11/07/2007

(732) Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
ул. Новопроектирана б.б., MK

(181) 11/07/2017
(450) 31/08/2008
(732) Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
ул. Новопроектирана б.б., MK

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

(591) бела, црна, виолетова, сина, жолта и розева
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - млеко и млечни производи
(591) бела, црна, сина, жолта и црвена
(551) индивидуална

(111) 14240

(151) 22/05/2008

(210) TM  2007/648

(220) 11/07/2007
(181) 11/07/2017

(510, 511)
кл. 29 - млеко и млечни производи
(111) 14242

(151) 22/05/2008

(210) TM  2007/646

(220) 11/07/2007
(181) 11/07/2017
(450) 31/08/2008

(732) Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
ул. Новопроектирана б.б., MK

(450) 31/08/2008
(732) Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
ул. Новопроектирана б.б., MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

Trgovski marki
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(591) бела, црна, сина, жолта и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - млеко и млечни производи
(111) 14239
(210) TM  2007/649

(151) 22/05/2008

(732) Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
ул. Новопроектирана б.б., MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

(220) 11/07/2007
(181) 11/07/2017
(450) 31/08/2008

(732) Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
ул. Новопроектирана б.б., MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

(591) бела, сина и жолта
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - млеко и млечни производи

(591) розева, црвена, виолетова, жолта и црна

(111) 14236

(151) 22/05/2008

(210) TM  2007/652

(220) 11/07/2007

(551) индивидуална

(181) 11/07/2017

(510, 511)

(450) 31/08/2008

кл. 29 - млеко и млечни производи
(111) 14238

(151) 22/05/2008

(210) TM  2007/650

(220) 11/07/2007
(181) 11/07/2017
(450) 31/08/2008

(732) Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
ул. Новопроектирана б.б., MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

(732) Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
ул. Новопроектирана б.б., MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)
(591) бела, сина, црна, жолта, црвена и розова
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - млеко и млечни производи
(111) 14209
(591) бела, сина и жолта

(210) TM  2007/669

(554) тродимензионална

(151) 02/06/2008
(220) 13/07/2007
(181) 13/07/2017

(551) индивидуална

(450) 31/08/2008

(510, 511)
кл. 29 - млеко и млечни производи
(111) 14237

(151) 22/05/2008

(210) TM  2007/651

(220) 11/07/2007

(732) МЏ РОБИН ДОО
ул. Ленинградска бр. 6 1230 Гостивар, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

(181) 11/07/2017
(450) 31/08/2008

14239
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(510, 511)
кл. 9 - компакт дискови (аудио-видео); оптички
компакт дискови; оптички дискови; магнетни
дискови; преносливи електронски изданија
кл. 16 - брошури, книги, магазини (периодични)
кл. 41 - забава; продукција на радио и телевизиски
програми; продукција на шоу програми; продукција
на филм на видео лента; искористување на
он-лајн електронски изданија, не преносливи;
издавање на текстови различни од промотивни
текстови; телевизиска забава; пишување на
текстови различни од промотивни текстови

(591) бела, жолта, црвена, кафена и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - флипс со вкус на бифтек
(111) 14206
(210) TM  2007/911

(151) 02/06/2008
(220) 20/09/2007
(181) 20/09/2017
(450) 31/08/2008

(732) Друштво за производство и промет КАДИНО
ИНДУСТРИ ГРУП ДООЕЛ увоз-извоз
с. Кадино Илинден, 1000 Скопје, MK

(111) 14293

(151) 05/06/2008

(210) TM  2007/1022

(220) 25/10/2007
(181) 25/10/2017
(450) 31/08/2008

(732) МЕД ФОКУС ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје
бул Видое Смилевски Бато бр. 34/32
Скопје, MK
(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПJЕ  
бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8,
1000, Скопје
(540)

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)
(591) црвена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - брашно и производи од жита, леб,
производи од тесто и слатки, квасец
кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи
кл. 43 - услуги за подготвување храна
(111) 14292
(210) TM  2007/1020

(151) 05/06/2008
(220) 25/10/2007

кл. 9 - компакт дискови (аудио-видео); оптички
компакт дискови; оптички дискови; магнетни
дискови; преносливи електронски изданија
кл. 16 - брошури, книги, магазини (периодични)
кл. 41 - забава; продукција на радио и телевизиски
програми; продукција на шоу програми; продукција
на филм на видео лента; искористување на
он-лајн електронски изданија, не преносливи;
издавање на текстови различни од премотивни
текстови; телевизиска забава; пишување на
текстови различни од промотивни текстови

(181) 25/10/2017
(450) 31/08/2008
(732) МЕД ФОКУС ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје
бул Видое Смилевски Бато бр. 34/32
Скопје, MK
(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПJЕ  
бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8,
1000, Скопје
(540)

(591) црвена и бела
(551) индивидуална
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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)
kl. 1

(111)
14264
14325

kl. 2

14203
14204
14264

kl. 3

14217
14218
14220
14223
14264
14276
14279
14280
14290
14365
14376
14377
14379
14392
14395
14403
14407

kl. 4

14226
14264
14337

kl. 5

14202
14214
14215
14219
14229
14264
14274
14279
14280
14288
14289
14298
14299
14300
14301
14302
14305

Pregledi

(510)

    (111)
14308
14315
14324
14326
14327
14338
14346
14347
14352
14353
14356
14357
14372
14373
14374
14376
14379
14388
14389
14394
14396
14397
14400
14413

kl. 6

14226
14264

kl. 7

14264
14272
14332
14333

kl. 8

14264

kl. 9

14205
14207
14225
14231
14264
14272
14284
14292
14293
14297
14304

(510)

(111)
14306
14334
14336
14339
14340
14341
14344
14345
14350
14354
14355
14362
14363
14368
14369
14370
14371
14378
14381
14382
14383
14384
14410
14411

kl. 10

14202
14264
14338
14372
14373
14374
14388
14393
14408

kl. 11

14205
14207
14264
14272
14344
14358

kl. 12

14234
14264
14281
14330
Trgovski marki

Glasnik,

(510)

(111)
14335
14343

kl. 13

14264

kl. 14

15/4,

(510)
kl. 20

(111)
14264
14295
14401
14414

14230
14264
14303
14370
14381
14383
14384

kl. 21

14264
14319
14379
14409

kl. 22

14264
14401

kl. 15

14264

kl. 23

14264

kl. 16

14225
14231
14264
14275
14279
14280
14284
14292
14293
14294
14304
14306
14319
14320
14350
14362
14363
14368
14369
14370
14371
14376
14378
14381
14383
14384
14404
14405
14406
14409

kl. 24

14264

kl. 25

14235
14264
14281
14294
14295
14307
14366
14370
14409

kl. 26

14264
14295

kl. 17

14264
14325

kl. 18

14264
14366
14370
14409

kl. 19

14264
14401

Trgovski marki

kl. 27

14264

kl. 28

14264
14295
14370
14381
14383
14384
14401

kl. 29

14214
14236
14237
14238
14239
14240
14241
14242
14243
14244
14245
14246
14247
14248
14249
14250
14251

str. 142-232, avgust 2008 Skopje

(510)

(111)
14252
14253
14254
14255
14256
14257
14259
14260
14261
14262
14263
14264
14265
14266
14267
14268
14270
14274
14277
14302
14308
14313
14316
14317
14342
14367
14398

kl. 30

14206
14209
14210
14214
14222
14224
14227
14264
14274
14277
14296
14302
14308
14313
14317
14318
14321
14329
14347
14348
14349
14351
14375
14382
14385
14390
14391
14396
14397

225

Pregledi
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(510)

(111)
14409

kl. 31

14264
14274
14285
14296
14314
14317
14331
14396
14397

kl. 32

14222
14232
14233
14258
14264
14273
14274
14278
14282
14351
14382
14385
14390
14391

kl. 33

kl. 34

kl. 35

Pregledi

14264
14283
14351
14361

(510)

kl. 36

14201
14264
14286
14287
14309
14328
14412
14206
14208
14211
14212
14213
14221
14225
14226
14228
14230
14231
14264
14269
14274
14291
14295
14296
14304

kl. 37

(111)
14306
14313
14320
14322
14323
14359
14360
14362
14363
14366
14368
14369
14371
14378
14380
14381
14383
14384
14386
14396
14397
14399
14401
14404
14405
14406
14410
14411
14225
14231
14264
14269
14291
14350
14362
14363
14364
14368
14370
14371
14378
14381
14383
14384
14402
14410
14411
14264
14269
14281
14335
14370
14381
14383
14384

(510)
kl. 38

(111)
14231
14264
14297
14304
14306
14312
14320
14339
14345
14350
14354
14355
14362
14363
14368
14369
14370
14371
14381
14383
14384
14387
14410
14411

kl. 39

14226
14264
14269
14295
14401

kl. 40

14264

kl. 41

14225
14228
14231
14264
14271
14284
14291
14292
14293
14295
14304
14306
14310
14311
14312
14350
14360
14368
14369
14370
14371
14378
14380
14381
14382
Trgovski marki

Glasnik,

(510)

(111)
14383
14384
14387
14399
14401
14404
14405
14406

kl. 42

14225
14228
14231
14264
14269
14291
14304
14306
14312
14350
14362
14363
14368
14369
14370
14371
14378
14381
14383
14384
14401
14414

kl. 43

14206
14235
14264
14274
14310
14311
14313
14347
14399
14409

kl. 44

14202
14264

kl. 45

14228
14264
14350
14381
14383
14384

Trgovski marki

15/4,
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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

(732) ACTAVIS GROUP HF.
(111) 14372
(210) MK/T/ 2007/289
14373
MK/T/ 2007/290
14374
MK/T/ 2007/291
ALDO GROUP INTERNATIONAL AG
14366
MK/T/ 2007/256
AstraZeneca AB
14315

MK/T/ 2006/1113

AYGAZ ANONIM SIRKETI
14226
MK/T/ 2003/570

(111) 14392
14365
14395

(210) MK/T/ 2007/204
MK/T/ 2007/269
MK/T/ 2007/315

DePuy, Inc.
a Delaware corporarion
700 Orthopaedic Drive Warsaw
14393
MK/T/ 2007/323
Deutsche Telekom AG
14370
14231
14363
14362

MK/T/ 2006/345
MK/T/ 2006/881
MK/T/ 2006/1140
MK/T/ 2007/58

B/BRAUN Melsungen AG
14288
MK/T/ 2003/896
14289
MK/T/ 2003/897

Double A International Business Co., Ltd
14275
MK/T/ 2006/802

Bayer Aktiengesellschaft
14325
MK/T/ 2007/242

Dow AgroSciences LLC
14229

MK/T/ 2003/830

BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d
14357
MK/T/ 2007/97
14346
MK/T/ 2007/99
14356
MK/T/ 2007/22

DP Beverages Limited
14278

MK/T/ 2005/501

BONGRAIN S.A.
(a french Societe Anonyme
a directoire et conseil de surveillance)
14277
MK/T/ 2003/797

Dr Manfred Werner Buch
14401
MK/T/ 2007/206
Dr. THEISS Naturwaren GmbH
14302
MK/T/ 2007/151
14308
MK/T/ 2007/152

BRIGHTPOINT, INC.
(a corporation of the State of Delaware)
14269
MK/T/ 2004/339

E.R. Squibb & Sons, L.L.C.
a Delaware Limited Liability Company
14408
MK/T/ 2007/326

BSH Bosch und Siemens Hausgerate GmbH
14272
MK/T/ 2006/817

FARINA MUHLEN G. M. B. H.
14375
MK/T/ 2007/330

C-FOOD INTERNATIONAL SALL
CLEMENCEAU STREET, TAJER BUILDING
14398
MK/T/ 2007/165

FARMECO SOCIETE ANONYME
DERMOCOSMETICS
trading as FARMECO S.A.
14217
MK/T/ 2003/557

CHI MEI CORPORATION
(a corporation incorporated under
the laws of Taiwan, R.O.C.)
14344
MK/T/ 2007/19
Cisco Technology, Inc.,
(California corporation)
14350

MK/T/ 2007/1

COLGATE - PALMOLIVE COMPANY
14407
MK/T/ 2007/203
Pregledi

FEDERACION NACIONAL DE
CAFETEROS DE COLOMBIA
14409
MK/T/ 2006/1131
FRANCK Prehrambena industrija
dionicko drustvo - ZAGREB
14210
MK/T/ 2005/390
GALENIKA a.d.
14389

MK/T/ 2007/91
Trgovski marki

Glasnik,

(732) GENERAL MOTORS CORPORATION
a corporation organized and ezisting under
the laws of the State of Delaware
(111) 14330
(210) MK/T/ 2006/1176
GlaxoSmithKline Biologicals S.A.
14394
MK/T/ 2006/1137
14400
MK/T/ 2007/260
Great Wall Motor Company Limited
14343
MK/T/ 2006/17
14335
MK/T/ 2007/44
H. STERN COMERCIO E INDUSTRIA S.A.
14303
MK/T/ 2007/183
Hayat Kimya Sanayi Anonim Sirketi
14376
MK/T/ 2007/48
Hemofarm кoncern A.D.
farmaceutsko-hemijska industrija
14305
MK/T/ 2006/1112
IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC
14203
MK/T/ 2004/549
14204
MK/T/ 2004/550
INTERBRAND GROUP
14378

MK/T/ 2006/1097

IRENA ELEKTRIK DIS TICARET KOLL.
STI AHMET HANPOLAT VE ORTAGI
14205
MK/T/ 2005/81
14207
MK/T/ 2005/82

15/4,
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(732) MERCK & CO., Inc.,
a New Jersey corporation
(111) 14301
(210) MK/T/ 2007/243
MIP METRO Group
Intellectual Property GmbH & Co. KG
14264
MK/T/ 2004/239
Mobile Telecommunications Company (KSC)
14339
MK/T/ 2007/114
Motorola,Inc.,
a Delaware corporation
14345
14323
14322

MK/T/ 2006/299
MK/T/ 2006/1180
MK/T/ 2006/1181

N.T. Nouveau Tech Enterprises Ltd.
14223
MK/T/ 2003/558
Net2Phone, Inc.,
a corporation organized and existing under
the laws of the State of Delaware,  
14297
MK/T/ 2004/61
Philip Morris Products S.A.
14309
14328
14412

MK/T/ 2007/208
MK/T/ 2007/209
MK/T/ 2007/417

PODRAVKA prehrambena industrija d.d.
14214
MK/T/ 2007/60
SB Pharmco Puerto Rico Inc.
14326
MK/T/ 2007/157
14327
MK/T/ 2007/158
14324
MK/T/ 2007/159

LG Electronics Inc.
14341
14340

MK/T/ 2006/426
MK/T/ 2006/427

L’OREAL S.A.
14403

MK/T/ 2006/1138

Mars, Incorporated
14331
14314

SEBA DIS TICARET VE
NAKLIYAT ANONIM SIRKETI
14201
MK/T/ 2003/398

MK/T/ 2007/265
MK/T/ 2007/266

SINDAN S.R.L.
14388

MasterCard International Incorporated
(A Delaware corporation)
14410
MK/T/ 2006/1231
14411
MK/T/ 2006/1232

229

MK/T/ 2007/400

Societatea comerciala SINDAN S.R.L.
14338
MK/T/ 2006/1120
„SOFCAO” Ltd.
14347

MK/T/ 2006/99

MAT STAR LTD
14307

MK/T/ 2007/197

Medochemie Ltd.
14219

SPICE ENTERTAINMENT, INC.,
14387
MK/T/ 2005/869

MK/T/ 2006/1105

Spirits Product International Intellectual
Property B.V.
14282
MK/T/ 2005/1015
14283
MK/T/ 2005/1016
Pregledi

Trgovski marki
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(732) Stafford-Miller (Ireland) Limited
(111) 14379
(210) MK/T/ 2007/167
STAR FRUITS
(a French corporation)
14285

MK/T/ 2003/470

(111) 14371
14368
UNILEVER N.V.
14377

(210) MK/T/ 2006/113
MK/T/ 2006/118
MK/T/ 2007/247

STARBUCKS CORPORATION d/b/a
STARBUCKS COFFEE COMPANY
14235
MK/T/ 2005/89

Verizon Trademark Services LLC
14384
MK/T/ 2006/28
14383
MK/T/ 2006/29
14381
MK/T/ 2006/30

T.П. „Гранд Клуб”
14310
14311

MK/T/ 2007/52
MK/T/ 2007/53

WIENER STADTISCHE
Versicherung AG Vienna Insurance Group
14402
MK/T/ 2007/329

TBEA CO.,LTD
14336
14334

MK/T/ 2006/1243
MK/T/ 2006/1244

Teijin Pharm Limited a corporation,
organized and existing under the
laws of Japan, Manufactures and Merchants,
14352
MK/T/ 2007/27
The Coca-Cola Company
14382
14390
14391
14273
14385

MK/T/ 2007/50
MK/T/ 2007/95
MK/T/ 2007/113
MK/T/ 2006/373
MK/T/ 2007/171

The Glad Products Company
14319
MK/T/ 2007/168
THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY
14234
MK/T/ 2006/1018
The Persuaders, LLC,
a limited liability company of the
State of Delaware
14354
MK/T/ 2006/1149
14355
MK/T/ 2006/1150
The Procter & Gamble Company
14353
MK/T/ 2005/970
The Prudential Insurance
Company of America,
a New Jersey Corporation
14364
MK/T/ 2007/255
The Royal Bank of Scotland Group plc
14225
MK/T/ 2005/307
T-Mobile International AG&Co.KG
14304
MK/T/ 2006/102
14306
MK/T/ 2006/103
14369
MK/T/ 2006/110
Pregledi

Wilson Learning Worldwide Inc.
14284
MK/T/ 2003/452
Wm. WRIGLEY Jr. Company
14318
MK/T/ 2007/245
WYETH a Delaware corporation,
14413
MK/T/ 2007/272
YILDIZ HOLDING AS
14349
14348

MK/T/ 2007/20
MK/T/ 2007/21

ZHENGZHOU YUTONG GROUP CO., LTD
14333
MK/T/ 2006/1126
14332
MK/T/ 2006/1127
ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju,
trgovinu i usluge
14367
MK/T/ 2007/119
14329
MK/T/ 2007/261
14321
MK/T/ 2007/262
А.Д. МАКПРОМЕТ- Штип
14313
MK/T/ 2007/201
АЛЕКСПРОМ ДООЕЛ
ЕКСПОРТ- ИМПОРТ, СКОПЈЕ
14294
MK/T/ 2006/562
Борис ВИДЕСКИ
14405
14406
14404

MK/T/ 2006/308
MK/T/ 2006/309
MK/T/ 2006/310

БРАЧЕТСКИ ДООЕЛ
14396
14397

MK/T/ 2007/36
MK/T/ 2007/37

ВЕЛЕС ТАБАК АД Велес;
АГРОТАБАК ДООЕЛ Неготино and
Проф.Д-р АЦО ГИЧЕВ
14287
MK/T/ 2003/471
14286
MK/T/ 2003/472
Trgovski marki

Glasnik,

(732) ВИВАРТИА ИНДУСТРИСКО И ТРГОВСКО
ДРУШТВО ЗА ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ
И УСЛУГИ ЗА ИСПОРАКА С.А.
(111) 14274
(210) MK/T/ 2006/740
ВИЗБА ВАЛАНДОВО
14351

MK/T/ 2006/423

„ГРОСИСТ” ДООЕЛ Увоз-Извоз Струмица
14359
MK/T/ 2005/960
д.п.у. БЕБОФИТ Елизабета Љатко
Михаиловиќ ДООЕЛ у/и Скопје
14258
MK/T/ 2006/469

15/4,
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(111) 14248
14247
14246
14245
14244
14243
14242
14241
14240
14239
14238
14237
14236

(210) MK/T/ 2007/639
MK/T/ 2007/640
MK/T/ 2007/642
MK/T/ 2007/643
MK/T/ 2007/644
MK/T/ 2007/645
MK/T/ 2007/646
MK/T/ 2007/647
MK/T/ 2007/648
MK/T/ 2007/649
MK/T/ 2007/650
MK/T/ 2007/651
MK/T/ 2007/652

Д.Т.Т.У. „ФОРТИС КОМЕРЦ”
14358
MK/T/ 2007/116

Друштво за производство, промет и
услуги увоз-извоз ДОНИА ДОО
14296
MK/T/ 2005/696

ДПТУ ЕКСТРА МЕИН БОРИС ДООЕЛ
14386
MK/T/ 2006/1091

Друштво за производство, трговија и
услуги ЛОЗАР ПЕЛИСТЕРКА АД

Друштво за производство и промет
КАДИНО ИНДУСТРИ ГРУП ДООЕЛ
увоз-извоз
14206
MK/T/ 2007/911

14232
14233

Друштво за производство на мелнички,
пекарски и слаткарски производи,
промет на големо и мало и увоз-извоз
ЖИТО ЛУКС А.Д. Скопје
14224
MK/T/ 2006/843
14222
MK/T/ 2006/849
Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО and
Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
14270
MK/T/ 2007/614
Друштво за производство, промет и услуги
СВЕДМИЛК МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
14268
MK/T/ 2007/615
14267
MK/T/ 2007/616
14266
MK/T/ 2007/617
14251
MK/T/ 2007/618
14250
MK/T/ 2007/619
14249
MK/T/ 2007/622
14265
MK/T/ 2007/623
14263
MK/T/ 2007/624
14262
MK/T/ 2007/625
14261
MK/T/ 2007/626
14260
MK/T/ 2007/627
14259
MK/T/ 2007/628
14257
MK/T/ 2007/629
14256
MK/T/ 2007/630
14255
MK/T/ 2007/631
14254
MK/T/ 2007/632
14253
MK/T/ 2007/633
14252
MK/T/ 2007/638
Trgovski marki

231

MK/T/ 2006/1015
MK/T/ 2006/1016

Друштво за производство, трговија и
услуги МЕДИА ДОО експорт импорт Скопје
14276
MK/T/ 2003/784
14279
MK/T/ 2004/556
14280
MK/T/ 2004/557
Друштво за производство, трговија и
услуги МИРАНА Мирсинова Ана
експорт-импорт ДООЕЛ
14342
MK/T/ 2006/1148
Друштво за производство, трговија и
услуги УНИ-КОМ 07 увоз-извоз
ДООЕЛ Прилеп
14337
MK/T/ 2007/250
Друштво за производство, трговија,
угостителство и услуги
ДАРД КОЗМЕТИКС ДООЕЛ
експорт-импорт Скопје
14220
MK/T/ 2006/1107
Друштво за трговија и услуги
АУРЕА ДОО увоз-извоз Гостивар
14290
MK/T/ 2006/727
Друштво за трговија и услуги
МЕДИКАНОВА ДОО Скопје
14202
MK/T/ 2006/370
Друштво за услуги
ДЕКРА ВРАБОТУВАЊЕ ДООЕЛ Скопје
14228
MK/T/ 2006/768
Pregledi
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(732) Звонко Џокиќ
(111) 14312

(210) MK/T/ 2007/372

Златар „ЕРГОЛД”
14230

MK/T/ 2005/764

Јоле Глигориевски
14414

MK/T/ 2006/950

МЕД ФОКУС ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје
14292
MK/T/ 2007/1020
14293
MK/T/ 2007/1022
МЕККЕН-ЕРИКСОН ГРУП ДООЕЛ Скопје
(MCCANN-ERICKSON GRUP LTD Skopje)
14291
MK/T/ 2005/400
МЏ РОБИН ДОО
14209

(732) Трговско радиодифузно друштво
А1 ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Скопје
(111) 14271
(210) MK/T/ 2005/339
ФАРМАКОРП ДОО
14221
14208

MK/T/ 2006/560
MK/T/ 2006/561

ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА
ИНДУСТРИЈА „АЛКАЛОИД„ АД - Скопје
14215
MK/T/ 2005/185
Ф-ка за шеќер 4-ти Ноември АД Битола
14227
MK/T/ 2006/442

MK/T/ 2007/669

ОХИС ПРОИЗВОДСТВО ДООЕЛ, СКОПЈЕ
14218
MK/T/ 2006/1084
ПЕТРОВСКИ ИГОР
14295

MK/T/ 2004/500

ПЛОДОМАКС ДООЕЛ Скопје
14361
MK/T/ 2007/316
ПРЕХРАМБЕНА ИНДУСТРИЈА
„БЛАГОЈ ЃОРЕВ” АД
14317
MK/T/ 2006/1135
14316
MK/T/ 2006/1125
Приватна здравствена установа
Аптека „Фармација К”
14211
MK/T/ 2006/395
14213
MK/T/ 2006/397
14212
MK/T/ 2006/398
ПРОМОВЕНС ДООЕЛ
експорт-импрот Скопје
14380
14360

MK/T/ 2007/172
MK/T/ 2007/173

РЕПЛЕКФАРМ АД.
14298
14300
14299

MK/T/ 2006/303
MK/T/ 2006/304
MK/T/ 2006/305

РЕПУБЛИКА ДООЕЛ Скопје
14320
MK/T/ 2007/195
Трговско Друштво АВТО КУЌА ДОО Скопје
14281
MK/T/ 2006/523
Трговско друштво за производство,
трговија и услуги „ЏОРДАНО” ДООЕЛ
14399
MK/T/ 2007/49
Pregledi

Trgovski marki

Glasnik,
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prodol@uvawa
(111)

00950
00443
00843
00513
00848
00850
00517
00301
05102
05336
05308
05763
05861
05655
06675
07076
06731
06728
06727
06730
06726
06637
05922
06766
06768

Trgovski marki

(186)

01/09/2017
25/05/2017
05/10/2017
05/10/2017
05/10/2017
25/10/2017
25/06/2018
10/10/2016
08/07/2014
03/08/2014
09/08/2014
26/08/2014
21/10/2014
22/12/2014
22/06/2015
23/06/2015
05/07/2015
05/07/2015
05/07/2015
05/07/2015
05/07/2015
17/07/2015
12/07/2016
06/02/2017
01/10/2018

Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci
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promeni
promena na imeto ili adresata na nositelot na pravoto na trgovska marka

(111) 05102

(111) 12539

(732) Друштво за меѓународна и внатрешна
шпедиција со јавни и царински
складишта ФЕРШПЕД АД Скопје
Ул. Маршал Тито бр. 11-а Скопје, MK

(732) Акционерско друштво за производство
и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт импорт АД Скопје
ул.Трифун Хаџи Јанев бр.5,
1000 Скопје, MK

(111) 05308
(732) AT & T Corporation
32 Avenue of the Americas, New York,

(111) 12540

(111) 05763

(732) Акционерско друштво за производство
и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт импорт АД Скопје
ул.Трифун Хаџи Јанев бр.5,

(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o
Ulica grada Vukovara 49 10000 Zagreb, HR

(111) 12541

New York 10013, US

(111) 05763
(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o
Ulica grada Vukovara 49 10000 Zagreb, HR
(111) 05765
(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o
Ulica grada Vukovara 49 10000 Zagreb, HR
(111) 12537
(732) Акционерско друштво за производство
и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт импорт АД Скопје
ул.Трифун Хаџи Јанев бр.5,
1000 Скопје, MK

1000 Скопје, MK

(732) Акционерско друштво за производство
и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт импорт АД Скопје
ул.Трифун Хаџи Јанев бр.5,
1000 Скопје, MK
(111) 12542
(732) Акционерско друштво за производство
и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт импорт АД Скопје
ул.Трифун Хаџи Јанев бр.5,
1000 Скопје, MK

(111) 12538
(732) Акционерско друштво за производство
и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт импорт АД Скопје
ул.Трифун Хаџи Јанев бр.5,
1000 Скопје, MK

Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci
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prenos
(111) 05763
(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o
Ulica grada Vukovara 49 10000 Zagreb, HR

SPOJUVAWE NA FIRMA
(111) 12329
(732) VIVARTIA S.A INDUSTRIAL &
COMMERCIAL COMPANY OF FOOD
PRODUCTS & CATERING SERVICES
10, Ziridi street  151 24 Maroussi, GR

PRESTANOK NA VA@EWE
(111) 07599

(111) 07328

Правото на трговската марка престанува
да важи на: 19/05/2007

Правото на трговската марка престанува
да важи на: 04/03/2007
(111) 08019
Правото на трговската марка престанува
да важи на: 05/05/2007

LICENCA
(111) 05340
MK/T/ 1994/1761
(111) 05375
MK/T/ 1994/1763
(111) 05343
MK/T/ 1994/1764
(111) 05330
MK/T/ 1994/1766
(111) 05331
MK/T/ 1994/1767
(111) 05607
MK/T/ 1994/2217
Trgovski marki

(111) 02734
MK/T/ 1994/92615
(111) 02735
MK/T/ 1994/92616
(111) 02736
MK/T/ 1994/92617
(111) 07646
MK/T/ 1997/408
(111) 07691
MK/T/ 1997/574
(111) 10307
MK/T/ 2000/1504
Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci
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OD REGISTAROT NA ZASTAPNICITE
   PROMENA NA IME I PREZIME
Reg.
br.

68. Билјана Панова Видески
ул. Васил Ѓоргов бр. 34/1-6
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 389 02 309 1836; 389 02 309 1837;
389 02 309 1838
факс. 389 02 308 6211
моб. 389 70 22 55 27
e-mail: panova@unet.com.mk
VPI[UVAWE VO REGISTAROT NA ZASTAPNICI
Reg.
br.

138. Марта Поповска, адвокат
ул. М.Х.Јасмин бр. 48 Скопје
Република Македонија
Тел. 389 02 3112 833
Факс. 389 02 3110 915
e-mail: martapopovska@yahoo.com

IZBRI[ANI OD REGISTAROT NA ZASTAPNICI
Reg.
br.

110. Игнат Панчевски, адвокат
ул. Стив Наумов бр. 22/1
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 389 02 3224 678
Факс. 389 02 3237 527
e-mail: ignatp@mt.net.mk

Zastapnici
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ISPRAVKI
- Vo Glasnik br. 3 od 2008 po gre{ka se objaveni po vtor pat (i vo br. 2 od 2008) slednive trgovski
marki:

(210) TM 2008/230

(210) TM 2008/202

(210) TM 2008/163

(210) TM 2002/1028

(210) TM 2008/126
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II izvestuvawa
I.
Република Гана на 16 Јуни 2008 година, пристапи кон Протоколот на
Мадридскиот договор кој се однесува на Меѓународна регистрација на Трговски
марки.
Мадридскиот Протокол во Република Гана ќе стапи на сила на 16 Септември
2008 година.

Пристигнатите износи од додатните и комплементарните такси согласно
Мадридскиот систем се доделуваат и дистрибуираат до земјите членки, на
крајот од секоја година, пресметано согласно член 8(5) и (6) од Мадридскиот
протокол и правилото 37 од заедничкото регулирање согласно Мадридскиот
договор и протокол. Коефициентот кој ќе се примени согласно ова правило е
базиран врз основа на информациите кои Меѓународното биро ги примило од
договорните земји.
Во тој поглед пресметувањето, на износите дистрибуирани во 2007 година, се
во согласност со коефицинетот определен од Меѓународното Биро.
Истиот коефициент ќе биде определен и во пресметката на износите за 2008
година, освен доколку Меѓународното биро формално не ја смени легилсативата,
поради што ќе дојде и до ревизија во применувањето на коефициентите.
Генералниот Директор на Светската организација за интелектуална
сопственост упати комплименти кон министерот за наворешни работи и,
според член 68(4) од Договорот за соработка во областа на патентите – PCT,
усвоен во Вашингтон на 19 јуни 1970 година, дополнет на 28 септември 1979
и изменет на 3 февруари 1984 година и на 3 октомври 2001 година, и ја имаше
таа чест да ги достави измените кои се однесуваат на висината на таксите
кои можат да се најдат во анексот на Правилникот според Договорот, кои беа
усвоени од страна на Меѓународната унија на патенти на 15 мај 2008 година.
Според споменатите измени меѓународната такса за поднесување изнесува
1,330 CHF. Доколку пријавата содржи повеќе од 30 страни се доплаќа 15 CHF
за секоја наредна страна. Таксата за ракување изнесува 200 CHF.
Постои редукција на тасата за меѓународно поднесување во следните
случаеви:
a) пријавата е поднесена во хартиена форма заедно со копија во електронска
форма, во character coded формат, на барањето и апстрактот:100 CHF
б) пријавата е поднесена во електронска форма, барањето не е во character
coded формат:100CHF
в) пријавата е поднесена во електронска форма, барањето е во character coded
формат:200CHF
г) пријавата е поднесена во електронска форма, барањето, описот, барањата
и и апстрактот се во character coded формат:300CHF
Таксата за меѓународно поднесување (кога се применува, како што е редуцирана)
и таксата за ракување се редуцираат за 90% ако меѓународната пријава е
поднесена од страна на
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a) подносител кој е физичко лице и кој е државјанин и жител во држава чиј
надоционале доход по лице е испод 3,000US$ или зависно од одлуката донесена
од страна на PCT собранието која се однесува на следните држави: Антика
и Бардуба, Бахреин, Барбадос, Либиска Арапска Џамахирија, Оман, Сејшелски
Острови, Сингапур, Тринидад и Тобаго, Здружените Арапски Емирати или
б) подносител, дали е физичко лице или не, кој е државјанин и жител во држава
што припаѓа во групата на најмалку развиени земји одредена од страна на
Обединети Нации каде што, ако има повеќе подносители, секој мора да ги
исполни критериумите одредени под а) или б).
Na 16.06.2008 godina, Afri~kata organizacija za intelektualna
sopstvenost (OAPI) deponira{e instrument za pristapuvawe kon    
@enevskiot Akt na Ha{kiot dogovor  koj se odnesuva za me|unarodnata
registracija na industriski dizajni, donesen vo @eneva na 02.07.1999
(“@enevski akt”).
@enevskiot akt, so po~it kon Afri~kata organizacija za
intelektualna sopstvenost, }e stapi vo sila na 16.09.2008 godina.
Na 16.06.2008 godina, Vladata na Republika Gana deponira{e
instrument za pristapuvawe kon @enevskiot akt na Ha{kiot
dogovor  koj se odnesuva za me|unarodnata registracija na industriski
dizajni, donesen vo @eneva na 02.07.1999 (“@enevski akt”).
@enevskiot Akt, na teritorijata na Republika Gana, }e stapi vo
sila na 16.09.2008 godina.
Na 26.06.2008 godina, Vladata na Republika Litvanija deponira{e
instrument za pristapuvawe kon @enevskiot akt na Ha{kiot
dogovor  koj se odnesuva za me|unarodnata registracija na industriski
dizajni, donesen vo @eneva na 02.07.1999 (“@enevski akt”).
@enevskiot akt, na teritorijata na Republika Litvanija, }e stapi
vo sila na 26.09.2008 godina.
Na 07.07.2008 godina, Vladata na Republika Bugarija deponira{e
instrument za ratifikacija na @enevskiot akt na Ha{kiot dogovor  
koj se odnesuva za me|unarodnata registracija na industriski dizajni,
donesen vo @eneva na 02.07.1999 (“@enevski akt”).
@enevskiot akt, na teritorijata na Republika Bugarija, }e stapi
vo sila na 07.10.2008 godina.
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Генералниот директор на Светската организација за интелектуална
сопственост WIPO упати комлименти кон министерот за надворешни работи и го
извести за депонирањето, од страна на владата на Демократска Република Сао
Томе и Принципе, на 3 април 2008 година, на инструментот за пристапување кон
Договорот за соработка во областа на патентите-PCT, усвоен во Вашингтон на
19 јуни 1970 година, дополнет на 28 септември 1979 и изменет на 3 Февруари 1984
година и на 3 октомври 2001 година.
Спомнатиот договор ќе стапи во сила, во однос на Демократска Република Сао
Томе и Принципе на 3 јули 2008 година.

