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I СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ
ОГЛАСУВАЊЕ ЗА НИШТОВНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВО ОД
ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

Согласно членот 224 од Законот за инду–стриската сопственост (“Службен весник на
Република Македонија” бр.47/02 42/03 09/04) решението за признавање на правото на индутриска
сопственост ќе се огласи за ништовно ако се утврди дека не постоеле услови предвидени со Законот
за индустриската сопственост за признавање на тоа право.

Предлог за огласување за ништовно решение за признавање на правото од индустриска
сопственост согласно членот 225 од Законот за индустриската сопственост може да поднесе
заинтересирано лице јавниот обвинител или Заводот по службена должност.

Предлогот за огласување за ништовно решение за признавање на правата од индустриска
сопственост може да се поднесе за сето време на траењето на заштитата.

Патенти
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ПАТЕНТИ
Во согласност со членот 69 од Законот за индустриската сопственост (“Службен
весник на Република Македонија” бр. 21/09 Државниот завод за заштита на
индустриска сопственост ги објавува податоците од решението на патент.
Во согласност со членот 60 од Законот за индустриската сопственост (“Службен
весник на Република Македонија” бр. 21/09 со денот на објавувањето на податоците
од решението на патент и апстрактот со нацрт ако го има патентот се признава и се
запишува во регистарот на патентите. Во согласност со членот 66 и членот 69 став 3
од ЗИС (“Службен весник на Република Македонија бр. 21/09) кон податоците на
решението врз основа на доказ за потполно испитување се објавува првото
патентно барање. Во согласност со членот 2 од одредбите кои важат при
проширување на европските патенти (“Службен весник на Република Македонија бр.
49/97) ДЗИС го објавува секое барање за проширување во најкус можен рок доколку
е платена пропишаната такса.
Податоците се означени со ИНИД* кодови за патенти (WIPO стандард СТ.9). За
специфичните податоци кои не постојат во ИНИД воведени се дополнителни кодови.
(11) Регистарски број на документот
(13) Вид на документот:
А-патент А1-патент со доказ
А2-дополнителен патент
Т1-превод на патентни барања за признаен европски патент
Т2-одржување на европски патент со изменети патентни барања
(21) Број на пријавата
(22) Датум на поднесувањето
(23) Дата на изложбено или саемско првенство
(30) Право на првенство: датум држава број
(45) Дата на објавување
(45) Објава на првичните патентни барања
(51) Код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)
(54) Назив на пронајдокот
(56) Цитирани документи
(57) Апстракт или патентно барање
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(60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (датум на пријавувањето ex ЅУ број на пријавата година ex - YU број на патентот)
(61) Број на основната пријава
(62) Број на првобитната пријава
(72) Пронајдувач (и)
(73) Носител на правото на патентот
(74) Застапник
(86) Меѓународна (PCT) пријава (датум на поднесување држава број на PCT
пријавата)
(87) Објавување на Меѓународна (PCT) пријава; (датум на објавувањето, објавен
број - WO)
(96) Меѓународна (EP) пријава (датум на објавувањето држава број на ЕР пријавата)
(97) Објавување на признаен европски патент (датум на признавање, број на
билтен)

______________________
* Internationals agreed Numbers for the Identification of Data
Патенти
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(51) C 07D 215/22, A 61K 31/435, A 61P 31/00, C

R3 е алкил, арилалкил, арил-O-алкил,

07D 401/06, 401/10, 405/06, 405/10, 409/10

арил-алкил-O-алкил, арил, арил-арил,

(13) Т1
(22) 17/05/2013

(11) 4930
(21) 2013/184

Het, Het-алкил, Het-O-алкил, Het-алкил-Oалкил или

(45) 31/10/2014
(30) 06125510 06/12/2006 EP
(96) 04/12/2007 EP07847812.0
(97) 20/02/2013 EP2099760
(73) Janssen Pharmaceutica NV

што

MOTTE, Magali Medeleine Simone; ANDRIES,
Koenraad Jozef Lodewijk Marcel; KOUL, Anil and
DORANGE, Ismet
(54) АНТИБАКТЕРИСКИ ДЕРИВАТИ НА
ХИНОЛИН
R4
(CH2)q

N

(Ia)
5

R

(R1)p

R

2

R6

R4

OH
(CH2)q

N

(Ib)
5

R

3

N

9

R

R

прикачени

може

да

пиролил,
пиразолидинил,
пиразолинил,

имидазолидинил,
2-имидазолинил,
2-

имидазолил,

пиразолил,

пиридазинил, пиримидинил, пиразинил,
триазинил,
морфолинил
и
тиоморфолинил,
секој
радикал
евентуално супституиран со алкил, хало,

пиримидинил;
R6 е арил1 или Het;
R7 е водород, хало, алкил, арил или Het;
R8 е водород или алкил;
R9 е оксо; или

8

R
вклучително било која негова стереохемиски
изомерна форма, назначено со тоа, што
p е цел број еднаков на 1, 2, 3 или 4;
q е цел број еднаков на нула, 1, 2, 3 или 4 ;
R1 е водород, циано, хало, алкил, халоалкил,
хидрокси, алкилокси, алкилтио, алкилтиоалкил,
арилалкил, ди(арил)алкил, арил, или Het;
R2 е водород, алкилокси, арил, арилокси,
хидрокси, меркапто, алкилоксиалкилокси,
алкилтио, моно или ди(алкил)амино, пиролидино
или радикал со формулата
N
Y

каде што Y е CH2, O, S, NH или N-алкил ;

R8 и R9 заедно го формираат радикалот CH=CH-N=;
арил е хомоцикл одбран од фенил,
нафтил,
аценафтил
или
тетрахидронафтил, секое е евентуално
супституирано со 1, 2 или 3 супституенти,
секој супституент е независно одбран од
хидрокси, хало, циано, нитро, амино,
моно- или диалкиламино, алкил, C26алкенил

фенил,

евентуално супституиран со
халоалкил,
алкилокси,

халоалкилокси,
алкилоксикарбонил,
морфолинил

или

карбоксил,
аминокарбонил,
моно-

или

диалкиламинокарбонил;
арил1 е хомоцикл одбран од фенил,
нафтил,

4|Ст ран а

се

моно- или диалкиламино, алкилтио,
алкилоксиалкил,
алкилтиоалкил
и

R

R7

тие

халоалкил, хидрокси, алкилокси, амино,

3

N

секое независно се водород,

триазолил, пиперидинил, пиридинил,
пиперазинил,
имидазолидинил,

(57) 1 Соединение со формулата (Ia) или (Ib)
OH

phenyl

формираат радикал одбран од групата од
пиролидинил, 2-пиролинил, 3-пиролинил,

ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(72) GUILLEMONT, Jerome Emile Georges;

R6

и

R5

алкил или бензил; или
R4 и R5 заедно и вклучително N на кој

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

R7

N

R4

Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, BE

(R1)p

O

аценафтил

или

Патенти
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тетрахидронафтил, секое е евентуално

O

супституирано со 1, 2 или 3 супституенти,
секој супституент е независно одбран од
хидрокси, хало, циано, нитро, амино,
моноили
халоалкил,

диалкиламино,
алкил,
алкилокси,
алкилтио,

халоалкилокси,
алкилоксикарбонил,
морфолинил,

карбоксил,
аминокарбонил,

Het

или

моно-

или

диалкиламинокарбонил;
Het е моноцикличен хетероцикл одбран
од N-феноксипиперидинил, пиперидинил,
пиролил,

пиразолил,

фуранил,
изоксазолил,

тиенил,
тиазолил,

имидазолил,
оксазолил,
изотиазолил,

пиридинил, пиримидинил, пиразинил или
пиридазинил; или бицикличен хетероцикл
одбран од хинолинил, хиноксалинил,
индолил,
бензоксазолил,

бензимидазолил,
бензисоксазолил,

бензотиазолил,
бензофуранил,

бензисотиазолил,
бензотиенил,
2,3-

дихидробензо[1,4]диoксинил

или

бензо[1,3]диоксолил; секој моноцикличен
и бицикличен хетероцикл е евентуално
супституиран со 1, 2 или 3 супституенти,
секој супституент независно е одбран од
хало, хидрокси, алкил или алкилокси;
под услов да доколку R3 е алкил, арилалкил,

N

phenyl

,

тогаш
е Het; фенил супституиран со Het;
нафтил супституиран со Het; или аценафтил или
R6

тетрахидронафтил, секој е евентуално
супституиран со 1, 2 или 3 супституенти, секој
супституент е независно одбран од хидрокси,
хало, циано, нитро, амино, моно- или
диалкиламино, алкил, халоалкил, алкилокси,
алкилтио, халоалкилокси, карбоксил,
алкилоксикарбонил, аминокарбонил,
морфолинил, Het или моно- или
диалкиламинокарбонил;
негов N-оксид, негова фармацевтски прифатлива
сол или негов солват, и каде што алкил кога се
употребува тука преставува праволиниски или
разгранет заситен јаглеводороден радикал што
има од 1 до 6 јаглеродни атоми; или е цикличен
заситен јаглеводороден радикал што има од 3 до
6 јаглеродни атоми; или е цикличен заситен
јаглеводороден радикал што има од 3 до 6
јаглеродни атоми прикачени на праволиниски
или разгранет заситен јаглеводороден радикал
што има од 1 до 6 јаглеродни атоми; и каде што
секој јаглероден атом може евентуално да е
супституиран со циано, хидрокси, C1-6алкилокси
или оксо.
има

уште

28

патентни

барања.

арил, Het, Het-алкил или

(51) A 61K 31/485, 9/16, 9/20, 9/28, 9/50, A 61P
25/04, 25/36
(11) 4931
(21) 2013/185

(13) Т1
(22) 17/05/2013

(72) HADDOX, J., David; Oshlack, Benjamin and
Haddox, J.David
(54) ОТПОРНИ НА МАНИПУЛИРАЊЕ ОРАЛНИ
ФОРМУЛАЦИИ ОД ОПИОИДЕН АГОНИСТ

(45) 31/10/2014

(57)

1

Орална дозирна форма што содржи

(30) 181369 P 08/02/2000 US
(96) 08/02/2001 EP09006024.5

состав од опиоиден агонист и опиоиден
антагонист назначена со тоа, што составот од

(97) 20/03/2013 EP2092936
(73) EURO-CELTIQUE S.A.

опиоиден
опиоиден

2, avenue Charles de Gaulle / 1653 Luxembourg,
LU

суштински го спречува ослободувањето на
опиоидниот антагонист и е нерастворлива во

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

гастроинтестиналниот систем.

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

има уште 12 патентни барања.

Патенти

антагонист
антагонист

содржи честичка од
во
обвивката
што
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(51) C 07K 16/28, A 61K 39/395, 48/00, A 61P
17/06, 31/18, 35/00, 37/02, 43/00, C 12N 15/09,

CDR1 од регијата со варијабилни лесни низи:
KASQDVGTAVA (SEQ ID NO: 61); и

5/10, C 12P 21/08, G 01N 33/53, 33/566, 33/577,

CDR2 од регијата со варијабилни лесни низи:

33/68
(11) 4932

(13) Т1

WASTRHT (SEQ ID NO: 62); и
CDR3 од регијата со варијабилни лесни низи:

(21) 2013/188

(22) 21/05/2013
(45) 31/10/2014

QQYSSYPLT (SEQ ID NO: 63);
(ii) CDR1 од регијата со варијабилни тешки низи:

(30)
(96) 20/12/2006 EP06842945.5

SYWIH (SEQ ID NO: 64); CDR2 од регијата со
варијабилни тешки низи: RIYPGTGSTYYNEKFKG

(97) 17/04/2013 EP1964852
(73) SBI Biotech Co., Ltd.
Shirokanedai ST Building 8F 4-7-4, Shirokanedai

(SEQ ID NO: 65); и

Minato-ku, Tokyo 108-0071, JP
(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ

CDR1 од регијата со варијабилни лесни низи:
RASQSISNYLH (SEQ ID NO: 67); и

Ул. ‘'Илинденска’' 2/ 13, 1400, Велес
(72) KAMOGAWA, Yumiko; CHO, Minkwon; ARAI,

CDR2 од регијата со варијабилни лесни низи:
YASQSIS (SEQ ID NO: 68); и

Naoko and ISHIDA, Koji
(54) АНТИТЕЛО АНТИ-ILT7

CDR3 од регијата со варијабилни лесни низи:

CDR3 од регијата со варијабилни тешки низи:
YPTYDWYFDV (SEQ ID NO: 66);

(57) 1 Моноклонално антитело кое се врзува во

QQSNSWPLT (SEQ ID NO: 69);
(iii) CDR1 од регијата со варијабилни тешки низи:

екстрацелуларен домен на хуман ILT7 или
фрагмент се состои од регија на врзување

SDYAWN (SEQ ID NO: 70); CDR2 од регијата со
варијабилни тешки низи: YISYGSTSYNPSLKSR

назначен со тоа што моноклоналното антитело
се состои од аминокиселинска секвенца како во

(SEQ ID NO: 71); и CDR3 од регијата со
варијабилни тешки низи: SPPYYAMDY (SEQ ID

следните (i) до (iii) како CDR1, CDR2 и CDR3 во

NO: 72);

регијата со варијабилни тешки низи и регијата на
варијабилни лесни низи:

CDR1 од регијата со варијабилни лесни низи:
KASQDVGTAVA (SEQ ID NO: 73); и

(i) CDR1 од регијата со варијабилни тешки низи:
SDYAWN (SEQ ID NO: 58); CDR2 од регијата со

CDR2 од регијата со варијабилни лесни низи:
WASTRHT (SEQ ID NO: 74); и

варијабилни тешки низи: YISYGSTSYNPSLKSR
(SEQ ID NO: 59); И CDR3 од регијата со

CDR3 од регијата со варијабилни лесни низи:
QQYSSYPLT (SEQ ID NO: 75).

варијабилни тешки низи: SPPYYAMDY (SEQ ID

има уште 26 патентни барања.

NO: 60);
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(51) A 63F 3/06, G 07C 15/00, G 07F 17/32
(11) 4929
(21) 2013/240

победата

му

го

покажува

на

играчот

или

(13) Т1
(22) 19/06/2013

директниот профит (1б) во првата инстант игра
или правото (1в) да учествува во втората

(45) 31/10/2014

инстант лотарија која е е достапна преку уред

(30)
(96) 20/11/2009 EP09306119.0

конституиран од страна на серверот за
процесирање на податоци за автоматска инстант

(97) 27/03/2013 EP2324893
(73) La Francaise Des Jeux

лотарија (20);
уредот (20) кој го конституира серверот за

126 Rue Gallieni 92100 Boulogne Billancourt,
FR

процесирање на податоци за автоматската
инстант лотарија е достапен до играчот преку

(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ

уред за конституирање на мрежа за пренос на

Ул. ‘'Илинденска’' 2/ 13, 1400, Велес
(72) Porteaux, Etienne; Gallerne, Karine; Keller,

информации (21) од станицата за игри (22), и
вклучува уред за проценка и проверка за

Cecile and Maupas-Oudinot, Jean-Baptise
(54) СИСТЕМ НА КАРТИЧКИ ЗА ГРЕБЕЊЕ И

автентичност на информацијата (3,4) на
медиумот за играта (1) со цел да се валидира

СООДВЕТЕН МЕДИУМ ЗА ИГРА
(57) 1 Систем од игри, које се состои од медиум

влезот во втората инстант лотарија,
станицата за игра (22) вклучува:

за игри (1) кој одговара да се снабди од страна

уред

на играчот и кој во поединечни случаи има
содржина со информации за победа или пораз,

човек/машина му дозволува на играчот да ги
внесе рачно своите податоци во уредот (20) кој

на прв поглед играта која е достапна за играчот
по отстранувањето на првата маска, и уредот за

го конституира серверот за процесирање на
податоци за автоматската инстант лотарија за

конституирање на сервер за процесирање на
податоци за автоматска инстант лотарија (20), и

информаија за автентичност на медиумот за
игра (1), и за да прими подоцна, по печатењето,

дава пристап до втората инстант лотарија.

резултат за втората инстант лотарија, или уред

Содржината на информации за резултатот од

(25а) за автоматско читање на информацијата за

Патенти

кој

го

конституира

интерфејсот
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автентичност на медиумот за игра (1), наменета

печатењето на втората инстант лотарија е

за уредот (20) кој го конституира серверот за

предизвикано

процесирање на податоци за автоматската
инстант лотарија, и уред кој конституира

автентичноста, или со уред за конституирање на
интерфејсот човек/машина.

човек/машина интерфејс за прием подоцна, по
печатењето, на резултат во втората инстант

има уште 8 патентни барања.

веднаш

по

валидацијата

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

Патенти

(51)

(51)оновен

8A61K31/435

8C07D215/22

4930

(11)

(13)
T1

8A61K31/485

8A61K31/485

4931

T1

8A61K39/395

8C07K16/28

4932

T1

8A61K48/00

8C07K16/28

4932

T1

8A61K9/16

8A61K31/485

4931

T1

8A61K9/20

8A61K31/485

4931

T1

8A61K9/28

8A61K31/485

4931

T1

8A61K9/50

8A61K31/485

4931

T1

8A61P17/06

8C07K16/28

4932

T1

8A61P25/04

8A61K31/485

4931

T1

8A61P25/36

8A61K31/485

4931

T1

8A61P31/00

8C07D215/22

4930

T1

8A61P31/18

8C07K16/28

4932

T1

8A61P35/00

8C07K16/28

4932

T1

8A61P37/02

8C07K16/28

4932

T1

8A61P43/00

8C07K16/28

4932

T1

8A63F3/06

8A63F3/06

4929

T1

8C07D215/22

8C07D215/22

4930

T1

8C07D401/06

8C07D215/22

4930

T1

8C07D401/10

8C07D215/22

4930

T1

8C07D405/06

8C07D215/22

4930

T1

8C07D405/10

8C07D215/22

4930

T1

8C07D409/10

8C07D215/22

4930

T1

8C07K16/28

8C07K16/28

4932

T1

8C12N15/09

8C07K16/28

4932

T1

8C12N5/10

8C07K16/28

4932

T1

8C12P21/08

8C07K16/28

4932

T1

8G01N33/53

8C07K16/28

4932

T1

8G01N33/566

8C07K16/28

4932

T1

8G01N33/577

8C07K16/28

4932

T1

8G01N33/68

8C07K16/28

4932

T1

8G07C15/00

8A63F3/06

4929

T1

8G07F17/32

8A63F3/06

4929

T1
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ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ
(73) носител на правото на патент
(51) код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)
(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

(73)

(51)

(11)

(13)

C 07D 215/22, A 61K 31/435, A 61P 31/00, C 07D 401/06,
401/10, 405/06, 405/10, 409/10

Janssen Pharmaceutica NV

4930

T1

A 61K 31/485, 9/16, 9/20, 9/28, 9/50, A 61P 25/04, 25/36

EURO-CELTIQUE S.A.

4931

T1

C 07K 16/28, A 61K 39/395, 48/00, A 61P 17/06, 31/18, 35/00,
37/02, 43/00, C 12N 15/09, 5/10, C 12P 21/08, G 01N 33/53,
33/566, 33/577, 33/68

SBI Biotech Co., Ltd.

4932

T1

A 63F 3/06, G 07C 15/00, G 07F 17/32

La Francaise Des Jeux

4929

T1

ПРЕНОС
(11) 4626
(73) Unimed Pharmaceuticals, LLC and Besins Healthcare Luxembourg SARL
901 Sawyer Road Marieta, GA 30062, US and 67, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte L-1331
Luxembourg, Grand-Duche du Luxembourg, LU

ПРЕСТАНОК
(11) 248
(73) MEIJI SEIKA KAISHA LTD
No.4-16, Kyobashi, 2-chome, Chuo-ku, Tokyo,,

(11) 251
(73) BASF Aktiengesellschaft,

JP

D-6700 Ludwigshafen,, DE

(11) 249

(11) 252

(73) MEIJI SEIKA KAISHA LTD
No.4-16, Kyobashi, 2-chome, Chuo-ku, Tokyo,,

(73) BANDAG INCORPORATED
Bandag Center, Muscatine, Iowa,, US

JP
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ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ
МАРКИ
Во согласност со членот 195 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на
Република Македонија”, бр. 21/09), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува
податоците од пријавите на трговските марки.
Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60):
(210) Број на пријавата
(220) Датум на поднесување
(230) Датум на изложбено или саемско првенство
(442) Датум на на објавување на пријавата
(300) Право на првенство: датум, држава, број
(731) Подносител: име и адреса
(740) Застапник
(540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
(591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
(551) Индивидуалена/колективена трговска марка
(510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и
список на производите и услугите
(531) Меѓународната класификација на фигуративн елементи на марката (Виенска класификација
ВКЛ (6)

___________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

Трговски марки
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(210) TM 2004/942

(220) 29/11/2004

(442) 31/10/2014
(731) Hemofarm Koncern A.D. farmaceutsko
hemijska industrija

(731) Друштво за производство, трговија и
услуги „БЛАЦК ТТ" д.о.о.е.л.
Калина Јовановска 7А, 1230 Гостивар, MK
(540)

Beogradski put bb, 26300 Vrsac, YU
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

FLUNISAN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати, диететски супстанци прилагодени за
употреба во медицината, храна за бебиња,
фластери, материјали за превивање, материјали
за пломбирање заби, забарска смола, средства
за дезинфекција, препарати за уништување

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго замена за кафе, брашно и производи од

штетници, фунгициди, хербициди

жита, леб, производи од тесто и слатки,
сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за

(210) TM 2009/333

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

(220) 07/04/2009

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за производство, трговија и
услуги „БЛАЦК ТТ" д.о.о.е.л.

кл. 35

огласување; водење на работење;

управување со работи; канцелариски работи

Калина Јовановска 7А, 1230 Гостивар, MK
(210) TM 2009/367

(540)

(220) 21/04/2009
(442) 31/10/2014

(731) NComputing, Inc.
1 Lagoon Drive, Suite 110, Redwood City,
California 94065, US
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

VSPACE
(591) портокалова и црна
(551) индивидуална

(551) индивидуална
(510, 511)

(510, 511)

кл. 9 компјутерски софтвер за виртуализација на

кл. 30 кафе, замена за кафе
кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со

десктоп (работен екран); електронски софтвер за
ажурирање, особено компјутерски софтвер кој

кафе

може да се превземе (даунлодира) и соодветни
архиви на податоци за ажурирање на

(210) TM 2009/334

(220) 07/04/2009
(442) 31/10/2014

компјутерски
софтвер
на
полето
на
виртуализација на десктоп, овозможени по пат
на компјутери и комуникациски мрежи
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(210) TM 2011/758

(220) 11/07/2011
(442) 31/10/2014

(731) АТРЕЈД-Р ДООЕЛ
ул.Иван Милутиновиќ бр.17, 1000 Скопје, MK
(540)

(591) црна, бела, светло жолта, темно црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месо и сувомеснати производи
(210) TM 2012/1172

(442) 31/10/2014
(731) Експорт Линда ДООЕЛ
ул. Тале Христов бр. 2 Скопје, MK

(591) циклама и бела
(551) индивидуална

(740) Шахиновиќ Али
ул. Шекспирова бр. 5-2/19, Скопје

(510, 511)

(540)

кл. 35 торти и колачи
(210) TM 2011/825

(220) 12/11/2012

(220) 28/07/2011

(442) 31/10/2014
(731) Warszawskie Zaklady Farmaceutyczne
''POLFA'' Spolka Akcyjna
Ul. Karolkowa 22/24, 01-207 Warszawa, PL
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

RELSED

(591) бела, црна, сива и портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 18 кожа и имитација на кожа и производи од
нив, облека (кожни или имитација на кожни јакни)
кл. 24 текстил и текстилни производи, блузи,
кошули, панталони, фармерки
кл. 25 облека, обувки и капи
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со

(551) индивидуална
(510, 511)

текстилни производи

кл. 5 фармацевтски производи

(210) TM 2013/4

(220) 03/01/2013
(442) 31/10/2014

(210) TM 2011/863

(220) 08/08/2011

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за трговија на мало и големо
КАМ ДОО Скопје
бул. „Србија" бр. 35, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(731) NOVARTIS AG
4002 Basel, CH
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

OTRIVIN DUO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететска храна и супстанции што се користат во
медицината или ветерината, храна за бебиња;

Трговски марки
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диететски

суплементи

за

луѓе

и

животни;

(551) индивидуална

фластери, материјали за завои; материјали за

(510, 511)

пломбирање заби, забарски смоли, средства за
дезинфекција;
препарати
за
уништување

кл. 41 образовни услуги, обука и настава
кл. 42
научни и технолошки услуги

штетници; фунгициди, хербициди

истражување и планирањето поврзано со нив,
индустриски анализи и истражувачки услуги;

(210) TM 2013/18

изработка и развој на компјутерски хардвер и
софтвер

(220) 11/01/2013

(442) 31/10/2014
(731) Фондација за развој на иноваторство и

и

кл. 45 правни услуги

претприемништво на Балканот БАЛКАН
АНЛИМИТЕД

(210) TM 2013/68

ул.Франклин Рузвелт 39/кат 1, 1020 Карпош,
Скопје, MK

(731) Celgene Corporation

(220) 28/01/2013
(442) 31/10/2014

(740)

86 Morris Avenue, Summit, New Jersey 07901,
US

(540)

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

ПОМАЛИСТ
(591) зелена и бела

(551) индивидуална

(551) индивидуална
(510, 511)

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати, имено, цитокин

кл. 41 образовни услуги, обуја и настава
кл. 42
научни и технолошки услуги и
истражување и планирањето поврзано со нив;

инхибиторни лекови; фармацевтски препарати
кои
го
модулираат
имуниот
систем;
фармацевтски препарати за третман (лекување)

индустриски анализи и истражувачки услуги;
изработка и развој на компјутерски хардвер и

на одредени видово ракови и крвни заболувања

софтвер
кл. 45 правни услуги

(210) TM 2013/71

(210) TM 2013/19

(442) 31/10/2014
(731) Amgen Inc., (Delaware corporation)
(220) 11/01/2013

(442) 31/10/2014
(731) Фондација за развој на иноваторство и
претприемништво на Балканот БАЛКАН

One Amgen Center Drive, Thousand Oaks,
California 91320-1799, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје

АНЛИМИТЕД
ул.Франклин Рузвелт 39/кат 1, 1020 Карпош,

(540)

Скопје, MK

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

(220) 30/01/2013

IMLYGIC

кл. 5 фармацевтски препарати
(210) TM 2013/72

(220) 30/01/2013

(442) 31/10/2014
(731) Amgen Inc. (a Delaware corporation),
(591) плава и бела
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One Amgen Center Drive, Thousand Oaks,

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

California 91320-1799, US

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

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

(540)

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

OMLIVULT

NEVPARIN

551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати

кл. 5 фармацевтски препарати

(210) TM 2013/139

(210) TM 2013/78

(731) Takeda GmbH

(220) 27/02/2013
(442) 31/10/2014

(220) 31/01/2013

(442) 31/10/2014
(731) Biogen Idec MA Inc. (a Massachusetts

Byk-Gulden-Strasse 2 78467 Konstanz, DE

Corporation)
14 Cambridge Center, Cambridge,

бул. "Кочо Рацин" бр.38/1-5, 1000, Скопје
(540)

(740) ЈАНИЌЕВИЌ НЕНАД, адвокат

ЕБРАНТИЛ

Massachusetts 02142, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

TECFIDERA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати,
санитарни препарати за медицинска употреба,

(551) индивидуална
(510, 511)

диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,

кл. 5 фармацевтски препарати за третманот на
невролошки пореметувања

материјали за завои, материјали за пломбирање
заби
и
забарски
смоли,
средства
за

(210) TM 2013/117

дезинфекција,
препарти
за
штетници, фунгициди, хербициди

(220) 13/02/2013

(442) 31/10/2014
(731) MN Pharmaceuticals/Mustafa Nevzat Ilac
Sanayii A.S.

(210) TM 2013/141

уништување

(220) 26/02/2013

Pak Is Merkezi, Prof. Dr. Bulent Tarcan Sok. No:
5/1 34349 Gayrettepe/Istanbul, TR

(442) 31/10/2014
(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД - Скопје

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

Бул.Александар Македонски бр.12, 1000
Скопје, MK

(540)

(540)

KEMIDAT

CO - ALMACIN

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(210) TM 2013/129

(210) TM 2013/201

(220) 19/02/2013

(220) 19/03/2013

(442) 31/10/2014
(731) MN Pharmaceuticals/Mustafa Nevzat Ilac

(442) 31/10/2014
(731) Merck Sharp & Dohme Corp.

Sanayii A.S.

One Merck Drive, Whitehouse Station, New

Pak Is Merkezi, Prof. Dr. Bulent Tarcan Sok. No:
5/1 34349 Gayrettepe/Istanbul, TR

Jersey 08889, US

Трговски марки
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(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

апаратите

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

регистарски каси, машини за сметање, опрема за

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

обработка на податоци и компјутери, апарати за
гаснење пожар

(540)

кл. 41 образовни услуги; обука; забава; спортски
и културни активности

CEDAX

се

активираат

со

жетони;

кл. 42
научни и технолошки услуги и
истражување и планирањето поврзано со нив;

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5
фармацевтски препарати за човечка
употреба
(210) TM 2013/248

што

(220) 01/04/2013
(442) 31/10/2014

(731) Deva Holding A.S.
Halkali Merkez Mah. Baskin Ekspres Cad. No. 1
34303, Kucukcekmece-Istanbul, TR
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

индустриски анализи и истражувачки услуги;
изработка и развој на компјутерски хардвер и
софтвер
(210) TM 2013/268

(220) 05/04/2013

(442) 31/10/2014
(731) Јавно претпријатие за државни патишта
ул.„Даме Груев" бр.14, Скопје, MK
(540)

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

DOXAFIN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати

(591) сина, бела

(210) TM 2013/261

(551) индивидуална
(510, 511)

(220) 03/04/2013

(442) 31/10/2014
(731) ПРОАРЦХЕ ДООЕЛ Охрид

кл. 37
градежни
инсталациски услуги

бул.Македонски просветители 36, 6000 Охрид,
MK

(210) TM 2013/269

(540)

PROARCHE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 научни, наутички, геодетски, фотографски,
кинематографски
и
оптички
апарати
и
инструменти, како и апарати и инструменти за

конструкции,

поправки,

(220) 05/04/2013

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за услуги и трговија АТОМТАКСИ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп
ул.3-ти Ноември бр.46, 7500 Прилеп, MK
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000 Скопје
(540)

мерење
тежина,
мерење,
сигнализирање,
проверка (контрола), апарати и инструментиза
спасување и обучување; апарати и инструменти
за спроведување, вклучување и исклучување,
трансформирање, акумулирање, регулирање или
контрола на електрична енергија;апарати за
снимање, пренос или репродукција на звук или
слика; магнетски носачи на податоци, дискови за
снимање; автоматски машини и механизми за
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(551) индивидуална

грепки од асортиманот на Државна Лотарија на

(510, 511)

Македонија

кл. 35
огласување, водење на работење,
управување со работи

(210) TM 2013/284

кл. 39 транспортни услуги, организирање на
патувања

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за хотелиерство и

(210) TM 2013/272

угостителски услуги МАРКАНА ДОО Скопје
ул.Роза Луксембург број 13, Скопје, MK

(220) 05/04/2013

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за услуги МЕДИА ПРИНТ
МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

(220) 10/04/2013

(540)

ул.Васил Ѓоргов бр.16, 1000 Скопје, MK
(540)

(591) црвена, бела и бордо
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 продажба на мало на весници, разни
печатени публикации, безалкохолни пијалоци,
цигари и преработки од тутун, кондиторски
производи, козметички производи, дрогериски
производи, кондоми, вредносни ваучери за
дополна на мобилни телефони, гуми за џвакање,
лозови за игри на среќа, бинго, лото, разни
грепки од асортиманот на Државна Лотарија на
Македонија
(210) TM 2013/273

(220) 05/04/2013

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за услуги МЕДИА ПРИНТ
МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје
ул.Васил Ѓоргов бр.16, 1000 Скопје, MK
(540)

551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци,
привремено сместување
(210) TM 2013/291

(220) 10/04/2013

(442) 31/10/2014
(731) F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini
S.p.A. (joint stock company
Via Pozzone, 5, 20121 MILANO (MI), IT
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(591) црвена, бела и бордо
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 продажба на мало на весници, разни
печатени публикации, безалкохолни пијалоци,
цигари и преработки од тутун, кондиторски
производи, козметички производи, дрогериски
производи, кондоми, вредносни ваучери за
дополна на мобилни телефони, гуми за џвакање,
лозови за игри на среќа, бинго, лото, разни

Трговски марки
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(591) сите нијанси на сива; жолта; бела; небесно

кл. 5

сина; сина; црвена; кафена; розева; зелена;

употреба

црна, портокалова
(551) индивидуална

(210) TM 2013/321

(510, 511)
кл. 2
материјали за цртање, особено бои,
флуоросцентни бои, темперни бои, фирнајз и лак
за уметност
кл. 16

фармацевтски препарати за човечка

(220) 19/04/2013
(442) 31/10/2014

(731) ИСИРОВ ЕФТИМ
ул.Никола Парапунов бр.1-2, Скопје, MK
(540)

моливи, држачи за графитни моливи,

пенкала,
пенкала
со
сонтетички
врв,
фломастери,
маркери,
мастилни пенкала,
креони, креони од восок и маслени креони,
графитни моливи и моливи во боја, пенкала со
влакнест врв, гуми, маслени бои и водени бои,
канцелариски материјал, материјал за уметничко
сликање и цртање, восок, пластелин, глина,
глина во боја, мастила за гравирање, печатарски
букви, црни табли за пишување и табли за

(510, 511)

цртање
кл. 28 игри и грачки
(210) TM 2013/294

(591) темнозелена и портокалова
(551) индивидуална
кл. 3 средства за белење и други супстанции за
перење, препарати за чистење, полирање,

(220) 11/04/2013
(442) 31/10/2014

(731) NOVARTIS AG
4002 BASEL, CH
(740) Друштво за застапување МСА ИПМилојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

MOMMOX

триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса, препарати за нега на забите
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни

препарати

медицински

цели;

материјали за завои, материјали за пломбирање
заби
и
забарски
смоли,
средства
за
дезинфекција,

(551) индивидуална

за

диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,

препарати

за

уништување

(510, 511)

штетници, фунгициди, хербициди
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,

кл. 5
фармацевтски препарати за човечка
употреба

саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, производи од тесто и слатки,

(210) TM 2013/295

(220) 11/04/2013

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за
печење, сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии);

(442) 31/10/2014

мирудии; мраз

(731) NOVARTIS AG
4002 BASEL, CH

(210) TM 2013/322

(740) Друштво за застапување МСА ИПМилојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за производство услуги и

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

трговија УНИ-ГРАН-МЕР ДОО увоз-извоз
Скопје

NASOMETIN

бул.Гоце делчев бр.11, ДТЦ Мавровка, лам.А,

(551) индивидуална

кат 1/8, Скопје, MK

(510, 511)

(540)
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SIVEC ROSE WHITE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 обични меетали нивните легури, метални
градежни
материјали,
метални
преносни
конструкции, метални материјали за железнички
шини, жици и кабли од обичеч метал кои не се
електрични, браварски производи, мали метални
производи, метални цевки, каси, производи од
метал, кои не се опфатени со другите класи,
руди
кл. 19 неметални градежни материјали, цврсти
неметални цевки за градба, асфалт, црна смола
и битумен, неметланипреносни
споменеци што не се од метал

конструкции,

кл. 35
огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи;
кл. 40 обработка на материјали
(210) TM 2013/323

(220) 22/04/2013

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за производство услуги и
трговија на Попоски Пеце ВЕСПЕ-91 увозизвоз ДООЕЛ Прилеп
Бул.Гоце Делчев бр. локал2/ Зграда
Македонија, Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

за реклами, сигнали (електродинамички апарати
за

далечинско

управување

со

сигнали),

сигнализација, светлечка или механичка, табли
за сигнализација (светлечки или механички),
анимирани цртежи, дигитални технички цртачи,
екрани за прожектирање, електрични контакти,
електронски сигнали (емитувачи на електронски
сигнали), зголемување (апарати за зголемување)
/фотографија/,

зголемувачи

/оптика/,

инструменти со зголемувачи, интер-комуникации
(апарати
за
интер-комуникации),
калибри
/шаблони/, кинематографски апарати, механички
натписи, монитори /опрема/, монитори /програми
за сметачи/, обработка на текст /апарати за
обработка на текст/, огледала /оптика/, оптички
инструменти за прожектирање на зголемени
слики на екран, оптички податоци (подлоги за
оптички податоци), планови (инструменти за
изработка на планови), податоци (подлоги за
податоци), предаватели на електронски сигнали,
преносник
/фотографија/,
(апарати за прожектирање),

прожектирање
прожектирање

(екрани за прожектирање), фотографски снимки
(апарати
за
фотокопирање

фотографски
снимки),
(апарати
и
уреди
за

фотокопирање) /вклучително и електростатски и
термички апарати и уреди/
кл. 40
обработка на материјали, печатење,
печатење на: хартија, самолеплива фолија,
винилно платно, МЕШ, фотофилмско печатење,
печатење на: плексиглас, форекс, лим, пластика,
дрво, стакло, камен, фотографија (изработка на
фотографии), хартија (обработка на хартијата),
развивање фотографски филмови, примероци
(печатење примероци), литографско печатење,
оффсет печатење, финиширање на хартија обработка на хартија, печатење по модел,
перманентно печатење - третман на материјали,
услуги при фотосоставување, фотографско
печатење, фотогравирање,
филмови
(обработка
на

(591) бела, жолта, црвена, сива, црна
(551) индивидуална

филмови), фотографски
фотографски филм)

(510, 511)
кл. 9 светлечки натписи - реклами, светлечки

кл. 41

ознаки по патиштата, билборди, светлечки цевки

филм

(развивање

продукција на радио и телевизиски

програми, продукција
на шоу програми,
производство на филмови, производтсво на
филмови

Трговски марки

кинематографски
кинематографски

на

видеоленти,

синхронизација,
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снимање видеоленти, студија (филмски студија),

(510, 511)

услуги на дигитално сликање, услуги на клубови,

кл. 30

услуги на пишување мусика, услуги на пишување
сценарија, услуги на репортери, услуги на

саго, замена за кафе, брашно и производи од
жито, леб, производи од тесто и слатки,

студија за снимање, филмови на видеоленти,
филмски проектори и прибори, филмски студија,

сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за
печење, сол, сенф, оцет, зачини, мирудии, лед

фотографија, фотографски
програми (продукција на

репортажи, шоу
шоу програми),

за ладење

видеокамери

(изнајмување

видео

(210) TM 2013/328

видеоленти
видеоленти

(изнајмување
(монтажа
на

камери),

видеоленти),
видеоленти),

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

(220) 23/04/2013

(442) 31/10/2014
(731) А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и

видеорекордери (изјамување видеорекордери),
дизјанерски услуги што не се за рекламни цели,

бонбони
ул.808, бр.8, 1000 Скопје, MK

изложби (организирање изложби) за културни и
образовни цели, изнајмување сценски декор,

(540)

изнајмување уреди за осветлување за театарска
сценографија
и
телевизиски
студија,
изнајмување филмски проектори и прибори,
кинематографски филмови, микрофилмување
[снимање
микрофилмови],
монтажа
на
видеоленти,
обука
(практична
[демонстрирање], организирање и
работилници

[обука],

организирање

обука)
водење
шоу

програми, позирање на уметници како модели,
прикажување филмови
(210) TM 2013/327

(220) 23/04/2013

(442) 31/10/2014
(731) А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и

(591) портокалова, жолта, бела, зелена,

бонбони

(551) индивидуална
(510, 511)

ул.808, бр.8, 1000 Скопје, MK
(540)

виолетова

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе, брашно и производи од
жито, леб, производи од тесто и слатки,
сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за
печење, сол, сенф, оцет, зачини, мирудии, лед
за ладење
(210) TM 2013/330

(220) 23/04/2013

(442) 31/10/2014
(731) А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и
бонбони
ул.808, бр.8, 1000 Скопје, MK
(540)
(591) кафејава, жолта, бела
(551) индивидуална
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жито,

леб,

производи

од

тесто

и

слатки,

сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за
печење, сол, сенф, оцет, зачини, мирудии, лед
за ладење
(210) TM 2013/336

(220) 23/04/2013
(442) 31/10/2014

(731) Магрони ДОО Скопје
Градски стадион бб, 1000 Скопје, MK
(540)

(591) зелена, жолта, црвена, бела, портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе, брашно и производи од
жито, леб, производи од тесто и слатки,
сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за

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

печење, сол, сенф, оцет, зачини, мирудии, лед

кл. 32 пиво, минерална сода вода и други
безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и

за ладење

овошни сокови, сирипу и други препарати за

(210) TM 2013/333

производство на пијалаци
кл. 35 рекламирањ, водење на работењето,

(220) 23/04/2013

(442) 31/10/2014
(731) А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и
бонбони ул.808, бр.8, 1000 Скопје, MK

управување со работата, канцелариски работи
кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци,
привремено сместување

(540)
(210) TM 2013/337

(220) 23/04/2013
(442) 31/10/2014

(731) Фетах Фетаху
ул.Андон Папрадишки бр.1-Б, 1000 Скопје, MK
(740) Борко Бајалски, адвокат
ул. Титоввелешка бр.85, 1000, Скопје
(540)

(591) жолта, бела, црвена, портокалова, зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе, брашно и производи од

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

Трговски марки

21 | С т р а н а

Гласник 21/4 октомври 2014, Скопје

кл. 35

рекламирање; водење на работењето;

управување со работата; канцелариски работи;
агенции за рекламирање; анализа на цени;
аутсорсинг услуги (поддржка на бизниси); бизнис
информации; бизнис истражување; бизнис
проценки; изнајмување рекламен материјал;
изнајмување
управување;
мислење

рекламен простор; индустриско
информативни агенции; јавно

(испитување

на

јавно

мислење);

компјутерско рекламирање преку
комуникациски
медиуми;

интернет;
маркетинг

истражување;
надворешно
рекламирање;
рекламирање; трговски саеми (организирање

(591) бела, жолта, сребрена

трговски саеми) за комерцијални или рекламни
цели

(551) индивидуална
(510, 511)

кл.

кл. 35
огласување, водење на работење,
управување со работи

37

градежни

конструкции;

поправки;

инсталациски услуги; градежни работи (надзор
на градежни работи); изградба; информирање за

кл. 39

транспортни услуги, организирање на

градби; компјутерски хардвер (инсталирање,
одржување и поправање на компјутерски

патувања

хардвер)
кл. 42

(210) TM 2013/339
научни

и

технолошки

услуги

(220) 24/04/2013

и

(442) 31/10/2014

истражување и планирање поврзано со нив;

(731) SHULTON, INC.
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio

индустриски анализи и истражувачки услуги;
изработка и развој на компјутерски хардвер и

45202, US

софтвер; архитектура; внатрешно уредување;
градежни планови (изработка на градежни

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

планови); градежно советување; графички
дизајн; индустриски дизајн; инженерство; давање

(540)

простор за веб страници; креирање и одржување
веб страници за други; истражување и развој за
други;
компјутерски
бази
на
податоци
обновување компјутерски бази на податоци);
компјутерски
програми;
компјутерско
програмирање; проучување технички проекти;
услуги за дизајн на амбалажи
(210) TM 2013/338

(220) 24/04/2013

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за производство, промет, такси
и услуги ТИСА - 2005 увоз-извоз ДОО ПРИЛЕП
ул.Илија Јовчевски бр.1, 7500 Прилеп, MK
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000 Скопје
(540)
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OLD SPICE NOIR
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други супстанции за
перење; препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување; сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса; препарати за нега на забите
(210) TM 2013/340

(220) 25/04/2013
(442) 31/10/2014

(731) Влатко Сулев
ул.Стоимен Трајков бр. 20, Радовиш, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)
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(591) зелена, темно зелена, портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)
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
(591) бела, црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36

станови

(210) TM 2013/343

(изнајмување

станови),

изнајмување станови
(210) TM 2013/341

(220) 25/04/2013
(442) 31/10/2014

(731) BulBio-NCIPD LTD,

(220) 25/04/2013

(442) 31/10/2014
(731) ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО,
ТРГОВИЈА И УСЛУГИ Б.Б.Ф КОМПАНИ ЛТД
ДООЕЛ УВОЗ ИЗВОЗ СКОПЈЕ
бул.Македонска косовска бригада 28/6а, 1000
Скопје, MK
(540)

26 Yanko Sazdov Blvd, 1504 Sofia, BG
(740) ЈАНИЌЕВИЌ НЕНАД, адвокат
бул. "Кочо Рацин" бр.38/1-5, 1000, Скопје
(540)

ДИФТЕТКОК
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати,
санитарни препарати за медицинска употреба,
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби
и
забарски
смоли,
средства
за
дезинфекција,
препарати
за
уништување
штетници, фунгициди, хербициди
(210) TM 2013/342

(551) индивидуална
(510, 511)
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

(220) 25/04/2013

(442) 31/10/2014
(731) ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО,
ТРГОВИЈА И УСЛУГИ Б.Б.Ф КОМПАНИ ЛТД
ДООЕЛ УВОЗ ИЗВОЗ СКОПЈЕ
бул.Македонска косовска бригада 28/6а, 1000
Скопје, MK
(540)

(591) бела, кафеава, жолта, темно кафеава

(210) TM 2013/344

(220) 25/04/2013

(442) 31/10/2014
(731) ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО,
ТРГОВИЈА И УСЛУГИ Б.Б.Ф КОМПАНИ ЛТД
ДООЕЛ УВОЗ ИЗВОЗ СКОПЈЕ
бул.Македонска косовска бригада 28/6а, 1000
Скопје, MK
(540)

Трговски марки
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(210) TM 2013/347

(220) 25/04/2013

(442) 31/10/2014
(731) Прилепска пиварница А.Д. Прилеп
ул. "Цане Кузманоски" бр. 1, Прилеп, MK
(540)

(591) црвена, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препаати за
производство на пијалоци

ZLATEN DAB
(591) зелена, црна, бела, црвена, златна
(554) тродимензионална
(551) индивидуална

(210) TM 2013/346

(220) 25/04/2013

(442) 31/10/2014
(731) Прилепска пиварница А.Д. Прилеп
ул. "Цане Кузманоски" бр. 1, Прилеп, MK

(510, 511)
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

(540)

(210) TM 2013/348

(220) 25/04/2013

(442) 31/10/2014
(731) Прилепска пиварница А.Д. Прилеп
ул. "Цане Кузманоски" бр. 1, Прилеп, MK
(540)

ZLATEN DAB
(591) кафена, црна, бела, црвена, златна
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
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
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PRILEPSKA PIVARNICA ZLATEN
DAB MACEDONIAN PREMIUM
BEER

кл. 44 медицински услуги; ветеринарни услуги;
хигиенска нега и нега на убавината на луѓето или
животните; услуги од областа на земјоделството,
градинарството и шумарството

(591) црна, бела, црвена
(554) тродимензионална

(210) TM 2013/350

(551) индивидуална
(510, 511)

(442) 31/10/2014
(731) Fabrika Konditore "AMO"

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и

Zona Industriale, 32000 Kline, Republica Kosove,

овошни сокови, сирупи и други препаати за

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ

производство на пијалоци

бул. "Кочо Рацин" бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
(540)

(210) TM 2013/349

(220) 25/04/2013

ZB

AMORINI

(220) 25/04/2013

(442) 31/10/2014
(731) Лидија Балтовска
ул.Франклин Рузвелт 22, 1000 Скопје, MK

(551) индивидуална

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и

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

варено овошје и зеленчук, желе, џемови,
компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла

(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни

и масти за јадење
кл. 30
торти; торти со крем од ванила и
чоколада; торти полнети со крем од овошје;
производи од тесто и слатки; производа со база
од житарици; чоколада; производи од чоколадо;
слаткарски производи во форма на сунѓер
(патиспан); храна од житарици (освен храна на
животни); колачи како полу-производи длабоко
смрзнати;
колачи;
бисквити;
фурнаџиски
производи;; насрора; смрзнати колачи; смрзнати
торти

(591) зелена, кафена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 31

кл.

земјоделски, градинарски и шумски

производи и зрнести производи кои не се
опфатени со другите класи

35

огласување;

водење

на

работи;

управување со работи; канцелариски работи;
презентирање на производи; продажба на мало
и големо; увоз-извоз

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и

(210) TM 2013/351

овони сокови, сирупи и други препарати за

(442) 31/10/2014
(731) Fabrika Konditore "AMO"

производство на пијалоци
кл. 35
огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 41
образовни услуги; подготвување на
наставата;
активности

забава;

спортски

и

културни

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци;
привремено сместување

Трговски марки

(220) 25/04/2013

Zona Industriale, 32000 Kline, Republica Kosove,
ZB
(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
бул. "Кочо Рацин" бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
(540)

AMORETI
551) индивидуална
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од житарици; чоколада; производи од чоколадо;

(510, 511)
кл. 29

месо, риба, живина и дивеч, месни

слаткарски производи во форма на сунѓер

преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук, желе, џемови,

(патиспан); храна од житарици (освен храна на
животни); колачи како полу-производи длабоко

компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла
и масти за јадење

смрзнати;
колачи;
бисквити;
фурнаџиски
производи;; насрора; смрзнати колачи; смрзнати

кл. 30
торти; торти со крем од ванила и
чоколада; торти полнети со крем од овошје;

торти
кл. 35

производи од тесто и слатки; производа со база

управување со работи; канцелариски работи;

од житарици; чоколада; производи од чоколадо;
слаткарски производи во форма на сунѓер

презентирање на производи; продажба на мало
и големо; увоз-извоз

(патиспан); храна од житарици (освен храна на
животни); колачи како полу-производи длабоко

(210) TM 2013/353

смрзнати;
колачи;
бисквити;
фурнаџиски
производи;; насрора; смрзнати колачи; смрзнати

(442) 31/10/2014
(731) Fabrika Konditore "AMO"

торти

Zona Industriale, 32000 Kline, Republica Kosove,

кл. 35
огласување; водење на работи;
управување со работи; канцелариски работи;

ZB

презентирање на производи; продажба на мало
и големо; увоз-извоз

бул. "Кочо Рацин" бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
(540)

(210) TM 2013/352

огласување;

водење

на

работи;

(220) 25/04/2013

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ

(220) 25/04/2013

(442) 31/10/2014
(731) Fabrika Konditore "AMO"
Zona Industriale, 32000 Kline, Republica Kosove,
ZB
(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
бул. "Кочо Рацин" бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
(540)

(591) црвена, бордо, жолта, окер, кафеава, лила
бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30
торти; торти со крем од ванила и
чоколада; торти полнети со крем од овошје;
производи од тесто и слатки; производа со база

(591) црвена, бордо, жолта, црна, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и

од житарици; чоколада; производи од чоколадо;
слаткарски производи во форма на сунѓер
(патиспан); храна од житарици (освен храна на
животни); колачи како полу-производи длабоко
смрзнати;
колачи;
бисквити;
фурнаџиски
производи;; насрора; смрзнати колачи; смрзнати

варено овошје и зеленчук, желе, џемови,
компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла

торти

и масти за јадење

(210) TM 2013/354

кл. 30
торти; торти со крем од ванила и
чоколада; торти полнети со крем од овошје;

(442) 31/10/2014
(731) Fabrika Konditore "AMO"

(220) 25/04/2013

производи од тесто и слатки; производа со база
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Zona Industriale, 32000 Kline, Republica Kosove,

производи од тесто и слатки; производа со база

ZB

од житарици; чоколада; производи од чоколадо;

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
бул. "Кочо Рацин" бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје

слаткарски производи во форма на сунѓер
(патиспан); храна од житарици (освен храна на

(540)

животни); колачи како полу-производи длабоко
смрзнати;
колачи;
бисквити;
фурнаџиски
производи;; насрора; смрзнати колачи; смрзнати
торти
(210) TM 2013/356

(220) 26/04/2013
(442) 31/10/2014

(591) црвена, бордо, жолта, окер, кафеава,
зелена, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30
торти; торти со крем од ванила и

(731) I G L A Sh.p.k.
Komuna Vaqarr, Tiraana, AL
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000 Скопје
(540)

чоколада; торти полнети со крем од овошје;
производи од тесто и слатки; производа со база
од житарици; чоколада; производи од чоколадо;
слаткарски производи во форма на сунѓер
(патиспан); храна од житарици (освен храна на
животни); колачи како полу-производи длабоко
смрзнати;
колачи;
бисквити;
фурнаџиски

(591) црвена, златно жолта, црна и бела

производи;; насрора; смрзнати колачи; смрзнати
торти

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун, производи за пушачи и кибрит

(210) TM 2013/355

(220) 25/04/2013

(442) 31/10/2014
(731) Fabrika Konditore "AMO"
Zona Industriale, 32000 Kline, Republica Kosove,

кл. 35
огласување, водење на работење,
управување со работи
(210) TM 2013/357

ZB

(442) 31/10/2014

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ

(731) I G L A Sh.p.k.

бул. "Кочо Рацин" бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје

Komuna Vaqarr, Tiraana, AL

(540)

(220) 26/04/2013

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000 Скопје
(540)

(591) црвена, бордо, кафеава, жолта, зелена,
плава, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30
торти; торти со крем од ванила и
чоколада; торти полнети со крем од овошје;

Трговски марки

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

кл. 35

кл. 34 тутун, производи за пушачи и кибрит

управување со работата; канцелариски работи

кл. 35
огласување, водење на работење,
управување со работи

кл. 41 образовни услуги; обука; забава; спортски
и културни активности

(210) TM 2013/358

кл. 43 услуги на обезбедување храна и пијалаци;
привремено сместување

(220) 26/04/2013

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за фармацевтско хемиски

рекламирање; водење на работењето;

(210) TM 2013/360

производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје
ул. Козле бр. 188, MK

(442) 31/10/2014
(731) Кнезовиќ Дејан
бул. Партизански Одреди бр. 59/3-4, 1000

(540)

Скопје, MK

САЛВИСЕПТ

(740) Кнезовиќ Дејан

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

ул.Вељко Влаховиќ бр.4/2-3, Скопје
(540)

ЕЛ КОМАНДАНТЕ

санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во

(551) индивидуална

медицината,

(510, 511)

храна

(220) 26/04/2013

за

бебиња,

фластери,

материјали за завои, материјали за пломбирање
заби
и
забарски
смоли,
средства
за

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од

дезинфекција,
препарати
за
штетници, фунгициди, хербициди

жито, леб, производи од тесто и слатки,
сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за

(210) TM 2013/359

уништување

(220) 26/04/2013

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

(442) 31/10/2014
(731) Кнезовиќ Дејан
бул. Партизански Одреди бр. 59/3-4, 1000

кл. 32

Скопје, MK
(740) Кнезовиќ Дејан

производство на пијалаци
кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво)

ул.Вељко Влаховиќ бр.4/2-3, Скопје
(540)

кл. 34 титин; производи за пушење; кибрити
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;

EL COMANDANTE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жито, леб, производи од тесто и слатки,
сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за
печење; сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии);
мирудии; мраз
кл. 32

пиво, минерална и сода вода и други

безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје и
овошни сокови; сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво)

пиво, минерална и сода вода и други

безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје и
овошни сокови; сирупи и други препарати за

управување со работата; канцелариски работи
кл. 41 образовни услуги; обука; забава; спортски
и културни активности
кл. 43 услуги на обезбедување храна и пијалаци;
привремено сместување
(210) TM 2013/361

(220) 26/04/2013
(442) 31/10/2014

(731) ЛИОН ДОО
ул. "Ленинова" бр. 1, 2200 Св. Николе, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

кл. 34 тутун; производи за пушење; кибрити
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RICHARD
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 чај, вклучувајќи рефус чај, чај во филтер
вреќички, инстант чај, чај со вкусови, овошен чај,
чај од билки, чај од цветови, чај со други
(591) темно и светло кафена, црвена, бела,
златно жолта, зелена
(551) индивидуална

(210) TM 2013/365

(510, 511)
кл. 30 како крем, какао крем со лешници
(210) TM 2013/362

додатоци, разладен чај; пијалаци базирани на чај

(220) 26/04/2013
(442) 31/10/2014

(731) ЛИОН ДОО
ул. "Ленинова" бр. 1, 2200 Св. Николе, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(220) 26/04/2013

(442) 31/10/2014
(731) Zakrytoe Aktsionernoe Obschestvo
Kompania "May"
dom 1a Ozernaya, RU-141190 Fryazino
Moskovskoy obl., RU
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

(591) жолта, кафена, црвена, сина, зелена и бела
551) индивидуална
(510, 511)

(591) сина, кафеава, бела, црвена, жолта

кл. 30 какао крем, мешавина од млечен и какао
крем

(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2013/364

кл. 30 чај, вклучувајќи рефус чај, чај во филтер
вреќички, инстант чај, чај со вкусови, овошен чај,

(220) 26/04/2013
(442) 31/10/2014

(300) m 2013 04097 12/03/2013 UA
(731) Zakrytoe Aktsionernoe Obschestvo

чај од билки, чај од цветови, чај со други
додатоци, разладен чај; пијалаци базирани на чај

Kompania "May"

(210) TM 2013/366

dom 1a Ozernaya, RU-141190 Fryazino
Moskovskoy obl., RU

(442) 31/10/2014
(731) Zakrytoe Aktsionernoe Obschestvo
Kompania "May"

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

(220) 26/04/2013

dom 1a Ozernaya, RU-141190 Fryazino
Moskovskoy obl., RU
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

Трговски марки
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(540)
(210) TM 2013/369

(220) 29/04/2013

(442) 31/10/2014
(300) SM-M-201300051 07/03/2013 SM
(731) Intel Corporation
2200 Mission College Boulevard, Santa Clara,
California, 95052-8119, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(591) сина, кафеава, бела, црвена, жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 чај, вклучувајќи рефус чај, чај во филтер
вреќички, инстант чај, чај со вкусови, овошен чај,
чај од билки, чај од цветови, чај со други
додатоци, разладен чај; пијалаци базирани на чај
(210) TM 2013/367

(220) 26/04/2013

(442) 31/10/2014
(731) Zakrytoe Aktsionernoe Obschestvo
Kompania "May"
dom 1a Ozernaya, RU-141190 Fryazino
Moskovskoy obl., RU
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

(540)

IRIS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 интегрирани кола; компјутерски чипсетови;
графички картички;
HD графички чипсетови
(210) TM 2013/371

(220) 29/04/2013

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за менаџмент, услуги у
консалтинг ТОТАЛ БРЕНДС ДООЕЛ Скоје
ул.Козара бр.33, Скопје, MK
(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат
ул. "Орце Николов" бр. 75, 1000, Скопје
(540)

TOTAL BRANDS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски работи
кл. 36
осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани со недвижен
имот
кл. 39

транспортни

услуги;

пакување

складирање стока; организирање патувања
(210) TM 2013/372
(591) сина, кафеава, бела, црвена, жолта
(551) индивидуална
(510, 511)

(220) 29/04/2013

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за менаџмент, услуги у

кл. 30 чај, вклучувајќи рефус чај, чај во филтер

консалтинг ТОТАЛ БРЕНДС ДООЕЛ Скоје
ул.Козара бр.33, Скопје, MK

вреќички, инстант чај, чај со вкусови, овошен чај,
чај од билки, чај од цветови, чај со други

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат
ул. "Орце Николов" бр. 75, 1000, Скопје

додатоци, разладен чај; пијалаци базирани на чај

(540)
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овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалоци
(210) TM 2013/374

(591) црна, зелена

(442) 31/10/2014
(731) Тhe Procter & Gamble Company

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски работи
кл. 36
осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани со недвижен
имот
кл. 39
транспортни услуги; пакување
складирање стока; организирање патувања
(210) TM 2013/373

(220) 30/04/2013

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio
45202, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

OLAY

и

(551) индивидуална

(220) 30/04/2013

(510, 511)
кл. 3
тоалетни

(442) 31/10/2014

препарати

препарати

и

козметички

(731) Небојша Златевски
ул.Фазанерија I бр.96, Гостивар, MK

(210) TM 2013/375

(540)

(442) 31/10/2014
(731) САМОСТАЛНА ЗАНАТСКА, ТРГОВИНСКА

(220) 30/04/2013

РАДЊА ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ РОБЕ
НА МАЛО И ВЕЛИКО "VITALIS", БОБАН МИЌИЌ
ПР
Краља Милутина 35, 1100 Београд, RS
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

(591) сребрена, сива, црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11 апарати за осветлување, греење, варење,

(551) индивидуална
(510, 511)

ладење, сушење, вентилација

кл. 3 стик за усни со вкус на јагода; Стик за усни
со вкус на ванила; лабело за усни со вкус на

кл. 29 млеко и млечни производи, масло и масти
за јадење; желе, џемови

киви; Стик за усни со прополис; Стик за усни со
вкус на мента; козметичка крема со смил;

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз; брашно и
производи од жита, производи од тесто и слатки,

козметичка крема против брчки; козметичка

сладолед, прашок за печење, сосови; мирудии;
мраз
кл. 32

пиво, минерална и сода вода и други

безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и

Трговски марки

крема со камилица; етерични масла; есенцијални
масла; козметички производи на база на
маслиново масло; козметички производи на база
на мед; козметички производи на база на алое;
козметички производи со витамински комплекс;
козметички производи на база на соја;
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козметички серуми; козметички билни еликсири;

зацврстување гради; fango рапидна кал против

колагенски препарати; козметички препарати со

целулит; масло од ориз за масажа; кал од алги

еластин; козметички производи на база на алги;
балсами за усни; лакови за нокти; козметички

за загревање на кожа; ладен гел од алги; масло
за арома нега; thekoa масло за масажа; ладна

препарати за нега на нокти; диететски производи
во козметички цели; диететски производи во

fango крема; глина за козметички намени; масло
за масажа при вежбање јога; пудри; стик пудри;

козметички цели; козметички препарати за нега
на телото; козметичко масло за масажа на тело;

талк
кл. 5 гел против реуматски болови; гел против

козметички производи на база на термални води;

потење на нозе; прополис капки за деца;

козметички препарати за масажа на тело;
козметички капи за пакување коса; козметички

прополис капки за возрасни; капки со жалфија
против запаление на непце (гингива); капки

капи за фарбање коса; козметички влажни
марамчиња; козметички марамчиња за раце;

против забоболка; капсули за обновување на
црниот дроб; таблети ehinacea; крем против

козметички марамчиња за очи;
производи за нега на рацете;

козметички
козметички

хемороиди; крем за брзо зараснување на рани;
таблети против запек; таблети за освежување на

производи за нега на очите; хидроген емулзија;

здивот; fortikor таблети; репелент крема за деца;

неутрализатор за мини вал; хидроген за коса;
препарати за мини вал; препарати за мини вал

крема за сончање со путер од какао; лосион за
сончање со заштитен фактор; медицински

со заштитна емулзија наменета за третман на
фарбана и оштетена коса; фарби за коса;

напитоци; медицински сокови; медицински
сокови за бебиња; медицински чаеви; диететски

балсам за коса; пакувања за коса; шампони на
база на трева; шампони за коса; ампули за коса;

производи за медицински намени; медицински
сирупи; јекодерм, терапевтски масла за

ампули за нега на рацете; ампули за лице;

медицински

козметички производи за хидратација на лицето;
маски за лице; сапуни на база на алги;

диететски производи за болни деца; диететски
производи со витамински комплекси; диететски

глицерински сапуни за нега на раце; козметички
препарати за отстранување на лак од нокти;

производи за слабеење; хомеопатски препарати;
медицински инфузии; медицински еликсири; гуми

вештачки производи
за одстранување на
надуени очни капаци; козметички производи за

за џвакање во медицинска намена;
против
запаление
на
непце

отстранување подочници; козметички производи

медицинска крема против акни; лосион против

за нега на вратот; сјај за усни; брилјантин за
коса; лакови за коса; пени за коса; масло за коса;

акни; антипиринска крема; крема против
псоријаза; капки за очи; крема против реума;

козметички
производи
за
лечење
акни;
козметички производи наменети за особи кои

медицински
производи
за
дијабетичари;
медицински производи за деца дијабетичари;

носат
леки;
козметички
производи
за
отстранување на црвеноло во очи; козметички

фармацевтски прпарати против себореја; дражеи
против болак во грло; влошки; пелени; пелени за

производи против сабореја; пасти за заби;

возрасни;

козметички производи
(eyeliners); козметички

опаѓање на коса; таблети против сите видови
главоболка; медицински шампони за коса;

за бебиња; тушеви
производи за мажи;

намени;

материјали

фармацевтски

за

завои;

препарати
(гингива);

прпарати

против

средства за белење и други препарати за
употреба во перални; Препарати за чистење;

медицински
препарати

полирање, рибање и нагризување; ароматични
масла; јинг-јанг масла за масажа на тело; вата

медицински сапуни; препарати за олеснување на
варањето;
диететски производи против

наменета за особи кои носат леќи; козметичка

несоница

ракавица за одстранување на шминка за лица
кои носат леќи; ароматични масла кои не се

производи за подобрување на концентрација;
диететски производи за коронарни болести;

употребуваат

диететски производи против артериосклероза;
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во

медицината;

кал

за

лосион за коса; фармацевтски
против
спортски
повреди;

од

стрес,

напнатост;

диететски
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диететски

витамински

производ

диететски

производи

против

lj;

другите класи; накит, бижутерија, скапоцени

деменција;

камења; медицински накит; часовничарски и

диететски производ против старости; диететски
производи за уринарни инфекции; диететски

хронометарски инструменти
кл. 25 облека, обувки, покривки за глава, облека

производи за пореметен имунитет; диететски
производ во менопауза; диететски производ за

за дијабетичари
кл. 30 кафе; чај; замена за кафе; цикорија; мед,

хормонски
производи

дисбаланс кај жени;
за лечење дијабетес;

какао; производи од житарици; ориз; мусли;
диететски производи на база на мед; диететски

производ

за ојакнување на психофизичките

способности;
спречување

диететски
холестерол

ljuenzim

диететски
диететски

производи

на

база

на

какао;

диететски

производи
за
и
триглицериди;

производи на база на житарици; диететски
колачи; посне слатки; диететски слатки; зачини;

диететски производи за спечување деменција;
диететски производи за орджување на видот;

сосови (као зачини), тапиока, саго, сенф; мусли
на база на житарици; мусли на база на житарици

диететски производи за подобрување на
циркулацијата; диететски производи против

кои вклучуваат состојки на база на млеко, јогурт,
кварк, овошје, овошни преработки, зеленчук;

киселина

на

житарици припремени со додатоци за човечка

дванаестопалачнен
желудник;
диететски
производи против запек, диареја; фармацевтски

(горушица)

и

прехрана; пченкарни снегулки
кл. 31 земјоделски, градинарски и шумарски

препарати против хемофилија; фармацевтски
препарати кои се употребуваат во терапија за

производи и зрнести производи, кои не се
вклучени во другите класи; свежо овошје и

замена на женски хормони; фармацевтски
препарат на база на билки за профилакса на

зеленчук; семиња, природни
цвеќиња; храна за животни; слад

мигрена; диететска храна; храна за бебиња;

кл. 32

дијагностички
препарати
за

фармацевтски
инфективни

газирана вода и други безалкохолни пијалоци,
овошни пијалоци и овошни сокови; сирупи и

заболувања,
болка
на
запаление
на
кардиоваскуларни заболувања на онколошки

други препарати за произведување пијалаци,
пијалоци на база на жита; безалкохолни овошни

состојби и пореметување на централниот нервен
систем; радиофармацевтски производи; вакцини;

екстракти; билни сокови (напитоци), газирани
пијалоци (прашок за газирани пијалоци);

фармацевтски препарати за лечење дисфункција

концентрирани

на ерекција; диететски додатоци и додатоци за
храна адаптирана за медицинска употреба;

напитоци, лимонади, сирупи за лимонада,
концентрирани екстракти за подготовка на

храна за бебиња; нутрицистички препарати;
фармацевтски препарати за третман на

пијалоци, пијалоци на база на сурутка, овошни
напитоци; сокови за деца; сокови за бебиња;

респираторни
заболувања;
фармацевтски
препарати за поттикнување на раст на коскени

енергетски
концентрати

клетки; фармацевтски препарати против реума;

производство на пијалоци

фармацевтски препарати за нега на кожата
прилагодени за употреба во медицината;

кл. 42
научни истражувања, изработка на
компјутерски програми; изработка на web

препарати
за
ултравиолетово

од
за

презентации;
услуги
поврзани
со
биотехнологијата; вклучувајќи ги техничките

употреба во медицината;
препарати за
третирање на опекотени од сонце прилагодени

консултации, истражувањето и развојот во
областа на хуманата имунологија, инженеринг на

за употрба во медицината

метаболички патишта и давање на формулација

кл. 14 скапоцени метали и нивни легури и
производи
од
скапоцени
метали
или

на здравствената заштита,
фармацевтска индустрија и

пресвлечени од нив, кои не се вклучени во

имунобиолошки истражувања и тестирања

сретства;
третирање

заштита
зрачење

Трговски марки

чир

на
кожата
прилагодени

растенија

и

пиво, безалкохолно пиво, минерална и

екстракти

за

подготвување

пијалоци,
спортски
и
препарати
во

пијалоци,
прав
за

лична нега и
лична хигиена;
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кл. 44

медицински и акупунктурни услуги;

лечење: phlebectasia (дифузно проширување на

хомеопатски услуги, аромо пунктура услуги;

подолгите сегменти на вените), varix (локално

услуги за медицински прегледи,амбулантни,
дијагностички и терапијски интервенции од

проширување на вени), varicositas (повеќебројни
проширувања во некој дел на вените),

областа на анестезиологијата и реанимацијата

phlebothrombosis (тромбоза на вени), phlebitis,
trombophlebitis (воспалување на вени)

(210) TM 2013/376

кл. 35
огласување; деловно управување;
канцелариско работење, услуги за рекламирање;

(220) 30/04/2013

(442) 31/10/2014
(731) САМОСТАЛНА ЗАНАТСКА, ТРГОВИНСКА

услуги за рекламирање на интернет; услуги за

РАДЊА ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ РОБЕ
НА МАЛО И ВЕЛИКО "VITALIS", БОБАН

дистрибуција на проспекти директно или по
пошта; маркетинг услуги; големопродажба и

МИЧИЌ ПР
Краља Милутина 35, 1100 Београд, RS

малопродажба
козметика со

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

производи
со
витамниски
комплекс;
фармацевтски препарати наменети за лечење:

(540)

phlebectasia

на козметички производи и
посебна намена; козметички

(дифузно

проширување

на

подолгите сегменти на вените), varix (локално
проширување на вени), varicositas (повеќебројни
проширувања во некој дел на вените),
phlebothrombosis (тромбоза на вени), phlebitis,
trombophlebitis (воспалување на вени); диететски
производи прилагодени за лечење: phlebectasia
(дифузно проширување на подолгите сегменти
на вените), varix (локално проширување на
вени), varicositas (повеќебројни проширувања во
некој дел на вените), phlebothrombosis (тромбоза
на вени), phlebitis, trombophlebitis (воспалување
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3
диететски производи со козметичка
намена; козметички производи со витамниски
комплекс
кл. 5

фармацевтски препарати наменети за

лечење: phlebectasia (дифузно проширување на
подолгите сегменти на вените), varix (локално
проширување на вени), varicositas (повеќебројни
проширувања во некој дел на вените),
phlebothrombosis (тромбоза на вени), phlebitis,
trombophlebitis (воспалување на вени); диететски
производи прилагодени за лечење: phlebectasia
(дифузни проширувања на подолгите сегменти
на вените), varix (локално проширување на
вени), varicositas (повеќебројни проширувања во
некој дел на вените), phlebothrombosis (тромбоза
на вени), phlebitis, trombophlebitis (воспалување
на вени); диететски производи наменети за
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на вени); диететски производи наменети за
лечење: phlebectasia (дифузно проширување на
подолгите сегменти на вените), varix (локално
проширување на вени), varicositas (повеќебројни
проширувања во некој дел на вените),
phlebothrombosis (тромбоза на вени), phlebitis,
trombophlebitis (воспалување на вени)
(210) TM 2013/377

(220) 30/04/2013

(442) 31/10/2014
(731) САМОСТАЛНА ЗАНАТСКА, ТРГОВИНСКА
РАДЊА ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ РОБЕ
НА МАЛО И ВЕЛИКО "VITALIS", БОБАН
МИЧИЌ ПР
Краља Милутина 35, 1100 Београд, RS
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

Трговски марки
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(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3
диететски производи со козметичка
намена; козметички производи со витамниски

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3
диететски производи со козметичка

комплекс

намена; козметички производи со витамниски

кл. 5
фармацевтски препарати; диететски
производи
прилагодени за
употреба
во

комплекс
кл. 5
фармацевтски препарати; диететски

медицината; диететски производи со витамински
комплекс; витамински таблети; фармацевтски

производи
прилагодени за
употреба
во
медицината; диететски производи со витамински

креми за спортски активности; фармацевтски

комплекс; витамински таблети; фармацевтски
креми за спортски активности; фармацевтски

креми за рекреација
кл. 35
oгласување;

деловно

управување;

креми за рекреација

канцелариско работење, услуги за рекламирање;
услуги за рекламирање на интернет; услуги за

кл. 35
огласување; деловно управување;
канцелариско работење, услуги за рекламирање;

дистрибуција на проспекти директно или по
пошта; маркетинг услуги; големопродажба и

услуги за рекламирање на интернет; услуги за
дистрибуција на проспекти директно или по

малопродажба

пошта; маркетинг услуги; големопродажба и
малопродажба на козметички производи и

на

диететски

производи;

козметички производи и козметика со посебна
намена; козметички производи со витамниски

козметички

комплекс; фармацевтски препарати; диететски
производи
прилагодени за
употреба
во

производи
со
витамниски
комплекс;
фармацевтски препарати; диететски производи

медицината; диететски производи со витамински
комплекс; витамински таблети; фармацевтски

прилагодени за употреба во медицината;
диететски производи со витамински комплекс;

креми за спортски активности; фармацевтски

козметика

со

посебна

намена;

креми за рекреација

витамински таблети; фармацевтски креми за
спортски активности; фармацевтски креми за
рекреација
(210) TM 2013/378

(220) 30/04/2013

(442) 31/10/2014
(731) САМОСТАЛНА ЗАНАТСКА, ТРГОВИНСКА

(210) TM 2013/381

(220) 30/04/2013

(442) 31/10/2014
(731) Biofarma Pharmaceutical Industry Co.
Inc Akpinar Mah. Osmangazi Cad. No:156
Sancaktepe/Istanbul/, TR

РАДЊА ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ РОБЕ

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

НА МАЛО И ВЕЛИКО "VITALIS", БОБАН
МИЧИЌ, ПР

(540)

Краља Милутина 35, 1100 Београд, RS
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје

Трговски марки

RICUS
(551) индивидуална
(510, 511)
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кл. 5 фармацевтски производи

(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2013/385

(220) 02/05/2013

(442) 31/10/2014
(731) Трговско друштво за пиво, слад, оцет,
алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА

кл. 31 пивски слад
кл. 32 пиво
(210) TM 2013/387

(220) 02/05/2013

СКОПЈЕ А.Д.
ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK

(442) 31/10/2014
(731) Трговско друштво за пиво, слад, оцет,

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА

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

СКОПЈЕ А.Д.
ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) зелена, жолта, бела, златна, црвена, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 31 пивски слад
кл. 32 пиво
(210) TM 2013/386

(220) 02/05/2013

(591) зелена

(442) 31/10/2014
(731) Трговско друштво за пиво, слад, оцет,

(554) тродимензионална
(551) индивидуална

алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д.

(510, 511)
кл. 31 пивски слад

ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK

кл. 32 пиво

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(210) TM 2013/388

(540)

(220) 02/05/2013

(442) 31/10/2014
(731) Трговско друштво за пиво, слад, оцет,
алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д.
ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) зелена, жолта, бела, златна, црвена, црна
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(210) TM 2013/390

(220) 29/04/2013

(442) 31/10/2014
(731) Reckitt & Colman (Overseas) Limited
Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, GB
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

СКОПСКО
(591) зелена, жолта, бела, златна, црвена, црна
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 31 пивски слад
кл. 32 пиво
(210) TM 2013/389

(220) 02/05/2013

(442) 31/10/2014
(731) Трговско друштво за пиво, слад, оцет,
алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д.
ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) сите нијански на сива, црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 хемиски супстанци коишто се состојки за
тоалетни производи и за препарати за нега на
кожа;

хемиски

адитиви

за

употреба

како

интегрална компонента за тоалетни производи и
за препарати за нега на кожа
кл. 3
немедицински
козметички
препарати

тоалетни препарати;
и
препарати
за

разубавување; хидратантни креми, лосиони,
мусеви и гелови; ексфолијанти; препарати за
чистење на кожата; препарати за избелување

СКОПСКО
(591) портокалова, зелена, бела
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 пиво, минерална и сода вода и друфи
безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје и
овошни сокови; сирупи и други препарати за
производство на пијалоци

Трговски марки

сите за лична употреба; препарати за
депилирање; восоци за депилирање; инхибитори
за повторен раст на влакна; препарати,
вклучувајќи креми, гелови и мусеви, за употреба
пред, за време на и по бричење или
отстранување на влакната; марамчиња за после
депилација;

импрегнирани

марамчиња

и

перничиња за нега на кожа
кл. 8 бричеви; жилети; епилатори; уреди за
отстранување на влакна, имено, апарати за
епилација; рачни инструменти за употреба при
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бричење или депилација, имено, апарати за

нанесување на жежок восок и препарати за

епилација, неелектрични бричеви; шпатули за

депилација;

нанесување на жежок восок и препарати за
депилација;
делови
и
делчиња
за

погореспоменатите стоки

погореспоменатите стоки

(210) TM 2013/392

(210) TM 2013/391

(442) 31/10/2014
(731) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability
company organized and existing under the laws

(220) 29/04/2013

(442) 31/10/2014
(731) RECKITT & COLMAN (Overseas) Limited

делови

и

делчиња

за

(220) 07/05/2013

of the State of Delaware

Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, GB
(740) Друштво за застапување од областа на

300 Renaissance Center, City of Detroit, State of
Michigan 48265-3000, US

индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

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

(540)

CADILLAC
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 моторни возила и делови за истите
кл. 37 одржување, поправка и сервисирање на
моторни возила, мотори за моторни возила и
делови од моторни возила

(591) сите нијанси розова, сива и бела
(551) индивидуална

(210) TM 2013/393

(510, 511)
кл. 1 хемиски супстанци коишто се состојки за
тоалетни производи и за препарати за нега на
кожа; хемиски адитиви за употреба како
интегрална компонента за тоалетни производи и
за препарати за нега на кожа
кл. 3
немедицински тоалетни

препарати;

козметички
препарати
и
препарати
за
разубавување; хидратантни креми, лосиони,
мусеви и гелови; ексфолијанти; препарати за
чистење на кожата; препарати за избелување
сите за лична употреба; препарати за

(220) 07/05/2013

(442) 31/10/2014
(731) Тhe Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio
45202, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

OLAY
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 8 бричеви и ножиња за бричеви; диспензери,

депилирање; восоци за депилирање; инхибитори
за повторен раст на влакна; препарати,

касети, држачи и кертриџи, сите специјално
дизајнирани за и што содржат ножиња
за

вклучувајќи креми, гелови и мусеви, за употреба
пред, за време на и по бричење или

бричеви, делови и опрема за сите горенаведени
производи

отстранување на влакната; марамчиња за после
депилација;
импрегнирани
перничиња за нега на кожа

марамчиња

и

(210) TM 2013/395

(220) 08/05/2013
(442) 31/10/2014

кл. 8 бричеви; жилети; епилатори; уреди за
отстранување на влакна, имено, апарати за

+(300) 2645403 12/12/2012 UK
(731) Glaxo Group Limited

епилација; рачни инструменти за употреба при

98

бричење или депилација, имено, апарати за
епилација, неелектрични бричеви; шпатули за
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0 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8

кл. 3

9GS, GB

скалпот; шампони, средства за миење, гелови,

препарати за нега на кожата; косата и

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

пени, деодоранси, сапуни,
креми, масла, масти

пудри,

лосиони,

(540)

HIGH DEFINITION

(210) TM 2013/397

(220) 08/05/2013

(442) 31/10/2014
(731) British American Tobacco (Brands) Inc.,

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3
не-медицински тоалетни препарати,
препарати за нега на забите, препарати за
испирање на устата и освежувачи на здивот;
препарати за орална нега, дентални гелови,
препарати за белење, препарати за полирање на
забите, препарти и акцелератори за белење на
забите, препарати за отстранување козметички

2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington,
Delaware 19808, US
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

дамки
кл. 5 медицински препарати за орална нега,
медицински препарати за полирање на забите,
медицински препарати за белење на забите,
медицински средства за испирање на устата,
медицински средства за белење, медицински
гуми за џвакање и таблетки за лижење за
дентална хигиена
кл. 10 апарати за дентална нега, флексибилни
дентални калапи за земање отисок за една
употреба
кл. 21 четки за заби, чепкалки за заби, конец за
чистење на забите, четки и сунгери; држачи и
нанесувачи за истите
(210) TM 2013/396

(591) бела, сите нијанси на сива, црна
(551) индивидуална

(220) 08/05/2013

(510, 511)

(442) 31/10/2014

кл. 34 цигари; тутун, тутнски производи; запалки;
кибрити; артикли за пушачи

(300) 011332566 09/11/2012 EM
(731) Stiefel Laboratories, Inc.
Corporation Service Company, 2711 Centerville
Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808,

(210) TM 2013/398

US

(731) Medigene AG
Lochhamer Str. 11, 82152 Planegg, DE

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

PHYSIOGEL BIOMIMIC
TECHNOLOGY
(551) индивидуална
(510, 511)

Трговски марки

(220) 08/05/2013
(442) 31/10/2014

(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

VEREGEN
(551) индивидуална
(510, 511)
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кл. 5

фармацевтски производи за топична,

интравагинална

и/или

интраанална

(731) Друштво за туризам, угостителство и
услуги МАСТЕРБЕТ ДООЕЛ СКОПЈЕ

администрација, на пример фармацевтски
препарати за употреба за третирање на кожни

Бул.3-та Македонска Бригада бб 3-кат, 1000
Скопје, MK

заболувања како брадавици, веруки (verruca
vulgaris),
плантарни
брадавици
на

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000 Скопје

стапала(уегшса ptantaris), рамни брадавици
(verruca plana), филиформни брадавици (filiform

(540)

verrucas),

себореични

брадавици

(verruca

seborrheica), аногенитални брадавици, мозаични
брадавици, спинозни брадавици, кондиломи
(condyloma
епидермис,

acuminatum),
хиперплазија
на
назални
папиломи,
орални

(591) црвена, бела, црна, златна

папиломи, папилома на ларинкс, коњуктивална
папилома, зголемена пролиферација на клетките

(551) индивидуална
(510, 511)

на кожата, актиницхна кератоза, актиницхен

кл. 41 коцкање, игри за пари
кл. 43 припремање на пијалоци

хеилит, келоид (keloid), хипертрофични лузни,
лентиго (lentigo), хемангиом (haemangioma),
епидермодисплазија
веруциформис
(epidermodysplasia
verruciformis),
Бовенова
болест (Bowen's disease), Бовеноидна папулоза
(Bowenoid papulosis), базоцелуларен карцином,
спиноцелуларен карцином, меланом и други
тумори на кожа, неоплазија, цервикална
дисплазија, цервикална, анална и вулвална
интраепителна неоплазија, предканцерна и
канцерна
лезија,
карцином
на
пенис,

(210) TM 2013/400

(220) 09/05/2013

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за туризам, угостителство и
услуги МАСТЕРБЕТ ДООЕЛ СКОПЈЕ
Бул.3-та Македонска Бригада бб 3-кат, 1000
Скопје, MK
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000 Скопје
(540)

вулвовагичален канцер, канцер на анус,
цервикален канцер, кутан Т-клеточен лимфом
(cutaneous T-cell lymphoma), молуски (mollusca
contagiosa), херпесни инфекции, херпес на усни,
генитални херпеси, херпес зостер, микоза,
габични
кожни
болести,
пигментациско
нарушување, витилиго, мелазма, младежи,
псоријаза,
неуродерматитис,
дерматитис,
атопичен дерматитис, атопија на кожата, егзема,
лихен

(lichen

ruber

planus),

кожна

(591) црвена, бела, црна, златна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 коцкање, игри за пари
кл. 43 припремање на пијалоци

Лупус

еритематоза, тумори на кожа, розацеа (rosacea),
алопеција (alopecia), вулводинија (vulvodynia),
хиперкератоза
(hyperkeratosis),
себореична
егзема, фоликуларна кератоза, Мибелова болест
(Mibelli's disease), ихтиоза, ксероза, Дартоудова
диетеза (Dartroud's diathesis), кожа изгорена од
сонце, отстранување на тетоважи и акни

(210) TM 2013/401

(220) 09/05/2013

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за туризам, угостителство и
услуги МАСТЕРБЕТ ДООЕЛ СКОПЈЕ
Бул.3-та Македонска Бригада бб 3-кат, 1000
Скопје, MK
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000 Скопје

(210) TM 2013/399

(220) 09/05/2013

(540)

(442) 31/10/2014
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(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје
(540)

(591) црвена, бела, црна, златна
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 коцкање, игри за пари
кл. 43 припремање на пијалоци
(210) TM 2013/402

(220) 09/05/2013

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за туризам, угостителство и
услуги МАСТЕРБЕТ ДООЕЛ СКОПЈЕ
Бул.3-та Македонска Бригада бб 3-кат, 1000
Скопје, MK

(591) виолетова, бела, светло и темно сина,
темно и зветло зелена, црвена и портокалов
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 млеко со потекло од битолскиот регион

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје

кл. 35
огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи,

Ул. Апостол Гусларот 3, 1000 Скопје
(540)

услуги при продажба на големо и мало и увоз и
извоз на големо и мало на млеко со потекло од
битолскиот регион
(210) TM 2013/406

(220) 10/05/2013
(442) 31/10/2014

(731) Sondico IP Limited
Unit A, Brook Park East, Shirebrook NG20 8RY ,
GB
(740) Друштво за застапување од областа на

(591) златно жолта, црна, бела
(554) тродимензионална
(551) индивидуална

индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

SONDICO

(510, 511)
кл. 41 коцкање, игри за пари

(551) индивидуална

кл. 43 припремање на пијалоци

(510, 511)
кл. 25 облека, обувки, покривала за глава;

(210) TM 2013/403

(220) 09/05/2013

(442) 31/10/2014
(731) Индустрија за млеко, млечни производи
и сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА,
ул. Долнооризарски пат бб, 7000 Битола , MK

Трговски марки

пижами/облека за спиење; модна облека; облека
за слободно време; спортски чевли; патики;
чизми; планинарски чевли; копачки; чевли;
облека за велосипедисти; водоотпорна облека;
облека за различни временски услови; термо
облека;

лесна

облека;

капути;

облека
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вежбање;

за

за гол во фудбал; греди/столбови за гол;

сурфање; заштитна облека за сурфање; облека

спортска

облека;

свирчиња; делови и опрема во оваа класа за

за скијање; јакни; ветровки; џемпери/пуловери;
панталони; кошули; маици; капуљачи; престилки;

сите претходно наведени производи

комбинизони/панталони на трегери; шалови;
ремени (облека); ремени од кожа; ракавици;

(210) TM 2013/407

шешири; скијачки маски; чорапи; чорапи за
фудбал
/спортски
чорапи;
долен
веш;

(731) Sondico IP Limited
Unit A, Brook Park East, Shirebrook NG20 8RY ,

доколенки/греачи

GB

без

шорцеви

стапала

(gaiters);

(220) 10/05/2013
(442) 31/10/2014

комбинизони за скијање на вода; фудбалски
дресови; облека за фудбал; опрема за фудбал;

(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ

подоблека за спорт; реплики на опремата за
фудбал; заштитна облека (освен за заштита од

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

незгоди и повреди); заштитни ракавици (освен за
заштита од незгоди и повреди); спортски

(540)

покривала за глава (освен кациги); заштитна
облека (освен за заштита од незгоди и повреди);
спортска облека/ тренерки; спортски униформи;
облека за јавање; крампони за обувки за фудбал/
копачки (чевли); стегачи за рака (облека)
кл. 28 игри и играчки; гимнастички и спортски
артикли, опрема и направи кои не се вклучени во
други класи; направи и опрема за вежбање и
фитнес; топки, фудбалски топки, топчиња за
бадминтон, голф палки, спортски палки, стапови

(591) црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25

облека, обувки, покривала за глава;

и рекети; штитници за колена приспособени за
спортска
употреба;
штитници
за
нозе

пижами/облека за спиење; модна облека; облека
за слободно време; спортски чевли; патики;

приспособени
за
спортска
перничиња/влошки за цеваници

употреба;
(спортски

чизми; планинарски чевли; копачки; чевли;
облека за велосипедисти; водоотпорна облека;

артикли); штитници за лакти (спортски артикли);

облека за различни временски услови; термо

штитници за колкови посебно направени за
спортска употреба (делови од спортски одела);

облека; лесна облека; капути; облека
вежбање; спортска
облека; шорцеви

штитници за цеваници за спортска употреба;
штитници за рачен зглоб за спортска употреба;

сурфање; заштитна облека за сурфање; облека
за скијање; јакни; ветровки; џемпери/пуловери;

штитници за дланки за спортска употреба;
штитници за раце приспособени за спортска

панталони; кошули; маици; капуљачи; престилки;
комбинизони/панталони на трегери; шалови;

употреба; спортски ракавици, визири, маски,

ремени (облека); ремени од кожа; ракавици;

штитници за тело, штитници за раце, подлактици
и цеваници; голмански ракавици за употреба во

шешири; скијачки маски; чорапи; чорапи за
фудбал
/спортски
чорапи;
долен
веш;

фудбал; пумпи посебно адаптирани за употреба
за топки за игри; инструменти и опрема за

доколенки/греачи
без
стапала
(gaiters);
комбинизони за скијање на вода; фудбалски

игралиште; украси за новогодишни елки; карти за
играње; лизгалки, даски со тркалца (skateboard);

дресови; облека за фудбал; опрема за фудбал;
подоблека за спорт; реплики на опремата за

торби за спортска опрема; опрема за риболов;

фудбал; заштитна облека (освен за заштита од

спортски торби, пресвлеки и држачи за спортски
артикли; голови за рагби и фудбал; направи за

незгоди и повреди); заштитни ракавици (освен за
заштита од незгоди и повреди); спортски

вежбање за употреба во врска со фудбал; мрежи
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покривала за глава (освен кациги); заштитна
облека (освен за заштита од незгоди и повреди);
спортска облека/ тренерки; спортски униформи;
облека за јавање; крампони за обувки за фудбал/
копачки (чевли); стегачи за рака (облека)
кл. 28 игри и играчки; гимнастички и спортски
артикли, опрема и направи кои не се вклучени во
други класи; направи и опрема за вежбање и
фитнес; топки, фудбалски топки, топчиња за
бадминтон, голф палки, спортски палки, стапови
и рекети; штитници за колена приспособени за
спортска
употреба;
приспособени
за

штитници
спортска

за
нозе
употреба;

перничиња/влошки за цеваници (спортски
артикли); штитници за лакти (спортски артикли);
штитници за колкови посебно направени за
спортска употреба (делови од спортски одела);
штитници за цеваници за спортска употреба;
штитници за рачен зглоб за спортска употреба;
штитници за дланки за спортска употреба;
штитници за раце приспособени за спортска
употреба; спортски ракавици, визири, маски,
штитници за тело, штитници за раце, подлактици
и цеваници; голмански ракавици за употреба во
фудбал; пумпи посебно адаптирани за употреба

CHEVROLET
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36

услуги за осигурување и финансиски

услуги, вклучително и финансирање на возила и
други производи, финансирање на закупкупување на возила, услуги за хипотека, услуги
за заеми и кредитни линии, услуги за
осигурување на гаранции (емство), услуги за
електронски трансфер на финансиски средства,
услуги за кредитини и дебитни картички
кл. 39 услуги за транспорт и складирање; закуп
на возила и други производи
(210) TM 2013/409

(220) 10/05/2013

(442) 31/10/2014
(731) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability
company organized and existing under the laws
of the State of Delaware
300 Renaissance Center, City of Detroit, State of
Michigan 48265-3000, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
(540)

за топки за игри; инструменти и опрема за
игралиште; украси за новогодишни елки; карти за
играње; лизгалки, даски со тркалца (skateboard);
торби за спортска опрема; опрема за риболов;
спортски торби, пресвлеки и држачи за спортски
артикли; голови за рагби и фудбал; направи за
вежбање за употреба во врска со фудбал; мрежи

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36

услуги за осигурување и финансиски

за гол во фудбал; греди/столбови за гол;
свирчиња; делови и опрема во оваа класа за

услуги, вклучително и финансирање на возила и
други производи, финансирање на закуп-

сите претходно наведени производи

купување на возила, услуги за хипотека, услуги
за заеми и кредитни линии, услуги за

(210) TM 2013/408

осигурување на гаранции (емство), услуги за
електронски трансфер на финансиски средства,

(220) 10/05/2013

(442) 31/10/2014
(731) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability

услуги за кредитини и дебитни картички

company organized and existing under the laws
of the State of Delaware

кл. 39 услуги за транспорт и складирање; закуп
на возила и други производи

300 Renaissance Center, City of Detroit, State of
Michigan 48265-3000, US

(210) TM 2013/410

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
(540)

Трговски марки

(220) 13/05/2013
(442) 31/10/2014

(731) I G L A Sh.p.k,
Komuna Vaqarr, Tirana, AL
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(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје

(442) 31/10/2014

Ул. Апостол Гусларот 3, 1000 Скопје

(731) I G L A Sh.p.k,

(540)

Komuna Vaqarr, Tirana, AL
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000 Скопје
(540)

(591) златно жолта, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32
безалкохолни пијалоци, освежителни
пијалоци, енергетски пијалок
(210) TM 2013/411

(220) 13/05/2013
(442) 31/10/2014

(731) I G L A Sh.p.k,
Komuna Vaqarr, Tirana, AL

(591) жолта, црвена, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун, производи за пушачи и кибрити
кл. 35
огласување, водење на работење,
управување со работи

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000 Скопје

(210) TM 2013/413

(220) 13/05/2013

(540)

(442) 31/10/2014
(731) CANON KABUSHIKI KAISHA
30-2, Shimomarukо, 3-Chome, Ohta-ku, Tokyo,
JP
(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС
ул."Орце Николов" 155б, 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
(591) црвена, портокалова, жолта, црна, бела
551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32
безалкохолни пијалоци, освежителни
пијалоци, енергетски пијалок
(210) TM 2013/412
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кл. 7 машини и алатки за машини; мотори и
машини (освен за копнени возила); купони за
машини

и

составни

делови

за

пренос-

трансмисија (освен за копнени возила);
земјоделски имплементи различни од оние кои
рачно се управуваат; инкубатори за јајца;
автоматски машини; машини за печатење;

(220) 13/05/2013
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дигитални

машини

за

печатење;

принтери;

машини за производство на семи-кодуктори
(210) TM 2013/414

(220) 13/05/2013

(442) 31/10/2014
(731) THE GILLETTE COMPANY
One Gillette Park, Boston, MA 02127, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(591) плава, црна (карбон)

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

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

FLEXBALL

кл. 39 транспортни услуги

(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2013/417

кл. 8 бричеви и ножиња за бричеви; диспензери,
касети, држачи, и кертриџи, сите специјално

(731) NOVARTIS AG

(220) 14/05/2013
(442) 31/10/2014

дизајнирани за и што содржат ножиња за
бричеви, делови и опрема за сите горенаведени

4002 BASEL, CH

производи

Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово

(210) TM 2013/415

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

(220) 13/05/2013

(740) Друштво за застапување МСА ИП-

DOPOCEF

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за производство трговија и

(551) индивидуална

услуги ВЕНЕРА КОМПАНИ увоз-извоз ДООЕЛ
Прилеп

(510, 511)
кл. 5
фармацевтски препарати за човечка

ул.Димче Антулески 80, Прилеп, MK

употреба

(540)
(210) TM 2013/418

(220) 14/05/2013
(442) 31/10/2014

(731) NOVARTIS AG
4002 BASEL, CH
(740) Друштво за застапување МСА ИПМилојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

CEFOXETIL

(591) бела, сива
(551) индивидуална

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5
фармацевтски препарати за човечка

(510, 511)
кл. 39 трранспортни услуги
(210) TM 2013/416

употреба
(220) 13/05/2013

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за производство трговија и
услугги БРAБУС ДЕЛУКС увоз-извоз
ул.Пиринска бр. 77А, Прилеп, MK

(210) TM 2013/419

(220) 14/05/2013
(442) 31/10/2014

(731) NOVARTIS AG
4002 BASEL, CH

(540)

Трговски марки
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(740) Друштво за застапување МСА ИП-

дезинфекција,

Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово

штетници, фунгициди, хербициди

препарати

за

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

(210) TM 2013/424

уништување

(220) 14/05/2013

(442) 31/10/2014
(731) "PEPELJUGOSKI CONSALTING" L.L.C.

KVELUX
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5
фармацевтски препарати за човечка
употреба
(210) TM 2013/420

(220) 14/05/2013

Rs. Sylejman Vokshi nr.20/8, Prishtine, Kosovo,
ZB
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(442) 31/10/2014
(731) GALENIKA AD
ul.Batajnicki drum bb, 11080 Beograd, RS
(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
(591) сина, црвена, бела
(551) индивидуална

ул.’'М.Х.Јасмин’' 52V-1/6, 1000, Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 29 конзервирано, смрзнато и варено овошје

ELEPHOGAL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарти 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, фунгицидим хербициди

и зеленчук, желе, џемови, јајца, млеко и млечни
производи
кл.

30

брашно,

(220) 14/05/2013
(442) 31/10/2014

(731) GALENIKA AD
ul.Batajnicki drum bb, 11080 Beograd, RS
(740) ЕРОЛ ХАСАН, адвокат
ул.’'М.Х.Јасмин’' 52V-1/6, 1000, Скопје
(540)

од

брашно,

безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
кл. 35 реккламирање, трговски дејности
(210) TM 2013/433

(210) TM 2013/421

производи

кондиторски производи
кл. 32 пиво; минерална и сода-вода и други

(220) 15/05/2013

(442) 31/10/2014
(731) Д.У.Т. Вила Водно Д.О.О.
Партение Зографски 79 а, Скопје, MK
(740) Калеовски Марко
Партение Зографски 79 а, 1000 Скопје
(540)

MAXICEF
(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

(591) плава и жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
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кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци,

изработка на такси, изводи од сметка (изработка

привремено сместување

на

(210) TM 2013/434

(испитување на јавното мислење), објавување
рекламни текстови, огласување /рекламирање/,

(220) 15/05/2013

изводи

од

сметка),

јавно

мислење

(442) 31/10/2014
(731) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA

организирање
организирање

(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi,

/огласување/,
преписи
промоција
/продажба

Kanagawa-ken , JP

пропагандни дејности, проучување на пазарот

(740) Друштво за застапување МСА ИПМилојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово

/маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање
по пат на радио, рекламирање по пат на

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

телевизија, рекламни огласи (ширење на
рекламни огласи), статистичко информирање,

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 автомобили, вагони, теретни возила,
возила

за

на
соопштенија,
за
трето
лице/,

телефонско одговарање (служби за телефонско
одговарање/за отсутни претплатници/, ширење

SENTRA

комбиња,

дејности
(советување
за
на дејностите), плакатирање

спортска

употреба,

автобуси, рекреативни возила (РВ), спортски
автомобили, тркачки автомобили, камиони,
вилушкари, и трактори за влечење (трактори), и
структурни делови и опрема за истите; трактори;
аларми за возила против кражба; лепливи
гумени закрпи за поправка на цевки или гуми, се
вклучено во класа 12
(210) TM 2013/438

(220) 15/05/2013

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за комуникациски услуги ВИП
ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје
ул. Васил Аџиларски б.б., 8 кат, Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

рекламен

материјал

/трактати,

печатени примероци/
кл. 38
услуги на

проспекти,

телекомуникација

и

информативна технологија, имено, пренос на
глас, податоци, слика, аудио, видео и
информации по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа; услуги на лична
комуникација;

услуги

на

пејџери;

лизинг

телекомуникациски
опреми,
напојувања
и
системи; услуги на електронска пошта; услуги на
телевизиски пренос; обезбедување вести и
информации по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа; обезбедување
информацми од именик по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
обезбедување мултикориснички интерактивен
пристап на глобална комуникациска мрежа;
пренос и емитирање на сите видови аудио и
видео програми по пат на телефон, телевизија и
глобална
комуникациска
мрежа,
главни
(стожерни) интернет услуги, имено, брза линија
или сериски врски кои ствараат главен премин

(551) индивидуална
(510, 511)

во рамките на мрежата; видео и аудио
телеконференции по пат на интернет, услуги на

кл. 35
дејности (помош во водењето на
дејностите),
демонстрација на производи,

асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на
дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН),

информации
за
дејноста,
информатички
картотеки
(водење
на
информатичките

интернет протокол (ИП) на комуникациски
услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа

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

(ВПН)

рекламен
апарати,

простор,

изнајмување

изнајнување

Трговски марки

рекламен

и

услуги

на

приватна

линија;

уреднички

обезбедување услуги на телекомуникациски
мрежни премини и услуги на поврзување со

материјал,

протокол на пренос на рамка заради пренос на
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податоци;

услуги

на

пренос

на

пакет

од

областа на мрежни услуги на компјутеризирани

електронски податоци; услуги на комутација на

комуникации и услуги на центри на податоци

гласот,
податоци,
видео
и мултимедиа;
овозможување телекомуникациско поврзување

(210) TM 2013/441

на интернет и на други компјутеризирани
комуникации, податоци и безжична мрежа;

(442) 31/10/2014
(731) Teva Pharmaceuticals Europe B.V.

обезбедување мултикориснички пристап на
безжична комуникациска мрежа; обезбедување

Computerweg 10, 3542DR Utrecht, NL

факс

индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ

услуги;

обезбедување

услуги

на

(220) 16/05/2013

(740) Друштво за застапување од областа на

складирање на електронски податоци за трети
лица; телекомуникациски услуги, особено,

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

обезбедување мрежен премин за поврзување
независни телекомуникациски и компјутерски

(540)

мрежи заради поделба на интернет сообраќајот;
услуги на говорна пошта; телекомуникациски
услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги
и услуги на насочување на повиците; услуги на
центрите за пораки во вид на телефонски
говорни пораки; услуги на видео и аудио
конференции и конференции на телефонски
податоци; безжични телекомуникациски услуги,
имено, безжичен пренос на звук и податоци;
телекомуникациски услуги, имено обезбедување
глас по пат на интернет протокол; обезбедување
мрежен пристап со цел на размена на интернет
сообраќајот помеѓу преносници на интернет
сообраќајот; услуги на електронски пораки
кл. 42 услуги на хостирање на web страници,
услуги на дизајнирање на web страници, работа
на

електронски

информациски

CIQORIN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски преапрати за превенција и
третман
на
имунолошки
реакции
на
трансплантирани

органи

и

за

третман

на

автоимуни нарушувања
(210) TM 2013/442

(220) 17/05/2013
(442) 31/10/2014

(731) NOVARTIS AG
4002 BASEL, CH
(740) Друштво за застапување МСА ИПМилојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

ALZINEX

мрежи;

консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа
на информативни технологии, компјутерско

(551) индивидуална
(510, 511)

програмирање, телекомуникација, комуникациски
мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на

кл. 5
фармацевски препарати за човечка
употреба

менаџмент на центри на податоци и глобални
комуникациски мрежи; обезбедување услуги на

(210) TM 2013/443

центри

на

податоци;

хостирање

(220) 17/05/2013
(442) 31/10/2014

(хостинг),

складирање и одржување на web страници, web
центри, електронска пошта, електронски групи,

(731) NOVARTIS AG
4002 BASEL, CH

лист сервери како и на дигитална содржина и
податоци на трети лица; услуги на провајдери на

(740) Друштво за застапување МСА ИПМилојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово

апликативни услуги (АСП), имено, хостирање
компјутерски софтверски апликации за трети

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

лица; услуги на автентификација во областа на
телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на
компјутеризирани
комуникации
и
мрежи
наподатоци; обезбедување
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кл. 5

фармацевтски препарати за човечка

(210) TM 2013/447

употреба

(220) 17/05/2013
(442) 31/10/2014

(210) TM 2013/444

(220) 17/05/2013
(442) 31/10/2014

(731) NOVARTIS AG
4002 BASEL, CH
(740) Друштво за застапување МСА ИП-

(731) NOVARTIS AG
4002 BASEL, CH
(740) Друштво за застапување МСА ИПМилојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

ROMIPEX

ODRINTA
(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 5
фармацевтски препарати за човечка
употреба

(510, 511)
кл. 5
фармацевтски препарати за човечка

(210) TM 2013/448

употреба

(220) 17/05/2013

(442) 31/10/2014
(731) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability

(210) TM 2013/445

(220) 17/05/2013

company organized and existing under the laws

(442) 31/10/2014
(731) NOVARTIS AG

of the State of Delaware
300 Renaissance Center, City of Detroit, State of

4002 BASEL, CH

Michigan 48265-3000, US

(740) Друштво за застапување МСА ИП-

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ

Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
(540)

(540)

ZOPRINEA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5
фармацевтски препарати за човечка
употреба
(210) TM 2013/446

(220) 17/05/2013
(442) 31/10/2014

(731) NOVARTIS AG
4002 BASEL, CH
(740) Друштво за застапување МСА ИПМилојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

ZODNEY
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5

фармацевтски препарати за човечка

употреба

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 дизел мотори за возила кои се движат по
земја
(210) TM 2013/449

(220) 17/05/2013

(442) 31/10/2014
(731) Actavis Group PTC enf.
Reykjavikurvegi 76-78, 220 Hafnarfjordur, IS
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

HEDAN
(551) индивидуална

Трговски марки
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(510, 511)

кл. 17

кл. 5 фармацевтски препарати и супстанци

азбест, лискун и производите од овие материјали

гума, гутаперка, растителна смола,

(210) TM 2013/450

(220) 17/05/2013

што не се вклучени во другите класи; пресувани
пластични материјали кои се користат во

(442) 31/10/2014
(731) КАЗ Груп ДОО увоз-извоз Скопје

производството; материјали за обвивање, за
засптисување и изолација; неметални еластични

Македонско Косовска Бригада бр.17, 1000
Скопје, MK

цевки; дихтунзи, неметални спојки за цевки,
цевки (спојки за цевки) што не се метал, цевки

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(муфови за цевки) што не се од метал

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски работи;
услуги при увоз-извоз и продажба на големо и
мало со огради (заштитни огради) од метал за
патишта, огради од метал, огради што не се од
метал, производи од обичен метал што не се
вклучени во другите класи; руди; редуцири,
вентили, решетка, решеткасти конструкции од
метал, табли за сигнализирање, сообраќајни
знаци, хидранти, неметални спојки за цевки
(210) TM 2013/451

(220) 17/05/2013

(510, 511)

(442) 31/10/2014
(731) Nutrinova Nutrition Specialties & Food

кл. 6 oбични метали и нивните легури; метални
градежни
материјали;
метални
преносни

Ingredients GmbH
Am Unisys-Park 1, 65843 Sulzbach am Taunus,

конструкции; метални материјали за железнички
шини, неелектрични кабли и жици од обичен

DE

метал; железарија; мали метални предмети;
метални цевки; каси; колена; огради (заштитни

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

QORUS

огради) од метал за патишта, огради од метал,
огради што не се од метал, производи од обичен
метал што не се вклучени во другите класи;

(551) индивидуална

руди; редуцири, вентили, решетка, решеткасти
конструкции од метал, табли за сигнализирање

кл. 1 вештачки засладувачи

кл. 9 сообраќајни знаци, апарати за гаснење
пожар, хидрометри; научни, наутички, геодетски,

(210) TM 2013/452

фотографски,

(731) ЛИОН ДОО
ул. Ленинова бр. 1, 2200 Св. Николе, MK

кинематографски

и

оптички

апарати и инструменти, како и апарати и
инструменти за мерење тежина, мерење,
сигнализирање, проверка (контрола), апарати и
инструменти за спасување и обучување; апарати
и инструменти за спроведување, вклучување и
исклучување, трансформирање, акумулирање,
регулирање

или

енергија, редуктори
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контрола

на

електрична

(510, 511)

(220) 17/05/2013
(442) 31/10/2014

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

MERENDA
(551) индивидуална
(510, 511)
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кл. 29 конзервирано, смрзнато, сушено и варено
овошје и зеленчук; желеа; кремови; путер од
кикирики
кл. 30 кафе, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго,
замена за кафе; брашно и производи од жито,
леб производи од тесто и слатки, сладолед; мед,
меласа; квасец, прашок за печење; сол, сенф;
оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз;
бисквити,

вафли,

колачи,

десертни

барови,

чоколадо
(210) TM 2013/455

(591) сребрена
(220) 17/05/2013

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за производство и промет
БАЛКАН ТРИТИКУМ-МЕЛ Рамадан и Јусуф
ДОО увоз-извоз
с.Џепчиште, Тетово, MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
зби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди
(210) TM 2013/458

BALKAN TRITIKUMMEL

(220) 20/05/2013
(442) 31/10/2014

(551) индивидуална

(731) NOVARTIS AG

(510, 511)

4002 BASEL, CH

кл. 30 брашно и производи од жита; леб
кл. 35
огласување; водење на работење;

(740) Друштво за застапување МСА ИП-

управување со работи; услуги при продажба на
големо и мали и увоз и извоз со брашно и
производи од жита; леб
кл. 40 мелење брашно
(210) TM 2013/457

(540)

(540)

IRSANARA
(551) индивидуална
(510, 511)
(220) 20/05/2013

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за фармацевтско хемиски
производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје
ул. Козле бр. 188, MK

Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

кл.

5

фармацевтски

препаратиза

човечка

употреба, имено кардиоваскуларни препарати
(210) TM 2013/459

(220) 20/05/2013
(442) 31/10/2014

(731) NOVARTIS AG
4002 BASEL, CH
(740) Друштво за застапување МСА ИПМилојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

TRECAPIN
(551) индивидуална
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(510, 511)

One Montague Place East Bay Street, Nassau,

кл. 5

BS

фармацевтски препарати за човечка

употреба

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(210) TM 2013/460

(220) 20/05/2013

(540)

(442) 31/10/2014
(731) HONDA MOTOR CO., LTD.
1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo
107-8556, JP
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

MONTESA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 моторцикли и делови и опрема за истите
(210) TM 2013/461

(220) 21/05/2013
(442) 31/10/2014

(731) BOSNALIJEK d.d.
Jukiceva 55, 71000 Sarajevo, BA
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
(540)

EGALITEN BOSNALIJEK

(591) сива, жолта, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање; услуги за промоција; услуги
за персонално и кадрово работење; услуги за
книговодство и ревизија; услуги за консултации
за
даноци,
изготвување
на
даноци,
сметководство, деловна ревизија и деловни
консултации; услуги за рекламирање достапни
преку Интернет; услуги за деловен менаџмент;

(551) индивидуална

деловно
услуги,

(510, 511)

обезбедување

кл. 5 фармацевтски производи

канцелариско
работење;
анкетирање
за
мислење (ставови); истражување на пазарот;

(210) TM 2013/462

услуги за деловно и истражување на пазарот;
деловни прегледи ( кои се однесуваат на

(220) 21/05/2013
(442) 31/10/2014

управување; деловни советодавни
консултации
и
информации;
на

деловни

информации;

(731) BOSNALIJEK d.d.
Jukiceva 55, 71000 Sarajevo, BA

финансиски услуги; прегледи на пазарните
индикатори; анализа на прегледите на пазарните

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ

индикатори;

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
(540)

организирање на презентации за деловни,
комерцијални и трговски цели; консултации за

обработка

на

податоци;

(551) индивидуална

деловен менацмент; помагање во областа на
деловниот менаџмент; советодавни услуги за

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

деловни трансакции; услуги за формирање на
деловни конструкции; услуги за корегирање на

TENVAL

деловните модели; консултантски услуги во
(210) TM 2013/463

(220) 21/05/2013
(442) 31/10/2014

(731) EYGN Limited

областа на управување со интелектуална
сопственост; услуги за персонално работење;
услуги за раководење со кадрите; систематско
внесување (класификација) на информациите во
компјутерските
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компјутерски досиеја; сите горенаведени услуги

(финансиски);

финансиски

се достапни и по електронски пат и онлајн од

однесуваат

на

компјутерска датотека или преку Интернет;
информациски, советодавни и консултантски

информациски, советодавни и консултантски
успуги кои се однесуваат на горенаведените

услуги кои се однесуваат на горенаведените
услуги

услуги

кл. 36 финансиски работи; услуги за финансиско
управување,
помагање,
советување,

(210) TM 2013/464

консултација,

(731) LUIS CALVO SANZ, S.A.

информирање

и

истражување;

услуги

монетарно

кои

се

работење;

(220) 16/05/2013
(442) 31/10/2014

советодавни услуги за даноци; консултантски
услуги за даноци и царини; услуги за

CRTA. CORUNA-FINISTERRE, KM.34,5 S/N
15100 CARBALLO, A CORUNA, ES

сметководствена евиденција на даноците;
советодавни услуги за даночните перформанси;

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

финансиски советодавни услуги на трети пазари;
услуги за управување со цените на име

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

трансфер

(540)

(transfer

pricing)

и

даночна

продуктивност на ланците за набавка; услуги за
состојби
на
неликвидност;
услуги
за
инвестирање; услуги за проценка на вредноста;
услуги за финансиското работење на фирмите;
услуги за консултации за финансиското
работење на фирмите; проценка на вредноста на
средствата на фирмите; финансиска проценка на
недвижниот и личниот имот; финансиска анализа
и консултација, конкретно, реструктуирање на
банкротирани
фирми;
консултации
за
осигурување, конкретно, регулаторни услуги за

(591) темно сина, светло сина и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 риба и конзервирана риба, вклучувајќи но

поддршка и совети за осигурување; услуги за
проценка на вредноста на интелектуалната

не ограничувајќи се на туна во стаклени тегли;
туна за мачкање; туна салата; плескавици од

сопственост; услуги за агенции за недвижен имот

риба и кобасици од туна

и управување со недвижен имот; монетарно
работење; прашања во областа на недвижниот

(210) TM 2013/465

имот; услуги кои се однесуваат на недвижен
имот, вклучително и проценка на недвижен имот;

(442) 31/10/2014
(731) British American Tobacco (Brands) Inc.,

обезбедување на финансиски информации;
осигурување; обезбедување на финансиски

2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington,
Delaware 19808, US

информации; услуги за инвестирање; услуги за

(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ

проценка на вредноста; монетарно работење;
советодавни услуги за инвестирање на капитал
(средства); услуги за капитализација; сите
горенаведени услуги се достапни и по

(220) 21/05/2013

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

елекгронски пат и онлајн од компјутерска
датотека или преку Интернет; финансиска
анализа; сравнување (финансиско); финансиски
спонзорства;
повереништво;
финансиска
евалуација (осигурување, банкарско работење,
недвижен имот); успуги за ликвидација на фирми
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(731) Друштво за спорт и рекреација СПОРТ
ИНН ДООЕЛ Скопје
ул.Истарска бр.33/1-1 Скопје, Центар, MK
(740) СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ
Бул. Партизански Одреди бр.18/2-7, 1000 Скопје
(540)

СПОРТ ИНН-ЦЕНТАР
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 облека, обувки и капи
кл. 28 игри и играчки; предмети за гимнастика и
(591) црвена, црна, златна, сите нијанси на
бордо

спорт што не се опфатени со другите класи;
украси за елка

(551) индивидуална

кл. 41 образовни услуги; обука; забава; спортски
и културни активности

(510, 511)
кл. 34
цигари; тутун, тутунски производи;
запалки, кибрити; артикли за пушачи

(210) TM 2013/468

(210) TM 2013/466

(442) 31/10/2014
(731) Приватна високообразовна установа
универзитет ЕВРО БАЛКАН Скопје

(220) 22/05/2013

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за спорт и рекреација СПОРТ
ИНН ДООЕЛ Скопје
ул.Истарска бр.33/1-1 Скопје, Центар, MK
(740) СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ
Бул. Партизански Одреди бр.18/2-7, 1000 Скопје

(220) 22/05/2013

бул.Партизански одреди бр.63, Скопје, MK
(740) ПАНДОРКА КИМОВА, адвокат
ул. ‘'Васил Главинов" бр .3/1-1, 1000, Скопје
(540)

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 печатени работи, материјал за обука и
настава
кл. 41
образовни
активности
кл.

(591) зелена, сива, бела

кл. 25 облека, обувки и капи
кл. 28 игри и играчки; предмети за гимнастика и
спорт што не се опфатени со другите класи;
украси за елка
кл. 41 образовни услуги; обука; забава; спортски
и културни активности

и

технолошки

културни
услуги

(210) TM 2013/470

и

(220) 22/05/2013

(442) 31/10/2014
(731) Трговско друштво за пиво, слад, оцет,
алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д.
ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

(220) 22/05/2013
(442) 31/10/2014
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обук,

истражување и планирањето поврзано со нив

(551) индивидуална
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(210) TM 2013/467

42

услуги,

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

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

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

(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 31 пивски слад
кл. 32 пиво

(510, 511)
кл. 31 пивски слад
кл. 32 пиво

(210) TM 2013/471

(220) 22/05/2013

(442) 31/10/2014
(731) Трговско друштво за пиво, слад, оцет,

(210) TM 2013/473

(220) 22/05/2013

алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА

(442) 31/10/2014
(731) Трговско друштво за пиво, слад, оцет,

СКОПЈЕ А.Д.
ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK

алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д.

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK

(540)

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

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

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

(591) зелена, златна, светло златна, црвена,
бела, црна

(510, 511)
кл. 31 пивски слад

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 31 пивски слад

кл. 32 пиво
(210) TM 2013/472

(220) 22/05/2013

(442) 31/10/2014
(731) Трговско друштво за пиво, слад, оцет,
алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д.
ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

Трговски марки

кл. 32 пиво
(210) TM 2013/474

(220) 22/05/2013

(442) 31/10/2014
(731) Трговско друштво за пиво, слад, оцет,
алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д.
ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK
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(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

(210) TM 2013/476

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

(442) 31/10/2014
(731) Трговско друштво за пиво, слад, оцет,
алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА

(540)

(220) 22/05/2013

СКОПЈЕ А.Д.
ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) златна, зелена, црвена, црна, бела, светло
златна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 31 пивски слад
кл. 32 пиво
(210) TM 2013/475

(591) зелена, златна, светло златна, црвена,
(220) 22/05/2013

(442) 31/10/2014
(731) Трговско друштво за пиво, слад, оцет,
алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д.
ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

бела, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 31 пивски слад
кл. 32 пиво
(210) TM 2013/477

(220) 22/05/2013

(442) 31/10/2014
(731) Трговско друштво за пиво, слад, оцет,
алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д.
ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) златна, зелена, црвена, црна, бела, светло
златна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 31 пивски слад
кл. 32 пиво
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(591) зелена, златна, светло златна, црвена,
бела, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 31 пивски слад
кл. 32 пиво
(210) TM 2013/478

(220) 22/05/2013

(442) 31/10/2014
(731) Трговско друштво за пиво, слад, оцет,
алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д.
ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) зелена, златна, светло златна, црвена,
бела, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 31 пивски слад
кл. 32 пиво
(210) TM 2013/481

(220) 23/05/2013

(442) 31/10/2014
(731) Трговско друштво за пиво, слад, оцет,
алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д.
ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)
(591) златна, зелена, црвена, црна, бела, светло
златна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 31 пивски слад
кл. 32 пиво
(210) TM 2013/479

(220) 22/05/2013

(442) 31/10/2014
(731) Трговско друштво за пиво, слад, оцет,
алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д.
ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(591) кафена, зелена, светло зелена, темно
зелена, златна, светло златна, црвена, бела,
црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 31 пивски слад
кл. 32 пиво

(540)
(210) TM 2013/482

(220) 23/05/2013
(442) 31/10/2014

Трговски марки
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Гласник 21/4 октомври 2014, Скопје

(731) Трговско друштво за пиво, слад, оцет,
алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА

(442) 31/10/2014
(731) Трговско друштво за пиво, слад, оцет,

СКОПЈЕ А.Д.
ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK

алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д.

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK

(540)

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

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

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

(591) кфена, зелена, светло зелена, темно
зелена, златна, светло златна, црвена, бела,

кл. 31 пивски слад
кл. 32 пиво

црна

(210) TM 2013/483

(551) индивидуална
(510, 511)
(220) 23/05/2013

(442) 31/10/2014
(731) Трговско друштво за пиво, слад, оцет,
алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д.
ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK

кл. 31 пивски слад
кл. 32 пиво
(210) TM 2013/485

(220) 23/05/2013

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

(442) 31/10/2014
(731) Трговско друштво за пиво, слад, оцет,
алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА

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

СКОПЈЕ А.Д.
ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) црна, бела, златна, жолта, зелена, црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 31 пивски слад
кл. 32 пиво

(591) кафена, зелена, светло зелена, темно

(210) TM 2013/484

зелена, златна, светло златна, црвена, бела,
црна
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(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 31 пивски слад
кл. 32 пиво

кл. 31 пивски слад
кл. 32 пиво

(210) TM 2013/486

(220) 23/05/2013

(210) TM 2013/488

(220) 23/05/2013

(442) 31/10/2014
(731) Трговско друштво за пиво, слад, оцет,

(442) 31/10/2014
(731) Трговско друштво за пиво, слад, оцет,

алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА

алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА

СКОПЈЕ А.Д.
ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK

СКОПЈЕ А.Д.
ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

(540)

(591) црна, бела, златна, жолта, зелена, црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 31 пивски слад

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

кл. 32 пиво
(210) TM 2013/487

(220) 23/05/2013

(442) 31/10/2014
(731) Трговско друштво за пиво, слад, оцет,
алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д.
ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 31 пивски слад
кл. 32 пиво
(210) TM 2013/489

(220) 23/05/2013

(442) 31/10/2014
(731) Трговско друштво за пиво, слад, оцет,
алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д.
ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

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

Трговски марки
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Гласник 21/4 октомври 2014, Скопје

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

кл. 35
огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски рработи
кл. 39
транспортни услуги, пакување
складирање стока, организирање патувања

кл. 31 пивски слад
кл. 32 пиво

и

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци,
привремено сместување

(210) TM 2013/490

(220) 23/05/2013

(442) 31/10/2014
(731) Трговско друштво за пиво, слад, оцет,
алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д.
ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2013/492

(220) 27/05/2013
(442) 31/10/2014

(731) NOVARTIS AG
4002 BASEL, CH
(740) Друштво за застапување МСА ИПМилојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

DOLOFEN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5
фармацевтски препарати за човечка
употреба
(210) TM 2013/493

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

(220) 28/05/2013

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за производство, трговија и
услуги АЛЛУРЕ СТУДИО ДОО Скопје

(551) индивидуална

ул.Рајко Жинзифов бр.26, Скопје, Центар,
1000 Скопје, MK

(510, 511)
кл. 31 пивски слад

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПјЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

кл. 32 пиво
(210) TM 2013/491

(220) 27/05/2013

(442) 31/10/2014
(731) Д.П.Т.У. БОНИМИ КОМПАНИ Скопје
ул.Трифун Хаџијанев бр.8/3, Скопје, MK
(540)
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(510, 511)
кл. 44

козметички салони, фризерски салони,

маникир
(210) TM 2013/505

(220) 30/05/2013

(442) 31/10/2014
(731) Тhe Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio
45202, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

(591) бела, зелена, црвена и сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 препарати за чистење, полирање, триење и
нагризување; сапуни; препарати за чистење,
грижа и разубавување на прибор на јадење и
садови; сапуни за домашна употреба; прашак за
миење садови; детергенти за миење садови;
препарати за миење садови; агенси за сушење
за машини за миење садови; одмастувачи
(210) TM 2013/507

(591) бела, зелена, црвена и сива

(220) 30/05/2013
(442) 31/10/2014

(551) индивидуална
(510, 511)

(731) ФИТОФАРМ

кл. 3 препарати за чистење, полирање, триење и
нагризување; сапуни; препарати за чистење,

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

грижа и разубавување на прибор на јадење и

(540)

ул. Качанички пат бб, 1000 Скопје, MK

садови; сапуни за домашна употреба; прашак за
миење садови; детергенти за миење садови;
препарати за миење садови; агенси за сушење
за машини за миење садови; одмастувачи
(210) TM 2013/506

(220) 30/05/2013

(442) 31/10/2014
(731) Тhe Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio
45202, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

PRO-GASTIN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други супстанции за
перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса, препарати за нега на забите
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететска храна и супстанции што се користат во
медицината и ветерината, храна за бебиња,
диететски суплементи за луѓето и животните;
фластери, материјали за завои, материјали за
пломбирање заби, забарски смоли, средства за
дезинфекција,
препарати
за
штетници, фунгициди, хербициди

Трговски марки
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Гласник 21/4 октомври 2014, Скопје

(210) TM 2013/510

(220) 31/05/2013

шпорет, мини шпорет на гас, плинско решо,

(442) 31/10/2014

греалки за воздух (кварцни)

(731) ЛЕОВ, Трајче
ул.Костурска 51, 1400 Велес, MK

кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
увоз-извоз и услуги при продажба на големо и

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

мало со: грејачи за вода (бојлери), електрични
бојлери, соларни колектори [греење], соларни

(540)

бојлери, соларни панели, електричен мини
шпорет, мини шпорет на гас, плинско решо,
греалки за воздух кварцни)
(210) TM 2013/521

(220) 03/06/2013

(442) 31/10/2014
(731) Тhe Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio
45202, US

(591) бела, светло и темно сина, жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

грејачи за вода (бојлери), електрични

бојлери; соларни бојлери, соларни панели,
електричен мини шпорет, мини шпорет на гас,
плинско решо
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
увоз-извоз и услуги при продажба на големо и
мало со: грејачи за вода (бојлери), електрични

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

PODS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средство за белење и други супстанции за

бојлери, соларни колектори [греење], соларни

перење; препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување; сапуни; парфимерија,

бојлери, соларни панели, електричен
шпорет, мини шпорет на га, плинско решо

етерични масла, козметички производи, лосиони

(210) TM 2013/511

мини

за коса; препарати за нега на забите
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;

(220) 31/05/2013
(442) 31/10/2014

санитарни препарати за медицински цели,
диететски супстанции што се користат во

(731) ЛЕОВ, Трајче
ул.Костурска 51, 1400 Велес, MK

медицината, храна за бебиња; фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

заби, забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди

(540)

кл. 11
апарати за осветлување, греење,
производство на пареа, варење (готвење),
ладење, сушење, вентилација, снабдување со
вода и за санитарни намени
(210) TM 2013/528

(442) 31/10/2014
(731) British American Tobacco (Brands) Inc.,
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington,

(591) бела, сина, сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 соларни панели
кл. 11 грејачи за вода (бојлери), електрични
бојлери; соларни бојлери, електричен
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Гласник 21/5 октомври 2014, Скопје

АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(551) индивидуална

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(510, 511)

(540)

кл. 34
цигари; тутун, тутунски производи;
запалки, кибрити, артикли за пушачи
(210) TM 2013/530

(220) 03/06/2013

(442) 31/10/2014
(731) British American Tobacco (Brands) Inc.,
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington,
Delaware 19808, US
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)
(591) сите нијанси на сина, сива, сребрена, црна
и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34
цигари; тутун, тутунски производи;
запалки, кибрити, артикли за пушачи
(210) TM 2013/529

(220) 03/06/2013

(442) 31/10/2014
(731) British American Tobacco (Brands) Inc.,
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington,
Delaware 19808, US
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(591) сите нијанси на црвена, сива, сребрена,
црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34

цигари; тутун, тутунски производи;

запалки, кибрити, артикли за пушачи
(210) TM 2013/531

(220) 03/06/2013

(442) 31/10/2014
(731) British American Tobacco (Brands) Inc.,
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington,
Delaware 19808, US
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)
(591) сите нијанси на сива, сребрена, црна и
бела

Трговски марки
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Гласник 21/4 октомври 2014, Скопје

(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34
цигари; тутун, тутунски производи;
запалки, кибрити, артикли за пушачи
(210) TM 2013/534

(220) 03/06/2013

(442) 31/10/2014
(731) British American Tobacco (Brands) Inc.,
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington,
Delaware 19808, US
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
(591) сите нијанси на сина, сива, сребрена и
бела

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

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 34

цигари; тутун, тутунски производи;

запалки, кибрити, артикли за пушачи
(210) TM 2013/532

(220) 03/06/2013

(442) 31/10/2014
(731) British American Tobacco (Brands) Inc.,
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington,
Delaware 19808, US
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34
цигари; тутун, тутунски производи;
запалки, кибрити, артикли за пушачи
(210) TM 2013/536

(220) 31/05/2013
(442) 31/10/2014

(731) Meda AB
Pipers vag 2 A, SE-170 09 Solna, SE
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)
(591) сите нијанси на црвена, сива, сребрена и
бела
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кл. 1

хемикалии за употреба во индустријата,

науката

и

фотографијата,

како

и

Гостиварска 37, 1200 Тетово, MK

о

(740)

земјоделството, градинарството и шумарството;
непреработени вештачки смоли, непреработена

(540)

пластика; ѓубрива; состави за гаснење пожар;
препарати за калење и лемење; хемиски
супстанции за зачувување (конзервирање) на
прехранбени производи; супстанции за штавење;
лепила за користење во индустријата
кл. 3 препарати за белење и други супстанции
за употреба при перење; препарати за чистење,
полирање, триење и нагризување; сапуни;
парфимерија, есенцијални масла, козметика,

(591) црвена

лосиони за коса; препарати за нега на забите
кл. 5 фармацевтски ветеринарни препарати;

(551) индивидуална
(510, 511)

санитарни

кл. 29

препарати

за

медицински

цели;

месо, риба, живина и дивеч; месни

супстанции
прилагодени
за
употреба, храна за бебиња;

препаботки, конзервирано, смрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук, желе, џемови,

фластери,
материјали
за
преврзување;
материјали за пломбирање заби, стоматолошки

компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла
и масти за јадење

восок; дезинфекциони средства; препарати за
уништување штетници; фунгициди, хербициди

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и

диететски
медицинска

овошни сокови, сирупи и други препарати за
(210) TM 2013/546

(220) 06/06/2013
(442) 31/10/2014

производство на пијалоци
кл. 35
огласување; водење на работење;

(731) КЕМОФАРМАЦИЈА ШЕ
ул.Андреја Стојановиќ бр.9, Тетово, MK

управување со работи; канцелариски работи

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

(210) TM 2013/550

(540)

(731) Deutsche Telekom AG

LEVIORINIL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во

(220) 06/06/2013
(442) 31/10/2014

Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

TERASTREAM

медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање

(551) индивидуална

зби и забарски смоли, средства за дезинфекција,

(510, 511)

препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди

кл. 9 научни, наутички, геодетски, фотографски,
кинематографски
и
оптички
апарати
и

(210) TM 2013/549

(220) 06/06/2013

инструменти како и апарати и инструменти за
мерење
тежина,
мерење,
сигнализирање,

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за производство, трговија и

контрола (инспекција), за помош (спасување) и
за
обука;
апарати
и
инструменти
за

услуги СУН АНД СТАРС ДОО експорт-импорт

спроведување,

Трговски марки

дистрибуирање,

65 | С т р а н а

Гласник 21/4 октомври 2014, Скопје

трансформирање,

акумулирање,

подесување

или управување на електрична енергија; апарати
за снимање, пренос, обработка и репродукција
на звук, слика или податоци; магнетни носачи на
податоци; механизми за уреди кои се активираат
со претходно уфрлување кованици; апарати за
сметање, опрема за обработка на податоци и
компјутери; ЦД, ДВД и останати дигитални
носачи на податоци од сите видови (вклучени во
класата 09); компјутерски програм/софтвер;
електронски складирани податоци (кои можат да
се превземаат), електронски публикации (кои
можатда се превземаат)

(591) сите бои

кл. 35
работи;

(551) индивидуална
(510, 511)

огласување; водење комерцијални
комерцијална
администрација;

собирање,

систематизација,

компилација

и

анализа на деловни податоци и информации во
компјутерска база на податоци; услуги на

кл. 35 рекламирање, изнајмување рекламен
простор,
дистрибуција
на
примероци,
надворешно

рекламирање,

рекламирање

малопродажба (вклучувајќи преку интернет и
други комуникациски мрежи) кои се однесуваат

(огласување), компјутерско рекламирање преку
интренет,
презентација
на
стоки
преку

на производи од класите 09 и 16
кл. 38 телекомуникации; услуги на новински

комуникациски
медиуми,
агенции
за
рекламирање, рекламни текстови (објавување

агенции;

телекомуникациска

реклами текстови)

опрема; информации за телекомуникации
кл. 41 обука; стручно оспособување; разонода;

(210) TM 2013/554

спортски и културни активности
кл. 42 научни и технолошки услуги како и сродни

(731) AbbVie Inc.

услуги на истражување и концепција; услуги на
индустриски анализи и истражувања; концепција

1 North Waukegan Road, North Chicago, Illinois
60064, US

и

(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ

изнајмување

развој

на

на

компјутери,

компјутерски

програми/софтвер
и
база
на
податоци;
одржување на компјутерски програми/софтвер;
техничко советување поврзано со услуги во оваа
класа; компјутерски услуги кои се однесуваат на

(220) 10/06/2013
(442) 31/10/2014

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

електронско
складирање
на
податоци;
изнајмување опрема за обработка на податоци;

PEOPLE. PASSION.
POSSIBILITIES.

услуги на дизајнирање веб-страници за други

(551) индивидуална
(210) TM 2013/552

(220) 07/06/2013

(510, 511)

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за маркетинг комуникации и

кл. 16 памфлети, брошури, билтени и книги во
врска со теми од областа на здравствена нега

услуги ТБВ МЕДИА Дооел Скопје
ул.Разловечко востание бр.26/3-14, Скопје,

кл. 44 обезбедување медицински информации,
имено, информации во врска со медицински

MK

состојби, третман и производи за пациенти и
професионалци во областа на здравствена нега;

(740) ТБВ МЕДИА Дооел Скопје
Б.Ц. Палома Бјанка 4 кат, 1000 Скопје
(540)
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здравствената нега во врска со медицински
состојби и третмани
(210) TM 2013/561

(220) 12/06/2013

(442) 31/10/2014
(731) THE GILLETTE COMPANY
One Gillette Park, Boston, MA 02127, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

QUENCH

(591) жолта, зелена, портокалова, виолетова,
бела, црна
(554) тродимензионална
(551) индивидуална

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 8 бричеви и ножиња за бричеви; диспензери,
касети, држачи, и кертриџи, сите специјално
дизајнирани за и што содржат ножиња за
бричеви, длови и опрема за сите горенаведени
производи
(210) TM 2013/562

GLORIA CAJ KAMILICA

(510, 511)
кл. 30 чај
(210) TM 2013/565

(220) 13/06/2013

(442) 31/10/2014
(731) FRANCK Prehrambena industrija, dionicko
drustvo ZAGREB

(220) 12/06/2013

10000 ZAGREB, Vodovodna 20, HR

(442) 31/10/2014

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје

(731) GALDERMA S.A.

Ул. Апостол Гусларот 3, 1000 Скопје

Zugerstrasse 8, CH-6330 CHAM, CH

(540)

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

(591) светло и темна сина, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 козметички препарати
кл. 5 фармацевтски препарати и супстанции
кл. 10 медицински уреди

GLORIA CAJ MENTA
(591) жолта, зелена, виолетова, кафена, бела,
црна
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 чај

(210) TM 2013/564

(220) 13/06/2013

(442) 31/10/2014
(731) FRANCK Prehrambena industrija, dionicko
drustvo ZAGREB
10000 ZAGREB, Vodovodna 20, HR
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000 Скопје
(540)

Трговски марки

(210) TM 2013/566

(220) 13/06/2013

(442) 31/10/2014
(731) FRANCK Prehrambena industrija, dionicko
drustvo ZAGREB
10000 ZAGREB, Vodovodna 20, HR
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000 Скопје
(540)
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GLORIA CAJ SIPAK
(591) жолта, зелена, виолетова, црвена, кафена,
бела, црна

(554)
(551) индивидуална

(554) тродимензионална
(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 39 транспортни услуги

(510, 511)
кл. 30 чај
(210) TM 2013/567

(591) сива, црвена

(220) 13/06/2013

(442) 31/10/2014
(731) FRANCK Prehrambena industrija, dionicko
drustvo ZAGREB
10000 ZAGREB, Vodovodna 20, HR
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000 Скопје
(540)

(210) TM 2013/570

(220) 14/06/2013
(442) 31/10/2014

(731) Basf Corporation
100 Park Avenue, Florham Park, NJ 07932, US
(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС
ул."Орце Николов" 155б, 1000 Скопје
(540)

TEQUALIS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1

биолошки препарати за употреба во

земјоделството, хортикултурата и шумарството,
посебно
земјоделски
и
хортикултурни
инокуланти, благотворни бактерии и додатоци за
земјата

GLORIA CAJ SUMSKO VOCE
(591) жолта, зелена, виолетова, црвена, сина,
бела, црна
(554) тродимензионална

производи
посебно
биолошки
производи
третирани со семиња, зрна, семе и вегетативни

кл. 30 чај
(220) 13/06/2013

(442) 31/10/2014
(731) ДПТУ - АНДАГОР ТРЕЈД ДООЕЛ Прилеп
ул.Орде Кабецот бр.7, MK

нематициди, нематоди за контрола на инсекти,
биолошки контролни агенси
кл. 31 земјоделски, хортикултурни и шумски

(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2013/568

кл. 5 препарати за уништување на бактерии;
инсектициди, фунгициди, хербициди, пестициди,

делови од растенија; слама и гној, невклучени
во други класи
(210) TM 2013/571

(220) 14/06/2013
(442) 31/10/2014

(740)

(731) Брезовски Чедомир
бул.Јане Сандански бр.36/4-8, 1000 Скопје, MK

(540)

(740) Брезовски Чедомир
ул.Лесновска бр.21, 1000 Скопје
(540)
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(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС
ул."Орце Николов" 155б, 1000 Скопје
(540)

SERIFEL
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) темно и светло зелена, во комбинација со
темно и светло сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36
монетарни

посебно
земјоделски
и
хортикултурни
инокуланти, благотворни бактерии и додатоци за
земјата

осигурување,финансиски работи,
работи и работи поврзани со

недвижен имот
(210) TM 2013/572

кл. 1
биолошки препарати за употреба во
земјоделството, хортикултурата и шумарството,

(220) 14/06/2013
(442) 31/10/2014

(731) Basf Corporation
100 Park Avenue, Florham Park, NJ 07932, US
(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС
ул."Орце Николов" 155б, 1000 Скопје
(540)

кл. 5 препарати за уништување на бактерии;
инсектициди, фунгициди, хербициди, пестициди,
нематициди, нематоди за контрола на инсекти,
биолошки контролни агенси
кл. 31 земјоделски, хортикултурни и шумски
производи
посебно
биолошки
производи
третирани со семиња, зрна, семе и вегетативни
делови од растенија; слама и гној, невклучени
во други класи
(210) TM 2013/574

(220) 17/06/2013
(442) 31/10/2014

INVIDUON

(731) I G L A Sh.p.k,

(551) индивидуална
(510, 511)

Komuna Vaqarr, Tirana, AL

кл. 1
биолошки препарати за употреба во
земјоделството, хортикултурата и шумарството,

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000 Скопје
(540)

посебно
земјоделски
и
хортикултурни
инокуланти, благотворни бактерии и додатоци за
земјата
кл. 5 препарати за уништување на бактерии;
инсектициди, фунгициди, хербициди, пестициди,
нематициди, нематоди за контрола на инсекти,
биолошки контролни агенси
кл. 31 земјоделски, хортикултурни и шумски
производи
посебно
биолошки
производи
третирани со семиња, зрна, семе и вегетативни
делови од растенија; слама и гној, невклучени
во други класи

(591) жолта, окер, кафена, зелена, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун, производи за пушачи и кибрит
кл. 35
огласување, водење на работење,
управување со работи
(210) TM 2013/575

(210) TM 2013/573

(442) 31/10/2014

(220) 14/06/2013
(442) 31/10/2014

(731) Basf Corporation
100 Park Avenue, Florham Park, NJ 07932, US

(220) 17/06/2013

(731) Basf Corporation
100 Park Avenue, Florham Park, NJ 07932, US
(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС
ул."Орце Николов" 155б, 1000 Скопје
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апарати

(540)

VELONDIS

инструменти

за

трансформирање,

спроведување,
акумулирање,

регулирање
или
контролирање
на
електрицитетот; апарати за снимање, пренос и

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1
биолошки препарати за употреба во
земјоделството, хортикултурата и шумарството,
посебно
земјоделски
и
хортикултурни
инокуланти, благотворни бактерии и додатоци за
земјата
кл. 5 препарати за уништување на бактерии;
инсектициди, фунгициди, хербициди, пестициди,
нематициди, нематоди за контрола на инсекти,
биолошки контролни агенси
кл. 31 земјоделски, хортикултурни и шумски
производи
посебно
биолошки
производи
третирани со семиња, зрна, семе и вегетативни
делови од растенија; слама и гној, невклучени
во други класи
(210) TM 2013/576

и

вклучување,

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, а особено електронски машини
за правење етикети и електронски печатачи за
етикети; софтвер за етикетирање за машини за
печатење на етикети; компјутерски печатачи за
печатење етикети; електронски машини за
печатење датум и време; прибор за правење
етикети што се состои од електронска машина за
правење етикети и ленти; касети и кертриџи што
содржат ленти, празни етикети, етикети за
адреси, етикети за испорака, хартиени ознаки,

(220) 17/06/2013

хартиени ознаки за цени и хартиени ознаки за
идентификација за употреба со електронски

(442) 31/10/2014
(731) NEWELL RUBBERMAID EUROPE LLC

машини за етикетирање; касети и кертриџи за

3 Glenlake Parkway, Atlanta, GA 30328, US
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

фонт за употреба во врска со електронски
машини за етикетирање
кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои
не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски
материјал,
лепила
за

(540)

DYMO

канцелариска и куќна употреба; материјали кои

(551) индивидуална
(510, 511)

ги користат уметниците, сликарски четки,
машини за пишување и канцелариски прибор

кл. 7 машини и машински алати, мотори и
погонски машини (освен за сувоземни возила),

(освен мебелот); материјали за обука и настава
(освен апарати); пластични материјали за

машински спојници и трансмисиски елементи

пакување кои не се опфатени во другите класи;
печатарски букви, клишиња, а особено празни

(освен за сувоземни возила), земјоделски
направи (кои не се рачни), инкубатори за јајца, а

етикети за печатење; ленти за етикети; ленти за

особено рачни машини за печатење на етикети;
машини за врежување и гравирање пластика,

врежување и гравирање; електронски бришач
(канцелариски материјал); касети и кетриџи што

метал и слично; кертриџи за фонт (печатење);
рачни машини за етикетирање и маркирање;

содржат ленти; празни етикети; етикети за
адреси; етикети за испорака; хартиени ознаки,

рачни

хартиени ознаки за цени и хартиени ознаки за
идентификација за употреба со електронски

машини

за

правење

етикети/

за

врежување и гравирање
кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски,
геодетски,
фотографски,
кинематографски,
оптички, за вагање, за мерење, сигнализација,

машини

за

етикетирање;

хартиени

ознаки,

хартиени ознаки за цени и хартиени ознаки за
идентификација; упатства за употреба

контрола (инспекција), спасување и настава:
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(210) TM 2013/577

(220) 17/06/2013

(442) 31/10/2014
(731) Luxembourg Brands S.a.r.l.
412F, route d'Esch, L-2086, LU
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

ROTRING
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои

GREY GOOSE

не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,

(591) бела, црна, зелена, жолта, портокалова,
сина, светло сина, темно сина, црвена, сива

канцелариски
материјал,
лепила
за
канцелариска и куќна употреба; материјали кои

(554) тродимензионална
(551) индивидуална

ги

(510, 511)

користат

уметниците,

сликарски

четки,

машини за пишување и канцелариски прибор
(освен мебелот); материјали за обука и настава

кл. 33 водка со вкус на портокал

(освен апарати); пластични материјали за
пакување кои не се опфатени во другите класи;

(210) TM 2013/581

(220) 18/06/2013

печатарски
букви,
клишиња,
а
особено
канцелариски материјали; инструменти за

(442) 31/10/2014
(731) Bacardi & Company Limited
Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz, LI

пишување,

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

цртање,

боење

и

обележување;

шестари за цртање; прибор за цртање; табли за
цртање; матрици за букви; шаблони за цртање;

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

резерви, мастила и кертриџи за инструменти за
пишување и цртање; гуми; кутии, држачи и
контејнери за инструменти за пишување,
пишување, боење и обележување и за резерви,
мастила и кертриџи
(210) TM 2013/580

(220) 18/06/2013

(442) 31/10/2014
(731) Bacardi & Company Limited
Aeulestrasse 5, FL-9490, Vaduz, LI
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) бела, црна, светло зелена, темно зелена,
жолта, портокалова, светло сина, темно сина,
сива
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 водка со вкус на портокал
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(591) бела, црна, темнозелена, светло зелена,
(210) TM 2013/582

(220) 18/06/2013

жолта, портокалова, сина, сива

(442) 31/10/2014
(731) Bacardi & Company Limited

(554) тродимензионална
(551) индивидуална

Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz, LI
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

(510, 511)
кл. 33 водка со вкус на лимон

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

(210) TM 2013/584

(220) 18/06/2013

(442) 31/10/2014
(731) Bacardi & Company Limited
Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz, LI
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

GREY GOOSE
(591) бела, црна, темно зелена, светло зелена,
жолта, црвена, портокалова, сина, сива
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)

GREY GOOSE

кл. 33 водка со вкус на лимон
(210) TM 2013/583

(220) 18/06/2013

(442) 31/10/2014
(731) Bacardi & Company Limited
Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz, LI
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) бела, црна, зелена, окер, портокалова,
сина, светло сина, темно сина, црвена, сива,
кафена
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 водка со вкус на круша
(210) TM 2013/585

(220) 18/06/2013

(442) 31/10/2014
(731) Bacardi & Company Limited
Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz, LI
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)
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(591) бела, црна, зелена, окер, портокалова,
сина, светло сина, темно сина, сива, кафена
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) црна, бела, жолта, зелена, црвена, златна,
сребрена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 31 пивски слад
кл. 32 пиво

кл. 33 водка со вкус на круша

(210) TM 2013/590
(210) TM 2013/588

(220) 19/06/2013

(442) 31/10/2014
(731) Трговско друштво за пиво, слад, оцет,
алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д.
ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(220) 19/06/2013

(442) 31/10/2014
(731) Трговско друштво за пиво, слад, оцет,
алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д.
ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(540)

СКОПСКО МЛАДО
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 31 пивски слад
кл. 32 пиво
(210) TM 2013/589

(220) 19/06/2013

(442) 31/10/2014
(731) Трговско друштво за пиво, слад, оцет,
алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д.
ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK

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

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

бела

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

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 31 пивски слад
кл. 32 пиво
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(210) TM 2013/591

(220) 19/06/2013

жито,

леб,

производи

од

тесто

и

слатки,

(442) 31/10/2014
(731) Трговско друштво за пиво, слад, оцет,
алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за

СКОПЈЕ А.Д.
ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK

безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и
овошни сокови; сирупи и други препарати за

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

производство на пијалаци
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;

(540)

управување со работата; канцелариски работи

печење; сол, сенф; оцет, сосови
кл. 32 пиво; минерална и сода-вода и други

(210) TM 2013/594

(220) 20/06/2013

(442) 31/10/2014
(300) 011825825 17/05/2013 EM
(731) ROUTEX B.V.
Strawinskylaan 1725, 1077XX Amsterdam, NL
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
(591) жолта, светло зелена, темно зелена, црна,

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

бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 31 пивски слад
кл. 32 пиво
(210) TM 2013/592

(220) 20/06/2013

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за производство транспорт и
услуги М - ТЕМПРА УНО ДООЕЛ увоз- извоз
Куманово
ул.ТИТОВО МИТРОВАЧКА 6/3-9, Куманово, MK
(740) МАЈА БАРИЌ,АДВОКАТ
бул. Видео Смилевски Бато 39 локал 6, 1000,
Скопје
(540)

(591) златна, бела и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9
кредитни картички; дебитни картички;
шифрирани
картички;
паметни
картички
(картички со интегрирани кола), бесконтактни
паметни картички; шифрирани картички
идентификација;
шифрирани
картички

за
за

употреба при трансакции на местото
продажба; компјутерски дигитални мапи

на

кл. 35
сметководствени услуги; услуги на
управување со податоци; обезбедување на
изводи од сметки; управување со деловни
(591) црвена, бела
(551) индивидуална

сметки
кл. 36 услуги на кредитини картички; услуги на

(510, 511)

дебитни картички; услуги на платежни картички;
административни
услуги
на
плаќањата;

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
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клиринг; електронски трансфер на средства;

или гас и цевки; соларни колектори (греење);

електронски кредитни трансакции; електронски

соларни печки; апарати за греење вода

дебитни трансакции; монетарни трансакции;
обезбедување на информации во врска со

кл. 35
рекламирање, канцелариски работи,
продажба на големо и продажба на мало на:

плаќања и монетарни трансакции

апарати за осветлување, греење, создавање
пареа,
ладење,
сушење,
вентилација,

(210) TM 2013/595

снабдување
акумулатори

(220) 20/06/2013

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за централно греење, водовод

со вода, санитарни намени;
на
топлина;
апарати
за

климатизација; апарати за дезодорирање на

и одвод, соларна енергија и климатизација
ТЕРМАЛ КОМФОРТ ДООЕЛ увоз-извоз

воздухот; апарати за јонизирање на воздухот;
апарати и машини за прочистување на воздухот;

Гостивар
ул.Циглана 1 бр.17, 1230 Гостивар, MK

стерилизатори на воздухот; воздушни вентили за
грејни тела на пареа; цевки за бојлери за грејни

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПјЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје

инсталации; инсталации; инсталации за бањи;
елементи за греење; апарати на гас (помошни

(540)

делови за регулација и сигурност на апаратите
на гас); генератори на гас (инсталации); апарати
за напојување со вода на грејни бојлери;
генератори; котли за греење; плочи за греење;
безбедносни помошни уреди за апарати на вода
или гас и цевки; соларни колектори (греење);
соларни печки; апарати за греење вода
кл.

37

градежни

конструкции;

поправки;

инсталациски работи; монтирање и поправање
апарати за греење; хидроизолирање (градби);

(591) сина, зелена, розева, жолта, сива, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11
апарати за осветлување, греење,
создавање пареа, ладење, сушење, вентилација,
снабдување

со

вода,

санитарни

намени;

акумулатори
на
топлина;
апарати
за
климатизација; апарати за дезодорирање на
воздухот; апарати за јонизирање на воздухот;
апарати и машини за прочистување на воздухот;
стерилизатори на воздухот; воздушни вентили за
грејни тела на пареа; цевки за бојлери за грејни

монтирање и поправање електрични апарати;
поставување
водоводни
инсталации;
обновување машини што се амортизирани или
делумно уништени; антикорозивно заштитување
(210) TM 2013/596

(220) 20/06/2013
(442) 31/10/2014

(731) BOSNALIJEK d.d.
Jukiceva 55, 71000 Sarajevo, BA
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
(540)

PHARYNGAL BOSNALIJEK

инсталации; инсталации; инсталации за бањи;

(551) индивидуална

елементи за греење; апарати на гас (помошни
делови за регулација и сигурност на апаратите

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

на гас); генератори на гас (инсталации); апарати
за напојување со вода на грејни бојлери;

(210) TM 2013/598

генератори; котли за греење; плочи за греење;
безбедносни помошни уреди за апарати на вода

(731) SANOFI

(220) 25/06/2013
(442) 31/10/2014

54, rue La Boetie, 75008 Paris, FR
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(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ

додатоци, капи и обувки; штитници за уста

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(штитници за заби); појаси, елеци и пловки за

(540)

спасување; чепови за уши; апарат со
електронски дисплеј за употреба со опрема за
вежбање; опрема и апарати за нуркање;
електронски софтвер за игри; МРЗ плеери и

(551) индивидуална
(510, 511)
кл.
5

фармацевтски

производи,

т.е.

антихистаминици и анти-алергиски производи
(210) TM 2013/600

(220) 25/06/2013

(442) 31/10/2014
(731) No Fear International Limited
Unit A, Brook Park East, Shirebrook NG20 8RY,
GB
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

подвижни и рачни дигитални електронски уреди
за
снимање,
организирање,
пренос,
манипулација и ревидирање на текст, податоци,
аудио и видео документи и предмети за овие
уреди, футроли за мобилни телефони; делови и
делчиња за сите погоренаведени производи
кл. 18 кожа и имитација на кожа, и производи
направени од овие материјали што не се
вклучени во други класи; животински кожи,
дебели животински кожи; големи куфери (багаж)
и патни торби; ранци кои се носат на едно рамо,
ранци, руксаци, планинарски ранец; торби за на
велосипед; кутии од кожа или од кожа и картон,
торби, портфолија; паричници, портмонеа,

(540)

торбички (кожени торбички) за патување;
футроли за клучеви направени од кожа што

NO FEAR
(551) индивидуална

имаат привезок за клучеви; футроли за картички;

(510, 511)
кл. 9 aпарати и инструменти: научни, наутички,

ремени; чадори, држачи за чадори, женски чадор
за сонце, стапови за одење, бастуни; камшици,

геодетски,
фотографски,
кинематографски,
оптички, за вагање, за мерење, за сигнализација,

оглав, сарачки производи, јавачка опрема;
кенгури за бебиња и деца; рамки за рачни

контрола (инспекција), спасување и настава;
апарати и инструменти за спроведување,

торбички; ремени за лизгалки; делови и делчиња
за сите погоренаведени производи

вклучување,

кл. 25 облека, обувки, капи

трансформирање,

акумулирање,

регулирање или контролирање на електрицитет;
апарати за снимање, пренос и репродукција на

кл. 28 игри и играчки; гимнастички и спортски
артикли, опрема и апарати што не се вклучени

звук или слика; магнетски носачи на податоци,
дискови за снимање, компакт дискови; ДВД и

во други класи; апарати и опрема за вежбање и
фитнес; опрема и апарати за игралишта; украси

други
медиуми
за
дигитално
снимање;
механизми за апарати што се активираат со

за елка; карти за играње; лизгалки, скејтборд;
торби посебно адаптирани за спортска опрема;

монети или жетони; регистар каси, машини за

рибарска опрема; штитници за уши и веѓи за

сметање, опрема за обработка на податоци,
компјутери; компјутерски софтвер; апарати за

спорт; боксерски маски; боксерски ракавици;
боксерски вреќи; боречки ракавици; ракавици за

гасење пожар; слушалки за уши; часовници и
тајмери; педометри; батерии и полначи;

вежбање; завои/стегачи за раце; ленти за раце
за спорт; боксерски воздушни перничиња;

бинокулари; очила, очила за читање, очила за
сонце, спортски очила, очила за пливање; рамки,

боксерски фокусери; вреќички; брзи топки; палки
за
удирање;
тренинг-кукли
(фантомки);

леќи, синџирчиња, врвки и кутии за очила;

платформи за боксерски вреќи; тегови; штитници

перничиња, штитници и заштитници за колено,
лакт, нога, рака, тело, лице и очи; заштитни

и заштитници; машини за веслање; тегови за
гради; справи за истегнување; алатка за

кациги;

тонирање

заштитни
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рацете; медицински топки; штитници за глава;

изведување на земјени работи, машини за

вреќи за удирање; вреќи за тренирање; јажиња

копање канали, (ппугови), електрични лопати

за скокање; боречки и боксерски гаќици; машки
потпирачи за атлетика (спортска опрема);

(машини), машини и машинерии кои се користат
во земјени градежни работи во областа на

штитници за чевли; кациги за атлетска и
спортска употреба; рингови за бокс и борење;

изградба на згради, мостови и патишта;
вибратори за бетон [машини]; Поставување и

гимнастички коњ; гимнастички разбој; јажиња за
борење; јажина за искачување; статични

отстранување на машини; дигалки, кранови
(апарати за дигање на товар), стартери за

велосипеди; клупи за тегови; степ машини;

мотори и машини; клипови за амортизација

ракавици за кревање тегови; скијачки ракавици;
торби за гимнастикз; трамполини; опрема за

[делови од машини]; амортизери за машини;
машини за чистење патишта [самоодни];

вежбање; опрема за кревање тегови; појаси за
кревање тегови; јажиња за скокање; слободни

распрснувачи за отпадни води, апарати за
миење. инсталации за миење возила, машини и

тегови; опрема за аеробик; аеробик фитнес
појаси;
статични
справи
за
вежбање

апарати за чистење (електрични), одмастувачи
(машини), машини за отстранување на ѓубре,

(велосипеди); еластични стегачи за вежбање;

машини за отстранување на отпадоци, машини

тегови за ножен зглоб; тегови за рачен зглоб;
ленти за трчање; опрема за боречки вештини;

за набивање ѓубре, машини за набивање
отпадоци, машини за чистење, машини за

штитници од удари, штитници за глава, ракавици
за удирање, штитници за тело, мети, табли за

сортирање во индустријата

удар со рака и нога; специјални боксерски
ракавици; скутери [играчки]; делови и делчиња

(210) TM 2013/602

во оваа класа за сите погоренаведени производи

(220) 25/06/2013

(442) 31/10/2014
(731) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
300 Park Avenue, New York, N.Y. 10022 , US

(210) TM 2013/601

(220) 25/06/2013

(442) 31/10/2014
(731) ZHENGZHOU YUTONG GROUP CO., LTD.
No.8 Changchun Road, Hi-tech Industrial Park,
Zhengzhou, CN
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

COLGATE 360 INTERDENTAL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 21 четки за заби
(210) TM 2013/605

(220) 26/06/2013
(442) 31/10/2014

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7 Машини за дупчење, мешалки, валјаци за
патишта, парни валјаци, Машини за мешање;
машини за белење, машини за удирање,

(731) DENSO CORPORATION
1-1 Showa-cho, Kariya-city, Aichi-pref., JP
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
(540)

мешалки за бетон (машини), машини за правење
битумен, булдожери, механички лопати, багери,
машини
за
катранисување,
машини
за
поставување шини, машини за изградба на

(551) индивидуална

патишта, машини за изработка на шини, машини

(510, 511)
кл. 35 Сметководство

за копање, машини за набивање, машини за

Деловна консултација (професионална -)

Трговски марки

77 | С т р а н а

Гласник 21/4 октомври 2014, Скопје

Помош за деловен менаџмент

Испитување на погодноста на возилата за

Деловно истражување

сообраќај на пат

Систематско групирање на информациите во
компјутерски датотеки

Временска прогноза
Консултација во областа на интелектуалната

Анализа на цената на чинење
Пребарување на податоци

сопственост
Услуги за водење на судски спорови (парничење)

во

компјутерски

досиеја за потреби на трети лица
Диссеминација на рекламен материјал
Анализа

(експертиза)

на

ефикасноста

Лиценцирање на интелектуална сопственост
Техничко цртање
во

Услуги

за

дијагностичко

испитување

или

работењето
Истражување на пазарот

дијагностичка анализа во врска со делови од
возила, делови од мотори, електронски апарати,

Анализи на пазарот - студии
Изготвување на модели за рекламирање или

телекомуникациски
апарати,
машини или уреди за домаќинство

продажна промоција
"Он-лајн" рекламирање

(210) TM 2013/606

преку

компјутерска

мрежа

индустриски

(220) 26/06/2013

Презентирање на производи преку средства за
комуникација, за малопродажни цели

(442) 31/10/2014
(731) Златевски Љубиша
ул.Фазанерија 2, бр.96, Гостивар, MK

Рекламирање
Продажна промоција за потреби на трети лица

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

Систематско распоредување на податоците во
компјутерски датотеки

(540)

Изготвување на даночни пријави
Услуги во областа на продажба на мало или на
големо
Агенции за вработување
Агенции за увоз-извоз
кл. 42 Компјутерско програмирање
Давање компјутери под закуп
Консултација за компјутерски софтвер
Дизајн на компјутерски софтвер
Дизајн на компјутерски системи
Анализа на компјутерски системи
Консултација во областа на компјутерскиот
хардвер
Инженеринг
Индустриски дизајн
Одржување на компјутерски софтвер
Испитување на материјали
Механичко истражување
Метеоролошки информации
Физика (истражување)
Проектни студии (технички -)
Давање компјутерски софтвер под закуп
Истражување и развој за потреби на трети лица
Техничко истражување

78 | С т р а н а

ULTRA LED
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11 производи за расвета од лед, апарати за
осветлување,
греење,
создавање
пареа,
готвење,
ладење,
сушење,
вентилација,
снабдување со вода и санитарни намени
(210) TM 2013/608

(220) 27/06/2013

(442) 31/10/2014
(731) HANJIN SHIPPING HOLDINGS CO., LTD.
25-11, Yoido-Dong, Youngdeungpo-Ku, Seoul,
KR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39 транспорт no воздужен пат, баржа, чамец,
автомобил, фериброд, товарен брод, железница,
камион, и брод; обезбедување услуги за
магацинско складирање за бродски, од моторни
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возила, железнички и авионски товар; услуги за

имено,

складирање во магацини и стоваришта за

посредување при транспорт; услуги за влечење

контејнери; пакување артикли за транспорт,
имено,
пакување
на
стоки;
услуги
за

со камион; услуги за транспорт со комбе при
селење; услуги за изнајмување возила, имено,

посредување при транспорт; услуги за влечење
со камион; услуги за транспорт со комбе при

изнајмување
автомобили
и
камиони;
изнајмување магацински простор, магацинско

селење; услуги за изнајмување возила, имено,
изнајмување
автомобили
и
камиони;

складирање, складирање во стоваришта за
контејнери; заштитен транспорт на скапоцености

изнајмување магацински простор, магацинско

по воздушен пат, брод, железница и камион;

складирање, складирање во стоваришта за
контејнери; заштитен транспорт на скапоцености

достава на пратки по воздушен пат, брод,
железница и камион; растоварање на товар;

по воздушен пат, брод, железница и камион;
достава на пратки по воздушен пат, брод,

изнајмување сандаци за замрзната храна;
транспорт со сплавови; бродско посредување;

железница и камион; растоварање на товар;
изнајмување сандаци за замрзната храна;

шлепување возила; изнајмување фрижидери;
речен
транспорт,
туристички
канцеларии;

транспорт со сплавови; бродско посредување;

придружба на патници; услуги на туристичка

шлепување возила; изнајмување фрижидери;
речен
транспорт,
туристички
канцеларии;

агенција

придружба на патници; услуги на туристичка
агенција

(210) TM 2013/611

(210) TM 2013/609

(220) 27/06/2013

пакување

на

стоки;

услуги

(220) 27/06/2013

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за производство и промет
КАДИНО ИНДУСТРИ ГРУП ДООЕЛ увоз-извоз

(442) 31/10/2014
(731) HANJIN SHIPPING HOLDINGS CO., LTD.
25-11, Yoido-Dong, Youngdeungpo-Ku, Seoul,

с.Кадино Илинден

KR

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

за

ул.Кадино, Кадино, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

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

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39 транспорт no воздужен пат, баржа, чамец,
автомобил, фериброд, товарен брод, железница,
камион, и брод; обезбедување услуги за
магацинско складирање за бродски, од моторни
возила, железнички и авионски товар; услуги за
складирање во магацини и стоваришта за
контејнери; пакување артикли за транспорт,

Трговски марки

(591) бела, светло и темно црвена, сребрена,
жолто-златна
551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30
брашно и производи од жита, леб,
производи од тесто, слатки, квасец
кл. 35

огласување; водење на работење;

управување со работи; канцелариски работи,
производство, продажба на големо и мало, увоз-
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извоз на бршно и производи од жита, леб,

кл. 5

производи од тесто, слатки, квасец

инсектициди, фундициди, хербициди, пестициди

препарати за уништување бактерии,

кл. 43 услуги за подготвување на храна
(210) TM 2013/614
(210) TM 2013/612

(220) 27/06/2013

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за производство, трговија,
инженеринг и услуги ДУНА КОМПЈУТЕРИ ДОО

(220) 28/06/2013

(442) 31/10/2014
(731) BASF Agro B.V. Arnhem (NL)
Zweigniederlassung Zurich Im Tiergarten 7,
Zurich , CH

експорт-импорт Скопје

(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС

бул.Октомвриска Револуција бр.18, Скопје,
MK

ул."Орце Николов" 155б, 1000 Скопје
(540)

(740) Адвокатско друштво ДЕБАРЛИЕВ,
ДАМЕСКИ И ЌЕЛЕШОСКА

STORM
(551) индивидуална

ул. Алберт Ајнштајн бр.4/1 1000 Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 5
препарати за уништување бактерии,
инсектициди, фундициди, хербициди, пестициди
(210) TM 2013/615

(220) 28/06/2013

(442) 31/10/2014
(731) BASF Agro B.V. Arnhem (NL)
Zweigniederlassung Zurich Im Tiergarten 7,
Zurich , CH

(591) сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;

(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС
ул."Орце Николов" 155б, 1000 Скопје
(540)

управување со работата; канцелариски работи

FENDONA

кл. 36
осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани со недвижен

(551) индивидуална

имот
кл. 42

(510, 511)
кл. 5
препарати за уништување бактерии,

научни

и

технолошки

услуги

и

истражување и планирањето поврзано со нив;
индустриски анализи и истражувачки услуги;

инсектициди, фундициди, хербициди, пестициди

изработка и развој на компјутерски хардвер

(210) TM 2013/616

(210) TM 2013/613

(442) 31/10/2014
(731) МЕД ФОКУС ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ

(220) 28/06/2013

(220) 28/06/2013

(442) 31/10/2014
(731) BASF Agro B.V. Arnhem (NL)

СКОПЈЕ
ул.Огњан Прица бр.1/1/2, 1000 Скопје , MK

Zweigniederlassung Zurich Im Tiergarten 7,
Zurich , CH

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПJЕ

(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС

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

ул."Орце Николов" 155б, 1000 Скопје
(540)

(540)

FOURMIDOR

TUNY

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)
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кл. 29 риба; риба во конзерва; јадење од риба за
исхрана на луѓето; конзервирана риба; солена

(210) TM 2013/619

(220) 28/06/2013

риба; храна подготвена од риба; филети од
риба; туна

(731) BOSNALIJEK d.d.

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци

Jukiceva 55, 71000 Sarajevo, BA

(442) 31/10/2014

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
(210) TM 2013/617

(220) 28/06/2013

(442) 31/10/2014
(731) МЕД ФОКУС ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул.Огњан Прица бр.1/1/2, 1000 Скопје , MK
(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПJЕ
бул. "Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 1000,
Скопје
(540)

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
(540)

CHOLROSIN BOSNALIJEK
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи и тоа исклучиво
лекови за снижување на нивото на липиди во
серумот
(210) TM 2013/620

TUNI

(220) 28/06/2013

(551) индивидуална

(442) 31/10/2014
(731) Vladimir Mladenov Savov

(510, 511)
кл. 29 риба; риба во конзерва; јадење од риба за

Macedonia Str.27/2/22, P.O. Box 026, 1000
Skopje, MK

исхрана на луѓето; конзервирана риба; солена
риба; храна подготвена од риба; филети од

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

риба; туна
кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци

(540)

(210) TM 2013/618

(220) 28/06/2013

(442) 31/10/2014
(731) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability
company organized and existing under the laws
of the State of Delaware
300 Renaissance Center, City of Detroit, State of
Michigan 48265-3000, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
(540)

ADORE BIANCHI COFFEE GOLD
(591) бела, црна, црвена, златно жолта, сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 автоматски уреди за точење на кафе;
поврзани со рефил компоненти
кл. 11 електрични апарати за кафе
кл. 30 кафе

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 моторни возила и делови за истите
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ул. „Качанички пат" бб, 1000 Скопје , MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(210) TM 2013/623

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за внатрешен и надворешен

(220) 28/06/2013

промет ЧЕЗАКОМЕРЦ Симеон Роберто и
Виктор ДОО Скопје
ул.34 бр.16, Илинден, 1000 Скопје, MK
(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПјЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(591) бела, црна, портокалова, златно жолта,

(540)

сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 бисквити со овошно желе и чоколаден
прелив, овошни слатки, слаткарски производи
(210) TM 2013/622

(220) 28/06/2013

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за внатрешен и надворешен
промет ЧЕЗАКОМЕРЦ Симеон Роберто и
Виктор ДОО Скопје
ул.34 бр.16, Илинден, 1000 Скопје, MK
(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПјЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена, бела, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 крем (шлаг крем), чипс од компири,
кандирано овошје, урми, масла за јадење,
снегулки од компири, замрзнато овошје,
кандирано овошје, масло од пченка, леќа
конзервирана, мармалад, јаткасто овошје (орев,
лешник,
бадем)
подготвени,
кикиритки
преработени, грашок конзервиран, масло од
сусам, снек храна од овошје, супа (состојки за
правење супа), масло од сончоглед за исхрана,
шлаг крем
кл. 30 зачин направен од пименто, прашок за
печење, сода бикарбона (бикарбонат на сода за
готвење), јачмен (дробен јачмен), јачмен (лупен
јачмен), бисквити, ориз, пченично брашно, какао,

(591) сина, темносина, бела, сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29
бадеми мелени, грав конзервиран,
јаткасто
овошје
(орев,
лешник,
подготвени, кикиритки преработени,

бадем)
грашок

конзервиран, чипс од компири, снегулки од
компир, масло од сусам, пире од јаболко,
доматно пире
кл. 30 зачин направен од пименто, пченкарни
снегулки, бибер, пуканки, пире од бадеми
кл. 31
бадеми (овошја), кикирики (овошје),
лешници
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пипер (мирудии), брашно за исхрана), цимет
(зачин), додатоци на јадења, сол за готвење,
пченкарни снегулки, пченкарно брашно, кари
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(овесни

снегулки),

ароми

со

исклучок

на

етерични масла, цикорија (замена за кафе),
чоколадо, ароми за торти со исклучок на
етерични масла, џумбир (зачин), глутен за
исхрана, алва, мусли, бибер, пуканки, прашок
(прашоци за торти), пудинзи, пченкарно брашно,
сол за готвење, зачини, гриз, снек храна (снек
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храна од ориз), шеќер, бонбони, ванила (арома),

бебиња; диететски додатоци за луѓе и шивотни,

ванила

фластери,

(замена

за

ванила),

вафли,

алги

материјали

за

преврзување;

(додатоци за јадење)
кл. 31 бадеми (овошја), кокосови ореви, исушен

материјали за пломбирање заби, забарски
смоли; дезинфекциони средства; препарати за

кокосов орев, леќа во свежа состојба, пченка,
пченица, кикирики (овошје), сусам, лушпи од

уништување штетници; фунгициди, хербициди
кл. 10
хируршки, медицински забарски и

кокосов орев

ветеринарни апарати и инструменти, вештачки
екстремитети, очи и заби; ортопедски производи,

(210) TM 2013/625

(220) 28/06/2013

хируршки материјали за шиење

(442) 31/10/2014
(731) COOPER S.A.

(210) TM 2013/627

(220) 14/06/2013

Aristovoulou, 118 53, Athens, GR
(740) Борко Бајалски, адвокат

(442) 31/10/2014
(731) Фармацевтска Хемиска Козметичка

ул. Титоввелешка бр.85, 1000, Скопје
(540)

индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје
бул. "Александар Македонски" бр. 12, 1000
Скопје, MK

DEXACHLOR

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи;
хигиенски производи за медицинска употреба;
диететска храна и супстанции прилагодени за
медицинска и ветеринарна употреба, храна за
бебиња; диететски додатоци за луѓе и шивотни,
фластери,
материјали
за
преврзување;
материјали

за

пломбирање

заби,

забарски

смоли; дезинфекциони средства; препарати за
уништување штетници; фунгициди, хербициди
кл. 10
хируршки, медицински забарски и
ветеринарни апарати и инструменти, вештачки
екстремитети, очи и заби; ортопедски производи,
хируршки материјали за шиење
(210) TM 2013/626

(220) 28/06/2013
(442) 31/10/2014

BECUTAN 2 ВО 1 ШАМОН И
ПЕНЛИВО

(731) COOPER S.A.
Aristovoulou, 118 53, Athens, GR

(591) бела, темно и светло плава, црвена, жолта
(554) тродимензионална

(740) Борко Бајалски, адвокат
ул. Титоввелешка бр.85, 1000, Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 3 шампон и пенливо средство за капење на
деца

LITHIMOLE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи;
хигиенски производи за медицинска употреба;
диететска храна и супстанции прилагодени за

(210) TM 2013/628

(220) 14/06/2013

(442) 31/10/2014
(731) Фармацевтска Хемиска Козметичка
индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје

медицинска и ветеринарна употреба, храна за
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бул. "Александар Македонски" бр. 12, 1000

(510, 511)

Скопје, MK

кл. 35

(540)

управување со работата; канцелариски работи
кл. 39
транспортни услуги, патување и

рекламирање; водење на работењето;

складирање стока, организирање патувања
кл. 43 услуги на обезбедување храна и пијалоци;
привремено сместување
(210) TM 2013/630

(220) 26/06/2013
(442) 31/10/2014

(731) Михајло Арнаудов
ул.Петар Чаулев 26, Охрид, MK
(740) Адвокастсво Друштво Гоџо. Кичеец и
Новаковски
Бул. Македонски просветители 8, Охрид
(540)

BECUTAN ХИДРАТАНТНО
МЛЕКО
(591) бела, темно и светло плава, црвена, жолта
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 хидратантно млеко за нега на детската
кожа

(591) плава и бела
(551) индивидуална

(210) TM 2013/629

(220) 26/06/2013

(442) 31/10/2014
(731) Трговско друштво за производство,
трговија и услуги на големо и мало „Коста
Миса МКБ-МИСА" ДОО
Сервисна зона б.б., Струга, MK

(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски работи
кл. 38 телекомуникации
кл. 41 образовни услуги; обука; забава; спортски
и културни активности

(740) Адвокастсво Друштво Гоџо. Кичеец и
Новаковски
Бул. Македонски просветители 8, Охрид
(540)

(210) TM 2013/632

(220) 02/07/2013

(442) 31/10/2014
(731) GENERAL MOTORS LLC, a limited
labilitycompanyorganized and existing under the
laws of the State of Delaware,
300 Renaissance Center, City of Detroit, State of
Michigan 48265-3000, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
(540)

(591) плава и црвена
(551) индивидуална
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ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

MOXY

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 моторни возила и делови за истите

(551) индивидуална

(210) TM 2013/633

помош во деловното раководење при основање
и работење на хотели; услуги на деловно

(220) 02/07/2013

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за промет и услуги
ТЕХНОФИЛЛ ДОО Скопје
8 Септември 2-2/7, 1000 Скопје, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје

(510, 511)
кл. 35
услуги за франшиза, имено нудење

раководење, имено раководење и работа на
хотели
кл. 41

обезбедување забавни, спортски и

културни активности; договарање конференции и
организирање изложби за културни и едукативни
намени; услуги на казина; услуги за игри; кабаре
услуги; услуги на ноќни клубови; договарање

(540)

карти и резервации за шоуа и други забавни
настани;
клубови,

(591) сина
(551) индивидуална

услуги на здравствени и
имено,
обезбедување

фитнес
услуги,

(510, 511)

простории, инструкции и опрема во областа на
фитнесот и физички вежби; обезбедување

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и

услуги, простории, инструкции и опрема во
областа на тенисот, базени за пливање,

варено овошје и зеленчук, желе, џемови,
компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла

рекреативни активности, велосипедизам, голф,

и масти за јадење
кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други

водени спортови, јавање на коњи, скијање,
пристап на плажа и социјални функции; голф

безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и

клубови, голф курсеви и услуги на учење голф;
услуги за планирање венчавки; планирање на

овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалоци

настани и раководни услуги
кл. 43 хотелски услуги; услуги на ресторани,

кл. 35
огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи; а

кетеринг, барови и салонски услуги, услуги на

особено увоз- извоз, големопродажба и
малопродажба на мермер, смрзнато овошје и

комплекси и сместување; обезбедување на
простории за состаноци за општа намена,

сирупи за правење сокови

конференции и изложби; обезбедување па
простории за банкети и за социјални функции за

(210) TM 2013/635

специјални прилики; и услуги за резервирање на
хотелско сместување

(220) 03/07/2013

(442) 31/10/2014
(300) 011497625 17/01/2013 EM
(731) Marriott International, Inc
10400 Fernwood Road, Bethesda, Maryland
20817, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

(210) TM 2013/636

(220) 03/07/2013

(442) 31/10/2014
(731) ZHENGZHOU YUTONG BUS CO., LTD.
Yutong Road, Guancheng District, Zhengzhou,
CN
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

Трговски марки

85 | С т р а н а

Гласник 21/4 октомври 2014, Скопје

2, office no.2, Popesti Leordeni, llfov County,

(540)

Bucharest, RO
(740) Јела Бошковиќ Огњанска
Ул. Маршал Тито бр.53/1, 1000, Скопје
(540)
(551) индивидуална
(510, 511)

BIOTEN ELMIPLANT GENOVATE

кл. 12 камиони виљушкари; колички со дигалки
[лифт автомобили]; камиони за прскање;
автобуси на моторен погон; моторни вагони;
Камиони; кесони [возила]; Каравани; Приколки
[возила]; количка со црево за полевање;
Трактори; вагони; автомобили со тркала,
електрични возила, комбиња [возила]; возила
ладилници; воени возила за транспорт; спортски
автомобили; колички со наклон; трамваи; возила
за движење по копно, воздух, вода или
железница; коли; коли на моторен погон;
автомобили;
возила
за
мешање
бетон;
Амбулантни возила; приколки за кампување,
моторни возила за домување (приколки);
моторни санки; возила со далечинска контрола

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење ин други материи за
перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување; сапуни; парфимерија;
есенцијални масла; козметички производи;
лосиони за коса; препарати за нега на забите
(210) TM 2013/638

(220) 04/07/2013
(442) 31/10/2014

(731) ЦЕРМАТ ДОО
ул.„Новачки пат" бб, 7000 Битола, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

што не се играчки; Оски за возила; коли за
спиење; Менувачи за копнени возила; шасии за
возила; хидротрансформатори за копнени
возила; цистерни; жичарници; колички за лиење;
колички за чистење; возила за движење по вода;
возила со ублажувачи за воздух; амортизери за
возила; багажници за возила; тркала за возила;
оски на тркала од возила; шасии на возила;
браници за возила; Кочници за возила; врати за
возила; амортизациони пружини за возила;
бандажи за тркала на возила; седишта за
возила; Тапицири за возила
кл. 37
одржување и поправка на моторни
возила; миење на возила; бензински станици за
возила [полнење гориво и одржување]; чистење
на возила; помош на возила со дефект

(591) бела, златно жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 сладолед, слатки, слаткарски производи
кои содржат сладолед, торти, замрзнати печива;
направени по рецепти од околината на Салцбург
(210) TM 2013/639

(220) 04/07/2013

(442) 31/10/2014
(300) 11812104 14/05/2013 EM
(731) Comline Auto Parts Limited
Unit B1, Luton Entrprise Park, Sundon Park
Road, LUTON, Bedfordshire, LU3 3GU, GB

[поправка]; вулканизација на гуми [поправка]

(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ

(210) TM 2013/637

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

(220) 04/07/2013

(442) 31/10/2014
(731) SARANTIS ROMANIA S.A.,

(540)

with the headqarters in Sos. Oltenitei no. 249,
Cladirea C1 (F1), Unit B, Mezzanine Level 1 and
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за возила; рамо од суспензија на возило;
суспензија на возило/ амортизер; трансмисија за
копнени возила; механизам за трансмисија на
копнени возила;
конзоли како дел од
внатрешноста
на
возилото;
контејнери
адаптирани за употреба во внатрешносга на
возилото; внатрешни панели за возила;
внатрешни торбички за возило; делови од
внатрешната опрема на возилата; навлаки за
(591) црна, бела и сите нјанси на сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 4

индустриски масла и масти; лубриканти;

горива (вклучително и течни горива за мотори);
адитиви, нехемиски, за моторно гориво; бензин
кл. 7 филтери (делови од машини или погонски
мотори); ауспуси за мотори и погонски мотори;

седиштата во возилата; детски седишта за
возила; детски појаси за седиштата во возилата;
детски перници за седиштата во возилата;
безбедносни појаси/опрема за седишта во
возилата; наслон за глава за возила; седишта за
возила;
шофершајбни;
бришачи
за
шофершајбни;

метлици

за

бришачи

пумпи (делови од машини, погонски мотори или
мотори); вентилатори за мотори и погонски

делови од внатрешноста на возилото

мотори; ремени за вентилатори за мотори и

(210) TM 2013/641

погонски мотори; запчести ремени за погонски
мотори на возила

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за производство, трговија,

кл. 12 спојки за копиени возила; кабли за спојки,
цилиндри за спојки, дискови за спојки, лостови за
спојки, механизми за спојки, за сите копнени
возила; спојници за употреба со спојки за

за

шофершајбна; тркала; гуми; бандажи, каросерии
за возила; панели за каросерија на возила;

(220) 04/07/2013

услуги и туризам на Кочоски Зоран КОУЗОН и
Ко увоз извоз ДООЕЛ Прилеп, подружница
КОУЗОН Студентски сервис Скопје
бул. Св. Климент Охридски бр. 58 Скопје,

копнени возила; двојна трансмисија на спојка за

Центар 1000 Скопје, MK

копнени возила; сопирачки за возила; системи за
сопирање за возила и нивни компоненти;

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПјЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје

дискови за сопирачки за возила; цилиндри за
сопирачки за возила; плочки за сопирачки за

(540)

возила; позиционирани плочки за кочење за
возила; облоги за сопирачки за возила; хардвер

(551) индивидуална
(510, 511)

за сопирачки за возила; лостови за сопирачки за

кл. 35
канцелариски работи, агенции за
вработување персонал, бизнис и менаџмент на

возила; барабан за сопирачки за возила;
комплети сопирачки за возила; сегменти на
сопирачки за возила; зглобови за константна
брзина/ хомокинетички зглобови (делови за

KOUZON

хотели, рекламирање
кл. 39
транспортни

услуги,

организирање

патувања, организирање

возила); амортизери за возила; управувачки оски
за возила; управувачки лостови за возила; летва/

крстарења, придружување патници, превезување
патници, резервации за патувања, разгледување

механизам за управување; навлаки за волан;

културни знаменитости и обиколки (туризам);
информирање за превоз, изнајмување возила

брави за заклучување на волан; апаратура за
управување за возила; пружини за амортизери
како дел од суспензијата на возилото; оски за
системот на суспензија во возилото; суспензија

Трговски марки

кл. 41 образовни услуги, обука, забава, спортски
и
културни
активности;
насочување
(професионално

насочување),

конгреси,
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академии, организирање и водење колоквиуми;
организирање и водење концерти; семинари

(210) TM 2013/643

(организирање и водење семинари); услуги на
клубови (забава и образование); организирање

(442) 31/10/2014
(731) Starbucks Corporation d/b/a Starbucks

шоу
програми;
организирање
натпревари;
паркови
(забавни

Coffee Company
2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington

фотографски
(забава)

репортажи;

продавање

спортски
паркови);
билети

(220) 04/07/2013

98134, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

кл. 43 услуги на обезбедување храна и пијалаци,

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

привремено сместување; бироа за сместување
(хотели и агенции); сместување (изнајмување за

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

времено
сместување);
резервирање
за
сместувања; услуги во барови; резервирање

(540)

пансиони; пансиони и интернати; бифеа (снекбарови); кафетерии (експрес ресторани); услуги
на камповите за летување; служење храна и
пијалаци; летувалишта; резервирање хотели;
хотели; изнајмување простории за состаноци;
изнајмување за времено сместување; ресторани;
ресторани со самопослужување
(210) TM 2013/642

(220) 04/07/2013

(442) 31/10/2014
(731) OKF Corporation
714, Bokjeung-Dong, Sujeung-Gu, Sungnam
City, Gyeonggi-Do 461-200, KR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

GOLD COAST BLEND
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 пијалаци направени од кафе; кафе; зрна
од кафе; мелени зрна од кафе
(210) TM 2013/644

(220) 04/07/2013

(442) 31/10/2014
(731) Starbucks Corporation d/b/a Starbucks
Coffee Company
2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington
98134, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

KOMODO DRAGON BLEND
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 пијалаци направени од кафе; кафе; зрна
од кафе; мелени зрна од кафе
(210) TM 2013/645

(220) 04/07/2013

(591) црна, бела, црвена
(551) индивидуална

(442) 31/10/2014
(731) Starbucks Corporation d/b/a Starbucks

(510, 511)
кл. 32 сокови од зеленчук за пијалаци; овошни

Coffee Company
2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington

сокови, сокови кои содржат алое; овошни сирупи

98134, US

за пијалаци; сирупи а пијалаци, пијалаци од
обработени зеленчук и овошје; безалкохолни

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

овошни нектари; газирана вода; безалкохолни
пијалаци кои содржат овошни сокови; минерална

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

вода; зеленчукови пијалаци; сокови од алое Вера

(540)
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четки за уметници, пенкала, моливи, хемиски
пенкала, обележувачи, кутии за моливи, кутии за

STARBUCKS

канцелариски прибор,
футроли за моливи,

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 картички за лојалност, картички за поттик,
картички за награди, картички за подароци, и
клуб картички кои може да се користат кон
купување на кафе, чај, какао, спакувана и
подготвена храна, електрични апарати, неелектрични апарати, предмети за домаќинство,
кујнски прибор, книги, музички снимки, играчки,
како и мечиња, полнети играчки, кадифени
играчки, кукли и додатоци за истите, украси;
Компјутерски апликативен софтвер за мобилни
уреди и мобилни телефони, имено софтвер за
корисниците на програмата за лојалност да
имаат пристап до, ги следат и управуваат со
нивниот профил и средствата во придружните
сметки на складирана вредност, да плаќаат за
купувања
преку
мобилна
платежна
функционалност, да пристапуваат до мени на
податоци и да складираат информации за
локација; Компјутерски софтвер за употреба во
пишувањето,
симнувањето,
пренесувањето,
примањето,
кодирањето,
складирањето

уредувањето,

вадењето,

декодирањето,
пуштањето,
и организирањето на аудио

податоци; аудио снимки кои содржат класична,
џез, современа, поп, сезонска, ритам и блуз,
соул, светска, и рок музика; дигитални аудио
плеери; музика која може да се симне преку
глобална компјутерска мрежа и безжични уреди;
обвивки и футроли за мобилни телефони и
лични електронски уреди; ременчиња за
мобилни
мобилни

телефони; декоративни украси за
телефони; држачи за магнетни

кодирани картички за подароци; магнетни
кодирани картички за подароци; подлоги за
глувче; автомати.
кл. 14 часовници, будилници, џебни и рачни
часовници, кујнски тајмери, штоперици; накит
кл. 16
имено,

публикации и печатени материјали,
билтени и списанија кои содржат

постери,
хартиени
салфети,
хартиени
подметнувачи за чаши, хартиени кеси, хартиени
обвивки за шолји; кутии и хартиени пакувања;
брошури со упатства
кл. 18

новчаници, паричници, платнени торби,

чанти, актовки, торби за книги, портфолија од
типот на акт чанти; куфери и чадори, сите
направени од платно, пластика
привезоци за клучеви од кожа

или

кожа,

кл. 28 играчки, имено, мечиња, полнети играчки,
кадифени играчки, кукли и додатоци за истите,
Божиќни (новогодишни) украси, јојо играчки,
карти за играње
кл. 29 млеко, млеко со вкус, милкшејкови и
пијалоци на база на млеко; соја млеко; овошни
џемови; компоти, желеа, намази за леб што не
се опфатени во други класи; конзервирано
овошје и зеленчук, подготвени оброци или
замрзнати оброци, што не се опфатени во други
класи, кои се состојат од месо, соја, живина,
морска храна, зеленчук, овошје, тофу, и/или
сирење/кашкавал вклучувајќи и тестенини, ориз
или житарици; јогурт, пијалоци на база на јогурт;
крем/шлаг;
подготвени
јаткасти
плодови,
зачинети јаткасти плодови, печени јаткасти
плодови; млеко од јаткасти плодови и сок од
јаткасти плодови; масла и масти за јадење
(210) TM 2013/646

(220) 04/07/2013

(442) 31/10/2014
(731) Starbucks Corporation d/b/a Starbucks
Coffee Company
2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington
98134, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

CAFFE VERONA

информации за кафе и оние кои пијат кафе,
хартиени филтри за апарати за кафе, фото

(551) индивидуална

албуми, уметничка хартија, моливи за цртање,

(510, 511)

Трговски марки
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кл. 30 пијалаци направени од кафе; кафе, зрна

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

од кафе; мелени зрна од кафе

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

(210) TM 2013/647

(220) 04/07/2013

(442) 31/10/2014
(731) Starbucks Corporation d/b/a Starbucks
Coffee Company
2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington
98134, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

YUKON BLEND

STARBUCKS VERANDA BLEND
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 пијалаци направени од кафе; кафе; зрна
од кафе; мелени зрна од кафе
(210) TM 2013/650

(220) 04/07/2013

(442) 31/10/2014
(731) Starbucks Corporation d/b/a Starbucks
Coffee Company
2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington
98134, US

(551) индивидуална
(510, 511)

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

кл. 30 пијалаци направени од кафе; кафе; зрна

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

од кафе; мелени зрна од кафе

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

(210) TM 2013/648

(220) 04/07/2013

(442) 31/10/2014
(731) Starbucks Corporation d/b/a Starbucks
Coffee Company
2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington
98134, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

STARBUCKS BLONDE
(551) индивидуална

(551) индивидуална
(510, 511)

(510, 511)
кл. 30 пијалаци направени од кафе; кафе; зрна
од кафе; мелени зрна од кафе

кл. 9 картички за лојалност, картички за поттик,

(210) TM 2013/649

купување на кафе, чај, какао, спакувана и
подготвена храна, електрични апарати, не-

(220) 04/07/2013

(442) 31/10/2014
(731) Starbucks Corporation d/b/a Starbucks
Coffee Company
2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington
98134, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
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картички за награди, картички за подароци, и
клуб картички кои може да се користат кон

електрични апарати, предмети за домаќинство,
кујнски прибор, книги, музички снимки, играчки,
како и мечиња, полнети играчки, кадифени
играчки, кукли и додатоци за истите, украси;
Компјутерски апликативен софтвер за мобилни
уреди и мобилни телефони, имено софтвер за
корисниците на програмата за лојалност да

Трговски марки

Гласник 21/5 октомври 2014, Скопје

имаат пристап до, ги следат и управуваат со

кл. 29

нивниот профил и средствата во придружните

пијалоци на база на млеко; соја млеко; овошни

сметки на складирана вредност, да плаќаат за
купувања
преку
мобилна
платежна

џемови; компоти, желеа, намази за леб што не
се опфатени во други класи; конзервирано

функционалност, да пристапуваат до мени на
податоци и да складираат информации за

овошје и зеленчук, подготвени оброци или
замрзнати оброци, што не се опфатени во други

локација; Компјутерски софтвер за употреба во
пишувањето,
симнувањето,
пренесувањето,

класи, кои се состојат од месо, соја, живина,
морска храна, зеленчук, овошје, тофу, и/или

примањето,

вадењето,

сирење/кашкавал вклучувајќи и тестенини, ориз

декодирањето,
пуштањето,
и организирањето на аудио

или житарици; јогурт, пијалоци на база на јогурт;
крем/шлаг;
подготвени
јаткасти
плодови,

податоци; аудио снимки кои содржат класична,
џез, современа, поп, сезонска, ритам и блуз,

зачинети јаткасти плодови, печени јаткасти
плодови; млеко од јаткасти плодови и сок од

соул, светска, и рок музика; дигитални аудио
плеери; музика која може да се симне преку

јаткасти плодови; масла и масти за јадење

глобална компјутерска мрежа и безжични уреди;

(210) TM 2013/651

обвивки и футроли за мобилни телефони и
лични електронски уреди; ременчиња за

(442) 31/10/2014
(731) Starbucks Corporation d/b/a Starbucks

мобилни
мобилни

Coffee Company
2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington

кодирањето,
складирањето

уредувањето,

телефони; декоративни украси за
телефони; држачи за магнетни

млеко, млеко со вкус, милкшејкови и

(220) 04/07/2013

кодирани картички за подароци; магнетни
кодирани картички за подароци; подлоги за

98134, US

глувче; автомати

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

кл. 14 часовници, будилници, џебни и рачни
часовници, кујнски тајмери, штоперици; накит

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

кл. 16
имено,

(540)

публикации и печатени материјали,
билтени и списанија кои содржат

информации за кафе и оние кои пијат кафе,
хартиени филтри за апарати за кафе, фото
албуми, уметничка хартија, моливи за цртање,
четки за уметници, пенкала, моливи, хемиски
пенкала, обележувачи, кутии за моливи, кутии за
канцелариски прибор,
футроли за моливи,

футроли за пенкала,
канцелариски прибор,

постери,
хартиени
салфети,
хартиени
подметнувачи за чаши, хартиени кеси, хартиени
обвивки за шолји; кутии и хартиени пакувања;
брошури со упатства
кл. 18 новчаници, паричници, платнени торби,
чанти, актовки, торби за книги, портфолија од
типот на акт чанти; куфери и чадори, сите
направени од платно, пластика
привезоци за клучеви од кожа

или

кожа,

кл. 28 играчки, имено, мечиња, полнети играчки,

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

READY BREW
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе и безалкохолни пијалаци базирани
на кафе
(210) TM 2013/652

(442) 31/10/2014
(731) Starbucks Corporation d/b/a Starbucks
Coffee Company
2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington
98134, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

LIGHTNOTE BLEND

кадифени играчки, кукли и додатоци за истите,
Божиќни (новогодишни) украси, јојо играчки,

(551) индивидуална

карти за играње

(510, 511)

Трговски марки

(220) 04/07/2013
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Гласник 21/4 октомври 2014, Скопје

кл. 30 пијалаци направени од кафе; кафе; зрна

торби за книги, куфери и чадори, сите направени

од кафе; мелени зрна од кафе

од платно, пластика или кожа, привезоци за

(210) TM 2013/653

(220) 04/07/2013

клучеви од кожа, облека, шапки и капи, играчки,
како и мечиња, полнети играчки, кадифени

(442) 31/10/2014
(731) Starbucks Corporation d/b/a Starbucks

играчки, кукли и додатоци за истите, Божиќни
(новогодишни) украси; услуги за нарачка по

Coffee Company
2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington

пошта и услуги за нарачка по пошта од каталог,
услуги за компјутеризирано онлајн нарачување,

98134, US

компјутеризирани онлајн малопродажни услуги,

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

услуги за онлајн нарачување и услуги, услуги за
онлајн продавница на мало, сите во областа на:

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

кафе, чај, какао, спакувана и подготвена храна,
електрични апарати, не-електрични апарати,

(540)

предмети за домаќинство, кујнски прибор,
часовници, саати, кујнски тајмери, штоперици;
накит, книги, музички снимки, подлоги за глувче,
новчаници, паричници, платнени торби, чанти,
актовки, торби за книги, куфери и чадори, сите

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35

бизнис

администрација;

бизнис

менаџмент; франшизинг; имено обезбедување
на техничка помош во основањето и/или
работењето

на

рестораните,

бифеата,

кефеаните и снек баровите; малопродажни
услуги во областа на: кафе, чај, какао, спакувана
и подготвена храна, електрични апарати, неелектрични апарати, предмети за домаќинство,
кујнски прибор, часовници,
тајмери, штоперици; накит,
снимки,

подлоги

за

саати, кујнски
книги, музички

глувче,

новчаници,

паричници, платнени торби, чанти, актовки,
торби за книги, куфери и чадори, сите направени
од платно, пластика или кожа, привезоци за
клучеви од кожа, облека, шапки и капи, играчки,
како и мечиња, полнети играчки, кадифени
играчки, кукли и додатоци за истите, Божиќни
(новогодишни)
големопродажни
големопродажни

украси;

услуги

на

дистрибутерства,
продавници и услуги за

нарачување во трговија на големо, сите во
областа на: кафе, чај, какао, спакувана и
подготвена

храна,

електрични

апарати,

не-

направени од платно, пластика или кожа,
привезоци за клучеви од кожа, облека, шапки и
капи, играчки, како и мечиња, полнети играчки,
кадифени играчки, кукли и додатоци за истите,
Божиќни

(новогодишни)

украси;

услуги

за

компјутеризиран онлајн регистар за подароци и
услуги за нарачување
кл. 43 услуги на ресторан, бифе, кафетерија,
снек бар, кафе бар и кафеани, услуги на
ресторани за изнесување и носење на храна;
угостителски/кетеринг
услуги;
услуги
за
обезбедување на кафе за канцеларии; услуги за
храна по договор, подготовка и продажба на
храна и пијалаци за изнесување/носење
(210) TM 2013/654

(220) 04/07/2013

(442) 31/10/2014
(731) Starbucks Corporation d/b/a Starbucks
Coffee Company
2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington
98134, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

електрични апарати, предмети за домаќинство,
кујнски прибор, часовници, саати, кујнски

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

тајмери,
снимки,

(540)

штоперици; накит, книги, музички
подлоги
за
глувче,
новчаници,

паричници, платнени торби, чанти, актовки,
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PIKE PLACE
551) индивидуална
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(510, 511)

(540)

кл. 30 кафе, зрна од кафе, мелено кафе; инстант
кафе, екстракти и есенции од кафе; подготовки и
пијалоци базирани на кафе; подготовки и
пијалоци базирани на еспресо; ледено кафе;
вештачко (замена за ) кафе, екстракти и есенции
од, и препарати и пијалоци врз база на, вештачко
(замена за) кафе
(210) TM 2013/655

(220) 04/07/2013

(442) 31/10/2014
(731) Starbucks Corporation d/b/a Starbucks
Coffee Company
2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington
98134, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

STARBUCKS WILLOW BLEND
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 пијалаци направени од кафе; кафе; зрна
од кафе; мелени зрна од кафе
(210) TM 2013/657

(220) 05/07/2013
(442) 31/10/2014

(731) Семи Али
Бул.Видое Смилевски Бато бр.83/1-22, 1000
Скопје, MK
(740) МАЈА ПАРГОВСКА, АДВОКАТ
ул. Миладин Поповиќ бр.13, 1000, Скопје
(540)

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

STARBUCKS VIA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 мелено кафе и цели зрна кафе, какао, чаj
(чај од билки и чај што не е од билки), пијалаци
од кафе, чај, какао и еспресо, пијалаци
направени со база на чај, чоколадо во прав и
ванила во прав; сосови за додавање во
пијалаци; чоколаден сируп, сируп со вкус за
додавање во пијалаци, печива како и мафини,
земички, бисквити, колачиња, тестенини и леб,

(591) темно сина, бела, жолта, портокалова,
розова, светло и темно виолетова
(551) индивидуална
(510, 511)

кафе,

кл. 24 текстил и текстилни производи, кои не се
опфатени со другите класи, покривки за кревети

спремен-за-пиење чај, сладолед и замрзнати
слатки
(слаткарски
производи);
чоколадо,

и маси
кл. 27 килими, рогузини, простирки и бришачи,

бонбони и слатки (слаткарски производи)

линолеум и други подни прекривачи, ѕидни

(210) TM 2013/656

тапети, коишто не се од текстил
кл. 40 обработка на материјали

сендвичи,

гранола,

спремно-за-пиење

(220) 04/07/2013

(442) 31/10/2014
(731) Starbucks Corporation d/b/a Starbucks

(210) TM 2013/658

(220) 05/07/2013

Coffee Company
2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington

(731) Семи Али

98134, US

Бул.Видое Смилевски Бато бр.83/1-22, 1000

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

Скопје, MK

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

(740) МАЈА ПАРГОВСКА, АДВОКАТ

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

Трговски марки

(442) 31/10/2014

ул. Миладин Поповиќ бр.13, 1000, Скопје
(540)
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сонцебрани и стапови за одење; камшици, узди и
сарачки производи
кл. 24 текстил и текстилни производи кои не се
опфатени со другите класи; покривки за кревети
и маси
кл. 25 облека, обувки и капи
(210) TM 2013/671

(220) 10/07/2013
(442) 31/10/2014

(731) Игор Бибановски
ул.2, бр.66, Визбегово, Скопје, MK
(540)
(591) темно сина, бела, жолта, портокалова,
розова, светло и темно виолетова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 24 текстил и текстилни производи, кои не се
опфатени со другите класи, покривки за кревети
и маси
кл. 27 килими, рогузини, простирки и бришачи,
линолеум и други подни прекривачи, ѕидни
тапети, коишто не се од текстил
кл. 40 обработка на материјали
(210) TM 2013/668

(220) 10/07/2013

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за трговија и услуги УРБАН
ИКС СТОРЕ ДООЕЛ Скопје
, MK
(740) Адвокатско друштво ДЕБАРЛИЕВ,
ДАМЕСКИ И ЌЕЛЕШОСКА
ул. Алберт Ајнштајн бр.4/1 1000 Скопје
(540)

(591) сива и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 хартија и производи од хартија
(210) TM 2013/672

(220) 11/07/2013
(442) 31/10/2014

(731) Јана БОЖИНОВСКА
ул.Милан Марковиќ бр.43, 1000 Скопје, MK
(740) БИЛЈАНА ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат
Ул."Владимир Комаров бр.1а/4-20, 1000 Скопје,
1000, Скопје
(540)

(591) црвена, црна, бела
551) индивидуална
(510, 511)
кл. 18 кожа и имитација на кожаи производи
направени од овие материјали, што не вклучени
во другите класи; животинска кожа; делови од
животинска кожа; торби и куфери; чадори,
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(591) црвена и златна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29

месо, риба, живина и дивеч; месни

преработки; конзервирано, сушено и варено

Трговски марки

Гласник 21/5 октомври 2014, Скопје

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

кл. 12

млеко илмлечни производи; масло и масти за

автобуси и структурни делови за истите: рамки

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

за регистарски таблички; моторни возила, имено,
автомобили,
камиони,
комбиња,
SUV
и

саго, замена за кафе, брашно и производи од
жито, леб, сончоглед, мед, меласа, квасец,

структурни делови за истите; приколки (trailers)
кл. 39
услуги за транспорт и складирање;

прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови /како
зачини/, зачини, мраз

организирање туристички патувања; автобуски
превоз; изнајмување возила; автомобилски

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци:

транспорт; шоферски услуги; координирање на

привремено сместување

туристички аранжмани за поединци и за групи;
услуги за итна асистенција покрај пат, имено,

(210) TM 2013/673

(220) 11/07/2013
(442) 31/10/2014

возила; автомобили; моторни автобуси;

услуги за шлепување, влечење со макара и
достава на клуч; лизинт за автомобили; лизинг за

(731) Јана БОЖИНОВСКА
ул.Милан Марковиќ бр.43, 1000 Скопје, MK

коли; лизинг за камиони; лизинг за возила;
правење резервации и адгажмани за превоз;

(740) БИЛЈАНА ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат

услуги за онлајн резервации за превоз; превоз на

Ул."Владимир Комаров бр.1а/4-20, 1000 Скопје,
1000, Скопје

патници; обезбедување на онлајн пребарувачка
компјутерска база на податоци што содржи

(540)

информации за патувања; обезбедување на
информации за патувања; резервации за

КАНЕЛА ПРИМА
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, сушено и варено
овошје и зеленчук; желе, џемови, компоти;јајца,
млеко илмлечни производи; масло и масти за
јадење
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе, брашно и производи од
жито, леб, сончоглед, мед, меласа, квасец,
прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови /како
зачини/, зачини, мраз
кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци:
привремено сместување
(210) TM 2013/677

(220) 11/07/2013

(442) 31/10/2014
(731) Wizard Co., Inc. (Delaware corporation)
6 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 07054,
US

изнајмување возила; изнајмување комбиња за
селидба;
изнајмување
GPS
опрема
за
навигациска

намена;

изнајмување

камиони;

изнајмување возила; превоз на патници;
консултации за превоз; услуги за превоз; услуги
на туристичка агенција. имено, превење
резервации за адгажмани за превоз, услуги за
резервација на превоз; туристички клубови;
планирање туристички рути; услути за возење на
возила
(210) TM 2013/680

(220) 11/07/2013
(442) 31/10/2014

(731) Wix-Filtron Sp. Zo.o.
ul. Wroclawska 145, 63-800 Gostyn, PL
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

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

AVIS
(551) индивидуална

(551) индивидуална
(510, 511)

(510, 511)

Трговски марки

95 | С т р а н а

Гласник 21/4 октомври 2014, Скопје

кл. 7

филтри, филтер касети, апарати и

(731) Асоцијација за развој на спорт и култура

материјал за филтрирање, особено за мотори со

НАББА МАКЕДОНИЈА - Битола

внатрешно согорување,
машини или мотори)

ул.Браќа Мингови бр.18, Битола, MK

филтри

(делови

на

(540)

кл. 12 возила; апарати за движење по копно,
воздух или вода, уреди против загадување за
автомобили и нивните мотори
(210) TM 2013/681

(220) 12/07/2013
(442) 31/10/2014

(731) Христо Арсов
ул.Народен Фронт бр.5/33, Скопје, MK
(591) жолта, бела
(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук, желеа, џемови,
компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла
и масти за јадење
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 апарати и инструменти; научни, поморски,
геодетски,
фотографски,
кинематографски,
оптички за вагање, за мерење, сигнализација,
контрола;
апарати
и
инструменти
за
спроведување, трансформирање, акумулирање,
регулирање, регулирање или контролирање на
електрицитетот; апарати за снимање, пренос и
репродукција на звук или слика, магнетски
носачи на податоци, дисккови 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
кл. 10
медицински, хируршки забарски и
ветеринарни апарати и инструменти
кл. 38 телкомуникации
кл.

42

научни

и

технолошки

услуги

и

истражување и планирање кои се однесуваат на
истите; услуги за индустриска анализа и
истражувња;
проектирање
и
компјутерски хардвер и софтвер
(210) TM 2013/683

развој

(220) 11/07/2013
(442) 31/10/2014
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на

саго, замена за кафе; брашно и производи од
жито, леб, производи од тесто и слатки,
сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за
печење; сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии),
мирудии; мраз
кл. 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. 32 пиво; минерална и сода-вода и други
безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје и
овошни сокови; сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво)
кл. 34 тутун; производи за пушачите; кибрити
кл. 35

рекламирање; водење на работењето;

управување со работата; канцелариски работи
кл. 39
транспортни услуги; пакување и
складирање стока; организирање патувања
кл. 41 образовни услуги; обука; забава; спортски
и културни активности
кл. 42
научни и

технолошки

услуги

и

истражување и планирањето поврзано со нив;
индустриски анализи и истражувачки услуги;
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изработка и развој на компјутерски хардвер и

примарни

софтвер

(невклучувајќи ги нивните делови); машински

двигатели

за

копнени

возила

кл. 43 услуги на обезбедување храна и пијалоци;
привремено сместување

елементи за кпнени возила; AC или DC мотори
за копнени возила (невклучувајќи ги нивните

кл. 44 медицински услуги; ветеринарни услуги;
услуги на хигиена и разубавување на луѓе или

делови); аларми за возила против кражба

животни; земјоделски, градинарски и шумски
услуги

(210) TM 2013/688

(220) 15/07/2013
(442) 31/10/2014

(731) Pickfords 1646 Limited
(210) TM 2013/686

(220) 15/07/2013

Unit 10, Drury Way Industrial Estate, Laxcon
Close, London, NW10 0TG, UK

(442) 31/10/2014
(731) Shurjoint Piping Products, Inc.
3F, 130 Xinhu 3rd Road, Taipei, TW

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

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

(540)

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

PICKFORDS

SHURJOINT
(551) индивидуална

кл.

(510, 511)
кл. 6 метални цевки и туби; спојки за метални

организирање на транспортирање и достава на
стоки; услуги за преселување; услуги за

цевки; зглобови за метални цевки, опрема за
метални цевки; колена, разделници, ремени,

пакување, пакување во колети (дрвени рамки),
пакување во амбалажа и складирање; заштитено

редуктори и стативи за метални цевки; фланши
од метал (стега); адаптери за метални фланши;

транспортирање и складирање на стоки и
вредности; транспортирање и складирање на

вентили од метал (освен како

стоки

делови

од

39

транспорт

во

и

разладени

испорака

услови;

на

стоки;

услуги

за

машини); метални капачиња за цевки; метални
дихтунзи; стеги за метални цевки; стеги од метал

магационирање и изнајмување на магацини;
услуги поврзани со испорака на товар; услуги за

за прицврстување на цевки; разводници од
метал за цевоводи; метални вшмукувачки

царинење; обезбедување на информации
поврзани со транспортот на стоки; услуги за

дифузери; метални нажлебени цедилки; стеги за
метални греди

раководење со товар и материјално-техничка
подршка; дистрибутивни услуги

(210) TM 2013/687

(210) TM 2013/692

(220) 15/07/2013

(220) 17/07/2013

(442) 31/10/2014
(731) Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki
Kaisha

(442) 31/10/2014
(731) Трговско друштво за пиво, слад, оцет,
алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА

33-8, Shiba 5-Chome, Minato-ku, Tokyo, JP
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

СКОПЈЕ А.Д.
ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK

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

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

(540)

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

ATTRAGE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 автомобили и нивни делови и ацесоари;
моторни возила на две тркала, велосипеди и
нивни

делови

и
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руди;

железо

(силициумово

(молибден
железо);

железо);

железо

железо

(хромирано

железо); железо, нековано или полуковано;
индиум; инсталации за згради или мебел од од
легура на никел, цинк или бакар; кадмиум; калај;
калапи за ладење (леарница); калапи за
леарница од метал; кобалт во сурова форма;
контејнери од метал (складирање, превоз);
легура никел, цинк и бакар; легура од бакар и
цинк; легури за лемење; легури од обичен метал;
легури од челик; ленти (железни ленти); ленти

(591) жолта, црна, зелена

(челични ленти); лиен челик; лиено железо, во
сурова форма или полуобработено; магнезиум;

(551) индивидуална
(510, 511)

манган; месинг, во сурова форма или
полуобработен; метални руди; необработени

кл. 31 пивски слад
кл. 32 пиво
(210) TM 2013/694

смеси од метали (металургија); никел; ниобиум;
(220) 17/07/2013
(442) 31/10/2014

(731) GALVA-ZINK Sh.p.k.
Tranzit road, 20000 Prizren, Republic of Kosovo,
ZB
(740) Борко Бајалски, адвокат
ул. Титоввелешка бр.85, 1000, Скопје
(540)

обични метали, во сурова форма или
полуобработени; олово, во сурова форма или
полуобработено; прачки од метал; сребро-никел;
титаниум; титаниумово железо; хром; хромирано
железо; хромова руда; цинк; циркониум; челик,
во сурова форма или полуобработен; челични
ленти; челични листови; челични шипки
кл. 37 заштитување од рѓосување на возила;
изградба и одржување цевководи; ископување
(ископување руда); калаисување; обновување
машини што се амортизирани или делумно
уништени
кл. 40
обработка на метеријали; брусење;
ватирање

(591) зелена, бела, нијанси на плава
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 обични метали и нивните легури; метални
градежни
материјали;
метални
преносни
конструкции; метални цевки; руди; аголно
железо; алуминиум; алуминиумски жици; бакар
во сурова форма или полуобработен; бел метал;
бронза; галенит (руда); германиум; глуцинуим
(берилиум); градба (арматура за градба); градби
(арматури од метал за градби); градби
(конструкции од метал за градби); градби од
метал; градби од челик; градби, преносни, од
метал; градежни материјали од метал; железна
жица; железни ленти; железни плочи; железни
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(пополнување);

галванизација;

галванопластика; калење метали; лиење метали;
метал (обложување со метал); метали (калење
метали); обложување со злато; обложување со
кадмиум; обложување со лим; обложување со
метал; обложување со никел; обложување со
сребро; обложување со хром; обработка на
метали; отпад и ѓубре (уништување отпад и
ѓубре); полирање со стружење; преработување
отпад
(трансформирање);
составување
материјали по нарачка за трети лица; услути за
рафинирање
(210) TM 2013/696

(220) 18/07/2013
(442) 31/10/2014

(731) Midis Group Ltd.
Geneva Place, Waterfront Drive, Road Town,
Tortola, VG
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(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 електронски компоненти и периферни
уреди;

компјутери

и

компјутерски

прибор;

магнетни носачи на податоци, снимање дискови;
опрема за обработка на податоци и компјутери
кл. 35 групирање во корист на други, на широк
асортиман на производи, имено компјутерски
софтвери и програми, овозможувајќи им на
потрошувачите полесно да ги видат и купат овие
производи, давање совети и помош на стопански
субјекти во однос на воспоставување и
одржување на бизнис, огласување; водење на
работење; управување со работи; канцелариски
работи
кл. 42 услуги поврзани со компјутерски системи,
мрежи, софтвер и професионални услуги,
просторни и енергетски решенија (преку уреди за
непрекинато напојување - UPS, електрична
енергија, батерии и полначи, подигнати подови,
безбедносни и противпожарни системи, контрола
на клима и сите машини за напојување со
енергија); научни и технолошки услуги и
истражувања и планирања кои се однесуваат на
истите;

услуги

за

индустриски

анализи

(591) бела, црна, жолта, розова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 облека обувки и капи
кл. 28 игри и играчки; предмети за гимнастика и
спорт што не се опфатени со другите класи;
украси за елки
кл. 35

рекламирање; водење на работењето;

управување со работата; услуги при увоз-извоз и
при продажба на големо и мало со: облека;
обувки и капи, игри и играчки; предмети за
гимнастика и спорт што не се опфатени со
другите класи; украси за елки
(210) TM 2013/698

(220) 19/07/2013

(442) 31/10/2014
(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД - Скопје
Бул.Александар Македонски бр.12, 1000
Скопје, MK
(540)

и

истражувања во полето на компјутерски хардвер
и софтвер; проектирање и развој на компјутерски
хардвер и софтвер
(210) TM 2013/697

(220) 18/07/2013
(442) 31/10/2014

(731) Кировски Горан
ул.„Шидска" бр.24/3-18, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

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

Трговски марки

99 | С т р а н а

Гласник 21/4 октомври 2014, Скопје

кл. 3 тоник

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со
хартија, картон, печатени работи, канцелариски

(210) TM 2013/700

(220) 19/07/2013

(442) 31/10/2014
(731) Тирекс ДОО
ул.Цане Илиоски бр.26, Прилеп, MK
(540)

материјал канцелариски работи
(210) TM 2013/702

(220) 19/07/2013

(442) 31/10/2014
(731) Трговско друштво за пиво, слад, оцет,
алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д.
ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) сина, портокалова, бела, црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои
не се опфатени со другите класи, печатени
работи, канцелариски материјал
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со
хартија, картон, печатени работи, канцелариски
материјал канцелариски работи

(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2013/701

кл. 31 пивски слад
кл. 32 пиво

(220) 19/07/2013
(442) 31/10/2014

(731) Тирекс ДОО
ул.Цане Илиоски бр.26, Прилеп, MK
(540)

(210) TM 2013/703

(220) 19/07/2013

(442) 31/10/2014
(731) Трговско друштво за пиво, слад, оцет,
алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д.
ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) сина, портокалова, златна, бела, жолта,
црвена, кремова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои
не се опфатени со другите класи, печатени
работи, канцелариски материјал
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(540)

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

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 31 пивски слад

(510, 511)
кл. 7 лифтови, лифтови за станбени и деловни
згради, панорамски и луксузни лифтови,

кл. 32 пиво
(220) 19/07/2013

лифтови за посебна намена, фасадни лифтови,
теретни и малотеретни лифтови, ескалатори,

(442) 31/10/2014
(731) Трговско друштво за пиво, слад, оцет,

хидраулични подигнувачки платформи, лифтови
за паркирање, хоризонтални лифтови, делови и

алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д.

опрема за лифтови

(210) TM 2013/704

ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

кл. 35 рекламирање, водење на работењето;
управување со работата промовирање на
продажбата за трети лица, услуги за набавки за
трети лица, услуги при увоз-извоз и при
продажба на лифтови
кл. 37
градежни

(540)

конструкции;

поправки;

инсталациски услуги; монтирасње и поправање
лифтови и угостителска опрема
(210) TM 2013/719

(220) 24/07/2013

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за трговија на големо
АГРАГОЛД дооел Скопје
ул.Качанички пат б.б., Инд.зона Визбегово,

(551) индивидуална
(510, 511)

Бутел, MK

кл. 31 пивски слад
кл. 32 пиво
(210) TM 2013/717

(540)

ЗАСЛАДИ ГО ЖИВОТОТ!
(220) 23/07/2013

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за производство, промет и
застапништво за лифтови ДАКАЛИФТ ГРУП
ДОО увоз-извоз Скопје
Бул. 3-та Македонска Бригада бб, 1000 Скопје,

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 шеќер
кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со
шеќер

MK

(210) TM 2013/721

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(442) 31/10/2014
(731) Прилепска пиварница А.Д. Прилеп

Трговски марки
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ул. "Цане Кузманоски" бр. 1, Прилеп, MK

1700 East St. Andrew Place, P.O. Box 25162,

(540)

Santa Ana, California 92705-4933, US

ZLATEN DAB
(551) индивидуална

(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(510, 511)
кл. 32 пиво

(540)

(210) TM 2013/722

ILASIK

(220) 25/07/2013

(731) SHULTON, INC.

(551) индивидуална
(510, 511)

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio

кл.

45202, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

офталмолошка операција составени од ласерски
извор и оптика за пренос на ласерската енергија

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

до окото и неговите делови; офталмолошка
дијагностичка опрема и нејзини делови;

(442) 31/10/2014

10

медицински

ласери;

системи

за

интраокуларни леќи
кл. 44 медицински услуги; тртман на болести и
состојби на очи; офталмолошка операција; ласик
и други хируршки постапки за корекција и
подобрување на видот; обезбедување веб
страна на Интернет за здравствените работници
и за пациентите за информирање во врска со
офталмолошкимедицински апарати, дијагноза и
третмани
(210) TM 2013/726

(551) индивидуална
(510, 511)

(220) 26/07/2013

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за производство, промет и
услуги ЕКОСЕ Ќенан ДООЕЛ експорт-импорт

кл. 3 спреј за тело

Скопје, ул.Душко Поповиќ 6/9, Скопје, MK
(210) TM 2013/723

(220) 25/07/2013

(540)

(442) 31/10/2014
(731) BOSNALIJEK d.d.
Jukiceva 55, 71000 Sarajevo, BA
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
(540)

AMPIBOS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(551) индивидуална

(210) TM 2013/724

(510, 511)
кл. 25 облека, обувки и капи

(220) 26/07/2013

(442) 31/10/2014
(731) Abbott Medical Optics Inc., a Delaware
Corporation
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(210) TM 2013/727

(220) 26/07/2013

(591) сина, бела и сива

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за производство, промет и
услуги ЕКОСЕ Ќенан ДООЕЛ експорт-импорт

(551) индивидуална

Скопје
ул.Душко Поповиќ 6/9, Скопје, MK

запалки; кибрити; артиккли за пушачи

(540)

(210) TM 2013/729

(510, 511)
кл. 34
цигари; тутун, тутунски производи;

(220) 30/07/2013

(442) 31/10/2014
(731) United Parcel Service of America, Inc.,
Incorporated in Delaware, U.S.A.
55 Glenlake Parkway, N.E., Atlanta, Georgia
30328, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

CEMELOG
(551) индивидуална
(510, 511)
(551) индивидуална

кл. 39 транспорт, испраќање и достава на стока;
логистика, складиштување, сортирање стоки,

(510, 511)
кл. 25 облека, обувки и капи

дистрибуција, пакување, чување и враќање во
врска
со
транспортот,
испраќањето
и

кл. 35 трговија на големо и мало со облека,
обувки и капи

доставувањето на стоки; шпедиција; испраќање
документи и прием и достава на документи за
други;

(210) TM 2013/728

(220) 29/07/2013

(442) 31/10/2014
(731) British American Tobacco (Brands) Inc.,
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington,
Delaware 19808, US
(740) Друштво за застапување од областа на

следење

транспортот;
логистиката

на

документи

консултации

од

и

стоки

полето

во
на

кл. 42
обезбедување онлајн софтвер за
употреба во организирање и управување со
испраќање,
достава,
транспорт
складиштување/чување на пратки

и

индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(210) TM 2013/730

(220) 30/07/2013

(442) 31/10/2014
(731) THE GILLETTE COMPANY
One Gillette Park, Boston, MA 02127, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

COOL WAVE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други супстанции за
перење; препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување; сапуни; парфимерија,
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етерични, масла, козметички производи, лосиони
за коса; препарати за нега на забите
(210) TM 2013/731

(220) 30/07/2013

(442) 31/10/2014
(731) THE GILLETTE COMPANY
One Gillette Park, Boston, MA 02127, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

ARCTIC ICE
551) индивидуална
(510, 511)

(591) светло зелена, потемно зелена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35

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

рекламирање; водење на работењето;

управување со работата; канцелариски работи
кл. 38 телекомуникации
кл. 42
научни и технолошки услуги и
истражувања и планирањеповрзано со нив;
услуги за индустриски анализи и истражувања;
изработка и развој на компјутерски хардвер и
софтвер

(210) TM 2013/732

(220) 31/07/2013

(442) 31/10/2014
(731) Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје
бул. " Александар Македонски" бр. 12, 1000
Скопје, MK

(210) TM 2013/734

(220) 31/07/2013

(442) 31/10/2014
(731) ДПТУ СУПЕР-АГЕ дооел
Качанички пат б.б., с.Визбегово, Скопје, MK
(540)

(540)

GASTROGUARD
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 антациди
(210) TM 2013/733

(220) 31/07/2013

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за програмирањеи развој на
софтвер за веб страни и мобилни апликации
ФРИДГЕ ЦХЕЦК ДОО Скопје
ул.„11-ти Октомври" бр.2/3-6, 1000 Скопје, MK
(740) Иван Мајсторовиќ
ул.„11-ти Октомври" бр.2/3-6, 1000 Скопје
(540)

(591) плава, бела, црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други супстанции за
перење: препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување; сапуни
(210) TM 2013/736

(220) 01/08/2013
(442) 31/10/2014
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(731) Друштво за производство, трговија и
услуги СТАР ФООД ДООЕЛ
ул.Населено место без уличен систем бр.33,
Василево, MK
(540)

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

црвена
(554)

(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 кафе

кл. 30 кафе
(210) TM 2013/737

(220) 01/08/2013

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за производство, трговија и
услуги СТАР ФООД ДООЕЛ
ул.Населено место без уличен систем бр.33,
Василево, MK
(540)

(210) TM 2013/739

(220) 01/08/2013
(442) 31/10/2014

(731) NIKON CORPORATION
12-1, Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo,
JP
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(591) црна, темно црвена

(591) црна и бела

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 30 кафе

(510, 511)
кл. 1
хемиски производи за индустријата,
(220) 01/08/2013

науката, фотографиите, како и за земјоделието,
градинарството и шумарството, сурови вештачки

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за производство, трговија и

смоли, сурови пластични материи, вештачки
ѓубриња, смеши за гаснење пожар, препарати за

услуги СТАР ФООД ДООЕЛ

калење

ул.Населено место без уличен систем бр.33,
Василево, MK

производи
производи,

(540)

(лепливи материи) наменети за индустријата;

(210) TM 2013/738

Трговски марки

и
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пластични лепила кои не се наменети за

нивото

канцалариски

домаќинство;

резервоари за третман на отпадни води (за

препарати за регулирање на раст на растенија;
вештачки ѓубрива; керамички глазури; основен

индустриска употреба); септички јами (за
индустриска намена); печки за палење отпад за

кит; високо масни киселини; обоени метали;
неметални минерали; хемиски супстанци за

индустриска намена; печки за палење на отпад
за домаќинството; соларни колектори; апарати

развивање, печатење и зголемување
фотографии; реагенсна хартија (не е

за прочистување на вода; електрични светилка и
други апарати за осветлување; домашни

медицински

прибор

цели);

или

вештачки

на
за

засладувачи;

во

резервоари;

електротермички

цевки

апарати

за

вода;

(освен

за

брашно и скроб за индустриски цели; пулпа;
хартија за фотокопирање; фотографска хартија;

разубавување и санитарни намени); домашни
електротермички апарати за разубавување и

фотографски сензибилизатори; фотографски
суви плочи; фотографски развивачи; прав за

санитарни цели; шајбни за водоводни цевки;
гасни греачи на вода (за домаќинство); не -

блиц; фиксатори (фотографија); неосветлени
фотографски
филмови;
кинематографски

електрични греачи за готвење (за домаќинство);
кујнска работна површина со интегрирани

филмови, сензибилизирани но неекспонирани;

мијалници; кујнски мијалници; сандаци за мраз

ренген
филмови,
сензибилизирани
но
неекспозиционирани; смеши за гаснење пожар;

(за домаќинство, не преносливи); сандаци за
правење праз (за домаќинство); филтери за вода

течност за сопирање; хемиски адитиви за масло
кл. 11
апарати за осветлување, греење,

од чешма за домаќинство; столни хартиени
ламби (Andon); преносливи хартиени ламби

производство на пареа, варење (готвење),
ладење, сушење, вентилација, снабдување со

(Chochin); ламби на гас; ламби на масло; ламби
во вид на оџак; мангали; џебни грејачи; јапонски

вода и за санитарни намени; комплет елементи

џебни грејачи на гориво; термофори; резервоари

за тоалетна школка и седиште; комплет
елементи за купатило; апарати за сушење (за

за третман на отпадни води во домаќинство;
септички јами за домаќинство; пакети полни со

хемиска процеси); рекуператори (закрепнувачи
за хемиски процеси); пареа (за хемиски

хемиски супстанции за греење и ладење
спремни да реагираат кога е потребно; делови за

процеси); испарувачи (за хемиска процеси);
дестилатори (за хемиска процеси); апарати за

тоалетно столче со распрснувач на вода за
миење; средства за дезинфекција на тоалети;

размена на топлина (за хемиска процеси);

тоалети; тоалети во јапонски стил; опрема за

апарати за сушење (за текстилно производство);
стерилизатори на млеко; машини за печење леб

бањи; шпорети за домаќинство (не - електрични);
инсталации за отстранување бигор; резервоари

(за индустриско производство); машини за
сушење иверица; индустриски печки; нуклеарни

за вода под притисок; сауна (инсталации за
сауни); инсталации за климатизација; електричен

реактори; апарати за сушење на жетва; апарати
за сушење на сточна храна; бојлери што не се

апарат за кафе; развлажнувачи; ЛЕД џебни
батерии; џебни батерии; електрични тостери

делови од машини; апарати за климатизација (за

кл. 24 текстил и текстилни производи, кои не се

индустриска намена); машини и апарати за
замрзнување; апарати за сушење алишта

опфатени со другите класи, покривки за кревети
и маси; ткаени материјали (различни од ленти за

(електричен, за индустриска намена); машини и
апарати што се користат во салони за

рабови за татами душеци); платно за рабови за
татами душеци; плетени ткаенини; филц и

разубавување и берберници (не вклучувајќи ги
столчињата за фризирање); опрема за готвење

неткаени текстилни материјали; импрегнирано
платно за чаршави за маси; гумирано

за индустриски цели; апарати и инсталации за

водоотпорно платно; гумирани платна; филтер

сушење на индустриски садови; апарати за
дезинфекција на садови за индустриски намени;

материјали од текстил; ткаени текстилни
производи за лична употреба; мрежи против

славини за вода; вентили за контролирање на

комарци;
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јоргани; платна за душеци (постелнина); навлаки

квасец во прав; коџи (ферментиран стоен ориз);

за перници; ќебиња; салфети од текстил за маса;

инстант кондиторски миксови; сос за тестенини;

крпи за сушење садови; завеса за туширање од
текстил или пластика; бајраци и знамиња што не

оризови трици за храна(саке талог); чистен овес;
чистен јачмен; глутен за храна (додаток)

се од хартија; обликувани навлаки за клозетски
капаци од ткаенини; прекривки за стол од

(210) TM 2013/741

(220) 05/08/2013

текстил; таписерии (за ѕидови) од текстил;
завеси; чаршафи за маса (не се од хартија);

(731) Unilever N.V.

драперии; мртовечки платна; мртовечки платна

Weena 455, NL - 3013 AL Rotterdam, NL

за облекување на трупот за погреб (кјокатабира
кимона); јапонски преградни паноа со црвено -

(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ

бели линии (кохаку - маку); јапонски преградни
паноа со црвено - бели линии (кироширо маку),

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

ткаенина за билијарди; рекламни табли од
текстил, знаци од текстил; платно од кожа;

(540)

ткаенина обложена со винил; платнени етикети;
крпи од текстил; марамчиња одтекстил
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; средства за спојување смеси за
сладоледи; мирудии за смекнување месо, за
употреба во домакинствата ; препарати за
стврднување на шлаг пена; ароматски додатоци
за храна (не од есенцијални масла); лепчиња;
сендвичи; парени лепчиња полнети со сецкано
месо (кинески - манџу); хамбургери (сендвичи);
пици; хот дог (сендвич); пити со месо; паста од
соја за готвење (додаток); ворчестер сос;
преливи за месо; кечап; соја сос; мешавини од
оцет; мирудии од соја сос (соја - тсују); преливи
за салата; бел сос; мајонез; сосови за скара;
коцки шеќер; фруктоза (за кулинарски потреби);
кристален шеќер (не конфекциониран); малтоза

(442) 31/10/2014

EXHILARATE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3

сапун, течен сапун, гел за туширање и

капење, пена за туширање и капење,
парфимерија, парфеми, козметички производи,
есенцијални масла, немедицински соли, масла и
други адитиви кои се користат за капење и
туширање
(210) TM 2013/742

(220) 06/08/2013
(442) 31/10/2014

(731) Deva Holding A.S.
Halkali Merkez Mah. Baskin Ekspres Cad. No. 1
34303, Kucukcekmece-Istanbul, TR
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

RESPIRO
(551) индивидуална

(за кулинарски потреби); глукоза (за кулинарски

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати

потреби); прашкаст скробен сируп (за кулинарски
потреби); скробен сируп (за кулинарски потреби);

(210) TM 2013/743

кујнска сол со сусам; готварска сол; пржен и
мелен сусам; сол од целер; умами мирудии;

(442) 31/10/2014
(731) BERKO Pharmaceuticals and Chemicals

мешан сладолед; мешан шербет; непржени зрна
кафе; кинески полнети кнедли (гијоза, варен);

Ind. Inc.

(220) 06/08/2013

кинески парени кнедли (шумаи, варен); суши;

Adil Mh. Beykoz Cd. Tanidik Sk.No:1, Sultanbeyli
34935 ISTANBUL, TR

пржени топчиња од тесто мешани со мали
парчиња од октопод (такојаки); пакувани оброци

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

со ориз, со месо, . риба или зеленчук; равиоли;

(540)

Трговски марки
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и

IBURAMIN
(551) индивидуална
(510, 511)

горива

за

мотори)и

материи

за

кл. 12 возила, апарати за движење по земја,
воздух или вода

кл. 5 фармацевтски препарати
(210) TM 2013/745

течни

осветлување, свеќи и фитили за осветлување

кл. 17 каучук, гутаперка, гума, азбест, лискун и
производи од нив кои не се опфатени во другите

(220) 07/08/2013

класи, полуфабрикати од пластични материјали,
материјали за подлошки, за заптисување и за

(442) 31/10/2014
(731) ДТУ ВИНКОМ ДОО увоз-извоз Скопје

изолација, свитливи неметални цевки

ул.Варшавска бр.9а, Скопје-Карпош, MK
(540)

(210) TM 2013/749

(220) 09/08/2013
(442) 31/10/2014

(731) Regatta Ltd
(551) индивидуална
(510, 511)

Risol House, Mercury Way, Dumplington,
Urmston Manchester M41 7RR, GB

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало на
Кирби систем за одржување на хигиена, Кирби

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

средства за одржување хигиена и кирби
резервни делови и потрошен материјал за

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

истите
кл. 37 одржување и поправка (сервисирање) на
Кирби системи за одржување на хигиена
(210) TM 2013/748

(220) 09/08/2013

(591) црна, бела, сива
(551) индивидуална

(442) 31/10/2014
(731) M/S. ALLIED NIPPON LTD

(510, 511)
кл. 25 облека, обувки, капи; парчиња на облека,

1006, Akash Deep Building 26/A Barakhamba
Road New Delhi 110001, IN
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

обувки и капи за спортска употреба и шетања во
отворено; ракавици [облека]; ракавици без прсти;
марами; гамаши, имено гамаши за врат, гамаши
за нога и гамаши за глуждот, чорапи; хеланки
[затоплувачи на нозе]; хеланки [панталони];
хулахопки; долна облека која апсорбира пот
[долна облека]; долна облека долна облека;
топлинска долна облека; елеци, ноќница, облека,
јакни [облека]; јакна со капа; дресови [облека];
спортски

дресови;

џемпери,

пуловери;

затоплувачи на телото; елек; руно; трикотажа;
кошули, кратки ракави кошули, џемпери, маици,
(591) црна, бела и сива
(551) индивидуална

поло маици, маички; облека за рекреација;
тренерки, здолништа, панталони, гаќи, шорцеви;

(510, 511)
кл. 4
индустриски масла и масти, мазива,

здолништа; фустани; костими за капање; облека
за надвор, имено обвивка, јакни за дожд,

соединенија

панталони

за

собирање

прашина

со

навлажнување и врзување, горива (вклучително
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ветровка; облека за скијање, имено костими за

Halkali Merkez Mah. Baskin Ekspres Cad. No. 1

скијање, елеци за скијање, јакни за скијање,

34303, Kucukcekmece-Istanbul, TR

елечиња за скијање, комбинезони, панталони за
скијање, пластрон за скијање, капи за скијање,

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

скијачки ракавици; облека за сноубординг, имено
елеци
за
сноубординг,
панталони
за

(540)

сноубординг, костими за сноубординг, облека за
велосипедисти
имено,
дресови
за
велосипедисти, маици за велосипедисти, јакни
за велосипедисти, шорцеви за велосипедисти,
пластрон за велосипедисти, панталони за
велосипедисти, хеланки за
[панталони],
водоотпорна

велосипедисти
облека
за

велосипедисти,
ветроупорна
облека
за
велосипедисти, ракавици за велосипедисти ,
ракавици без прсти за велосипедисти; појаси
[облека]; појаси за пари (не од благородни
метали); обувки за рекреација; чевли; сандали;
апостолки; спортски чевли; патики; чевли за
патека; чизми; чевли и чизми за снег; чизми и
чевли за скијање и сноњбординг како и нивни
делови; чевли за велосипедисти; чизми на

MONALIZ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати
(210) TM 2013/753

(220) 13/08/2013
(442) 31/10/2014

(731) Deva Holding A.S.
Halkali Merkez Mah. Baskin Ekspres Cad. No. 1
34303, Kucukcekmece-Istanbul, TR
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

PANDEV
(551) индивидуална

врзување; галоши, планинарски чевли и чизми;

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати

чевли и чизми за качување; гумеми чизми
(велингтонс); ѓонови; капи; шапка [за глава];

(210) TM 2013/754

траки за глава [облека]; траки за уши; бандани;
зимски перничиња за уши [облека]; волнена

(442) 31/10/2014
(731) HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska

качулка; шал; капи; плетени капи

industrija Vrsac

(220) 13/08/2013

Beogradski put bb, 26300 Vrsac, RS
(210) TM 2013/751

(220) 13/08/2013

(740) Друштво за застапување МСА ИП-

(442) 31/10/2014

Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(731) Deva Holding A.S.
Halkali Merkez Mah. Baskin Ekspres Cad. No. 1
34303, Kucukcekmece-Istanbul, TR

(540)

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 5 фармацевтски производи

DEMETRIN

DIKLORON
(551) индивидуална

(210) TM 2013/755

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за производство, трговија и

(210) TM 2013/752

(220) 13/08/2013

услуги ВИЛСОН СПОРТ ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје

(442) 31/10/2014

ул.Борка Талевски бр.27/4, 1000 Скопје -

(731) Deva Holding A.S.

Трговски марки
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(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало и

Ул. Апостол Гусларот 3, 1000 Скопје

услуги при увоз и извоз со пијалоци од овошје и

(540)

овошни сокови
(210) TM 2013/757

(220) 14/08/2013

(442) 31/10/2014
(731) Индустрија за млеко, млечни производи
и сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА,
ул. Долнооризарски пат бб, 7000 Битола , MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ

(591) зелена, црна и бела
(551) индивидуална

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

(510, 511)
кл. 35 услуги при продавање на големо и мало

(540)

на спортска опрема
(210) TM 2013/756

(220) 14/08/2013

(442) 31/10/2014
(731) Индустрија за млеко, млечни производи
и сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА,
ул. Долнооризарски пат бб, 7000 Битола , MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје
(540)

(591) жолта, темно и светло зелена, темно и
светло портокалова, виолетова, темно и светло
сина, црвена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 пијалоци од овошје и овошни сокови
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало и
услуги при увоз и извоз со пијалоци од овошје и
овошни сокови
(210) TM 2013/758

(591) жолта, темно и светло зелена, трмно и
светло портокалова, виолетова, темно и светло
сина, кафена, црвена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 пијалоци од овошје и овошни сокови

(220) 14/08/2013

(442) 31/10/2014
(731) Индустрија за млеко, млечни производи
и сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА,
ул. Долнооризарски пат бб, 7000 Битола , MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје
(540)
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(510, 511)
кл. 34

цигари; тутун, тутунски производи;

запалки; кибрити; артикли за пушачи
(210) TM 2013/760

(220) 15/08/2013
(442) 31/10/2014

(731) Alticor Inc.
78-2M, 7575 Fulton Street East, Ada MI 49355, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
(591) жолта, темно и светло зелена, темно и
светло портокалова, виолетова, сина, црвена,
црна и бела

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

ALLANO

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 32 пијалоци од овошје и овошни сокови

(510, 511)
кл. 3 лосиони и сапуни за раце и тело, парфеми,

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало и
услуги при увоз и извоз со пијалоци од овошје и

шампони, регенератори за коса, навлажнувачи,
тоници, козметика, производи за нега на забите

овошни сокови
(210) TM 2013/761
(210) TM 2013/759

(220) 14/08/2013

(442) 31/10/2014
(731) British American Tobacco (Brands) Inc.,
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington,
Delaware 19808, US
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(220) 15/08/2013

(442) 31/10/2014
(731) Alticor Inc.
78-2M, 7575 Fulton Street East, Ada MI 49355, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

AMWAY
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 производи за перење; имено, белило за
сите видови ткаенини, хлор белило, детергенти и
сапуни за перење, омекнувачи на ткаенини,
засилувачи на дејство и препарати за миење
садови; имено, детергенти во течна и прашкаста
форма; препарати за чистење и полирање за
домаќинството; имено, средства за чистење на
рерна, отстранувачи на дамки од 'рѓа, средства
за

чистење

тоалетни

школки,

средства

за

чистење килими и теписи, средства за чистење
тапацир на мебел, универзални средства за
(591) црна, бела и сите нијанси на сива
(551) индивидуална

Трговски марки

чистење, отстранувачи на дамки од ткаенини,
средства за чистење прозорци и стакла,
отстранувачи на полир од подови, соединенија
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за чистење и полирање не-благородни метали,

средства

средства за чистење хром и стакло, средства за

шампони за коса против првут, универзални

полирање сребро, средства за полирање чевли,
средства и креми за полирање мебел, средства

средства за дезинфекција,
средства за миење раце

за полирање подови, средства за полирање и
чистење
на
автомобилски
екстериери,

кл. 9 предходно снимени ЦД-а и ДВД-ја од
мотивациона, инструкциона, маркетиншка и

отстранувачи на бубачки и катран од
автомобилски екстериери, средства за чистење,

информативна
дистрибутерите

лепаци и средства за полирање на кожа и винил,

компјутерски софтвер вклучувајќи софтвер за

одмастувачи за мотори, други машини и паркинг
простори; средства за отстранување на наслаги

управување со база на податоци од областа на
управување со бизнис за попис и дистрибуција

од тврда вода; козметички и тоалетни препарати;
имено, средства за чистење на лице, тоници,

на производи и софтвер за он-лајн компјутерско
вмрежување во областа на дистрибуција на

навлажнувачи, етерични масла за лична
употреба, бои и балсами за усни, лак и бои за

производи и бизнис контакти
кл. 11 апарати за филтрирање на вода за

нокти, основи и завршни лакови за нокти, моливи

домашна и комерцијална употреба, филтри,

за веѓи, маскара, сенки и бои за очи, моливи за
очи, компактна шминка, креми за отстранување

резервни
делови
и
опрема
за
сите
погореспоменати
производи,
апарати
за

шминка и гелови за чистење, тоници за кожа и
прекривачи, течни подлоги, руменило; препарати

филтрирање на воздух за домашна и
комерцијална употреба, резервни филтри за

за нега на коса, вклучувајќи шампони и
регенератори за коса, пена за обликување и гел,

апарати за филтрирање на воздухот
кл. 16 производи од хартија; хартиени кеси,

спрејови за коса, регенератори и кондиционери,

картонски кутии; непечатени и делумно печатени

сапуни, имено, тврди сапуни за лична употреба,
шампони за тело и колонски води и парфеми,

обрасци; разгледници; хартија за пишување;
меморандуми, бизнис картички, ливчиња за

лосиони и балсами за после бричење, креми за
бричење, паста за заби, средства за плакнење

белешки; коверти; пенкала; памфлети, брошури;
картички за белешки; налепници; нетекстилни

на уста и спрејови за освежување на здивот, немедицински препарати за заштита од сонце;

печатени етикети; прирачници за користење од
страна на други при продажба, рекламирање и

имено, масла за сончање, креми и лосиони,

промовирање на стоки; каталози за користење

навлажнувачи за после сончање, балсами за
усни,
препарати
за
бричење
и
лични

од страна на други при продажба, рекламирање
и промовирање на стоки; хартиени крпи;

дезодоранси
кл. 5
диететски

додатоци;

списанија; билтени; периодични списанија;
брошури од областа на козметиката и личната

протеински прашок за употреба како додаток кон
исхраната; протеински пијалоци со зајакната

хигиена, средства за чистење на домаќинство,
сапуни, производи за перење, диететски и/или

хранлива вредност; штангли и ужинки како

додатоци на исхраната, системи за третман на

замена за оброци; пијалоци како замена на оброк
во течна и прашкаста форма; грицки со зајакната

домашната вода и воздух; книги од областа на
козметиката и личната хигиена, средства за

хранлива вредност, имено, обработено овошје
и/или штангли базирани на јаткасти плодови

чистење на домаќинство, сапуни, системи за
перење; книги од областа на козметиката и

зајакнати со витамини и/или минерали за
употреба како диететски или хранливи додатоци;

личната хигиена, средства за чистење на
домаќинство, сапуни, производи за перење,

прашкасти мешавини и концентрати за пиење

диететски и/или додатоци на исхраната, системи

како хранливи додадоци; пијалоци со зајакната
хранлива вредност, влакна во прав за употреба

за третман на домашната вода и воздух
кл. 21 домаќински работи, имено, уреди за

како

точење

додаток
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прашкаста форма; шишиња за стискање и спреј

презентација

шишиња кои се продаваат празни, џогери со

обезбедување објекти за конвенции, состаноци и

сунѓер, апликатори за шампон за теписи и
тапацир,
сунѓерчиња
за
стругање
од

изложби за комерцијални или рекламни цели;
набавни услуги за други [купување на стоки и

нерѓосувачки челик, рачни кутии и контејнери за
организирање и чување на препарати и алати за

услуги за други бизниси]; унапредување на
продажбата
за
други;
дистрибуција
на

чистење на домаќинството, кеси за еднократна
употреба за бебешки шишенца; садови за

примероци; продажба на стоки на големо и мало;
обезбедување на информации во врска со

готвење, имено, метални тави, тави за сос,

производи

тенџериња, садови за готвење на пареа и
грниња (сач); козметички производи, имено,

глобална компјутерска мрежа; обезбедување
техничка помош во врска со основање и/или

козметички компактни кутии кои се продаваат
празни, апликатори за сенка за очи и козметички

работење трговска франшиза за малопродажба
од куќа до куќа со широк спектар на производи за

шпатули; чаши за пиење, имено, стаклени и
кристални чаши на сталак; стаклен кристал, и

широка потрошувачка
кл. 41 образовни истражувања и обука, имено,

порцелански

семинари

сервиси за јадење, фигури од

на

за

стоки;

широка

и/или

организација

потрошувачка

индивидуална

и

преку

настава

во

кинески порцелан, кристал, стакло и порцелан;
свеќници од неблагородни метали; држачи за

областа на исхраната и здравјето; образовни
услуги, имено, развој, уредување, како и

свеќи од неблагородни метали; украсни
предмети, имено, вазни и чинии; садови за

спроведување во живо и он-лајн часови за обука,
семинари,
конференции,
работилници
и

ронки, послужавници за сервирање на храна, и
послужавници за служење од неблагородни

програми од областа на козметиката и личната
хигиена, средства за чистење на домаќинство,

метали; и пластични садови за чување храна за

сапуни, производи за перење, додатоци во

домаќинска или употреба во кујна
кл. 25 облека, обувки, капи

исхраната и на храната, системи за третман на
домашната вода и воздухот

кл. 29 подготвени пакувани оброци составени
главно од живина, риба, морска храна, говедско,

(210) TM 2013/762

(220) 15/08/2013

свинско и/или зеленчук; обработено овошје со
зајакната хранлива вредност и/или грицки

(731) Alticor Inc.

базирани на јаткасти плодови зајакнати со

78-2M, 7575 Fulton Street East, Ada MI 49355, US

витамини и минерали
кл. 30 подготвени пакувани оброци составени

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

главно од тестенини, ориз или други жита;
пченкарен сируп и/или грицки базирани на

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

брашно или жита зајакнати со витамини и/или
минерали; колачиња со зајакната хранлива

(540)

(442) 31/10/2014

вредност
кл. 32 спортски пијалoци; изотонични пијалоци и
мешавини за пиење; овошни пијалoци и овошни
сокови; препарати за правење вода со вкус или
не-алкохолни пијалоци; ароматизирани пијалоци
базирани на овошје, протеини, сируп, шеќер и
други течни хранливи материи, вклучувајќи
протеински пијалоци за употреба како полнила
за храна, а не за употреба како замена за оброк
кл. 35 рекламирање; управување со бизнис;

(551) индивидуална
(510, 511)

бизнис администрација; канцелариски функции;

Трговски марки
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кл. 3

универзално концентрирано средство за

чистење килими и теписи, средства за чистење

чистење; еколошко чистење на домаќинствата,

тапацир на мебел, универзални средства за

концентрати за белење, полирање и чистење и
чистачи за стакло, прозорци, работни површини,

чистење, отстранувачи на дамки од ткаенини,
средства за чистење прозорци и стакла,

површини во бањата, туш кабини, и подови;
сапуни во течна, прашкаста и тврда форма за

отстранувачи на полир од подови, соединенија
за чистење и полирање не-благородни метали,

стакло, рерни, работни површини, површини во
бањата, туш кабини и подови; абразивни и

средства за чистење хром и стакло, средства за
полирање сребро, средства за полирање чевли,

полирачки средства за чистење; производи за

средства и креми за полирање мебел, средства

перење; детергенти за перење, препарати за
киснење
и
предперење;
омекнувачи
и

за полирање подови, средства за полирање и
чистење
на
автомобилски
екстериери,

осветлувачи на ткаенини, белила за перење,
отстранувачи на дамки; детергенти за миење

отстранувачи на бубачки и катран од
автомобилски екстериери, средства за чистење,

садови; детергенти за миење на садови и
чистачи; детергенти за тоалетна школка, белила

лепаци и средства за полирање на кожа и винил,
одмастувачи за мотори, други машини и паркинг

и

за

простори; средства за отстранување на наслаги

со

од тврда вода; козметички и тоалетни препарати;
имено, средства за чистење на лице, тоници,

средства

за

чистење;

марамчиња

еднократна
употреба
импрегнирани
универзален раствор за чистење
кл. 5 освежувачи на воздухот
(210) TM 2013/763

навлажнувачи, етерични масла за лична
употреба, бои и балсами за усни, лак и бои за
нокти, основи и завршни лакови за нокти, моливи
за веѓи, маскара, сенки и бои за очи, моливи за

(220) 15/08/2013
(442) 31/10/2014

(731) Alticor Inc.

очи, компактна шминка, креми за отстранување

78-2M, 7575 Fulton Street East, Ada MI 49355, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

шминка и гелови за чистење, тоници за кожа и
прекривачи, течни подлоги, руменило; препарати

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

за нега на коса, вклучувајќи шампони и
регенератори за коса, пена за обликување и гел,

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

спрејови за коса, регенератори и кондиционери,
сапуни, имено, тврди сапуни за лична употреба,
шампони за тело и колонски води и парфеми,
лосиони и балсами за после бричење, креми за
бричење, паста за заби, средства за плакнење
на уста и спрејови за освежување на здивот, немедицински препарати за заштита од сонце;
имено, масла за сончање, креми и лосиони,
навлажнувачи за после сончање, балсами за

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 производи за перење; имено, белило за

усни,

препарати

за

бричење

и

лични

хранливи

додатоци;

сите видови ткаенини, хлор белило, детергенти и

дезодоранси.
кл. 5
диететски

сапуни за перење, омекнувачи на ткаенини,
засилувачи на дејство и препарати за миење

протеински прашок за употреба како додаток кон
исхраната; протеински пијалоци со зајакната

садови; имено, детергенти во течна и прашкаста
форма; препарати за чистење и полирање за

хранлива вредност; штангли и ужинки како
замена за оброци; пијалоци како замена на оброк

домаќинството; имено, средства за чистење на
рерна, отстранувачи на дамки од 'рѓа, средства

во течна и прашкаста форма; грицки со зајакната

за

чистење

тоалетни

школки,

средства

за

хранлива вредност, имено, обработено овошје
и/или штангли базирани на јаткасти плодови
зајакнати
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употреба како диететски или хранливи додатоци;

домаќинство, сапуни, производи за перење,

прашкасти мешавини и концентрати за пиење

диететски и/или додатоци на исхраната, системи

како хранливи додадоци; пијалоци со зајакната
хранлива вредност, влакна во прав за употреба

за третман на домашната вода и воздух
кл. 21 домаќински работи, имено, уреди за

како додаток во исхраната; дезинфекциски
средства за чистење на тоалетна школка;

точење сапун и детергент во течна или
прашкаста форма; шишиња за стискање и спреј

шампони за коса против првут, универзални
средства за дезинфекција, антибактериски

шишиња кои се продаваат празни, џогери со
сунѓер, апликатори за шампон за теписи и

средства за миење раце

тапацир,

кл. 9 предходно снимени ЦД-а и ДВД-ја од
мотивациона, инструкциона, маркетиншка и

нерѓосувачки челик, рачни кутии и контејнери за
организирање и чување на препарати и алати за

информативна
дистрибутерите

насочени
кон
потрошувачите;

чистење на домаќинството, кеси за еднократна
употреба за бебешки шишенца; садови за

компјутерски софтвер вклучувајќи софтвер за
управување со база на податоци од областа на

готвење, имено, метални тави, тави за сос,
тенџериња, садови за готвење на пареа и

управување со бизнис за попис и дистрибуција

грниња (сач); козметички производи, имено,

на производи и софтвер за он-лајн компјутерско
вмрежување во областа на дистрибуција на

козметички компактни кутии кои се продаваат
празни, апликатори за сенка за очи и козметички

производи и бизнис контакти
кл. 11 апарати за филтрирање на вода за

шпатули; чаши за пиење, имено, стаклени и
кристални чаши на сталак; стаклен кристал, и

домашна и комерцијална употреба, филтри,
резервни
делови
и
опрема
за
сите

порцелански сервиси за јадење, фигури од
кинески порцелан, кристал, стакло и порцелан;

погореспоменати

за

свеќници од неблагородни метали; држачи за

филтрирање на воздух за домашна и
комерцијална употреба, резервни филтри за

свеќи од неблагородни метали; украсни
предмети, имено, вазни и чинии; садови за

апарати за филтрирање на воздухот
кл. 16 производи од хартија; хартиени кеси,

ронки, послужавници за сервирање на храна, и
послужавници за служење од неблагородни

картонски кутии; непечатени и делумно печатени
обрасци; разгледници; хартија за пишување;

метали; и пластични садови за чување храна за
домаќинска или употреба во кујна

меморандуми, бизнис картички, ливчиња за

кл. 25 облека, обувки, капи

белешки; коверти; пенкала; памфлети, брошури;
картички за белешки; налепници; нетекстилни

кл. 29 подготвени пакувани оброци составени
главно од живина, риба, морска храна, говедско,

печатени етикети; прирачници за користење од
страна на други при продажба, рекламирање и

свинско и/или зеленчук; обработено овошје со
зајакната хранлива вредност и/или грицки

промовирање на стоки; каталози за користење
од страна на други при продажба, рекламирање

базирани на јаткасти плодови зајакнати со
витамини и минерали

и

кл. 30

промовирање

природа
и/или

производи,

на

стоки;

апарати

хартиени

крпи;

сунѓерчиња

за

стругање

од

подготвени пакувани оброци составени

списанија; билтени; периодични списанија;
брошури од областа на козметиката и личната

главно од тестенини, ориз или други жита;
пченкарен сируп и/или грицки базирани на

хигиена, средства за чистење на домаќинство,
сапуни, производи за перење, диететски и/или

брашно или жита зајакнати со витамини и/или
минерали; колачиња со зајакната хранлива

додатоци на исхраната, системи за третман на
домашната вода и воздух; книги од областа на

вредност
кл. 32 спортски пијалoци; изотонични пијалоци и

козметиката и личната хигиена, средства за

мешавини за пиење; овошни пијалoци и овошни

чистење на домаќинство, сапуни, системи за
перење; книги од областа на козметиката и

сокови; препарати за правење вода со вкус или
не-алкохолни пијалоци; ароматизирани пијалоци

личната

базирани на овошје, протеини, сируп, шеќер и

хигиена,

средства

Трговски марки

за

чистење

на
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други

течни

хранливи

материи,

вклучувајќи

протеински пијалоци за употреба како полнила
за храна, а не за употреба како замена за оброк
кл. 35 рекламирање; управување со бизнис;
бизнис администрација; канцелариски функции;
презентација
на
стоки;
организација
и
обезбедување објекти за конвенции, состаноци и
изложби за комерцијални или рекламни цели;
набавни услуги за други [купување на стоки и
услуги за други бизниси]; унапредување на
продажбата
за
други;
дистрибуција
на

(591) црвена, тегет, зелена, сина, сива, бела
(551) индивидуална

примероци; продажба на стоки на големо и мало;
обезбедување на информации во врска со

(510, 511)

производи за широка потрошувачка преку
глобална компјутерска мрежа; обезбедување

кл. 16 производи од хартија; хартиени кеси,
картонски кутии; непечатени и делумно печатени

техничка помош во врска со основање и/или

обрасци; разгледници; хартија за пишување;
меморандуми, бизнис картички, ливчиња за

работење трговска франшиза за малопродажба
од куќа до куќа со широк спектар на производи за

белешки; коверти; пенкала; памфлети, брошури;
картички за белешки; налепници; нетекстилни

широка потрошувачка
кл. 41 образовни истражувања и обука, имено,

печатени етикети; прирачници за користење од

семинари и/или индивидуална настава во
областа на исхраната и здравјето; образовни

страна на други при продажба, рекламирање и
промовирање на стоки; каталози за користење

и

од страна на други при продажба, рекламирање
и промовирање на стоки; хартиени крпи;

спроведување во живо и он-лајн часови за обука,
семинари,
конференции,
работилници
и

списанија; билтени; периодични списанија;
брошури од областа на козметиката и личната

програми од областа на козметиката и личната
хигиена, средства за чистење на домаќинство,

хигиена, средства за чистење на домаќинство,

услуги,

имено,

развој,

уредување,

како

сапуни, производи за перење, додатоци во
исхраната и на храната, системи за третман на

сапуни, производи за перење, диететски и/или
додатоци на исхраната, системи за третман на

домашната вода и воздухот

домашната вода и воздух; книги од областа на
козметиката и личната хигиена, средства за

(210) TM 2013/764

(220) 15/08/2013

чистење на домаќинство, сапуни, системи за
перење; книги од областа на козметиката и

(442) 31/10/2014

личната

(731) Alticor Inc.
78-2M, 7575 Fulton Street East, Ada MI 49355, US

хигиена,

средства

за

чистење

на

домаќинство, сапуни, производи за перење,
додатоци во исхраната и/или додатоци на

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

храната, системи за третман на домашната вода
и воздух

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

кл. 35 рекламирање; управување со бизнис;
бизнис администрација; канцелариски функции;

(540)

презентација

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

на

стоки;

организација

и

обезбедување објекти за конвенции, состаноци и
изложби за комерцијални или рекламни цели;
набавни услуги за други [купување на стоки и
услуги за други бизниси]; унапредување на
продажбата
за
други;
дистрибуција
на
примероци; продажба на стоки на големо и мало;
обезбедување на информации во врска со
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производи

за

широка

потрошувачка

преку

свинско и-или зеленчук; обработено овошје со

глобална компјутерска мрежа; обезбедување

зајакната

хранлива

вредност

техничка помош во врска со основање и/или
работење трговска франшиза за малопродажба

базирани на јаткасти плодови зајакнати со
витамини и минерали

од куќа до куќа со широк спектар на производи за
широка потрошувачка.

кл. 30 подготвени пакувани оброци составени
главно од тестенини, ориз или други жита;

(210) TM 2013/765

(220) 15/08/2013

пченкарен сируп и/или грицки базирани на
брашно или жита зајакнати со витамини и/или

(442) 31/10/2014

минерали;

колачиња

со

и/или

зајакната

грицки

хранлива

(731) Alticor Inc.
78-2M, 7575 Fulton Street East, Ada MI 49355, US

вредност
кл. 32 спортски пијалоци; изотонични пијалоци и

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

мешавини за пиење; овошни пијалоци и овошни
сокови; препарати за правење вода со вкус или

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

не-алкохолни пијалоци; ароматизирани пијалоци
базирани на овошје, протеини, сируп, шеќер и

(540)

други

BODYKEY
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5
диететски

и

хранливи

додатоци;

протеински прашок за употреба како додаток кон
исхраната; штангли и ужинки како замена за
оброци; пијалоци како замена на оброк во течна
и прашкаста форма
кл.

9

компјутерски

хардвер,

софтвер

и

периферни уреди за користење во програма за
контрола на телесната тежина, имено, дневници
за следење на исхраната, планери на
активности, планери на менија, следење на
калории, калкулатор на рецепти и софтвер за
следење на резултати; дигитални материјали,
имено ЦД-а, ДВД-ја, документи кои може да се
симнуваат од Интернет кои содржат информации
за губење телесна тежина, контрола на телесна
тежина, исхрана и вежби; компјутерски софтвер
апликации за мобилни телефони, вклучувајќи
софтвер за коростење при контрола
телесната тежина; електронски дневници

на

кл. 16 дневници, календари, папки, периодични
публикации и брошури во областа на контрола
наателесната тежина, исхраната и вежбањето;
штампани образовни и едукативни материјали и
прирачници во областа на контрола на
телесната тежина, исхраната и вежбањето
кл. 29 подготвени пакувани оброци составени
главно од живина, риба, морска храна, говедско,

Трговски марки

течни

хранливи

материи,

вклучувајќи

протеински пијалоци за употреба како полнила
за храна, а не за употреба како замена за оброк
кл. 35 обезбедување на помош при бизнис и
организација во врска со основање и/или
работење на мулти левел маркетинг и продажба
на мало на програми за контрола на телесната
тежина; услуги за рекламирање, маркетинг и
промоција во областа на контрола на телесната
тежина, исхраната и вежбањето; обезбедување
презентација на стоки во областа на контролата
на телесната тежина, исхраната и вежбањето;
услуги на продавници на мало, вклучувајќи
производи и услуги во областа на контролата на
телесната тежина, исхраната и вежбањето; онлајн услуги на продажба на мало вклучувајќи
производи и услуги во областа на контролата на
телесната тежина, исхраната и вежбањето
кл. 38 обезбедување на он-лајн простор за
разговор и електронски табли за размена на
пораки помеѓу корисниците на компјутери во
врска со контролата на телесната тежина,
исхраната и вежбањето
кл. 41
услуги за образование

и

обука,

вклучувајќи
спроведување
на
семинари,
предавања, работилници и/или индивидуална
настава во областа на контрола на телесната
тежина, исхраната и вежбањето и дистрибуција
материјали од обуката во врска со истите;
обезбедување на веб страна со информации за
едукација и обука за програма за контрола на
телесната

тежина;

обезбедување

вежби
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физиолози, регистрирани диететичари, тренери

обезбедување

за здрав живот, и/или лична обука во врска со

информации и линкови за здрав живот и губење

интерактивна

програмата за контрола на телесната тежина;
обезбедување на стимуланси, натпревари и

на телесна тежина
кл. 45 организирање и спроведување на групи за

предизвици дизајнирани да ги наградат
учесниците во програмата кои вежбаат, прават

поддршка во областа на контрола на телесната
тежина, исхраната и вежбањето

здрави избори при исхраната, и се ангажираат во
други активности за подобрување на здравјето,

(210) TM 2013/766

обезбедување на веб страна со информации за

веб

страна

со

(220) 15/08/2013
(442) 31/10/2014

фитнес и програми за вежбање; обезбедување
на онлајн билтен со информации од областа на

(731) Alticor Inc.
78-2M, 7575 Fulton Street East, Ada MI 49355, US

контрола на телесната тежина
кл. 42 истражување и развој на нови производи

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

за други во областа на контрола на телесната
тежина; одржување на он-лајн општествена веб

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

страна на која се споделуваат информации

(540)

помеѓу членовите кои учествуваат во програма
за контрола на телесната тежина
кл. 43 услуги за подготовка на храна вклучувајќи
оброци за достава или земање; обезбедување
база на податоци во областа на рецептите,
информации за готвење, и подготовка на храна и
пијалоци; обезбедување он-лајн информации во
областа на рецептите, информации за готвење,
и подготовка на храна и пијалоци; обезбедување
веб страна каде што корисниците можат да
споделуваат рецепти и да гласаат, да даваат
коментари
и
препораки
за
рецептите,
информации за готвење и подготовката на храна
и пијалоци со цел вреднување на храната и
пијалоците
кл. 44 услуги за контрола на телесната тежина,
имено обезбедување програми за намалување
на телесната тежина и/или програми за контрола
на телесната тежина вклучувајќи материјали за
поддршка, услуги обезбедени од страна на

ANCESTRY
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 тоалетни производи за лична нега, имено,
колонска вода, парфем, сапун, гел за туширање,
гел за бањање, лосион за тело и пудра
(210) TM 2013/767

(220) 15/08/2013

(442) 31/10/2014
(731) Alticor Inc.
78-2M, 7575 Fulton Street East, Ada MI 49355, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

ANTICIPATE
(551) индивидуална

диететичари, советување, прашалници и квизови

(510, 511)
кл. 3 тоалетни производи за лична нега, имено,

за самоевалуација, и обезбедување совети и
информации во областа на контрола на

колонска вода, парфем, сапун, гел за туширање,
гел за бањање, лосион за тело и пудра

телесната тежина, исхраната и вежбањето;
проверка на здравјето, вклучувајќи генетско

(210) TM 2013/768

тестирање, тестирање на биомаркери и анализа
на животниот стил во врска со контрола на
телесната тежина,

исхраната и

вежбањето;

обезбедување информации во областа на
контрола на телесната тежина, исхраната и

(220) 15/08/2013
(442) 31/10/2014

(731) Alticor Inc.
78-2M, 7575 Fulton Street East, Ada MI 49355, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

вежбањето преку глобална компјутерска мрежа;
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ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

заштита од сонце; бои за нокти, отстранувачи на

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

лак за нокти и турпии; средства за миење на

(540)

тело, парфеми, колонски води, етерични масла

ARTISTRY
(210) TM 2013/771

(551) индивидуална
(510, 511)

(442) 31/10/2014

кл. 21 прибор и садови, имено, козметички четки
и сунѓери; и компактни кутии кои се продаваат
празни
(210) TM 2013/769

(220) 15/08/2013

(220) 15/08/2013
(442) 31/10/2014

(731) Alticor Inc.
78-2M, 7575 Fulton Street East, Ada MI 49355, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

ARTISTRY TIME DEFIANCE

(731) Alticor Inc.
78-2M, 7575 Fulton Street East, Ada MI 49355, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

BEAUTYCYCLE YOUR ELEMENT
YOUR BEAUTY
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 козметика; препарати за лична нега, имено,
не-медицински тоалетни и препарати за кожа,
имено, масла, лосиони, креми, гелови, тоници,

(551) индивидуална
(510, 511)

маски, навлажнувачи, средства за ексфолирање,
сапуни, средства за осветлување и сјај на

кл. 3 козметички и производи за нега на кожата;
имено, средства за чистење, креми, лосиони,

кожата, пудри, и немедицински препарати за
заштита од сонце; бои за нокти, отстранувачи на

серуми и препарати за боење за козметичка
употреба за тело и лице

лак за нокти и турпии; средства за миење на
тело, парфеми, колонски води, етерични масла

(210) TM 2013/770

(210) TM 2013/772

(220) 15/08/2013
(442) 31/10/2014

(220) 15/08/2013
(442) 31/10/2014

(731) Alticor Inc.
78-2M, 7575 Fulton Street East, Ada MI 49355, US

(731) Alticor Inc.
78-2M, 7575 Fulton Street East, Ada MI 49355, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

BEAUTYCYCLE

BIOQUEST

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 3 козметика; препарати за лична нега, имено,

(510, 511)
кл. 3 универзално концентрирано средство за

не-медицински тоалетни и препарати за кожа,
имено, масла, лосиони, креми, гелови, тоници,

чистење; еколошко чистење на домаќинствата,
концентрати за белење, полирање и чистење и

маски, навлажнувачи, средства за ексфолирање,

чистачи за стакло, прозорци, работни површини,

сапуни, средства за осветлување и сјај на
кожата, пудри, и немедицински препарати за

површини во бањата, туш кабини, и подови;
сапуни во течна, прашкаста и тврда форма за

Трговски марки
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стакло, рерни, работни површини, површини во
бањата, туш кабини и подови; абразивни и
полирачки средства за чистење; производи за
перење; детергенти за перење, препарати за
киснење
и
предперење;
омекнувачи
и
осветлувачи на ткаенини, белила за перење,
отстранувачи на дамки; детергенти за миење
садови; детергенти за миење на садови и
чистачи; детергенти за тоалетна школка, белила
и средства
еднократна

за чистење; марамчиња
употреба
импрегнирани

за
со

(551) индивидуална
(510, 511)

универзален раствор за чистење

кл. 11 апарати за прочистување и омекнување
на водата и филтрирачки системи од пресуван

(210) TM 2013/773

(220) 15/08/2013

јаглен за водата за пиење и нивни делови
кл. 21 шишиња кои се продаваат празни

(442) 31/10/2014

кл. 32 вода за пиење

(731) Alticor Inc.
78-2M, 7575 Fulton Street East, Ada MI 49355, US

(210) TM 2013/775

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

(220) 15/08/2013
(442) 31/10/2014

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

(731) Alticor Inc.

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

78-2M, 7575 Fulton Street East, Ada MI 49355, US
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

ESPRING
(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 11 апарати за прочистување и омекнување
на водата и филтрирачки системи од пресуван
јаглен за водата за пиење и нивни делови
кл. 21 шишиња кои се продаваат празни
кл. 32 вода за пиење

G&H
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3
козметички препарати, тоалетни
препарати, лосиони за раце; лосиони за тело,
тврди сапуни за лична употреба, шампони за

(210) TM 2013/774

(220) 15/08/2013
(442) 31/10/2014

(731) Alticor Inc.
78-2M, 7575 Fulton Street East, Ada MI 49355, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

тело; гелови за тело, прашоци за бањање; пудри
за тело, средтва за чистење на лице, тоници;
креми, лосиони за сончање (козметика); лосиони
за заштита при сончање (козметика); купки,
лични дезодоранси, колонски води, креми за
бричење, лосиони за после бричење
(210) TM 2013/776

(220) 15/08/2013
(442) 31/10/2014

(731) Alticor Inc.
78-2M, 7575 Fulton Street East, Ada MI 49355, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
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грнчиња (сач), садови за готвење на на пареа и

(540)

вок тави; пластични садови за чување храна

GLISTER
(551) индивидуална

(210) TM 2013/779

(510, 511)

(220) 15/08/2013
(442) 31/10/2014

кл. 3 производи за нега на устата, имено,
средства за плакнење, пасти за заби и спрејови

(731) Alticor Inc.

за освежување на здвиот
кл. 21 четки за заби

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

(210) TM 2013/777

78-2M, 7575 Fulton Street East, Ada MI 49355, US
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

(220) 15/08/2013
(442) 31/10/2014

(731) Alticor Inc.
78-2M, 7575 Fulton Street East, Ada MI 49355, US

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

HYMM
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 тоалетни произвводи, вклучувајќи гел за

(551) индивидуална

туширање, талк пудра, спуни, колонски води,
лосиони за после бричење, креми за бричење,

(510, 511)
кл. 8 прибор за јадење, имено, кујнски ножеви и

дезодоранси за лична употреба, лосиони за коса,
спрејови за коса, пена за коса, шамшпони,

ножици
кл. 21 кујнски садови, вклучувајќи лажици за

регенератори за коса

цедење, шпатули, лажици за вртење палачинки;
садови за готвење, вклучувајќи тенџериња, тави,

(210) TM 2013/778

(220) 15/08/2013

грнчиња (сач), садови за готвење на на пареа и

(442) 31/10/2014

вок тави; пластични садови за чување храна

(731) Alticor Inc.
78-2M, 7575 Fulton Street East, Ada MI 49355, US

(210) TM 2013/780

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

(442) 31/10/2014
(731) Alticor Inc.
78-2M, 7575 Fulton Street East, Ada MI 49355, US

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

ICOOK
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 8 прибор за јадење, имено, кујнски ножеви и
ножици
кл. 21

кујнски садови, вклучувајќи лажици за

цедење, шпатули, лажици за вртење палачинки;
садови за готвење, вклучувајќи тенџериња, тави,

(220) 15/08/2013

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

NUTRILITE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 диететски и хранливи додатоци; додатоци
во исхраната и/или на храната кои се состојат од
витамини и/или минерали; пијалоци како замена

Трговски марки
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на

оброк

во

течна

и

прашкаста

форма;

78-2M, 7575 Fulton Street East, Ada MI 49355, US

енергетски пијалоци како диететски додатоци;

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

протеински пијалоци со зајакната хранлива
вредност; протеински прашок за употреба како

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

додаток кон исхраната
кл. 29 подготвени пакувани оброци составени

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

главно од живина, риба, морска храна, говедско,
свинско и/или зеленчук; обработено овошје со
зајакната

хранлива

вредност

и/или

грицки

базирани на јаткасти плодови зајакнати со
витамини и/или минерали
кл. 30 подготвени пакувани оброци составени
главно од тестенини, ориз или други жита;
пченкарен сируп и/или грицки базирани на
брашно или жита зајакнати со витамини и/или
минерали;

колачиња

со

зајакната

хранлива

вредност; кафе; чај
кл. 32 спортски пијалоци; изотонични пијалоци и
мешавини за пиење; овошни пијалоци и овошни
сокови; препарати за правење вода со вкус или
не-алкохолни пијалоци; ароматизирани пијалоци
базирани на овошје, протеини, сируп, шеќер и
други

течни

хранливи

материи,

вклучувајќи

протеински пијалоци за употреба како полнила
за храна, а не за употреба како замена за оброк;

PETER ISLAND
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 производи за сончање и нега на кожа при
сончање вклучувајќи лосиони, креми и масла за
сонце
(210) TM 2013/783

(220) 15/08/2013
(442) 31/10/2014

(731) Alticor Inc.
78-2M, 7575 Fulton Street East, Ada MI 49355, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

POSITRIM
(551) индивидуална

пијалоци кои содржат витамини

(510, 511)
кл. 5 диететски додатоци во форма на таблети

(210) TM 2013/781

(220) 15/08/2013

или капсули што содржат витамини, минерали

(442) 31/10/2014

или други хранливи состојки
додатоци во прашкаста форма

(731) Alticor Inc.

и

протеински

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

кл. 29
храна

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

кл. 30 слаткарски производи, поточно хранливи
штангли збогатени со витамини и/или минерали

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

кл. 32

78-2M, 7575 Fulton Street East, Ada MI 49355, US

OPPORTUNE
(551) индивидуална
кл. 3 тоалетни производи за лична нега, имено,
колонска вода, парфем, сапун, гел за туширање,
гел за бањање, лосиони за тело и пудра
(220) 15/08/2013
(442) 31/10/2014
(731) Alticor Inc.

122 | С т р а н а

мешавини за пиење збогатени со

хранливи материи
(210) TM 2013/784

(220) 15/08/2013
(442) 31/10/2014

(510, 511)

(210) TM 2013/782

протеински додатоци како обработена

(731) Alticor Inc.
78-2M, 7575 Fulton Street East, Ada MI 49355, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

Трговски марки

Гласник 21/5 октомври 2014, Скопје

PROTIQUE

(540)

WISTFUL

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 3 препарати за нега на коса, козметика

(510, 511)

(210) TM 2013/785

(220) 15/08/2013

кл. 3 тоалетни производи за лична нега, имено,
колонска вода, парфен, сапун, гел за туширање,

(442) 31/10/2014

гел за бањање, лосион за тело и пудра

(731) Alticor Inc.
78-2M, 7575 Fulton Street East, Ada MI 49355, US

(210) TM 2013/788

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

(220) 15/08/2013
(442) 31/10/2014

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

(731) Alticor Inc.

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

78-2M, 7575 Fulton Street East, Ada MI 49355, US

(540)

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

QUIXOTIC

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

ZOOM

кл. 3 тоалетни производи за лична нега, имено,
колонска вода, парфем, сапун, гел за туширање,

(551) индивидуална

гел за бањање, лосион за тело и пудра

(510, 511)

(210) TM 2013/786

кл. 3
препарати за чистење, вклучувајќи
универзален концентриран спреј за чистење

(220) 15/08/2013
(442) 31/10/2014

(731) Alticor Inc.

(210) TM 2013/789

78-2M, 7575 Fulton Street East, Ada MI 49355, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

(442) 31/10/2014
(731) Индустрија за млеко, млечни производи

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

и сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА,

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

ул. Долнооризарски пат бб, 7000 Битола , MK

(540)

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,

SUNDAPPLES
551) индивидуална
(510, 511)

(220) 15/08/2013

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА

Скопје
(540)

BIBAND

кл. 3 тоалетни производи за лична нега, имено,
колонска вода, парфем, сапун, гел за туширање,

(551) индивидуална

гел за бањање, лосион за тело и пудра

(510, 511)

(210) TM 2013/787

кл. 32 пијалоци од овошје и овошни сокови
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало и

(220) 15/08/2013
(442) 31/10/2014

(731) Alticor Inc.

услуги при увоз и извоз со пијалоци од овошје и
овошни сокосви

78-2M, 7575 Fulton Street East, Ada MI 49355, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

(210) TM 2013/790

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

(442) 31/10/2014
(731) ПРОТОН СИСТЕМ ДОО/PROTON SYSTEM
d.o.o.

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

Трговски марки

(220) 16/08/2013

123 | С т р а н а

Гласник 21/4 октомври 2014, Скопје

ул.Вилине Воде б.б. Белград, /Viline Vode b.b.,

(540)

ХЕРБИКО

Beograd, RS
(740) ЈАНИЌЕВИЌ НЕНАД, адвокат
бул. "Кочо Рацин" бр.38/1-5, 1000, Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати,
санитарни препарати за медицинска употреба,

ЗГЛОБЕКС
(551) индивидуална
(510, 511)

диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати,
санитарни препарати за медицинска употреба,

материјали за завои, материјали за пломбирање
заби
и
забарски
смоли,
средства
за

диететски

дезинфекција,

супстанции

што

се

користат

во

препарати

за

уништување

медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање

штетници, фунгициди, хербициди

заби
и
забарски
смоли,
средства
за
дезинфекција,
препарати
за
уништување

(210) TM 2013/798

штетници, фунгициди, хербициди

(731) I G L A Sh.p.k,
Komuna Vaqarr, Tirana, AL

(210) TM 2013/792

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје

(220) 16/08/2013

(442) 31/10/2014
(731) ПРОТОН СИСТЕМ ДОО/PROTON SYSTEM

(220) 19/08/2013
(442) 31/10/2014

Ул. Апостол Гусларот 3, 1000 Скопје
(540)

d.o.o.
ул.Вилине Воде б.б. Белград, /Viline Vode b.b.,
Beograd, RS
(740) ЈАНИЌЕВИЌ НЕНАД, адвокат
бул. "Кочо Рацин" бр.38/1-5, 1000, Скопје
(540)

ХЕРБАФАСТ КОНЦЕПТ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати,
санитарни препарати за медицинска употреба,
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби
и
забарски
смоли,
средства
за
дезинфекција,
препарати
за
уништување
штетници, фунгициди, хербициди
(210) TM 2013/793

(220) 16/08/2013

(442) 31/10/2014
(731) ПРОТОН СИСТЕМ ДОО/PROTON SYSTEM
d.o.o.
ул.Вилине Воде б.б. Белград, /Viline Vode b.b.,

(591) црвена, златно жолта, црна, сива и бела
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун, производи за пушачи и кибрити
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало,
огласување, водење на работење, управување
со работи
(210) TM 2013/799

(220) 19/08/2013

(442) 31/10/2014
(731) Тара Мода ДООЕЛ Скопје
ул.Љубљанска бр.4 ДТЦ/Сити Мол- локал 111,
81000 Скопје, MK
(740)
(540)

Beograd, RS
(740) ЈАНИЌЕВИЌ НЕНАД, адвокат
бул. "Кочо Рацин" бр.38/1-5, 1000, Скопје
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кл. 43

привремено сместување и услуги за

подготвување храна и пијалоци во хотели и
ресторани
(210) TM 2013/802

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало,
текстилни производи и спортски реквизити
(210) TM 2013/800

(220) 19/08/2013
(442) 31/10/2014

(731) Gap (ITM) Inc

(220) 20/08/2013

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за туризам и угостителство
ХОТЕЛ ЛИХНИДОС СКВЕР ДООЕЛ Охрид
ул.Коста Абраш бр.1, MK
(740) АНДОНОСКИ МИТКО, адвокат
Бул.Кочо Рацин бр 30/2-2, 1000, Скопје
(540)

2 Folsom Street, San Francisco, CA 94105, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)
(591) црвена, зелена, жолта и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39 организирање патувања и туризам
кл. 41 организирање културни активности
кл. 43 привремено сместување и услуги за
подготвување храна о пијалоци во хотели и

(551) индивидуална
(510, 511)

ресторани

кл. 25 облека, обувки и капи
(210) TM 2013/803
(210) TM 2013/801

(220) 20/08/2013

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за туризам и угостителство
ХОТЕЛ ЛИХНИДОС СКВЕР ДООЕЛ Охрид
ул.Коста Абраш бр.1, MK
(740) АНДОНОСКИ МИТКО, адвокат
Бул.Кочо Рацин бр 30/2-2, 1000, Скопје

(220) 20/08/2013

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за туризам и угостителство
ХОТЕЛ ЛИХНИДОС СКВЕР ДООЕЛ Охрид
ул.Коста Абраш бр.1, MK
(740) АНДОНОСКИ МИТКО, адвокат
Бул.Кочо Рацин бр 30/2-2, 1000, Скопје
(540)

(540)

(591) црвена, зелена, жолта и бела

(591) црвена, зелена, жолта и бела
(551) индивидуална

(551) индивидуална
(510, 511)

(510, 511)
кл. 39 оргснизирање патувања и туризам

кл. 39 организирање патувања и туризам

кл. 41 организирање културни активности

кл. 41 организирање културни активности

Трговски марки
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кл. 43

привремено сместување и услуги за

(591) сина, кафена, бела и црвена

подготвување храна и пијалоци во хотели и

(551) индивидуална

ресторани

(510, 511)
кл. 39 организирање патувања и туризам

(210) TM 2013/804

(220) 20/08/2013

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за туризам и угостителство
ХОТЕЛ ЛИХНИДОС СКВЕР ДООЕЛ Охрид

кл. 41 организирање културни активности
кл. 43 привремено сместување и услуги за
подготвување храна и пијалоци, во хотели и
ресторани

ул.Коста Абраш бр.1, MK
(740) АНДОНОСКИ МИТКО, адвокат
Бул.Кочо Рацин бр 30/2-2, 1000, Скопје

(210) TM 2013/812

(540)

(731) Henkel Corporation
One Henkel Way, Rocky Hill, 06067 CT, US

(220) 21/08/2013
(442) 31/10/2014

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)
(591) црвена, зелена, жолта и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39 организирање патувања и туризам
кл. 41 организирање културни активности
кл. 43

привремено сместување и услуги за

подготвување храна и пијалоци во хотели и
ресторани
(210) TM 2013/805

(220) 20/08/2013

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за туризам и угостителство
ХОТЕЛ ЛИХНИДОС СКВЕР ДООЕЛ Охрид
ул.Коста Абраш бр.1, MK
(740) АНДОНОСКИ МИТКО, адвокат
Бул.Кочо Рацин бр 30/2-2, 1000, Скопје
(540)

SUPER BOND
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 лепила што се користат во индустријата
кл. 16 лепила за канцелариски материјали, за
употреба во домачинствата и за „направи сам"
проекти
(210) TM 2013/818

(220) 22/08/2013

(442) 31/10/2014
(300) 11638194 08/03/2013 EM
(731) Marriott Worldwide Corporation
10400 Fernwood Road, Bethesda, Maryland, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
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кл. 35

бизнис менаџмент услуги во врска со

изнајмување на спортска опрема (освен возила);

хотели, ресторани, ноќни клубови, барови, бањи,

обезбедување на спортски објекти; услуги на

рекреативни и фитнес објекти, продавници,
станови, станбени згради, објекти за состаноци

клубови за здравје (голф); договарање и
организирање на конференции; организирање на

за други; услуги на деловен центар; бизнис
административни услуги; услуги за планирање

изложби за културни и образовни цели;
обезбедување на објекти за рекреативни

на деловни состаноци; малопродажни услуги во
врска со продажба на производи и опрема за

активности; обезбедување на базени за
пливање; обезбедување на објекти со водени

користење во домаќинствата, имено облека,

спортови; обезбедување на тениски објекти;

обувки,
капи,
постелнини

ленени
платна,
креветски
(производи),
ентериерски

ноќни клубови
кл. 43
привремено сместување; услуги за

(внатрешни/домашни) мебел и покуќнина,
опрема за купатило, прибор за лична хигиена,

обезбедување на храна и пијалоци; хотелски
услуги; ресторански, кетеринг, бар и салонски

козметика, фитнес опрема и опрема за вежбање,
играчки, кадифени играчки, музички снимки, ЦД-

услуги; услуги за сместување во одморалишта;
обезбедување на општонаменски објекти за

а,

состаноци,

видеа,

канцелариски

материјал/прибор,

конференции

и

изложби;

печатен материјал, чадори, кожни производи;
рекламни услуги; продажна промоција за

обезбедување на објекти за банкети и
општествени/социјални функции за посебни

другите; изнајмување на канцелариски машини и
опрема; помош за комерцијалното и индустриско

прилики; и услуги за резервирање за хотелско
сместување за другите

управување; организирање на трговски саеми за
комерцијални или рекламни цели; косултации за

(210) TM 2013/819

управување со бизнисот; бизнис менаџмент во
врска со услуги за франшиза; помош за
управување со бизнисот; деловно управување на
хотели и
менаџмент
кл. 41
културни

советодавни

услуги

за

бизнис

(220) 27/08/2013

(442) 31/10/2014
(731) The Monarch Beverage Company, Inc.
3630 Peachtree Road NE, Suite 775, Atlanta,
Georgia 30326, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

обезбедување забава, спортски и
активности;
договарање
на

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

конференции и организирање на изложби за
културни и образовни цели; услуги на казно;
услуги за игри; кабаретски услуги; услуги на
ноќни клубови; договарање за билети и
резервации за шоуа и други забавни настани;
услуги на клубови за здравје и фитнес, имено,
обезбедување услуги, објекти, инструкции и
опрема во областа на фитнесот и физичките
вежби; обезбедување услуги, објекти, инструкции
и опрема во областа на тенисот, рекреативните
активности, велосипедизамот, јавањето коњи,
скијањето,
пристап
до
плажа
и
општествени/социјални функции; услуги на голф
клуб, голф терени и голф инструкции; услуги за
планирање свадби; услуги за планирање и
управување
на
обезбедување на

настани;
образование;
обука; забава; забавни

паркови;

на

услуги

Трговски марки

спортски

PLANET
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32
минерална и сода вода и други
безалкохони пијалоци; пијалоци од овошје и
овошни сокови; енергетски пијалоци; сирупи и
други препарати за производство на напитоци
(210) TM 2013/820

(220) 27/08/2013
(442) 31/10/2014

(731) Niagara Bottling, LLC,
c/o Rutan & Tucker, LLP, 611 Anton Boulevard,
14th Floor, Costa Mesa, CA 92626, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

кампови;
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/маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање

NIAGARA

по пат на радио, рекламирање по пат на

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 флаширана вода за пиење; флаширана
вода; дестилирана вода за пиење; вода за
пиење; вода за пиење со витамини; води за
пиење; ароматизирана флаширана вода; вода со
зголемена
арома;
ароматизирани
води;
прочистена флаширана вода за пиење; изворска
вода; негазирана вода; трпезна вода; напитоци
од вода
(210) TM 2013/821

телевизија, рекламни огласи (ширење на
рекламни огласи), статистичко информирање,
телефонско одговарање (служби за телефонско
одговарање/за отсутни претплатници/, ширење
рекламен
материјал
печатени примероци/
кл.

38

услуги

/трактати,

на

проспекти,

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

(220) 27/08/2013

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за комуникациски услуги ВИП
ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје
ул.Филип Втори Македонски бр.3, ДЦ

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

Соравиа, 8 кат, 1000 Скопје, MK

глобална комуникациска мрежа; обезбедување
информацми од именик по пат на телефон,

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

телевизија и глобална комуникациска мрежа;
обезбедување мултикориснички интерактивен

(540)

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

или сериски врски кои ствараат главен премин
во рамките на мрежата; видео и аудио
телеконференции по пат на интернет, услуги на

демонстрација на производи,
за
дејноста,
информатички

асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на
дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН),

картотеки
(водење
на
информатичките
картотеки), изложби (организирање изложби) во

интернет протокол (ИП) на комуникациски
услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа

комерцијални или рекламни цели, изнајмување

(ВПН)
и
услуги
на
приватна
линија;
обезбедување услуги на телекомуникациски

дејностите),
информации

рекламен простор, изнајмување
апарати, изнајнување рекламен

уреднички
материјал,

мрежни премини и услуги на поврзување со

изработка на такси, изводи од сметка (изработка
на изводи од сметка), јавно мислење

протокол на пренос на рамка заради пренос на
податоци; услуги на пренос на пакет од

(испитување на јавното мислење), објавување
рекламни текстови, огласување /рекламирање/,

електронски податоци; услуги на комутација на
гласот,
податоци,
видео
и мултимедиа;

организирање

овозможување телекомуникациско поврзување
на интернет и на други компјутеризирани

организирање
/огласување/,

дејности

(советување

на дејностите),
преписи
на

за

плакатирање
соопштенија,

промоција
/продажба
за
трето
лице/,
пропагандни дејности, проучување на пазарот

комуникации,

и

безжична

мрежа;

обезбедување мултикориснички пристап на
безжична комуникациска мрежа; обезбедување
факс
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услуги
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складирање на електронски податоци за трети
лица;

телекомуникациски

услуги,

(540)

особено,

обезбедување мрежен премин за поврзување
независни телекомуникациски и компјутерски
мрежи заради поделба на интернет сообраќајот;
услуги на говорна пошта; телекомуникациски
услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги
и услуги на насочување на повиците; услуги на
центрите за пораки во вид на телефонски
говорни пораки; услуги на видео и аудио
конференции и конференции на телефонски
податоци; безжични телекомуникациски услуги,
имено, безжичен пренос на звук и податоци;
телекомуникациски услуги, имено обезбедување
глас по пат на интернет протокол; обезбедување
мрежен пристап со цел на размена на интернет
сообраќајот помеѓу преносници на интернет
сообраќајот; услуги на електронски пораки
кл. 42 услуги на хостирање на web страници,
услуги на дизајнирање на web страници, работа

(591) тегет, црвена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11 фински сауни
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со
кожа
(210) TM 2013/825

(220) 30/08/2013

(442) 31/10/2014
(731) ПАУЕР БРАНД ООД
жк „Дружба 2", бул.„Цветан Лазаров" 92, ет. 1
1582 Софија, BG
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

на
електронски
информациски
мрежи;
консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа
на

информативни

технологии,

компјутерско

програмирање, телекомуникација, комуникациски
мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на

(551) индивидуална
(510, 511)

менаџмент на центри на податоци и глобални
комуникациски мрежи; обезбедување услуги на

кл. 1

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

антистатични препарати, кои не се за

намена во домаќинство; Антифриз; средства за
отстранување на сјајот; хемиски производи за

центри, електронска пошта, електронски групи,

постигнување непропустливост на кожата;
хемиски
производи
за
постигнување

лист сервери како и на дигитална содржина и
податоци на трети лица; услуги на провајдери на

водонепропустливост
на
текстилните
материјали; препарати за согорување [хемиски

апликативни услуги (АСП), имено, хостирање
компјутерски софтверски апликации за трети

додатоци за моторни

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

горива]; средства

за

премачкување со лепак; балсам од гурјун (гурјон,
гурјан) за производство на лакови; разладувачи

мрежи

за мотори на возила; Детергенти што се користат
во производствените процеси; Додатоци за

наподатоци; обезбедување
информации во
областа на мрежни услуги на компјутеризирани

прочистување
на
бензин;
средства
за
уништување лисје од растенија; распрскувачи на

комуникации и услуги на центри на податоци

нафта;

(210) TM 2013/824

додатоци за масла; хемиски додатоци за
моторни горива; Обезбојувачи за индустриска

компјутеризирани

комуникации

и

(220) 30/08/2013

распрскувачи

на

петролеј;

хемиски

(442) 31/10/2014
(731) ДППУ ПИРИН ЕКСПОРТ ДООЕЛ СКОПЈЕ

употреба; хемиски средства за белење масти;
хемиски средства за белење масла; хемиски

ул.Багдадска бр.15, локал 8, MK

средства импрегнација на кожата; хемиски
средства импрегнација на текстил; пополнувачи

(740)

за каросерии на автомобил; кожа -хемиски
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производи за постигнување непропустливост на

препарати за полирање; средства за чистење;

кожата; кожа -хемиски средства за обработка на

средства за отстранување на бои; средства за

кожа; кожа - хемиски средства импрегнација на
кожата; средства за омекнување при обработка

отстранување корозија; отстранувачи на дамки ;
производи за постигнување сјај (политури);

на кожи ; Хемиски средства за спречување
кондензација; Ксенон; лепила за кожа; Лепило за

раствори за чистење; течности за чистење
шофершајбна; шампони

индустриска употреба; Лепила за ѕидни плочки;
Лепила за тапети; цемент - (хемиски средства за

кл. 4 масти за ремени; масти за подмачкување;
адитиви, не-хемиски, на моторните горива;

постигнување водоотпорност на цемент) освен

Масти за кожа; Масла за заштита на кожата;

бои; цемент (производи за конзервирање
цемент), со исклучок на бои и масла; цемент за

моторно масло ; производи за отстранување на
правот; масти за индустриска употреба; масла за

поправање скршени производи; гуми
автомобилски гуми; хемиски производи

за
за

индустриска
употреба;
производи
против
лизгање за ремени; средства за подмачкување

одвојување на маслата; хемиски средства за
прочистување на маслата, хемиски додатоци за

кл. 21
аеросолни распрскувачи што не за
медицинска употреба; крпи за чистење; крпи за

моторни

за

бришење прашина од мебел; бришачи за под со

освежување на кожата; разладувачи за мотори
на возила; тензиоактивни агенси; хемиски

горива;

хемиски

реси ; крпи за прашина; јарешка кожа за
чистење; жици за чистење ; жици за чистење;

средства за декарбонизирање на мотори;
Синтетички материјали за апсорпција на масло;

рачни апарати за чистење, крпи за чистење,
ракавици за полирање; прскалки за црева за

течности за сопирање; течноси за пренесување;
течности за отстранување на сулфати од

полевање; Четки

акумулатори;

(210) TM 2013/828

течности

за

производи

отстранување

на

(220) 02/09/2013

сулфати
од
акумулатори;
течност
за
сервоуправување; течности за хидраулични

(731) Deva Holding A.S.

системи; Помошни течности за употреба со
абразиви; хемиски средства против губење на

Halkali Merkez Mah. Baskin Ekspres Cad. No. 1
34303, Kucukcekmece-Istanbul, TR

сјајот на прозорските стакла; хемиски производи
за спречување на кондензација

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

кл. 2

(540)

азбестни бои; масти против 'рѓа; масла

против 'рѓа; Анти- корозивни производи;
производи за заштита од 'рѓа; Бои ; Бои за боење
; .нагризувачки средства за кожа ; емајл [ лакови
]; средства за заштита на метали; Лакови ;
разредувачи за лакови ; масла против 'рѓа;
фиксатори [ лакови ]
кл. 3

абразивни средства ; средства за

(442) 31/10/2014

MELCAM
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати
(210) TM 2013/829

(442) 31/10/2014

освежување на воздух; восок за полирање;
креми за кожени производи ; шишиња со стиснат

(731) Alltech, Inc.

воздух наменет за чистење; Детергенти што не
се користат во процесите на производство и што

US

не се за медицинска употреба; производи за
заштита на кожа (политури); креми за кожени
производи; ткаенини импрегнирани со детергент
за чистење; производи за белење; Размастувачи
, освен за употреба во производни процеси ;
восок

за

полирање;
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креми

за

(220) 02/09/2013

3031 Catnip Hill Pike Nicholasville, KY 40356,
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

полирање;
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BIOPLEX
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1

немедицински адитиви за храна за

животникои се користат како додатоци на
исхраната; хранливи адитиви за храна за
животни и добиточна храна; адитиви за храна за
животни, имено, органски минерали во кашеста,
течна или цврста форма; додатоци кон
исхраната за добиток и домашни миленичиња
кл. 31 храна за животни; органски минерали за
животинска употреба; органски минерали кои се
корисат како храна за животни
(210) TM 2013/836

(220) 04/09/2013

(442) 31/10/2014
(731) ДПУТУ ЏУСИКО КОМПАНИ ДООЕЛ
ул.4 Јули бр.43-2/12, 1000 Скопје, MK

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 облека и спортска облека, имено, мантили
за дожд, жалови, ремени, појаси, капути/палта,
јакни, фустани, блузи, маици, маички, панталони,
кошули, здолништа, работнички комбинезон,
шорцеви, долен веш, џемпери, градници, бикини,
саронг, пончо, болеро, туники, горна облека,
обувки воопшто, имено, папучи, чизми, чевли,
сандали, патики

(540)
(210) TM 2013/845

(220) 10/09/2013
(442) 31/10/2014

(731) Bayer HealthCare LLC
100 Bayer Road, Pittsburgh, Pennsylvania
15205, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
(591) -зелена, портокалова, бела и црна боја
(551) индивидуална
(510, 511)

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

LIBREVIA

кл. 32 пијалаци од овошје и овошни сокови
кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со

(551) индивидуална

пијалоци од овошје и овошни сокови
кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци

(510, 511)
кл. 5 ветеринарни препарати

(210) TM 2013/837

(210) TM 2013/846

(220) 03/09/2013

(442) 31/10/2014
(731) PLANTAGE CONFECCAO E COMERCIO DE
ROUPAS LTDA.

(220) 10/09/2013
(442) 31/10/2014

(731) Bayer HealthCare LLC
100 Bayer Road, Pittsburgh, Pennsylvania

Rua General Bruce, 551, Sao Cristovao, 20.921030, Rio de Janeiro, BR

15205, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

QUELLIN
(551) индивидуална
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(510, 511)

DEPTARGIS

кл. 5 ветеринарни препарати
(210) TM 2013/847

(220) 06/09/2013

(442) 31/10/2014
(731) 3M Company, a corporation of the State of
Delaware
3M Center, 2501 Hudson Road, 55144 St. Paul,
Minnesota, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати
(210) TM 2013/850

(220) 10/09/2013

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за производство и трговија
НИНА-МАК ДООЕЛ Свети Николе
ул.Ударничка бр.22, Свети Николе, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

COMMAND
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 лепила и лепливи материјали
кл. 16
лепливи ленти за монтирање за
домаќинство и канцелариска употреба; монтажни
ленти за домаќинство и канцелариска употреба
(210) TM 2013/848

(591) црвена, бела, светло и темно зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30
зачини, производство на зачински
мешавини
кл. 31
земјоделски, градинарски и шумски

(220) 10/09/2013

производи и што не се опфатени со другите

(442) 31/10/2014

класи; свежо овошје и зеленчук; семиња, билки и
природно цвеќе

(300) 85883070 21/03/2013 US
(731) Amgen Inc., (a Delaware corporation)
One Amgen Center Drive, Thousand Oaks,
California 91320-1799, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата, увоз-извоз и трговија
на големо
мешавини

имало

(210) TM 2013/851

KANJINTI
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати
(210) TM 2013/849

(220) 10/09/2013

со

зачини

и

(220) 10/09/2013

(442) 31/10/2014
(731) Chrysler Group LLC, a limited liability
company organized and existing under the laws
of the State of Delaware
1000 Chrysler Drive, City of Auburn Hills, State
of Michigan 48326, US

(442) 31/10/2014
(731) Amgen Inc., (a Delaware corporation)

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

One Amgen Center Drive, Thousand Oaks,

(540)

California 91320-1799, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)
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(210) TM 2013/853

(220) 11/09/2013

(442) 31/10/2014
(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(also trading as TOYOTA MOTOR
CORPORATION)
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

GS200T
(551) индивидуална

(591) црна, бела, жолта, светло и темно: сина,

(510, 511)
кл. 12 автомобили и нивните структурни делови

портокалова, сива и окер
(551) индивидуална

(210) TM 2013/862

(220) 13/09/2013

(510, 511)
кл. 41
образовни услуги; подготвување на

(442) 31/10/2014
(731) Banana Republic (ITM) Inc
2 Folsom Street, San Francisco, CA 94105, US

наставата; забава; спортски и културни
активности; а особено образование, обука и

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

услуги за забава, сите поврзани со спорт
(210) TM 2013/864

(540)

(220) 13/09/2013
(442) 31/10/2014

(731) Јасмин Фидоски
ул.„Сава Ковачевиќ" 47/2-39, 1000 Скопје, MK
(540)

(591) црна, жолта, сина, црвена и бела.
(551) индивидуална

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 облека, обувки и капи
(210) TM 2013/863

(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други материи за
перење; препарати за чистење, полирање,
(220) 13/09/2013

(442) 31/10/2014
(731) КК Академија ФМП Скопје
ул.Тодор Чангов бр.31-13, 1000 Скопје, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

триење и нагризување; сапуни; парфимерија,
есенцијални масла, козметички производи,
лосиони за коса; препарати за нега на забите,
козметика, козметички препарати
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи;
хигиенски производи за медицинска употреба;
диететски
супстанции
прилагодени
за
медицинска
фластери,

употреба, храна
материјали
за

за бебиња;
преврзување;

материјал за пломбирање заби, забарски смоли;
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дезинфекциони

средства;

препарати

за

(551) индивидуална

уништување штетници; фунгициди, хербициди

(510, 511)

кл. 10
хируршки, медицински, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти, вештачки

кл. 34 преработен или непреработен тутун,
тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за

екстремитети, очи и заби; ортопедски производи;
хируршки материјали за шиење

рачно завиткување, тутун за жвакање, цигари,
пури, цигарилоси, супстанци за пушење кои се

кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски работи.

продаваат заедно или одвоено од тутун а кои не
се за медицински намени, и не се наменети за

Услуги при продажба на големо и мало со:

лекување, бурмут, пушачки артикли вклучени во

средства за белење и други материи за перење;
препарати за чистење, полирање, триење и

класа 34, хартија за цигари, цевчиња и муштикли
за цигари и кибрити

нагризување; сапуни; парфимерија, есенцијални
масла, козметички производи, лосиони за коса;

кл. 35 огласување и рекламирање, водење на
работење и водење на комерцијална дејност,

препарати за нега на
козметички
препарати,

управување
со
администрација,

забите, козметика,
фармацевтски
и

работење,
комерцијална
комерцијални
работи,

ветеринарни производи; хигиенски производи за

уредувачка дејност, канцелариски работи

медицинска употреба; диететски супстанции
прилагодени за медицинска употреба, храна за

(210) TM 2013/871

бебиња; фластери, материјали за преврзување;
материјал за пломбирање заби, забарски смоли;

(220) 13/09/2013
(442) 31/10/2014

(731) TDR d.o.o.

дезинфекциони
средства;
препарати
за
уништување штетници; фунгициди, хербициди,

Obala V. Nazora 1, 52210 Rovinj, HR

хируршки, медицински, забарски и ветеринарни

бул. "Кочо Рацин" бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје

апарати и инструменти, вештачки екстремитети,
очи и заби; ортопедски производи; хируршки

(540)

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ

материјали за шиење
(210) TM 2013/870

(220) 13/09/2013
(442) 31/10/2014

(731) TDR d.o.o.
Obala V. Nazora 1, 52210 Rovinj, HR
(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
бул. "Кочо Рацин" бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
(540)

RONHILL GOLD WAVE
(591) платина, бакарна, портокалова, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34

преработен или непреработен тутун,

тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за
рачно завиткување, тутун за жвакање, цигари,
пури, цигарилоси, супстанци за пушење кои се
продаваат заедно или одвоено од тутун а кои не
се за медицински намени, и не се наменети за
(591) црна, бакарна, портокалова, бела
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лекување, бурмут, пушачки артикли вклучени во

телефонско одговарање (служби за телефонско

класа 34, хартија за цигари, цевчиња и муштикли

одговарање/за отсутни претплатници/, ширење

за цигари и кибрити
кл. 35 огласување и рекламирање, водење на

рекламен
материјал
печатени примероци/

работење и водење на комерцијална дејност,
управување
со
работење,
комерцијална

кл. 38
услуги на телекомуникација и
информативна технологија, имено, пренос на

администрација,
комерцијални
работи,
уредувачка дејност, канцелариски работи

глас, податоци, слика, аудио, видео и
информации по пат на телефон, телевизија и

/трактати,

проспекти,

глобална комуникациска мрежа; услуги на лична
(210) TM 2013/876

(220) 16/09/2013

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за комуникациски услуги ВИП
ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје

комуникација; услуги на пејџери; лизинг
телекомуникациски
опреми,
напојувања
и
системи; услуги на електронска пошта; услуги на
телевизиски пренос; обезбедување вести и

ул.Филип Втори Македонски бр.3, ДЦ
Соравиа, 8 кат, 1000 Скопје, MK

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

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

информацми од именик по пат на телефон,

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

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

(551) индивидуална
(510, 511)

или сериски врски кои ствараат главен премин
во рамките на мрежата; видео и аудио

кл. 35
дејности (помош во водењето на
дејностите),
демонстрација на производи,

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

информации
за
дејноста,
информатички
картотеки
(водење
на
информатичките

дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН),
интернет протокол (ИП) на комуникациски

картотеки), изложби (организирање изложби) во

услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа

комерцијални или рекламни цели, изнајмување
рекламен простор, изнајмување уреднички

(ВПН)
и
услуги
на
приватна
линија;
обезбедување услуги на телекомуникациски

апарати, изнајнување рекламен материјал,
изработка на такси, изводи од сметка (изработка

мрежни премини и услуги на поврзување со
протокол на пренос на рамка заради пренос на

на изводи од сметка), јавно мислење
(испитување на јавното мислење), објавување

податоци; услуги на пренос на пакет од
електронски податоци; услуги на комутација на

рекламни текстови, огласување /рекламирање/,

гласот,

организирање
организирање

овозможување телекомуникациско поврзување
на интернет и на други компјутеризирани

дејности
(советување
за
на дејностите), плакатирање

податоци,

видео

и

мултимедиа;

на
соопштенија,
за
трето
лице/,

комуникации, податоци и безжична мрежа;
обезбедување мултикориснички пристап на

пропагандни дејности, проучување на пазарот
/маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање

безжична комуникациска мрежа; обезбедување
факс
услуги;
обезбедување
услуги
на

по пат на радио, рекламирање по пат на

складирање на електронски податоци за трети

телевизија, рекламни огласи (ширење на
рекламни огласи), статистичко информирање,

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

/огласување/,
преписи
промоција
/продажба

независни телекомуникациски и компјутерски
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мрежи заради поделба на интернет сообраќајот;

кл. 32

услуги на говорна пошта; телекомуникациски

безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и

пиво, минерална и сода вода и други

услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги
и услуги на насочување на повиците; услуги на

овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалоци

центрите за пораки во вид на телефонски
говорни пораки; услуги на видео и аудио

кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво)
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со

конференции и конференции на телефонски
податоци; безжични телекомуникациски услуги,

безалкохолни пијалоци

имено, безжичен пренос на звук и податоци;

(210) TM 2013/883

телекомуникациски услуги, имено обезбедување
глас по пат на интернет протокол; обезбедување

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за производство, трговија и

мрежен пристап со цел на размена на интернет
сообраќајот помеѓу преносници на интернет

услуги КВАТРО Ана и други ДОО увоз-извоз
Куманово

сообраќајот; услуги на електронски пораки
кл. 42 услуги на хостирање на web страници,

ул. 11 Октомври б.б., 1300 Куманово, MK

услуги на дизајнирање на web страници, работа

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

на
електронски
информациски
мрежи;
консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа

(540)

(220) 17/09/2013

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПјЕ

на информативни технологии, компјутерско
програмирање, телекомуникација, комуникациски
мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на
менаџмент на центри на податоци и глобални
комуникациски мрежи; обезбедување услуги на
центри на податоци; хостирање (хостинг),
складирање и одржување на web страници, web
центри, електронска пошта, електронски групи,
лист сервери како и на дигитална содржина и
податоци на трети лица; услуги на провајдери на
апликативни услуги (АСП), имено, хостирање
компјутерски софтверски апликации за трети
лица; услуги на автентификација во областа на
телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на
компјутеризирани
комуникации
и
мрежи
наподатоци; обезбедување
информации во
областа на мрежни услуги на компјутеризирани
комуникации и услуги на центри на податоци
(210) TM 2013/881

(220) 16/09/2013
(442) 31/10/2014

(731) Зоран Милошоски
ул.Јордан Пиперката бр.9, 6000 Охрид, MK
(540)

TEM-HEM ТЕМ-ХЕМ
(551) индивидуална
(510, 511)
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VULCAN
(591) црна, црвена, бела, светло кафена
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32
пијалаци

енергетски пијалаци, безалкохолни

кл. 35
рекламирање, канцелариски работи,
продажба на големо и продажба на мало на:
енергетски пијалаци, безалкохолни пијалаци
(210) TM 2013/884

(220) 18/09/2013

(442) 31/10/2014
(731) Dole Asia Holdings Pte. Ltd.
10 Marina Blvd., #34-03 Tower 2, Marina Bay
Financial Centre, 018983 Singapore, SG
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(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

кл. 32 сок од ананас, сокови на база на ананас и

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

пијалоци кои содржат сок од ананас

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

(210) TM 2013/886

(220) 18/09/2013

(540)

(442) 31/10/2014
(731) Арменд Салиху

DOLE

ул.Вуковарска бр.5/2-14, Скопје, MK

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

LA GRISS

кл. 29 обработени (конзервирани, во шише, во
тегла, замрзнати исушени) овошја, зеленчуци,

(551) индивидуална

семиња

(510, 511)

и

јаткасти

производи,

малечни

производи (со исклучок на пијалоци)
кл. 30 житарки и грицки базирани на житарки,

кл. 29 месо, риба, какао, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и

змрзнати слатки
кл. 32 сок од ананас, сокови на база на ананас и

варено овошје и зеленчук, желе, џемови,
компоти, јајца, млеко, и млечни производи,

пијалоци кои содржат сок од ананас

масла и масти за јадење
кл. 30 кафе, чај, како, шеќер, ориз, тапиока, саго,

(210) TM 2013/885

(220) 18/09/2013

замена за кафе, брашно и производи од жита,

(442) 31/10/2014
(731) Dole Asia Holdings Pte. Ltd.

чипс, леб, производи од тесто и слатки,
сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за

10 Marina Blvd., #34-03 Tower 2, Marina Bay
Financial Centre, 018983 Singapore, SG

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

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

(210) TM 2013/887

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

(220) 18/09/2013

(442) 31/10/2014
(731) Арменд Салиху
ул.Вуковарска бр.5/2-14, Скопје, MK
(540)

COCORN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месо, риба, какао, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и
варено
(591) црвена, жолта, сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 обработени (конзервирани, во шише, во
тегла, замрзнати исушени) овошја, зеленчуци,
семиња
и
јаткасти
производи,
малечни

овошје

и

зеленчук,

желе,

џемови,

компоти, јајца, млеко, и млечни производи,
масла и масти за јадење
кл. 30 кафе, чај, како, шеќер, ориз, тапиока, саго,
замена за кафе, брашно и производи од жита,
чипс, леб, производи од тесто и слатки,
сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за
печење, сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии),

производи (со исклучок на пијалоци)

мирудии, мраз, пуканки

кл. 30 житарки и грицки базирани на житарки,
змрзнати слатки

(210) TM 2013/888

(220) 18/09/2013
(442) 31/10/2014

(731) Арменд Салиху

Трговски марки
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ул.Вуковарска бр.5/2-14, Скопје, MK

електронски

(540)

електронски цигарилоси, електрични лулиња, и

електрични

цигарилоси,

електронски лулиња, и уреди за вапоризација на
тутун, тутунски производи и замена за тутун;

PAPAO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месо, риба, какао, 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, како, шеќер, ориз, тапиока, саго,
замена за кафе, брашно и производи од жита,
чипс, леб, производи од тесто и слатки,
сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за
печење, сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии),
мирудии, мраз, пуканки
(210) TM 2013/889

пури,

(220) 18/09/2013

(442) 31/10/2014
(300) 011670239 19/03/2013 EM
(731) Nu Mark LLC, a limited liability company of
Virginia
6601 West Broad Street, Richmond, VA 23230,
US
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

MARKTEN

електронски и електрични делови, компоненти, и
додатоци за употреба со електрични цигари,
електронски
електронски

цигари,
електрични
пури,
пури, електрични цигарилоси,

електронски цигарилоси, електрични лулиња, и
електронски лулиња, и уреди за вапоризација на
тутун, тутунски производи и замена за тутун
кл. 34
тутунски производи; фабрикуван и
нефабрикуван тутун; артикли за пушачи; тутун,
особено тутун за пушење, тутун што не се пуши,
и тутун за џвакање; тутунски производи, особено
пури, цигари и цигарилоси; тутунски производи,
особено, никотински дискови за употреба во уста
добиени од тутун; лулиња; снус; замена за тутун,
ниту едно не е за медицинска или куративна
намена; производи за замена на тутун, особено
пури и цигари што содржат замена за тутун, ниту
едно не е за медицинска или куративна намена;
електрични

цигари,

електронски

цигари,

електрични пури, електронски пури, електрични
цигарилоси, електронски цигарилоси, електрични
лулиња, и електронски лулиња; течности,
ампули и кертриџи за електрични цигари,
електронски
цигари,
електронски
пури,
електронски цигарилоси,и електронски лулиња;
резервна течност за употреба во електронски

(551) индивидуална

цигари и електронска опрема за пушење;
резервен кертриџ за употреба во електронски

(510, 511)
кл. 9 батерии за електрични цигари, електронски

цигари и електронска опрема за пушење;
атомизери и картомизери за употреба во

цигари, електрични пури, електронски пури,

електронски цигари и електронска опрема за
пушење; уред за вапоризација на тутун, тутунски

електрични цигарилоси, електронски цигарилоси,
електрични лулиња, електронски лулиња, и

производи

и

замена

за

тутун;

делови,

уреди за вапоризација на тутун, тутунски
производи и замена за тутун; акумулатори за

компоненти и додатоци за електронски цигари и
електронска опрема за пушење, и уреди за

електрични
цигари,
електронски
цигари,
електрични пури, електронски пури, електрични

вапоризација на тутун, тутунски производи и
замена за тутун; кутии и контејнери за носење

цигарилоси, електронски цигарилоси, електрични

специјално адаптирани за погореспоменатите
производи; штандови специјално адаптирани за

лулиња, и електронски лулиња, и уреди за
вапоризација на тутун, тутунски производи и
замена за тутун; полначи за батерии, полначи,
адаптери за автомобил, и кабли за електрични

погореспоменатите
резервни
производи

делови

производи;
за

делови

погореспоменатите

цигари, електронски цигари, електрични пури,
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(210) TM 2013/892

(220) 19/09/2013

кл. 3 средства за белење и други материи за

(442) 31/10/2014
(731) TAVFIK GENERAL TRADING L.L.C.
Office No. 104, Al Huda Building, Diera, Dubai,

перење;

AE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

лосиони за коса; препарати за нега на забите,
козметика, козметички препарати

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

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи;
хигиенски производи за медицинска употреба;

ROYAL PALACE
(551) индивидуална
(510, 511)

препарати

за

чистење,

полирање,

триење и нагризување; сапуни; парфимерија,
есенцијални масла, козметички производи,

диететски

супстанции

прилагодени

медицинска
фластери,

употреба, храна
материјали
за

за

за бебиња;
преврзување;

кл. 34 тутун; производи за пушачите, кибрити

материјал за пломбирање заби, забарски смоли;
дезинфекциони
средства;
препарати
за

(210) TM 2013/893

уништување штетници; фунгициди, хербициди
кл. 10
хируршки, медицински, забарски и

(220) 19/09/2013

(442) 31/10/2014
(731) Merck Sharp & Dohme Corp. a New Jersey
corporation,
One Merck Drive, Whitehouse Station, New
Jersey 08889, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
(540)

ветеринарни апарати и инструменти, вештачки
екстремитети, очи и заби; ортопедски производи;
хируршки материјали за шиење
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски работи.
Услуги при продажба на големо и мало со:
средства за белење и други материи за перење;
препарати за чистење, полирање, триење и
нагризување; сапуни; парфимерија, есенцијални
масла, козметички производи, лосиони за коса;
препарати за нега на
козметички
препарати,

забите, козметика,
фармацевтски
и

ветеринарни производи; хигиенски производи за
медицинска употреба; диететски супстанции
(551) индивидуална
(510, 511)

прилагодени за лледицинска употреба, храна за

кл. 5 фармацевтски препарати

бебиња; фластери, материјали за преврзување;
материјал за пломбирање заби, забарски смоли;

(210) TM 2013/895

дезинфекциони
средства;
препарати
за
уништување штетници; фунгициди, хербициди,

(220) 19/09/2013
(442) 31/10/2014

(731) Јасмин Фидоски

хируршки, медицински, забарски и ветеринарни
апарати и инструменти, вештачки екстремитети,

ул.„Сава Ковачевиќ" 47/2-39, 1000 Скопје, MK

очи и заби; ортопедски производи; хируршки

(540)

материјали за шиење
(210) TM 2013/897

(220) 20/09/2013
(442) 31/10/2014

(591) црвена, жолта, сина, бела
(551) индивидуална
(510, 511)

Трговски марки

(300) 11682218 22/03/2013 EM
(731) Nu Mark LLC, a limited liability company of
Virginia
6601 West Broad Street, Richmond, VA 23230,
US
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(740) Друштво за застапување од областа на

уреди

индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ

производи и замена за тутун

за

вапоризација

на

тутун,

тутунски

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

кл. 34
тутунски производи; фабрикуван и
нефабрикуван тутун; артикли за пушачи; тутун,

(540)

особено тутун за пушење, тутун што не се пуши,
и тутун за џвакање; тутунски производи, особено
пури, цигари и цигарилоси; тутунски производи,
особено, никотински дискови за употреба во уста
добиени од тутун; лулиња; снус; замена за тутун,
ниту едно не е за медицинска или куративна
намена; производи за замена на тутун, особено
пури и цигари што содржат замена за тутун, ниту
едно не е за медицинска или куративна намена;
електрични
цигари,
електронски
цигари,
електрични пури, електронски пури, електрични
цигарилоси, електронски цигарилоси, електрични
лулиња, и електронски лулиња; течности,
ампули и кертриџи за електрични цигари,

(591) црна, бела и сива

електронски
цигари,
електронски
пури,
електронски цигарилоси,и електронски лулиња;

(551) индивидуална
(510, 511)

резервна течност за употреба во електронски
цигари и електронска опрема за пушење;

кл. 9 батерии за електрични цигари, електронски
цигари, електрични пури, електронски пури,

резервен кертриџ за употреба во електронски

електрични цигарилоси, електронски цигарилоси,

цигари и електронска опрема за пушење;
атомизери и картомизери за употреба во

електрични лулиња, електронски лулиња, и
уреди за вапоризација на тутун, тутунски

електронски цигари и електронска опрема за
пушење; уред за вапоризација на тутун, тутунски

производи и замена за тутун; акумулатори за
електрични
цигари,
електронски
цигари,

производи и замена за тутун; делови,
компоненти за електронски цигари и електронска

електрични пури, електронски пури, електрични
цигарилоси, електронски цигарилоси, електрични

опрема за пушење, и уреди за вапоризација на

лулиња, и електронски лулиња, и уреди за

тутун, тутунски производи и замена за тутун;
кутии и контејнери за носење специјално

вапоризација на тутун, тутунски производи и
замена за тутун; полначи за батерии, полначи,

адаптирани за
погореспоменатите

адаптери за автомобил, и кабли за електрични
цигари, електронски цигари, електрични пури,

специјално адаптирани за погореспоменатите
производи; делови и резервни делови за

електронски

цигарилоси,

погореспоменатите производи; електронски и

електронски цигарилоси, електрични лулиња, и
електронски лулиња, и уреди за вапоризација на

електрични делови за употреба на електрични
цигари, електронски цигари, електрични пури,

тутун, тутунски производи и замена за тутун;
електронски и електрични компоненти за

електронски пури, електрични цигарилоси,
електронски цигарилоси, електрични лулиња, и

употреба со електрични цигари, електронски
цигари, електрични пури, електронски пури,

електронски лулиња, и уреди за вапоризација на
тутун, тутунски производи и замена за тутун

пури,

електрични

производи;

штандови

електрични цигарилоси, електронски цигарилоси,
електрични лулиња, и електронски лулиња, и

(210) TM 2013/898

(220) 20/09/2013
(442) 31/10/2014

(300) 11682201 22/03/2013 EM
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(731) Nu Mark LLC, a limited liability company of

уреди

Virginia

производи и замена за тутун

за

вапоризација

на

тутун,

тутунски

6601 West Broad Street, Richmond, VA 23230,
US

кл. 34
тутунски производи; фабрикуван и
нефабрикуван тутун; артикли за пушачи; тутун,

(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ

особено тутун за пушење, тутун што не се пуши,
и тутун за џвакање; тутунски производи, особено

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

пури, цигари и цигарилоси; тутунски производи,
особено, никотински дискови за употреба во уста

(540)

добиени од тутун; лулиња; снус; замена за тутун,
ниту едно не е за медицинска или куративна
намена; производи за замена на тутун, особено
пури и цигари што содржат замена за тутун, ниту
едно не е за медицинска или куративна намена;
електрични
цигари,
електронски
цигари,
електрични пури, електронски пури, електрични
цигарилоси, електронски цигарилоси, електрични
лулиња, и електронски лулиња; течности,
ампули и кертриџи за електрични цигари,
електронски
цигари,
електронски
пури,
електронски цигарилоси,и електронски лулиња;

(591) црна, бела и сива

резервна течност за употреба во електронски
цигари и електронска опрема за пушење;

(551) индивидуална
(510, 511)

резервен кертриџ за употреба во електронски

кл. 9 батерии за електрични цигари, електронски

цигари и електронска опрема за пушење;
атомизери и картомизери за употреба во

цигари, електрични пури, електронски пури,
електрични цигарилоси, електронски цигарилоси,

електронски цигари и електронска опрема за
пушење; уред за вапоризација на тутун, тутунски

електрични лулиња, електронски лулиња, и
уреди за вапоризација на тутун, тутунски

производи и замена за тутун; делови,
компоненти за електронски цигари и електронска

производи и замена за тутун; акумулатори за
електрични
цигари,
електронски
цигари,

опрема за пушење, и уреди за вапоризација на

електрични пури, електронски пури, електрични

тутун, тутунски производи и замена за тутун;
кутии и контејнери за носење специјално

цигарилоси, електронски цигарилоси, електрични
лулиња, и електронски лулиња, и уреди за

адаптирани за
погореспоменатите

вапоризација на тутун, тутунски производи и
замена за тутун; полначи за батерии, полначи,

специјално адаптирани за погореспоменатите
производи; делови и резервни делови за

адаптери за автомобил, и кабли за електрични
цигари, електронски цигари, електрични пури,

погореспоменатите производи; електронски и

производи;

штандови

цигарилоси,

електрични делови за употреба на електрични
цигари, електронски цигари, електрични пури,

електронски цигарилоси, електрични лулиња, и
електронски лулиња, и уреди за вапоризација на

електронски пури, електрични цигарилоси,
електронски цигарилоси, електрични лулиња, и

тутун, тутунски производи и замена за тутун;
електронски и електрични компоненти за

електронски лулиња, и уреди за вапоризација на
тутун, тутунски производи и замена за тутун

употреба со електрични цигари, електронски
цигари, електрични пури, електронски пури,

(210) TM 2013/901

електронски

пури,

електрични

електрични цигарилоси, електронски цигарилоси,

(220) 23/09/2013
(442) 31/10/2014

електрични лулиња, и електронски лулиња, и

Трговски марки

141 | С т р а н а

Гласник 21/4 октомври 2014, Скопје

(731) Друштво за посредување, трговија и
услуги ПЛАТИ БРЗО ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје
ул.Коле Неделковски бр.12А, Скопје, MK
(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ДЕ ЛЕГЕ СКОПјЕ
бул. Кочо Рацин бр.14-6/6, 1000, Скопје
(540)

PAY BOX
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35

огласување, водење на работење,

управување со работи, канцелариски работи
кл. 36
осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи поврзани за недвижен
имот

PAY STOP
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 38 телекомуникации

кл. 35

(210) TM 2013/905

огласување, водење на работење,

(220) 23/09/2013

управување со работи, канцелариски работи
кл. 36
осигурување, финансиски работи,

(442) 31/10/2014
(731) Кошаркарски клуб ФЕНИКС 2010 Скопје

монетарни работи, работи поврзани за недвижен
имот

Бул.АСНОМ бр.14/2/-17, 1000 Скопје, MK

кл. 38 телекомуникации

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(210) TM 2013/903

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(220) 23/09/2013

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за посредување, трговија и
услуги ПЛАТИ БРЗО ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје
ул.Коле Неделковски бр.12А, Скопје, MK
(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ДЕ ЛЕГЕ СКОПјЕ
бул. Кочо Рацин бр.14-6/6, 1000, Скопје
(540)

INSTAPAY

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

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35
огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35

огласување; водење на работење;

кл. 36
осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи поврзани за недвижен

управување со работи; канцелариски работи
кл. 41
образовни услуги; подготвување на

имот

наставата;
активности

кл. 38 телекомуникации
(210) TM 2013/904

(220) 23/09/2013

забава;

спортски

(210) TM 2013/909

и

културни

(220) 24/09/2013

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за посредување, трговија и
услуги ПЛАТИ БРЗО ДООЕЛ увоз-извоз

(442) 31/10/2014
(731) BELUPO lijekovi i kozmetika d.d.
Danica 5, 48 000 Koprivnica, HR

Скопје
ул.Коле Неделковски бр.12А, Скопје, MK

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ДЕ ЛЕГЕ СКОПјЕ

(540)

бул. Кочо Рацин бр.14-6/6, 1000, Скопје
(540)
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(551) индивидуална
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(210) TM 2013/914

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
(210) TM 2013/911

(220) 25/09/2013

(220) 26/09/2013
(442) 31/10/2014

(731) NOVO NORDISK A/S
Novo Alle 2880 Bagsvaerd, DK

(731) COLOMBINA S.A.

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

La Paila, Zarzal, Valle, CO

(540)

(442) 31/10/2014

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
(540)

РИЗОДЕГ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за лекување на
дијабетес
(210) TM 2013/915

(220) 26/09/2013
(442) 31/10/2014

(731) NOVO NORDISK A/S
Novo Alle 2880 Bagsvaerd, DK

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

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ

(510, 511)
кл. 30 слатки; кекси; колачи; сосови
(210) TM 2013/912

(220) 25/09/2013

(442) 31/10/2014
(731) Colgate-Palmolive Company
300 Park Avenue, New York, NY 10022, US
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
(540)

ФЛЕКСТАЧ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати
кл. 10
медицински апарати и инструменти,
имено, вбризгувачи за медицински намени

(540)

COLGATE FAMILY ACTION
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 паста за заби
(210) TM 2013/913

(210) TM 2013/916

(220) 26/09/2013

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за производство и трговија на
големо и мало СТЕЛ ИМПЕКС ДООЕЛ увозизвоз Штип
ул.Скоевска бр.1, 2000 Штип, MK

(220) 26/09/2013

(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВКСА ГРОЗДАНОВСКА

(442) 31/10/2014

бул. Св. Клиемт Охридски бр.63а-8, 1000, Скопје
(540)

(731) NOVO NORDISK A/S
Novo Alle 2880 Bagsvaerd, DK
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
(540)

ТРЕСИБА
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за лекување на
дијабетес

Трговски марки
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(591) виолетова, бела, кафеава, зелена, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 производи од тесто и слатки
(210) TM 2013/917

(220) 26/09/2013
(442) 31/10/2014

(731) Стојанче Бојков
ул.Кленоец бр.77/1-4, 1000 Скопје, MK
(540)

JACK DANIEL
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци;
привремено сместување
(210) TM 2013/918

алкохолни

напитоци,

вклучително

дестилирани алкохоли

(220) 26/09/2013

(442) 31/10/2014
(731) Jack Daniel's Properties, Inc.
4040 Civic Center Drive, Suite 528 San Rafael,
California 94903, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје

(210) TM 2013/936

(220) 30/09/2013

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за забавни рекреативни
дејности ФРИГГ ДООЕЛ Скопје
ул.Наум Наумовски - Борче бр.87 Скопје Центар, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(540)

JACK DANIEL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33
алкохолни
дестилирани алкохоли
(210) TM 2013/919

напитоци,

вклучително

(220) 26/09/2013

(442) 31/10/2014
(731) Jack Daniel's Properties, Inc.
4040 Civic Center Drive, Suite 528 San Rafael,
California 94903, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

(591) темно сина, портокалова, розова, светло
зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 28 игри и играчки
кл. 41 забава, забава со помош на радио, забави
(известување за забави), забави (планирање
забави), планирање забави, разонода [забава],
рекреација (известување за рекреација), услови
за

рекреирање

(обезбедување

услови

рекреирање)
(210) TM 2013/937

(220) 02/10/2013
(442) 31/10/2014
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(731) Друштво за угостителство,

PIAZZALE CADUTI DEL LAVORO, 200 47522

производство, трговија и услуги К2 увоз-

CESENA (FC), IT

извоз ДОО Битола and Трговско, услужно и
производно друштво Зоран ПРО-ТЕК увоз-

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

извоз Битола ДООЕЛ
ул.Тошо Даскало бр.28/10, 7000 Битола, MK

(540)

and ул.Тошо Даскало бр.28/10, 7000 Битола,
MK
(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПјЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
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 2013/939

(442) 31/10/2014

(591) виолетова, сина, бела

(731) JINGOLD S.P.A.
PIAZZALE CADUTI DEL LAVORO, 200 47522

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 облека, обувки, капи, бебешки пелени од
текстил, бебешки гаќички-пелени, бебешки
комплети (облека)
кл. 28 игри и играчки, предмети за гимнастика и
спорт што не се опфатени со другите класи,
топки за игри, коцки (играчки), кукли, креветчиња
за кукли, облека за кукли
кл. 35
канцелариски работи, рекламирање,
продажба на големо и продажба на мало на:
облека,

обувки,

капи,

(220) 02/10/2013

бебешки

пелени

од

текстил, бебешки гаќички-пелени, бебешки
компети (облека), игри и играчки, предмети за

CESENA (FC), IT
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

JINGOLD
(551) индивидуална
(510, 511)
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

гимнастика и спорт што не се опфатени со
другите класи, топки за игри, коцки (играчки),

(210) TM 2013/942

кукли, креветчиња за кукли, облека за кукли,
детски кадички, детски колички, детски колички

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за производство, трговија и

(покривки за детски колички), детски креветчиња,
детски столчиња со масичка за јадење, детски
сликовници
(210) TM 2013/938

(220) 02/10/2013
(442) 31/10/2014

(731) JINGOLD S.P.A.

Трговски марки

(220) 03/10/2013

софтверски услуги ДАРИУС МАК ДООЕЛ
Скопје
ул.Наум Наумовски - Борче бр.87, Скопје Центар, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)
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посредување во трговијата со недвижен имот,
станарина (наплата на станарината), финансиски
проценки/осигурувања, банкарски промет, имот
(210) TM 2013/947

(220) 04/10/2013
(442) 31/10/2014

(591) бела, црвена, црна, сива, светло сива
(551) индивидуална
(510, 511)

(731) James Goddard-Watts
Boundary Way, Lufton Trading Estate, Yeovil,

кл. 35

Somerset BA22 8HZ, United Kingdom, GB

водење на работењето; управување со

работата; канцелариски работи
кл. 36 финансиски работи; монетарни работи;

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

наплаќање на сметки, посредување за кредити
кл. 42
изработка и развој на компјутерски

(540)

софтвер, електронско купување
(210) TM 2013/945

(220) 04/10/2013
(442) 31/10/2014

(731) Оливер Димитровски

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 обични метали и нивните легури; метални

ул.Скупи 6 31/1, 1000 Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

градежни
материјали;
метални
преносни
конструкции; метални материјали за железнички

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

шини; неелектрични кабли и жици од обичен
метал; железарија, мали метални предмети;
метални цевки; каси; производи од обичен метал
што не се вклучени во другите класи; руди;
обични неелвгстрични кабли и жици; завртки со
отвор на главата, кутии за алати од метал,
апарати за за прицврстување на делови од дрво
(менгеме),
завртки
(вклучувајќи
самопродупчувачки, само-каптажа, навојни, и дрвени

(591) црна, зелена, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 работи поврзани со недвижен имот;
агенции за внесување на побарувачката,
вложување средства, заем врз основа на залог,
закуп на недвижен имот, згради (управување со
стамбени згради), резиденцијални
(управување
со
резиденцијални

објекти
објекти)

изнајмување каде што закупецот станува
сопственик на предметот на закупот/лизингот,
изнајмување
резиденцијални

станови,
објекти,

изнајмување
изнајмување

земјоделска сопственост, изнајмување деловен
простор, недвижен имот (агенции за недвижен
имот), недвижен имот (проценка на недвижен
имот), недвижен имот (управување со недвижен
имот), исплаќање на рати, посредување,
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завртки);

делови,

опрема

и

додатоци

за

гореспомените стоки
кл. 7 машини и машински алати; мотори и
погонски машини (освен за копнени возила);
машински елементи за спојување и пренос
(освен за копнени возила); земјоделски направи
(кои не се рачни); погонски алатки; клучеви за
одвртување (вклучувајќи нарезни, со спојница, со
чепови и торзиони одвртувачи); прибор за
спојување, спојни матични клучеви, спојни
клучеви одвртувачи, спојници, спојни навојни
клучеви со отвор, железа за лемење (вклучувајќи
на гас, температурно контролиран гас и/или
електричен), лопати, ножеви, сечила за нож,
пили, рачни пили, електрични пили на рачен
погон, алати за прицврстување, менгемиња,
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матични клучеви; сврдли за дупчење; делови,

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

опрема и додатоци за гореспомените стоки

спортска опрема, камп опрема, патики/обувки и

кл. 8 рачни алати и направи (рачно-управувани);
прибор за јадење; странични рачки; сечила;

предмети од кожа, рачни торби, новчаници,
облека, часовници, текстил, електрични апарати,

клучеви за одвртување (вклучувајќи нарезни, со
спојница, со чепови и торзиони одвртувачи);

кондиторски производи, средства за хигиена,
метална стока

прибор за спојување, спојни матични клучеви,
спојни клучеви одвртувачи, спојници, спојни

(210) TM 2013/953

навојни клучеви со отвор, рачни спојни клучеви,
клешти, ашови, лопати, секири, ножеви, вилушки
(рачени алати), торби за алат (за полнење),

(220) 08/10/2013

(442) 31/10/2014
(731) MasterCard International Incorporated
2000 Purchase Street, Purchase, New York

пили, алати за прицврстување, менгемиња,
матични клучеви; сврдли за дупчење; делови,

10577, US

опрема и додатоци за гореспомените стоки
кл. 9 геодетски, оптички, за вагање, мерни,

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

сигнални,

за

проверување

(супервизија),

за

спасување на живот и за обука апарати и
инструменти; апарати и инструменти за
проведување, префрлување, трансформирање,
акумулирање, контрола и регулирање на
електрицитет; апарати за пригушување на оган;
електрични штекери, електрично железо за
лемење,

појаси

за

спасување,

нивелатори,

либели; делови и опрема за горенаведените
производи
(210) TM 2013/951

(220) 07/10/2013

(442) 31/10/2014
(731) друштво за производство, трговија и
услуги ГЕРМАН ПХ ДОО Скопје
ул.Ленинова бр.53, Скопје, MK
(540)

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

WORLD MASTERCARD
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 финансиски услуги, имено банкарство,
услуги за кредитни картички, услуги за дебитни
картички, услуги за наплатни картички, услуги за
при-пејд картички понудени преку картички со
наснимена вредност, електронски кредитни и
дебитни трансакции, услуги за плаќање и
презентација на сметки, исплата на готовина,
верификакција на чекови, уновчување на чекови,
услуги за машини со автоматско одговарање и
пристап до депозит, услуги за авторизација и
срамнување
на
трансакции,
помирување
трансакции,
срамнување

управување
со
на
консолидирани

готовина,
парични

средства, процесирање консолидирани спорови,
информациски услуги за складирање податоци и
профили на клиенти, и сродни услуги за
префрлање, премин, срамнување/подмирување,
и преместување на парични средства од областа
на платежни картички, услуги за процесирање
електронски плаќања, услуги за автентикација и
верификација на платежни трансакции, услуги за
вредносна
размена,
електронски
готовински

(591) зелена, бела, темно сива
(551) индивидуална
(510, 511)

Трговски марки

имено,
безбедни
трансакции
и

електронски готовински преноси, преку јавна
компјутерска
мрежа
за
олеснување
со
електронско тргување, електронски трансфер на
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информации, имено податоци и извештаи за
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кредитни и дебитни картички, управување со

патнички ваучери; услуги за автентикација на

финансиски

плаќачот;

досиеа,

услуги

за

електронски

верификација

на

финансиски

трансфер на парични средства и размена на
валути, услуги за управување со финансиска

информации; одржување на финансиски досиеа;
услуги за електронски трансфер на средства и

проценка и ризик за други од областа на
потрошивачки
кредит;
распостранување

размена на валути; услуги за плаќање од
оддалечено место; услуги за електронски

финансиски
информации
преку
глобална
компјутерска мрежа, финансиски информации

портмонеа со наснимена вредност, што
обезбедуваат електронски трансфер на средства

направени од компјутер со помош на безбедна

и валути, услуги за електронско плаќање, услуги

информациска
компјутерска
мрежа
и
советодавни услуги во врска со сите претходно

за телефонски пре-пејд картички, услуги за
исплата на готовина, и услуги за авторизација и

спомнати услуги; обезбедување финансиски
услуги за поддршка на малопродажни услуги

сравнување на трансакциите;
услуги за
обезбедување задолженија и кредити со помош

обезбедени преку мобилни телекомуникациски
средства, имено, платежни услуги преку

на радио фреквентни уреди за идентификација
(транспондер);
обезбедување
услуги
за

безжични

задолженија

уреди;

обезбедување

финансиски

и

кредити

со

помош

на

услуги за поддршка на малопродажни услуги
обезбедени онлајн, преку електронски мрежи;

комуникациски и телекомуникациски уреди;
услуги за верификација на чекови; услуги за

финансиски анализи и консултации; услуги за
осигурување; финансиски работи, монетарни

издавање и исплата на средства при што сите се
однесуваат на патнички чекови и патнички

работи; финансиски услуги; банкарски и
кредитни услуги; обезбедување услуги за

ваучери; обезбедување финансиски услуги за
поддршка на малопродажните услуги кои се

кредитни картички, дебитни картички, наплатни

обезбедуваат

картички и при-пејд картички со наснимена
вредност; услуги за банкарство, плаќање,

телекомуникации, вклучително и услуги за
плаќање преку безжични уреди; процесирање

кредити, задолженија, наплата, исплата на
готовина, пристап до влогови со наснимена

кредитни и дебитни трансакции по телефонска и
телекомуникациска
врска;
обезбедување

вредност; услуги за плаќање сметки; услуги за
кредитни картички, дебитни картички, наплатни

финансиски
услуги
за
поддршка
на
малопродажните услуги кои се обезбедени он-

картички,

лајн,

пре-пејд

картички

и

картички

со

преку

преку

мрежи

средства

или

други

мобилни

електронски

наснимена вредност; услуги за верификација на
чекови и уновчување на чекови; услуги за

средства
со
дигитализирани

машини
со
автоматско
одговарање;
процесирање финансиски трансакции како он-

вредносна размена, имено, безбедна размена на
вредности, вклучително и електронска готовина,

лајн преку компјутерска датотека или преку
телекомуникации тaка и на самото место на

преку компјутерски мрежи достапни преку
паметни картички; услуги за плаќање сметки кои

продажба; услуги за процесирање финансиски

се

трансакции што ги вршат носители на картички
преку машини за автоматско одговарање;

банкарство;
финансиски
услуги
кои
се
обезбедуваат преку телефон и со помош на

обезбедување податоци за салдо, влогови и
повлекувања
на
парични
средства
кон

глобална компјутерска мрежа или интернет;
обезбедување финансиски услуги со помош на

носителите на картичките преку машини за
автоматско одговарање; услуги за финансиско

глобална компјутерска мрежа или интернет;
услуги за недвижнини; услуги за недвижен имот;

срамнување и финансиска авторизација во врска

проценка на недвижен имот; управување со

со процесирањето на финансиски платежни
трансакции; услуги за патничко осигурување;

инвестиции за недвижен имот; инвестициски
услуги за недвижен имот; услуги за осигурување

издавање и откупување на патнички чекови и

на недвижен имот; осигурување за сопственици
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на

се

недвижен имот; финансирање на хипотеки и

однесуваат на имот; финансирање за недвижен

имот;

услуги

за

осигурување

кои

претворање на имот во ликвидни средства;

имот;
посредување
за
недвижен
имот;
проценување недвижен имот; услуги на агенции

советодавни услуги што се однесуваат на
решенија за плаќања, банкарство, кредитни

за недвижен имот; вреднување недвижен имот;
администрација
со
недвижен
имот;

картички, дебитни картички, платежни картички и
услуги за машини со автоматско одговарање

администрација со финансиски работи кои се
однесуваат на недвижен имот; обезбедување

(210) TM 2013/954

заеми за недвижен имот; финансиски услуги кои
се однесуваат на развој на недвижен имот;
услуги за финансиско посредување за недвижен

(220) 08/10/2013

(442) 31/10/2014
(731) THE GILLETTE COMPANY
One Gillette Park, Boston, Massachusetts 02127,

имот; финансиски услуги кои се однесуваат на
недвижен имот и згради; финансиски услуги за

US

купување
недвижен
имот;
организирање
договори за заеми со гаранции за недвижен

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

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

имот; организирање заедничка сопственост врз
недвижен имот; организирање на обезбедување
финансиски средства за купување недвижен
имот; помагање во стекнување на и интереси врз
недвижен имот; капитални инвестиции во
недвижен имот; услуги за инвестиции во
комерцијална сопственост; финансиски услуги
кои се однесуваат на стекнување на имот;
финансиски услуги кои се однесуваат на
продажба на имот; финансиско вреднување на
слободен имот; финансиско вреднување на имот
кој е под закуп; организирање лизинг на
недвижен имот; организирање закуп на недвижен
имот; лизинг на сопственост; лизинг на недвижен
имот; лизинг на слободен имот; услуги за
раководење со имот кои се однесуваат на
трансакции со недвижен имот; вреднување на
имот; менаџмент со досиеја за сопствености;
менаџмент со сопствености; советодавни услуги
кои се однесуваат на сопственост врз недвижен
имот; советодавни услуги кои се однесуваат на

SWIRL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 8 бричеви и ножиња за бричеви; диспензери,
касети, држачи, и кертриџи, сите специјално
дизајнирани за и што содржат ножиња за
бричеви, делови и опрема за сите горенаведени
производи
(210) TM 2013/955

(220) 08/10/2013
(442) 31/10/2014

(731) Arcor S.A.I.C.
Av. Fulvio Pagani 487 (2434) Arroyito,
CORDOBA, AR
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

вреднување на недвижен имот; советодавни
услуги кои се однесуваат на корпоративен
недвижен имот; услуги за компјутеризирани
информации кои се однесуваат на недвижен
имот; советодавни услуги кои се однесуваат на
недвижен имот; обезбедување информации што
се однесуваат на недвижен имот; обезбедување
информации кои се однесуваат на пазар на
имоти; услуги за истражување кои се однесуваат
на стекнување недвижен имот; услуги за
истражување кои се однесуваат на селекција на
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(591) црна и бела

(210) TM 2013/964

(551) индивидуална

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за производство, трговија и
услуги ЧОКОМИЛ увоз-извоз ДОО Ресен

(510, 511)
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,

(220) 14/10/2013

саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, производи од тесто и слатки,

ул.29-ти Ноември б.б., Ресен, MK

сладолед; мед, меласа; квасец, прашока за
печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии);

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

мирудии; мраз
(210) TM 2013/956

(220) 08/10/2013
(442) 31/10/2014

(731) Стојчевски Томислав
ул.Народни Херои бр.21, 7000 Битола, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(591) бела, жолта, црвена, сина, зелена, кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 чоколадо, млечно чоколадо со ориз,
производи од какао и чоколадо

(540)
(210) TM 2013/965

(220) 14/10/2013
(442) 31/10/2014

(731) МЏ РОБИН ДОО
ул.„Ленинградска" бр.6, 1230 Гостивар, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
(591) жолта, црвена, бела, кафена, зелена, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30
ориз

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

чоколадо, млечно чоколадо со крцкав

(210) TM 2013/957

(220) 09/10/2013

(442) 31/10/2014
(731) Abbott Medical Optics Inc., a Delaware
corporation
1700 E. St. Andrrew Place, Santa Ana, California
92705, US
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(591) бела, црвена, сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 пуканки, флипсови, крцкави производи од
житарици како ужинки (snack) храна

BLINK CONTACTS
(551) индивидуална

(210) TM 2013/966

(510, 511)
кл. 5 офталмолошки препарати имено раствори

(442) 31/10/2014
(731) BINBIT MEXICO S.A. DE C.V.
Rio de la Plata 300 Oriente, Colonia del Valle San

за подмачкување и повторно навлажнување

(220) 10/10/2013

Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon CP 66220 , MX
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(740) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ

(510, 511)

Ул. ‘'Илинденска’' 2/ 13, 1400, Велес

кл. 16

(540)

изданија, печатарски производи, публикации,
брошури, фотографии, известувања, книги,

BINBIT

нацрти, хартија, картон и производите од нив
што не се опфатени со другите класи, печатени

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 38 услуги во мобилна телефонија
(210) TM 2013/970

весници, (дневни весници), печатени

(220) 15/10/2013

(442) 31/10/2014
(731) BELUPO lijekovi i kozmetika d.d.
Danica 5, 48 000 Koprivnica, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

BELMIRAN SAN

работи, книговезнички материјал, канцелариски
материјал, 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, односи со јавноста;
медиумска презентација; бизнис информации,
демонстрација на производи,
комуникација (презентација на
услуги

од

областа

на

модата

медиуми за
производи и
и

модните

(551) индивидуална

додатоци,
козметика,
на
медиуми
за
комуникација) за малопродажни цели; спојување

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

за доброто на другите, на различни стоки (мода,
козметика), овозможувајќи им на корисниците

(210) TM 2013/971

полесно да ги видат и купат тие стоки; маркетинг
услуги, изложби (организирање на изложби) во

(220) 15/10/2013

(442) 31/10/2014
(731) BELUPO lijekovi i kozmetika d.d.
Danica 5, 48 000 Koprivnica, HR

комерцијални и рекламни цели, изнајмување

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

јавно
мислење
(испитување
на
јавното
мислење), манекени (манекенски услуги) во

(540)

рекламни промовирачки цели на продажбата, online рекламирање по пат на компјутерска мрежа

NIBEL

време за рекламирање преку медиумите,
изнајмување рекламен простор, информации,

(551) индивидуална

односи

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

промоција, промовирање на продажбата за трети
лица,
објавување
рекламни
текстови,

(210) TM 2013/975

организирање трговски саеми за комерцијални
или рекламни цели, ширење на рекламни огласи

(220) 16/10/2013

со

јавност,

претплата

на

весници,

(731) Апостолска Марина

и рекламен материјал (трактати, проспекти,
печатени материјали, примероци), објавување

ул.Коце Металец бр.54, 1000 Скопје, MK

рекламни

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

организирање дејности
организирање дејности

(540)

кл. 41 услуги; обука; забава, спортски и културни
активности;
електронско
издаваштво.

(442) 31/10/2014

текстови,

обработка
и

на

текстови,

советување

за

информации за образовни и забавни настани,
он-лајн публикување електронски книги и
списанија, обезбедување на електронски он-лајн
публикации што не може да се даунлодираат,
објавување текстови, со исклучок на рекламни
(551) индивидуална

Трговски марки

текстови, јорганизирање избори на убавици,
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организирање и водење концерти, организирање

ул.808, бр.8, 1000 Скопје, MK

саеми, организирање натпревари, позирање за

(740)

уметници како модели, забава, известување за
забави, планирање забави, ноќни клубови,

(540)

организирање
и
водење
работилници,
организирање и водење семинари, симпозиуми,
спортски натпревари, организирање исложби за
културни или образовни цели, презентација на
дела од визуелна уметност или литература пред
јавноста за забавни или образовни цели,
изложби (организирање изложби за културни или
образовни цели), пишување текстови што не се
рекламни,
преведување,
публикации
и
дистрибуција на печатени медиуми и снимки,
разонода, текстови (пушување текстови) што не
се рекламни текстови, продавање на билети,
услуги на репортери, фотографија, фотографски
репортажи, шоу програми
(210) TM 2013/976

(591) кафејава, портокалова, бордо, зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе, брашно и производи од
жито, леб, производи од тесто и слатки,

(220) 16/10/2013

сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за

(442) 31/10/2014
(731) УКИМ „Св.Кирил и Методиј" Скопје

печење, сол, сенф, оцет, сосови (како додатоци),
зачини, лед

Факултет за информатички науки и
компјутерско инженерство
Бул.Руѓер Бошковиќ бр.16, 1000 Скопје, MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје

(210) TM 2013/984

(220) 17/10/2013

(442) 31/10/2014
(731) А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и
бонбони
ул.808, бр.8, 1000 Скопје, MK
(540)

(540)

ФИНКИ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 печатени образовни материјали
кл. 41 образовни услуги, подготвување настава,
забава, спортски и културни активности
кл. 42 научни и технолошки услуги, истражување
и планирање што се однесуваат на истите,
услуги за индустриска анализа и истражувања ,
проектирање и развој на компјутерски хардвер и
софтвер, правни услуги
(210) TM 2013/978

(220) 17/10/2013

(442) 31/10/2014
(731) А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и
бонбони
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(591) златна, црвена, зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе, брашно и производи од
жито, леб, производи од тесто и слатки,
сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за
печење, сол, сенф, оцет, сосови (како додатоци),
зачини, лед

Трговски марки
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(731) HONDA MOTOR CO., LTD.
(210) TM 2013/986

(220) 17/10/2013

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo

(442) 31/10/2014
(731) Фармацевтска, хемиска, козметичка

107-8556, JP

индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје
бул. "Александар Македонски" бр. 12 Скопје,

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

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

MK
(540)

(591) зелена, бела
(551) индивидуална

(551) индивидуална
(510, 511)

(510, 511)
кл. 3 балсам против целулит
(210) TM 2013/987

кл. 12 моторцикли и делови и опрема за истите

(220) 17/10/2013

(442) 31/10/2014
(731) Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје
бул. "Александар Македонски" бр. 12 Скопје,
MK

(210) TM 2013/991

(220) 21/10/2013

(442) 31/10/2014
(731) ДЗППСУ „ЕРЕН-ТРЕЈД" ДООЕЛ експортимпорт Скопје
ул.Афуз Пашина бр.25, 1000 Скопје, MK
(540)

SUGAR LAND

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30

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

саго, замена за кафе; брашно и производи од
жито, леб, производи од тесто и слатки,
сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за
печење; сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии);
мирудии; мраз
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. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски работи;

(591) циклама, бела
(551) индивидуална
(510, 511)

услуги при продажба на мало и големо

кл. 3 балсам против целулит

(210) TM 2013/992

(220) 21/10/2013
(442) 31/10/2014

(210) TM 2013/988

(220) 17/10/2013

(731) Ангелко Ангелески

(442) 31/10/2014

Трговски марки
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бул.Видое Смилевски Бато бр.55/26, Скопје,

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

MK

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

(540)

(540)

ALDI
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 малопродажба во врска co земјоделски
производи, градинарски производи, шумарски
производи, прехрамбени производи, препарати
за перење, препарати за читење, артикли
наменети за чистење, средства за дезинфекција,
козметика, санитарни артикли, медикаменти што
се издаваат без рецепт, додатоци за храна,
огномети, електрични апарати и додатоци,
електронски апарати и додатоци за истите,
(591) кафеава, црна, сина, бела, бледо жолта
(551) индивидуална

компјутери и компјутерски додатоци, компакт
дискови, компјутерски хардвер и софтвер,
светлосни уреди, алати, градинарски апарати и

(510, 511)
кл. 33 алкохолни пијалоци-ракија

додатоци за истите, велосипеди и додатоци за
истите, додатоци за автомобили, саати,

(210) TM 2013/993

часовници и накит, канцелариски материјал и
канцелариски реквизити, книги и други печатени

(220) 21/10/2013

(442) 31/10/2014
(731) P.T. SELAMAT SEMPURNA, TBK
JL.Kapuk Kamal Raya No. 88, Kel. Kamal Muara,

работи, мебел и друга покуќнина, мебел за
градина, кујнски прибор за домаќинство и

Kec. Penjaringan, Jakarta Utara 14470, ID

покривки за кревет, вклучително перници,
постелнина, текстил за домаќинство, облека,

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

додатоци за истиот, производи за домаќинство,

капи, чевли, производи од кожа, спортска
опрема, играчки, лежерни артикли, прехрамбени

(540)

производи за животни, растенија, производи од
тутун; онлајн малопродажба во врска со
земјоделски производи, градинарски производи,
шумарски производи, прехрамбени производи,
препарати за перење, препарати за читење,

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7 филтрирачки систем за течка опрема и
индустрија

вклучително

филтри

за

масло,

воздух, гориво и хидраулика
кл. 12
филтрирачки систем за автомобили
вклучително филтри за масло, воздух, гориво и
хидраулика
(210) TM 2013/994

(220) 21/10/2013
(442) 31/10/2014

(731) ALDI GmbH & Co. KG
Burgstr. 37, D-45476 Mulheim an der Ruhr, DE

154 | С т р а н а

артикли наменети за чистење, средства за
дезинфекција, козметика, санитарни артикли,
медикаменти што се издаваат без рецепт,
додатоци за храна, огномети, електрични
апарати и додатоци, електронски апарати и
додатоци за истите, компјутери и компјутерски
додатоци,
компакт
дискови,
компјутерски
хардвер и софтвер, светлосни уреди, алати,
градинарски апарати и додатоци за истите,
велосипеди и додатоци за истите, додатоци за
автомобили,
саати,
часовници
и
накит,
канцелариски

материјал

и

канцелариски

Трговски марки
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реквизити, книги и други печатени работи, мебел

кожа,

и друга покуќнина, мебел за градина, кујнски

артикли, прехрамбени производи за животни,

прибор за домаќинство и додатоци за истиот,
производи за домаќинство, покривки за кревет,

растенија, производи од тутун; асистирање во
трговско
и
индустриско
управување;

вклучително перници, постелнина, текстил за
домаќинство, облека, капи, чевли, производи од

обезбедување услуги за други
производи и услуги за други бизниси]

кожа, спортска опрема, играчки, лежерни
артикли, прехрамбени производи за животни,

(210) TM 2013/995

растенија,

производи

од

тутун;

спортска

опрема,

играчки,

лежерни

[купување

(220) 21/10/2013

раководење

(442) 31/10/2014

супермаркети, малопродажни аутлет продавници
и малопродажни дисконт аутлет продавници;

(731) ALDI GmbH & Co. KG
Burgstr. 37, D-45476 Mulheim an der Ruhr, DE

рекламирање; рекламирање на интернет, за
други; обезбедување информации на интернет,

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

имено
информации
за
производите
за
потрошувачите, советодавни информации за

(540)

потрошувачите и информации за кориснички
услуги; подготвување на трговски транскации за
трети
лица,
исто
така
на
интернет;
обезбедување
на
договори
за
мобилна
телефонија за други; водење на работење;
организациско планирање и надзор на развојот
на
бизнисот;
вработување
на
персонал;
консултантски услуги за бизнис организација;
услуги за големопродажба во врска со
земјоделски производи, градинарски производи,
шумарски производи, прехрамбени производи,
препарати за перење, препарати за читење,
артикли наменети за чистење, средства за
дезинфекција, козметика, санитарни артикли,
медикаменти што се издаваат без рецепт,
додатоци за храна, огномети, електрични
апарати и додатоци, електронски апарати и
додатоци за истите, компјутери и компјутерски
додатоци,
компакт
дискови,
компјутерски
хардвер и софтвер, светлосни уреди, алати,
градинарски апарати и додатоци за истите,
велосипеди и додатоци за истите, додатоци за
автомобили,
канцелариски

саати,
часовници
и
накит,
материјал
и
канцелариски

реквизити, книги и други печатени работи, мебел
и друга покуќнина, мебел за градина, кујнски
прибор за домаќинство и додатоци за истиот,
производи за домаќинство, покривки за кревет,
вклучително перници, постелнина, текстил за
домаќинство, облека, капи, чевли, производи од

Трговски марки

(591) сина, светло сина, темно портокалова,
жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 малопродажба во врска co земјоделски
производи, градинарски производи, шумарски
производи, прехрамбени производи, препарати
за перење, препарати за читење, артикли
наменети за чистење, средства за дезинфекција,
козметика, санитарни артикли, медикаменти што
се издаваат без рецепт, додатоци за храна,
огномети, електрични апарати и додатоци,
електронски апарати и додатоци за истите,
компјутери и компјутерски додатоци, компакт
дискови, компјутерски хардвер и софтвер,
светлосни уреди, алати, градинарски апарати и
додатоци за истите, велосипеди и додатоци за
истите,

додатоци

за

автомобили,

саати,

часовници и накит, канцелариски материјал и
канцелариски реквизити, книги и други печатени
работи, мебел и друга покуќнина, мебел за
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градина,

кујнски

прибор

за

домаќинство

и

бизнисот;

вработување

на

персонал;

додатоци за истиот, производи за домаќинство,

консултантски услуги за бизнис организација;

покривки за кревет, вклучително перници,
постелнина, текстил за домаќинство, облека,

услуги за големопродажба во врска со
земјоделски производи, градинарски производи,

капи, чевли, производи од кожа, спортска
опрема, играчки, лежерни артикли, прехрамбени

шумарски производи, прехрамбени производи,
препарати за перење, препарати за читење,

производи за животни, растенија, производи од
тутун; онлајн малопродажба во врска со

артикли наменети за чистење, средства за
дезинфекција, козметика, санитарни артикли,

земјоделски производи, градинарски производи,

медикаменти што се издаваат без рецепт,

шумарски производи, прехрамбени производи,
препарати за перење, препарати за читење,

додатоци за храна, огномети, електрични
апарати и додатоци, електронски апарати и

артикли наменети за чистење, средства за
дезинфекција, козметика, санитарни артикли,

додатоци за истите, компјутери и компјутерски
додатоци,
компакт
дискови,
компјутерски

медикаменти што се издаваат без рецепт,
додатоци за храна, огномети, електрични

хардвер и софтвер, светлосни уреди, алати,
градинарски апарати и додатоци за истите,

апарати и додатоци, електронски апарати и

велосипеди и додатоци за истите, додатоци за

додатоци за истите, компјутери и компјутерски
додатоци,
компакт
дискови,
компјутерски

автомобили,
канцелариски

хардвер и софтвер, светлосни уреди, алати,
градинарски апарати и додатоци за истите,

реквизити, книги и други печатени работи, мебел
и друга покуќнина, мебел за градина, кујнски

велосипеди и додатоци за истите, додатоци за
автомобили,
саати,
часовници
и
накит,

прибор за домаќинство и додатоци за истиот,
производи за домаќинство, покривки за кревет,

канцелариски

канцелариски

вклучително перници, постелнина, текстил за

реквизити, книги и други печатени работи, мебел
и друга покуќнина, мебел за градина, кујнски

домаќинство, облека, капи, чевли, производи од
кожа, спортска опрема, играчки, лежерни

прибор за домаќинство и додатоци за истиот,
производи за домаќинство, покривки за кревет,

артикли, прехрамбени производи за животни,
растенија, производи од тутун; асистирање во

вклучително перници, постелнина, текстил за
домаќинство, облека, капи, чевли, производи од

трговско
и
обезбедување

кожа,

производи и услуги за други бизниси]

спортска

материјал

опрема,

и

играчки,

лежерни

артикли, прехрамбени производи за животни,
растенија, производи од тутун; раководење
супермаркети, малопродажни аутлет продавници
и малопродажни дисконт аутлет продавници;

саати,
часовници
и
накит,
материјал
и
канцелариски

индустриско
управување;
услуги за други [купување

(210) TM 2013/996

(220) 21/10/2013
(442) 31/10/2014

(731) МАКПРОГРЕС ДОО

рекламирање; рекламирање на интернет, за
други; обезбедување информации на интернет,

ул. Илинденска бб, 2310 Виница, MK

имено

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

информации

за

производите

за

потрошувачите, советодавни информации за
потрошувачите и информации за кориснички
услуги; подготвување на трговски транскации за
трети
лица,
исто
така
на
интернет;
обезбедување
на
договори
за
мобилна
телефонија за други; водење на работење;
организациско планирање и надзор на развојот
на
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(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
(540)

LISETZ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 вафли, наполитанки
(210) TM 2013/997

(220) 22/10/2013

(442) 31/10/2014
(731) Fashion One Television LLC,
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820 Meridian Ave., Suite 100 Miami Beach FL
33139, US
(740) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
Ул. ‘'Илинденска’' 2/ 13, 1400, Велес
(540)

FASHION ONE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 38 телевизиски преноси
кл. 41 телевизиски програми за забава
(591) портокалова, зелена, сина, сива
(210) TM 2013/998

(220) 22/10/2013
(442) 31/10/2014

(731) Пејоски Санде
бул.„Македонски Просветители" бр.14, 6000

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за третманот на
невролошки пореметувања

Охрид, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(210) TM 2013/1003

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

(442) 31/10/2014
(731) Трговско друштво за производство,
трговија, услуги и угостителство ТЕЕ 2009

(540)

QUEEN

(220) 24/10/2013

увоз-извоз Охрид
Бул.Кеј Маршал Тито бр.12, 6 000 Охрид, MK

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 кожа (козметички производи за нега на
кожата) кожа (креми за чистење на кожта),
козметички креми, креми за кожа, креми за
козметичка употреба, масти за козметичка
употреба, нега на кожа, (козметички производи

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје
(540)

за нега на кожата)
кл. 5 масти за медицинска употреба
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со:
кожа (козметички производи за нега на кожата),
кожа (креми за чистење на кожата), козметички
креми, креми за кожа, креми за козметичка
употреба, масти за козметичка употреба, нега на

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

кожз, (козметички производи за негана кожата)
масти за медицинска употреба

(510, 511)

(210) TM 2013/999

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци

(220) 24/10/2013

кл. 35
огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи

(442) 31/10/2014
(731) Biogen Idec MA Inc. (a Massachusetts

(210) TM 2013/1004

Corporation)

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за производство, трговија,

14 Cambridge Center, Cambridge,
Massachusetts 02142, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје

(220) 24/10/2013

услуги, увоз-извоз „ 2 ЕР Охрид" ДООЕЛ
ул.Ванчо Никололески бр.5-35, 6 000 Охрид,
MK

(540)

Трговски марки
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(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА

кл. 3 средства за белење и други супстации за

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ

перење,

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

триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони

(540)

за коса, препарати за нега на забите
кл. 39
транспортни услуги, пакување

препарати

за

чистење,

полирање,

и

складирање стока, организирање патувања
(210) TM 2013/1007

(220) 25/10/2013

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за транспорт, шпедиција,
(591) црна и бела

промет и услуги УНИ-ТРАНСПОРТ ДООЕЛ
Скопје, ул.Качанички пат / Индустриска бб,

(551) индивидуална
(510, 511)

Бутел, Скопје, MK

кл. 35
огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи

(540)

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци
(210) TM 2013/1005

(220) 25/10/2013

(442) 31/10/2014
(731) МАРАТОН ГРОУП дооел Скопје
Б.Ц. Палома Бјанка 4 кат, Даме Груев 16, MK
(540)

(591) сина и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други супстации за
перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса, препарати за нега на забите
кл.

39

транспортни

услуги,

пакување

и

складирање стока, организирање патувања
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35

(210) TM 2013/1008

рекламирање; изнајмување рекламен

простор
за
рекламирање;
надворешно
рекламирање; рекламирање (огласување)

(220) 25/10/2013

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за транспорт, шпедиција,
промет и услуги УНИ-ТРАНСПОРТ ДООЕЛ
Скопје

(210) TM 2013/1006

(220) 25/10/2013

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за транспорт, шпедиција,

ул.Качанички пат / Индустриска бб, Бутел,
Скопје, MK
(540)

промет и услуги УНИ-ТРАНСПОРТ ДООЕЛ
Скопје
(540)

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

(591) зелена, бела и црна
(551) индивидуална

кл. 3 средства за белење и други супстации за
перење, препарати за чистење, полирање,

(510, 511)

триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
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етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса, препарати за нега на забите
кл. 39
транспортни услуги, пакување
складирање стока, организирање патувања

(210) TM 2013/1012

(220) 25/10/2013

и

(442) 31/10/2014
(731) Мелоски Владимир
ул.Вич бр.2-32, MK

(210) TM 2013/1009

(220) 25/10/2013

(540)

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за транспорт, шпедиција,

MELOSKI CONSULTING
(551) индивидуална

промет и услуги УНИ-ТРАНСПОРТ ДООЕЛ

(510, 511)
кл. 42

Скопје ул.Качанички пат / Индустриска бб,
Бутел, Скопје, MK

научни

и

технолошки

услуги

и

истражувања и планирања кои се однесуваат на

(540)

истите; услуги за индустриски
истражувања;
проектирање
и

анализи и
развој
на

компјутерски хардвер и софтвер
(210) TM 2013/1013

(442) 31/10/2014
(731) HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska

(591) виолетова, сина, бела и портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други супстации за
перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса, препарати за нега на забите
кл. 39
транспортни услуги, пакување
складирање стока, организирање патувања

(220) 25/10/2013

industrija Vrsac
Beogradski put bb, 26300 Vrsac, RS
(740) Друштво за застапување МСА ИПМилојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

PEPTIX

и

(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2013/1010

кл. 5
фармацевтски производи на база на
активна состојка Есомепразол

(220) 25/10/2013

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за транспорт, шпедиција,

(210) TM 2013/1016

промет и услуги УНИ-ТРАНСПОРТ ДООЕЛ

(220) 28/10/2013
(442) 31/10/2014

Скопје ул.Качанички пат / Индустриска бб,
Бутел, Скопје, MK

(731) ДЕЛИГХТ доо

(540)

Даме Груев бр.28/4, 1000 Скопје, MK
(540)

(591) црвена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други супстации за
перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса, препарати за нега на забите
кл. 39
транспортни услуги, пакување
складирање стока, организирање патувања

Трговски марки
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DELIGHT
(591) сива и портокалова
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(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 11 сијалици за моторни возила

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со:
канцелариски мебел, подови, преградни зидови,

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало на
сијалици за моторни возила

дизајн и архитектура
(210) TM 2013/1019
(210) TM 2013/1017

(220) 29/10/2013
(442) 31/10/2014

(220) 30/10/2013

(442) 31/10/2014
(731) MasterCard International Incorporated

(731) Celgene Corporation

2000 Purchase Street, Purchase, New York

86 Morris Avenue, Summit, New Jersey 07901,
US

10577, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

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

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

ОТЕЗЛА
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати, имено лекови за
инхибиција на цикотин; фармацевтски препарати
кои
го
модулираат
имуниот
систем;
фармацевтски препарати за третман на
хронични воспалителни заболувања, анкилозен

(591) црвена и жолта

спондилитис, псоријаза, псоријатичен артритис и
рак

(510, 511)
кл. 9 компјутерска хардверска и софтверска

(210) TM 2013/1018

платформа за овозможување и управување со
уплати, банкарство, кредитни картички, дебитни

(220) 29/10/2013

(551) индивидуална

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за трговија, производство и
услуги ЗИМЕКС Миле увоз-извоз ДООЕЛ

картички, платежни картички, услуги за машини
со автоматско одговарање, наснимана вредност,

Битола ул.Комплекс Шехерезада бр.ламела

електронски плаќања, електронско процесирање
и пренос на податоци за платени сметки,

А/локал 2- Б, Битола, MK
(540)

електронски трансфер на парични средства,

исплата
на
готовина,
верификација
на
трансакција, распределба, авторизација и услуги
за срамнување, откривање на измама и
контрола, услуги за енкрипција и надоместок по
несреќи;

научни

апарати

и

инструменти;

магнетни носачи на податоци, дискови за
снимање; механизми за апаратите што се
активираат со монети или жетони; регистар каси;
опрема за обработка на податоци; компјутери,
компјутерски хардвер, компјутерски софтвер и
компјутерски програми; телекомуникациски и
(591) небесно сина, жолта, бела

електрични

(551) индивидуална

апарати за регистрирање, пренос и репродукција
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на

податоци

вклучително

сметководствени

машини;

звук

и

слики;

апарати

за

компјутерски терминали, компјутерски софтвер
за

употреба

во

финансиските

услуги,

регистрирање, пренос и репродукција на
податоци вклучително звук и слики; поддржувачи

банкарството и телекомуникациските индустрии;
компјутерски софтвер дизајниран да овозможи

за магнетно снимање; апарати за следење,
управување и анализа на финансиски сметки

паметните
терминали

преку
глобална
компјутерска
мрежа;
компјутерски хардвер и софтвер, особено за

вградени во телефони и други комуникациски
уреди; телекомуникациска опрема; трансакциски

развој, одржување и користење на локални и

терминали

широкоопсежни компјутерски мрежи; системи за
читање мемориски картички и системи за читање

компјутерски
прикажување

податоци во мемории, вклучително мемории на
интегрирани кола и мемории на банкарски

идентификациска и финансиска информација за
користење
во
финансиските
услуги,

картички; електронски публикации што се
превземаат; апарати за печатење вклучително

банкарството и телекомуникациските индустрии;
радио фреквентни уреди за идентификација

апарати за печатење за системи за обработка на

(транспондери);

податоци и финансиски трансакциски системи;
машини со автоматско одговарање и готовина

верификација за верифицирање автентикација
на наплатни картички, банкарски картички,

за банкарски утврдувања; уреди за кодирање и
декодирање; модеми; компјутерски хардвер и

кредитни картички, дебитни картички и платежни
картички; машини што даваат готовина;

софтвер за овозможување платежни трансакции
по електронски пат; компјутерски хардвер и

компјутерски периферни уреди и електронски
производи, имено машини за сметање, џебни

софтвер за енкрипција, енкрипциски клучеви,

уреди за планирање, персонални дигитални

дигитални сертификати, дигитални потписи,
софтвер за заштитено складирање податоци и

асистенти (PDA) и аларми
кл. 36 финансиски услуги, имено банкарство,

повраток и пренос на доверливи информации за
потрошувачите што ги користат поединци,

услуги за кредитни картички, услуги за дебитни
картички, услуги за наплатни картички, услуги за

банкарски и финансиски институции; магнетни
енкодирани картички и картички што содржат чип

при-пејд картички понудени преку картички со
наснимена вредност, електронски кредитни и

со

дебитни

интегрирано

сигурносни
енкодирани

коло

(паметни

картички);

картички да комуницираат со
и читачи; компјутерски чипови

како

место

за

продажба

софтвер
за
и складирање

апарати

трансакции,

услуги

и

пренесување,
трансакциска,

за

за

електронска

плаќање

и

енкодирани картички; картички
со
сигурносни
функции
за

презентација на сметки, исплата на готовина,
верификакција на чекови, уновчување на чекови,

автентикациски намени; картички енкодирани со
сигурносни
функции
за
идентификациски

услуги за машини со автоматско одговарање и
пристап до депозит, услуги за авторизација и

намени; картички импрегнирани со холограм;
наплатни картички, банкарски картички, кредитни

срамнување
трансакции,

на
трансакции,
помирување
управување
со
готовина,

картички,

срамнување

на

дебитни картички, чип картички,

консолидирани

парични

картички со наснимена вредност, картички за
носење
електронски
податоци,
платежни

средства, процесирање консолидирани спорови,
информациски услуги за складирање податоци и

картички и платежни картички сите енкодирани;
банкарски картички вклучително печатени

профили на клиенти, и сродни услуги за
префрлање, премин, срамнување/подмирување,

банкарски картички и банкарски картички што
користат магнетни мемории и мемории од

и преместување на парични средства од областа
на платежни картички, услуги за процесирање

интегрирани кола; читачи на картички; читачи на

електронски плаќања, услуги за автентикација и

магнетно кодирани картички,
картички со
електронски носач на податоци, електронски

верификација на платежни трансакции, услуги за
вредносна
размена,
имено,
безбедни

уреди

електронски

за

енкрипција,
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електронски готовински преноси, преку јавна

автоматско одговарање; услуги за финансиско

компјутерска

со

срамнување и финансиска авторизација во врска

електронско тргување, електронски трансфер на
парични средства, обезбедување финансиски

со процесирањето на финансиски платежни
трансакции; услуги за патничко осигурување;

информации, имено податоци и извештаи за
кредитни и дебитни картички, управување со

издавање и откупување на патнички чекови и
патнички ваучери; услуги за автентикација на

финансиски досиеа, услуги за електронски
трансфер на парични средства и размена на

плаќачот;
верификација
на
финансиски
информации; одржување на финансиски досиеа;

валути, услуги за управување со финансиска

услуги за електронски трансфер на средства и

проценка и ризик за други од областа на
потрошувачки
кредит;
распостранување

размена на валути; услуги за плаќање од
оддалечено место; услуги за електронски

финансиски
информации
преку
глобална
компјутерска мрежа, финансиски информации

портмонеа со наснимена вредност, што
обезбедуваат електронски трансфер на средства

направени од компјутер со помош на безбедна
информациска
компјутерска
мрежа
и

и валути, услуги за електронско плаќање, услуги
за телефонски пре-пејд картички, услуги за

советодавни услуги во врска со сите претходно

исплата на готовина, и услуги за авторизација и

споменати услуги; обезбедување финансиски
услуги за поддршка на малопродажни услуги

сравнување на трансакциите;
услуги за
обезбедување задолженија и кредити со помош

обезбедени преку мобилни телекомуникациски
средства, имено, платежни услуги преку

на радио фреквентни уреди за идентификација
(транспондер);
обезбедување
услуги
за

безжични уреди; обезбедување финансиски
услуги за поддршка на малопродажни услуги

задолженија
и
кредити
со
помош
на
комуникациски и телекомуникациски уреди;

обезбедени онлајн, преку електронски мрежи;

услуги за верификација на чекови; услуги за

финансиски анализи и консултации; услуги за
осигурување; финансиски работи, монетарни

издавање и исплата на средства при што сите се
однесуваат на патнички чекови и патнички

работи; финансиски услуги; банкарски и
кредитни услуги; обезбедување услуги за

ваучери; обезбедување финансиски услуги за
поддршка на малопродажните услуги кои се

кредитни картички, дебитни картички, наплатни
картички и при-пејд картички со наснимена

обезбедуваат преку средства за мобилни
телекомуникации, вклучително и услуги за

вредност;

плаќање,

плаќање преку безжични уреди; процесирање

кредити, задолженија, наплата, исплата на
готовина, пристап до влогови со наснимена

кредитни и дебитни трансакции по телефонска и
телекомуникациска
врска;
обезбедување

вредност; услуги за плаќање сметки; услуги за
кредитни картички, дебитни картички, наплатни

финансиски
услуги
за
поддршка
на
малопродажните услуги кои се обезбедени он-

картички, пре-пејд картички и картички со
наснимена вредност; услуги за верификација на

лајн, преку мрежи или други
средства
со
употреба
на

електронски
електронско

чекови и уновчување на чекови; услуги за

дигитализирани

услуги

машини
со
автоматско
одговарање;
процесирање финансиски трансакции како он-

вредносна размена, имено, безбедна размена на
вредности, вклучително и електронска готовина,

лајн преку компјутерска датотека или преку
телекомуникации тaка и на самото место на

преку компјутерски мрежи достапни преку
паметни картички; услуги за плаќање сметки кои

продажба; услуги за процесирање финансиски
трансакции што ги вршат носители на картички

се
обезбедуваат
преку
банкарство;
финансиски

преку

одговарање;

обезбедуваат преку телефон и со помош на

обезбедување податоци за салдо, влогови и
повлекувања
на
парични
средства
кон

глобална компјутерска мрежа или интернет;
обезбедување финансиски услуги со помош на

носителите на картичките преку машини за

глобална компјутерска мрежа или интернет;

мрежа

услуги

машини
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олеснување

банкарство,

автоматско

информации;

за

вебсајт;
он-лајн
услуги
кои
се
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услуги за недвижнини; услуги за недвижен имот;

се однесуваат на недвижен имот; обезбедување

проценка на недвижен имот; управување со

информации кои се однесуваат на пазар на

инвестиции за недвижен имот; инвестициски
услуги за недвижен имот; услуги за осигурување

имоти; услуги за истражување кои се однесуваат
на стекнување недвижен имот; услуги за

на недвижен имот; осигурување за сопственици
на имот; услуги за осигурување кои се

истражување кои се однесуваат на селекција на
недвижен имот; финансирање на хипотеки и

однесуваат на имот; финансирање за недвижен
имот;
посредување
за
недвижен
имот;

претворање на имот во ликвидни средства;
советодавни услуги што се однесуваат на

проценување недвижен имот; услуги на агенции

решенија за плаќања, банкарство, кредитни

за недвижен имот; вреднување недвижен имот;
администрација
со
недвижен
имот;

картички, дебитни картички, платежни картички и
услуги за машини со автоматско одговарање

администрација со финансиски работи кои се
однесуваат на недвижен имот; обезбедување

(210) TM 2013/1020

заеми за недвижен имот; финансиски услуги кои
се однесуваат на развој на недвижен имот;

(442) 31/10/2014
(731) MasterCard International Incorporated

услуги за финансиско посредување за недвижен

2000 Purchase Street, Purchase, New York

имот; финансиски услуги кои се однесуваат на
недвижен имот и згради; финансиски услуги за

10577, US

купување
недвижен
имот;
организирање
договори за заеми со гаранции за недвижен

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

(220) 30/10/2013

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

имот; организирање заедничка сопственост врз
недвижен имот; организирање на обезбедување
финансиски средства за купување недвижен
имот; помагање во стекнување на и интереси врз
недвижен имот; капитални инвестиции во
недвижен имот; услуги за инвестиции во
комерцијална сопственост; финансиски услуги
кои се однесуваат на стекнување на имот;
финансиски услуги кои се однесуваат на
продажба на имот; финансиско вреднување на
слободен имот; финансиско вреднување на имот
кој е под закуп; организирање лизинг на

(591) светло и темно сина

недвижен имот; организирање закуп на недвижен
имот; лизинг на сопственост; лизинг на недвижен

(510, 511)
кл. 9 компјутерска хардверска и софтверска

имот; лизинг на слободен имот; услуги за
раководење со имот кои се однесуваат на

платформа за овозможување и управување со
уплати, банкарство, кредитни картички, дебитни

трансакции со недвижен имот; вреднување на

картички, платежни картички, услуги за машини
со автоматско одговарање, наснимана вредност,

имот; менаџмент со досиеја за сопствености;
менаџмент со сопствености; советодавни услуги

(551) индивидуална

електронски трансфер на парични средства,

кои се однесуваат на сопственост врз недвижен
имот; советодавни услуги кои се однесуваат на

електронски плаќања, електронско процесирање
и пренос на податоци за платени сметки,

вреднување на недвижен имот; советодавни
услуги кои се однесуваат на корпоративен

исплата
на
готовина,
верификација
на
трансакција, распределба, авторизација и услуги

недвижен имот; услуги за компјутеризирани

за срамнување, откривање на измама и
контрола, услуги за енкрипција и надоместок по

информации кои се однесуваат на недвижен
имот; советодавни услуги кои се однесуваат на
недвижен имот; обезбедување информации кои

Трговски марки
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и
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снимање;

механизми за апаратите што се

банкарски

картички

вклучително

печатени

активираат со монети или жетони; регистар каси;

банкарски картички и банкарски картички што

опрема за обработка на податоци; компјутери,
компјутерски хардвер, компјутерски софтвер и

користат магнетни мемории и мемории од
интегрирани кола; читачи на картички; читачи на

компјутерски програми; телекомуникациски и
електрични апарати и инструменти, имено,

магнетно кодирани картички,
картички со
електронски носач на податоци, електронски

апарати за регистрирање, пренос и репродукција
на податоци вклучително звук и слики;

уреди за енкрипција, копмјутерски харвер,
компјутерски терминали, компјутерски софтвер

сметководствени

за

машини;

апарати

за

употреба

во

финансиските

услуги,

регистрирање, пренос и репродукција на
податоци вклучително звук и слики; поддржувачи

банкарството и телекомуникациските индустрии;
компјутерски софтвер дизајниран да овозможи

за магнетно снимање; апарати за следење,
управување и анализа на финансиски сметки

паметните
терминали

преку
глобална
компјутерска
мрежа;
компјутерски хардвер и софтвер, особено за

вградени во телефони и други комуникациски
уреди; телекомуникациска опрема; трансакциски

развој, одржување и користење на локални и

терминали

широкоопсежни компјутерски мрежи; системи за
читање мемориски картички и системи за читање

компјутерски
прикажување

податоци во мемории, вклучително мемории на
интегрирани кола и мемории на банкарски

идентификациска и финансиска информација за
користење
во
финансиските
услуги,

картички; електронски публикации што се
превземаат; апарати за печатење вклучително

банкарството и телекомуникациските индустрии;
радио фреквентни уреди за идентификација

апарати за печатење за системи за обработка на

(транспондери);

податоци и финансиски трансакциски системи;
машини со автоматско одговарање и готовина

верификација за верифицирање автентикација
на наплатни картички, банкарски картички,

за банкарски утврдувања; уреди за кодирање и
декодирање; модеми; компјутерски хардвер и

кредитни картички, дебитни картички и платежни
картички; машини што даваат готовина;

софтвер за овозможување платежни трансакции
по електронски пат; компјутерски хардвер и

компјутерски периферни уреди и електронски
производи, имено машини за сметање, џебни

софтвер за енкрипција, енкрипциски клучеви,

уреди за планирање, персонални дигитални

дигитални сертификати, дигитални потписи,
софтвер за заштитено складирање податоци и

асистенти (PDA) и аларми
кл. 36 финансиски услуги, имено банкарство,

повраток и пренос на доверливи информации за
потрошувачите што ги користат поединци,

услуги за кредитни картички, услуги за дебитни
картички, услуги за наплатни картички, услуги за

банкарски и финансиски институции; магнетни
енкодирани картички и картички што содржат чип

при-пејд картички понудени преку картички со
наснимена вредност, електронски кредитни и

со

дебитни

интегрирано

сигурносни
енкодирани

коло

(паметни

картички);

картички да комуницираат со
и читачи; компјутерски чипови

како

место

за

продажба

софтвер
за
и складирање

апарати

трансакции,

за

услуги

и

пренесување,
трансакциска,

за

електронска

плаќање

и

енкодирани картички; картички
со
сигурносни
функции
за

презентација на сметки, исплата на готовина,
верификакција на чекови, уновчување на чекови,

автентикациски намени; картички енкодирани со
сигурносни
функции
за
идентификациски

услуги за машини со автоматско одговарање и
пристап до депозит, услуги за авторизација и

намени; картички импрегнирани со холограм;
наплатни картички, банкарски картички, кредитни

срамнување
трансакции,

на
трансакции,
помирување
управување
со
готовина,

картички,

срамнување

на

дебитни картички, чип картички,

консолидирани

парични

картички со наснимена вредност, картички за
носење
електронски
податоци,
платежни

средства, процесирање консолидирани спорови,
информациски услуги за складирање податоци и

картички и платежни картички сите енкодирани;

профили
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префрлање, премин, срамнување/подмирување,

телекомуникации тaка и на самото место на

и преместување на парични средства од областа

продажба; услуги за процесирање финансиски

на платежни картички, услуги за процесирање
електронски плаќања, услуги за автентикација и

трансакции што ги вршат носители на картички
преку машини за автоматско одговарање;

верификација на платежни трансакции, услуги за
вредносна
размена,
имено,
безбедни

обезбедување податоци за салдо, влогови и
повлекувања
на
парични
средства
кон

електронски
готовински
трансакции
и
електронски готовински преноси, преку јавна

носителите на картичките преку машини за
автоматско одговарање; услуги за финансиско

компјутерска

со

срамнување и финансиска авторизација во врска

електронско тргување, електронски трансфер на
парични средства, обезбедување финансиски

со процесирањето на финансиски платежни
трансакции; услуги за патничко осигурување;

информации, имено податоци и извештаи за
кредитни и дебитни картички, управување со

издавање и откупување на патнички чекови и
патнички ваучери; услуги за автентикација на

финансиски досиеа, услуги за електронски
трансфер на парични средства и размена на

плаќачот;
верификација
на
финансиски
информации; одржување на финансиски досиеа;

валути, услуги за управување со финансиска

услуги за електронски трансфер на средства и

проценка и ризик за други од областа на
потрошувачки
кредит;
распостранување

размена на валути; услуги за плаќање од
оддалечено место; услуги за електронски

финансиски
информации
преку
глобална
компјутерска мрежа, финансиски информации

портмонеа со наснимена вредност, што
обезбедуваат електронски трансфер на средства

направени од компјутер со помош на безбедна
информациска
компјутерска
мрежа
и

и валути, услуги за електронско плаќање, услуги
за телефонски пре-пејд картички, услуги за

советодавни услуги во врска со сите претходно

исплата на готовина, и услуги за авторизација и

споменати услуги; обезбедување финансиски
услуги за поддршка на малопродажни услуги

сравнување на трансакциите;
услуги за
обезбедување задолженија и кредити со помош

обезбедени преку мобилни телекомуникациски
средства, имено, платежни услуги преку

на радио фреквентни уреди за идентификација
(транспондер);
обезбедување
услуги
за

безжични уреди; обезбедување финансиски
услуги за поддршка на малопродажни услуги

задолженија
и
кредити
со
помош
на
комуникациски и телекомуникациски уреди;

обезбедени онлајн, преку електронски мрежи;

услуги за верификација на чекови; услуги за

финансиски анализи и консултации; услуги за
осигурување; финансиски работи, монетарни

издавање и исплата на средства при што сите се
однесуваат на патнички чекови и патнички

работи; финансиски услуги; банкарски и
кредитни услуги; обезбедување услуги за

ваучери; обезбедување финансиски услуги за
поддршка на малопродажните услуги кои се

кредитни картички, дебитни картички, наплатни
картички и при-пејд картички со наснимена

обезбедуваат преку средства за мобилни
телекомуникации, вклучително и услуги за

вредност;

плаќање,

плаќање преку безжични уреди; процесирање

кредити, задолженија, наплата, исплата на
готовина, пристап до влогови со наснимена

кредитни и дебитни трансакции по телефонска и
телекомуникациска
врска;
обезбедување

вредност; услуги за плаќање сметки; услуги за
кредитни картички, дебитни картички, наплатни

финансиски
услуги
за
поддршка
на
малопродажните услуги кои се обезбедени он-

картички, пре-пејд картички и картички со
наснимена вредност; услуги за верификација на

лајн, преку мрежи или други
средства
со
употреба
на

електронски
електронско

чекови и уновчување на чекови; услуги за

дигитализирани

услуги

машини
со
автоматско
одговарање;
процесирање финансиски трансакции како он-

вредносна размена, имено, безбедна размена на
вредности, вклучително и електронска готовина,

лајн преку компјутерска датотека или преку

преку

мрежа

услуги

за

Трговски марки

за

олеснување

банкарство,

информации;

компјутерски

мрежи

достапни

за

преку
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паметни картички; услуги за плаќање сметки кои

имот; советодавни услуги кои се однесуваат на

се

он-лајн

вреднување на недвижен имот; советодавни

банкарство;
финансиски
услуги
кои
се
обезбедуваат преку телефон и со помош на

услуги кои се однесуваат на корпоративен
недвижен имот; услуги за компјутеризирани

глобална компјутерска мрежа или интернет;
обезбедување финансиски услуги со помош на

информации кои се однесуваат на недвижен
имот; советодавни услуги кои се однесуваат на

глобална компјутерска мрежа или интернет;
услуги за недвижнини; услуги за недвижен имот;

недвижен имот; обезбедување информации кои
се однесуваат на недвижен имот; обезбедување

проценка на недвижен имот; управување со

информации кои се однесуваат на пазар на

инвестиции за недвижен имот; инвестициски
услуги за недвижен имот; услуги за осигурување

имоти; услуги за истражување кои се однесуваат
на стекнување недвижен имот; услуги за

на недвижен имот; осигурување за сопственици
на имот; услуги за осигурување кои се

истражување кои се однесуваат на селекција на
недвижен имот; финансирање на хипотеки и

однесуваат на имот; финансирање за недвижен
имот;
посредување
за
недвижен
имот;

претворање на имот во ликвидни средства;
советодавни услуги што се однесуваат на

проценување недвижен имот; услуги на агенции

решенија за плаќања, банкарство, кредитни

за недвижен имот; вреднување недвижен имот;
администрација
со
недвижен
имот;

картички, дебитни картички, платежни картички и
услуги за машини со автоматско одговарање

администрација со финансиски работи кои се
однесуваат на недвижен имот; обезбедување

(210) TM 2013/1021

заеми за недвижен имот; финансиски услуги кои
се однесуваат на развој на недвижен имот;

(442) 31/10/2014
(731) MasterCard International Incorporated

услуги за финансиско посредување за недвижен

2000 Purchase Street, Purchase, New York

имот; финансиски услуги кои се однесуваат на
недвижен имот и згради; финансиски услуги за

10577, US

купување
недвижен
имот;
организирање
договори за заеми со гаранции за недвижен

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

обезбедуваат

преку

вебсајт;

(220) 30/10/2013

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

имот; организирање заедничка сопственост врз
недвижен имот; организирање на обезбедување
финансиски средства за купување недвижен
имот; помагање во стекнување на и интереси врз
недвижен имот; капитални инвестиции во
недвижен имот; услуги за инвестиции во
комерцијална сопственост; финансиски услуги
кои се однесуваат на стекнување на имот;
финансиски услуги кои се однесуваат на
продажба на имот; финансиско вреднување на
слободен имот; финансиско вреднување на имот
кој е под закуп; организирање лизинг на
недвижен имот; организирање закуп на недвижен
имот; лизинг на сопственост; лизинг на недвижен
имот; лизинг на слободен имот; услуги за
раководење со имот кои се однесуваат на
трансакции со недвижен имот; вреднување на
имот; менаџмент со досиеја за сопствености;
менаџмент со сопствености; советодавни услуги
кои се однесуваат на сопственост врз недвижен
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(591) сина и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 компјутерска хардверска и софтверска
платформа за овозможување и управување со
уплати, банкарство, кредитни картички, дебитни
картички, платежни картички, услуги за машини
со автоматско одговарање, наснимана вредност,
електронски трансфер на парични средства,
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електронски плаќања, електронско процесирање

автентикациски намени; картички енкодирани со

и пренос на податоци за платени сметки,

сигурносни

исплата
на
готовина,
верификација
на
трансакција, распределба, авторизација и услуги

намени; картички импрегнирани со холограм;
наплатни картички, банкарски картички, кредитни

за срамнување, откривање на измама и
контрола, услуги за енкрипција и надоместок по

картички,
дебитни картички, чип картички,
картички со наснимена вредност, картички за

несреќи;
магнетни

научни
носачи

носење
електронски
податоци,
платежни
картички и платежни картички сите енкодирани;

снимање;

механизми за апаратите што се

апарати и инструменти;
на податоци, дискови за

банкарски

функции

картички

за

идентификациски

вклучително

печатени

активираат со монети или жетони; регистар каси;
опрема за обработка на податоци; компјутери,

банкарски картички и банкарски картички што
користат магнетни мемории и мемории од

компјутерски хардвер, компјутерски софтвер и
компјутерски програми; телекомуникациски и

интегрирани кола; читачи на картички; читачи на
магнетно кодирани картички,
картички со

електрични апарати и инструменти, имено,
апарати за регистрирање, пренос и репродукција

електронски носач на податоци, електронски
уреди за енкрипција, копмјутерски харвер,

на

компјутерски терминали, компјутерски софтвер

податоци

вклучително

звук

и

слики;

сметководствени
машини;
апарати
регистрирање, пренос и репродукција

за
на

за
употреба
во
финансиските
услуги,
банкарството и телекомуникациските индустрии;

податоци вклучително звук и слики; поддржувачи
за магнетно снимање; апарати за следење,

компјутерски софтвер дизајниран да овозможи
паметните картички да комуницираат со

управување и анализа на финансиски сметки
преку
глобална
компјутерска
мрежа;

терминали и читачи; компјутерски чипови
вградени во телефони и други комуникациски

компјутерски хардвер и софтвер, особено за

уреди; телекомуникациска опрема; трансакциски

развој, одржување и користење на локални и
широкоопсежни компјутерски мрежи; системи за

терминали како место
компјутерски
софтвер

читање мемориски картички и системи за читање
податоци во мемории, вклучително мемории на

прикажување и складирање трансакциска,
идентификациска и финансиска информација за

интегрирани кола и мемории на банкарски
картички; електронски публикации што се

користење
во
финансиските
услуги,
банкарството и телекомуникациските индустрии;

превземаат; апарати за печатење вклучително

радио фреквентни уреди за идентификација

апарати за печатење за системи за обработка на
податоци и финансиски трансакциски системи;

(транспондери);
апарати
за
електронска
верификација за верифицирање автентикација

машини со автоматско одговарање и готовина
за банкарски утврдувања; уреди за кодирање и

на наплатни картички, банкарски картички,
кредитни картички, дебитни картички и платежни

декодирање; модеми; компјутерски хардвер и
софтвер за овозможување платежни трансакции

картички; машини што даваат готовина;
компјутерски периферни уреди и електронски

по електронски пат; компјутерски хардвер и

производи, имено машини за сметање, џебни

софтвер за енкрипција, енкрипциски клучеви,
дигитални сертификати, дигитални потписи,

уреди за планирање, персонални дигитални
асистенти (PDA) и аларми

софтвер за заштитено складирање податоци и
повраток и пренос на доверливи информации за

кл. 36 финансиски услуги, имено банкарство,
услуги за кредитни картички, услуги за дебитни

потрошувачите што ги користат поединци,
банкарски и финансиски институции; магнетни

картички, услуги за наплатни картички, услуги за
при-пејд картички понудени преку картички со

енкодирани картички и картички што содржат чип

наснимена вредност, електронски кредитни и

со интегрирано коло (паметни картички);
сигурносни енкодирани картички; картички

дебитни трансакции, услуги за плаќање и
презентација на сметки, исплата на готовина,

енкодирани

верификакција на чекови, уновчување на чекови,

со

сигурносни

Трговски марки

функции

за

за
за

продажба и
пренесување,
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услуги за машини со автоматско одговарање и

вредност; услуги за плаќање сметки; услуги за

пристап до депозит, услуги за авторизација и

кредитни картички, дебитни картички, наплатни

срамнување
трансакции,

на
трансакции,
помирување
управување
со
готовина,

картички, пре-пејд картички и картички со
наснимена вредност; услуги за верификација на

срамнување
на
консолидирани
парични
средства, процесирање консолидирани спорови,

чекови и уновчување на чекови; услуги за
машини
со
автоматско
одговарање;

информациски услуги за складирање податоци и
профили на клиенти, и сродни услуги за

процесирање финансиски трансакции како онлајн преку компјутерска датотека или преку

префрлање, премин, срамнување/подмирување,

телекомуникации тaка и на самото место на

и преместување на парични средства од областа
на платежни картички, услуги за процесирање

продажба; услуги за процесирање финансиски
трансакции што ги вршат носители на картички

електронски плаќања, услуги за автентикација и
верификација на платежни трансакции, услуги за

преку машини за автоматско одговарање;
обезбедување податоци за салдо, влогови и

вредносна
размена,
електронски
готовински

имено,
безбедни
трансакции
и

повлекувања
на
парични
средства
кон
носителите на картичките преку машини за

електронски готовински преноси, преку јавна

автоматско одговарање; услуги за финансиско

компјутерска
мрежа
за
олеснување
со
електронско тргување, електронски трансфер на

срамнување и финансиска авторизација во врска
со процесирањето на финансиски платежни

парични средства, обезбедување финансиски
информации, имено податоци и извештаи за

трансакции; услуги за патничко осигурување;
издавање и откупување на патнички чекови и

кредитни и дебитни картички, управување со
финансиски досиеа, услуги за електронски

патнички ваучери; услуги за автентикација на
плаќачот;
верификација
на
финансиски

трансфер на парични средства и размена на

информации; одржување на финансиски досиеа;

валути, услуги за управување со финансиска
проценка и ризик за други од областа на

услуги за електронски трансфер на средства и
размена на валути; услуги за плаќање од

потрошувачки
кредит;
финансиски
информации

оддалечено место; услуги
портмонеа со наснимена

распостранување
преку
глобална

за електронски
вредност, што

компјутерска мрежа, финансиски информации
направени од компјутер со помош на безбедна

обезбедуваат електронски трансфер на средства
и валути, услуги за електронско плаќање, услуги

информациска

и

за телефонски пре-пејд картички, услуги за

советодавни услуги во врска со сите претходно
споменати услуги; обезбедување финансиски

исплата на готовина, и услуги за авторизација и
сравнување на трансакциите;
услуги за

услуги за поддршка на малопродажни услуги
обезбедени преку мобилни телекомуникациски

обезбедување задолженија и кредити со помош
на радио фреквентни уреди за идентификација

средства,
безжични

(транспондер);
обезбедување
задолженија
и
кредити
со

компјутерска

мрежа

имено, платежни услуги преку
уреди; обезбедување финансиски

комуникациски

обезбедени онлајн, преку електронски мрежи;
финансиски анализи и консултации; услуги за

услуги за верификација на чекови; услуги за
издавање и исплата на средства при што сите се

осигурување; финансиски работи, монетарни
работи; финансиски услуги; банкарски и

однесуваат на патнички чекови и патнички
ваучери; обезбедување финансиски услуги за

кредитни услуги; обезбедување услуги за
кредитни картички, дебитни картички, наплатни

поддршка на малопродажните услуги кои се
обезбедуваат преку средства за мобилни

картички и при-пејд картички со наснимена

телекомуникации,

вредност; услуги за
кредити, задолженија,

плаќање преку безжични уреди; процесирање
кредитни и дебитни трансакции по телефонска и

готовина, пристап до влогови со наснимена
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телекомуникациски

за
на

услуги за поддршка на малопродажни услуги

банкарство, плаќање,
наплата, исплата на

и

услуги
помош

вклучително

врска;

и

уреди;

услуги

за

обезбедување
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финансиски

на

недвижен имот; организирање закуп на недвижен

малопродажните услуги кои се обезбедени он-

услуги

имот; лизинг на сопственост; лизинг на недвижен

лајн, преку мрежи или други
средства
со
употреба
на

електронски
електронско

имот; лизинг на слободен имот; услуги за
раководење со имот кои се однесуваат на

дигитализирани
информации;
услуги
за
вредносна размена, имено, безбедна размена на

трансакции со недвижен имот; вреднување на
имот; менаџмент со досиеја за сопствености;

вредности, вклучително и електронска готовина,
преку компјутерски мрежи достапни преку

менаџмент со сопствености; советодавни услуги
кои се однесуваат на сопственост врз недвижен

паметни картички; услуги за плаќање сметки кои

имот; советодавни услуги кои се однесуваат на

се
обезбедуваат
преку
банкарство;
финансиски

вебсајт;
он-лајн
услуги
кои
се

вреднување на недвижен имот; советодавни
услуги кои се однесуваат на корпоративен

обезбедуваат преку телефон и со помош на
глобална компјутерска мрежа или интернет;

недвижен имот; услуги за компјутеризирани
информации кои се однесуваат на недвижен

обезбедување финансиски услуги со помош на
глобална компјутерска мрежа или интернет;

имот; советодавни услуги кои се однесуваат на
недвижен имот; обезбедување информации кои

услуги за недвижнини; услуги за недвижен имот;

се однесуваат на недвижен имот; обезбедување

проценка на недвижен имот; управување со
инвестиции за недвижен имот; инвестициски

информации кои се однесуваат на пазар на
имоти; услуги за истражување кои се однесуваат

услуги за недвижен имот; услуги за осигурување
на недвижен имот; осигурување за сопственици

на стекнување недвижен имот; услуги за
истражување кои се однесуваат на селекција на

на имот; услуги за осигурување кои се
однесуваат на имот; финансирање за недвижен

недвижен имот; финансирање на хипотеки и
претворање на имот во ликвидни средства;

имот;

советодавни

посредување

за

поддршка

за

недвижен

имот;

услуги

што

се

однесуваат

на

проценување недвижен имот; услуги на агенции
за недвижен имот; вреднување недвижен имот;

решенија за плаќања, банкарство, кредитни
картички, дебитни картички, платежни картички и

администрација
со
недвижен
имот;
администрација со финансиски работи кои се

услуги за машини со автоматско одговарање

однесуваат на недвижен имот; обезбедување
заеми за недвижен имот; финансиски услуги кои

(210) TM 2013/1027

(220) 31/10/2013

се однесуваат на развој на недвижен имот;

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за производство, трговија,

услуги за финансиско посредување за недвижен
имот; финансиски услуги кои се однесуваат на

услуги „САВАОТ ГРЕИС" - ДООЕЛ
ул.Браќа Миладинови бр.32, 2400 Струмица,

недвижен имот и згради; финансиски услуги за
купување
недвижен
имот;
организирање

MK

договори за заеми со гаранции за недвижен
имот; организирање заедничка сопственост врз

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,

недвижен имот; организирање на обезбедување

Скопје

финансиски средства за купување недвижен
имот; помагање во стекнување на и интереси врз

(540)

недвижен
недвижен

имот;
имот;

капитални
услуги за

инвестиции
инвестиции

во
во

комерцијална сопственост; финансиски услуги
кои се однесуваат на стекнување на имот;
финансиски

услуги

кои

се

однесуваат

на

продажба на имот; финансиско вреднување на
слободен имот; финансиско вреднување на имот
кој

е

под

закуп;

организирање

Трговски марки

лизинг

на

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА

ORBELOS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 сретства за белење и друти супстанции за
перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за ксса, препарати за нега на забите
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кл. 5

влошки ja дојки, влошки за болен меур,

хигиенски

влошки

,

хигиенски

шамивчиња,

дезодоранси
за
облека
и
текстил,
дезинфекциони средства за хигиенска употреба,

(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС
ул."Орце Николов" 155б, 1000 Скопје
(540)

пелени за задржување на мочка и измет,
хигиенски гаќи за впивање на мочка и измет,
влошки на гаќи (хигиенски производи)
кл. 16 бебешки пелени од xapтија и целулоза за
еднократна употреба, бебешки пелени (гаќички)
од хартија и целулоза за еднократна употреба,
салфети од хартија за маса, тоалетна картија,
марамици од хартија, лигавчиња од хартија, крпи
за лице од хартија, шамивчиња од хартија за
отстранување шминка, подметки од хартија,
чаршави од хартија за маса, крпи од хартија за
маса, подметки од хартија за маса, хартија за
завиткување
кл. 35
огласување, водење на работање,
упргвување со работи, канцелариски работи,
услуги при продажба на големо и мало и увоз и
извоз со: сретства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса, поепарати за нега на забите, влошки за
дојки, влошки за болен меур, хигиенски влошки,
хигиенски шамивчиња, дезодоранси за облека и
текстил, дезинфекциони средства за хигиенска
употреба, пелени за задржување на мочка и
измет, хигиенски гаќм ѕа впивањв иа мс-чка и
измет, влошки на гаќи (хигиенски производи),
бебешга- пелени * плја и цѕлулоза за вднократна
употреба, бебешки пелени (гаќички) хартија
ѕлулога за :.: иофатна употреба, салфети од
хартија за маса, тоалетна хартаја мурз ши
харткја, лигавчиња од хартија, крпи за лице од
хартија, шамивчин а јд харти1а ?.а отстранување
шммнка, подметки од хартија, чаршави од
хартија за маса, крпи зд хартија за маса,
подметки од
завиткување

хартија

(210) TM 2013/1028

за

маса,

хартија

за

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 апарати и инструменти - научни, поморски,
геодетски,
фотографски,

кинематографски,

настава; апарати и инструменти за управување,
прекинување, трансформирање, акумулација,
регулација или контрола на електрицитет;
апарати за снимање, пренос или репродукција на
звук и слики; магнетни преносници на податоци;
дискови за снимање; компакт дискови; ДВД-иња
и друга дигитална медиа за снимање; механизми
за апарати што се активираат со монети/жетони;
регистар каси; машини за сметање; опрема за
процесирање
на
податоци;
компјутери;
компјутерски софтвер; апарати за гаснење на
пожар; програми за игри за машини за аркадни
видео игри; мешан реален систем составен од
главен дисплеј, контролор и оперативен
софтвер; главни дисплеји за мешани реални
системи; контролори за мешани реални системи;
оперативе софтвер за мешани реални системи
кл. 35 рекламирање; Бизнис менаџмент; Бизнис
администрација;

Деловно

(442) 31/10/2014
(731) CANON KABUSHIKI KAISHA
30-2, Shimomarukо 3-Chome, Ohta-ku, Tokyo,

функионирање;

Бизнис, Совети за потрошувачи и менаџмент и
консултација поврзана со изградба на мешан
реален систем
кл. 37
изградба;

(220) 01/11/2013

оптички,

апарати
за
мерење,
сигнализација
и
контрола(инспекција); инструменти за помош и

поправка

и

услуги

поставување/инсталација;
Инсталација,
одржување и поправка на мешан реален систем
составен

од

главен

дисплеј,

контролор

и

оперативен софтвер и консултативни услуги за

JP
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тоа; Обезбедување на информација поврзана со

30-2, Shimomarukо 3-Chome, Ohta-ku, Tokyo,

инсталација, одржување и поправка на мешан

JP

реален систем составен од главен дисплеј,
контролор и оперативен софтвер

(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС
ул."Орце Николов" 155б, 1000 Скопје

кл. 42
научни и технолошки услуги и
пребарување и дизајн поврзани со тоа;

(540)

индустриски анализи и услуги за пребарување;
Дизајн и развој на компјутерски хардвер и
софтвер;

обезбедување

на

информација

и

консултација поврзани со дизајн на мешани
реални системи; Дизајн на мешани реални
системи и составни елементи; Дизајн на
автомобилски системи на производство; Дизајн
на телекомуникациски машини и апарати и
електронски машини и апарати; Дизајн на
комјутерски софтвер, комјутерско програмирање
или одржување на компјутерски софтвер за
мешани реални системи и обезбедување
информација и консултација за тоа; Анализи за
мешани
реални
системи;
Дизајнирање,
програмирање или одржување на комјутерски
системи и советодавни услуги за тоа; Технички
совети поврзани со изведба, операција итн. на
комјутерски програми кои се користат за мешани
реални системи; Технички совети поврзани со
изведба, операција итн. на машини и апарати на
мешани реални системи; Технички совети
поврзани со изведба, операција итн на
комјутери, автомобили и други машини кои
бараат висок степен на лично знаење, вештина
или искуство во операцијата за потребната
точност за работа со истите; Обезбедување на
комјутерски програми кои се користат за мешани
реални системи; Издавање на комјутерски
програми кои се користат за мешани реални
системи; Обезбедување на комјутерски програми
и

советодавни

услуги

за

тоа;

Тестирање,

проверка или пребарување на мешани реални
системи;
Тестирање
и
пребарување
на
компјутерски програми кои се користат за
мешани реални системи; калибрација- мерење;
тестирање
програми

и

пребарување

(210) TM 2013/1029

на

комјутерски

(220) 01/11/2013

(442) 31/10/2014
(731) CANON KABUSHIKI KAISHA

Трговски марки

MREAL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 апарати и инструменти - научни, поморски,
геодетски,
фотографски,

кинематографски,

оптички,

апарати
за
мерење,
сигнализација
и
контрола(инспекција); инструменти за помош и
настава; апарати и инструменти за управување,
прекинување, трансформирање, акумулација,
регулација или контрола на електрицитет;
апарати за снимање, пренос или репродукција на
звук и слики; магнетни преносници на податоци;
дискови за снимање; компакт дискови; ДВД-иња
и друга дигитална медиа за снимање; механизми
за апарати што се активираат со монети/жетони;
регистар каси; машини за сметање; опрема за
процесирање
на
податоци;
компјутери;
компјутерски софтвер; апарати за гаснење на
пожар; програми за игри за машини за аркадни
видео игри; мешан реален систем составен од
главен дисплеј, контролор и оперативен
софтвер; главни дисплеји за мешани реални
системи; контролори за мешани реални системи;
оперативе софтвер за мешани реални системи
кл. 35 рекламирање; Бизнис менаџмент; Бизнис
администрација;

Деловно

функионирање;

Бизнис, Совети за потрошувачи и менаџмент и
консултација поврзана со изградба на мешан
реален систем
кл. 37
изградба;

поправка

и

услуги

на

поставување/инсталација;
Инсталација,
одржување и поправка на мешан реален систем
составен

од

главен

дисплеј,

контролор

и

оперативен софтвер и консултативни услуги за
тоа; Обезбедување на информација поврзана со
инсталација, одржување и поправка на мешан
реален систем составен од главен дисплеј,
контролор и оперативен софтвер
кл. 42
научни и технолошки
пребарување

и

дизајн

поврзани

услуги
со

и

тоа;
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индустриски анализи и услуги за пребарување;
Дизајн и развој на компјутерски хардвер и
софтвер; обезбедување на информација и
консултација поврзани со дизајн на мешани
реални системи; Дизајн на мешани реални
системи и составни елементи; Дизајн на
автомобилски системи на производство; Дизајн
на телекомуникациски машини и апарати и
електронски

машини

и

апарати;

Дизајн

на

комјутерски софтвер, комјутерско програмирање
или одржување на компјутерски софтвер за

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 десертни барови врз база на житарики и
овошје, подготовки од житарици

мешани реални системи и обезбедување
информација и консултација за тоа; Анализи за

(210) TM 2013/1034

мешани
реални
системи;
Дизајнирање,
програмирање или одржување на комјутерски

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за производство, трговија и

системи и советодавни услуги за тоа; Технички

услуги САВАОТ ГРЕИС ДООЕЛ Струмица
ул.Браќа Миладинови бр.32, 2400 Струмица,

совети поврзани со изведба, операција итн. на
комјутерски програми кои се користат за мешани

(220) 05/11/2013

MK

реални системи; Технички совети поврзани со
изведба, операција итн. на машини и апарати на

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА

мешани реални системи; Технички совети
поврзани со изведба, операција итн на

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

комјутери, автомобили и други машини кои

(540)

бараат висок степен на лично знаење, вештина
или искуство во операцијата за потребната
точност за работа со истите; Обезбедување на
комјутерски програми кои се користат за мешани
реални системи; Издавање на комјутерски
програми кои се користат за мешани реални
системи; Обезбедување на комјутерски програми
и советодавни услуги за тоа; Тестирање,
проверка или пребарување на мешани реални
системи;
Тестирање
и
пребарување
на
компјутерски програми кои се користат за
мешани реални системи; калибрација- мерење;
тестирање и пребарување на комјутерски
програми
(210) TM 2013/1033

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ

STRUMA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32
минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалоци
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало и
услуги при увоз и извоз со минерална и сода
вода и други безалкохолни пијалоци, пијалоци од
овошје и овошни сокови, сирупи
препарати за произодство на пијалоци
(210) TM 2013/1035

(220) 05/11/2013
(442) 31/10/2014

(731) Стојчевски Томислав

и

други

(220) 05/11/2013

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за производство, трговија и
услуги САВАОТ ГРЕИС ДООЕЛ Струмица

ул.Народни Херои бр.21, 7000 Битола, MK

ул.Браќа Миладинови бр.32, 2400 Струмица,
MK

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА

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

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,

(540)

Скопје
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хартија, шамивчин а јд харти1а ?.а отстранување

(540)

шммнка, подметки од хартија, чаршави од

WISEFOX

хартија за маса, крпи зд хартија за маса,
подметки од хартија за маса, хартија за

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 сретства за белење и друти супстанции за
перење,
препарати
за
чистење,
полирање.триење
и нагризување,
сапуни,
парфимерија, етерични масла, козметички
производи, лосиони за ксса, препарати за нега
на забите
кл. 5

влошки ja дојки, влошки за болен меур,

хигиенски влошки
дезодоранси
за

,

хигиенски шамивчиња,
облека
и
текстил,

завиткување
(210) TM 2013/1038

(220) 06/11/2013
(442) 31/10/2014

(731) МАКПРОГРЕС ДОО
ул. Илинденска бб, 2310 Виница, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

PREMIER

дезинфекциони средства за хигиенска употреба,
пелени за задржување на мочка и измет,

(551) индивидуална

хигиенски гаќи за впивање на мочка и изг/ет,
влошки на гаќи (хжиечски производи)

(510, 511)
кл. 30 вафли, наполитанки

кл. 16 бебешки пелени од xaprnja и целулоза за
еднократна употреба, бебешки пелени (гаќички)
о,ц хартија и целулоза за еднократна употреба,

(210) TM 2013/1039

салфети од хартија за маса, тоалетна картија, м
арамиии оц хартија. лигавчиња од хартија, крпи

(731) МАКПРОГРЕС ДОО
ул. Илинденска бб, 2310 Виница, MK

за лице од хартија, шаммвчин- а од хартија за
отстраиување шминка, подметки од хартија,

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

чаршави од хартија за ivaoa, "рпм од хартија за

(540)

маса, подметки од хартија за маса, хартија за
завиткување
кл. 35
огласување, воденав на работање,
управување со работи, канцелариски работи,
услуги при продажба на големо и увоз и извоз со:
сретства за белење и други еупстанции за
перење,

препарати

за

чистење,

полирање,

триење и нагризување. сапуни, парфимерија
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса, поепзрап" за и,<?гз "з забите, "лошки за
дојки, влошки за болен меур, хигиенски влошки,
хигиенски шамивчиња, дезодоранси за облека и
текстил, дезинфекциони средства за хигиенска

(220) 06/11/2013
(442) 31/10/2014

WAFRETA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 вафли, наполитанки
(210) TM 2013/1040

(220) 06/11/2013

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за информатичка технологија ,
трговија и услуги ИНОВЕЈШН ИВОТЕ
ТЕХНОЛОГИИ ДОО Скопје
ул.Мајаковски 2/4, 1000 Скопје , MK
(540)

употреба, пелени за задржување на мочка и
измет, хигиенски гаќм ѕа впивањв иа мс-чка и
измет, влошки на гаќи (хигиенски производи),
бебешга- пелени * плја и цѕлулоза за вднократна
употреба, бебешки пелени (гаќички) хартија
ѕлулога за :.: иофатна употреба, салфети од
хартија за маса, тоалетна хартаја мурз ши
харткја, лигавчиња од хартија, крпи за лице од

Трговски марки
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(551) индивидуална

кл. 3

(510, 511)

устата што ги побелува забите

козметичко средство за испирање на

кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски работи

кл. 5 медицинско средство за испирање на
устата со флуорид за побелување

кл. 42
научни и технолошки услуги и
истражување и планирањето поврзано со нив

кл. 21 конец за чистење заби, држачи на конец
за чистење заби, патрони за држачи на конец за

индустриски анализи и истражувачки услуги;
изработка и развој на компјутерски хардвер и

чистење заби

софтвер

(210) TM 2013/1057

(220) 08/11/2013
(442) 31/10/2014

(210) TM 2013/1042

(220) 07/11/2013

(731) JOHNSON & JOHNSON

(442) 31/10/2014

ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW
BRUMSWICK, NEW JERSEY, 08933, US

(731) Магрони ДОО Скопје
Градски стадион бб, 1000 Скопје, MK
(540)

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

LISTERINE HEALTHY WHITENING
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 козметичко средство за испирање на
устата што ги побелува забите
кл. 5 медицинско средство за испирање на

(591) зелена, црвена
(551) индивидуална

устата со флуорид за побелување
кл. 21 конец за чистење заби, држачи на конец

(510, 511)
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. 35 рекламирање, водење на работењето,
управување со работата, канцелариски работи
кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци,
привремено сместување
(210) TM 2013/1056

за чистење заби, патрони за држачи на конец за
чистење заби
(210) TM 2013/1058

(442) 31/10/2014
(731) JOHNSON & JOHNSON
ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW
BRUMSWICK, NEW JERSEY, 08933, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје

(220) 08/11/2013

(540)

(442) 31/10/2014
(731) JOHNSON & JOHNSON
ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW
BRUMSWICK, NEW JERSEY, 08933, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

LISTERINE HEALTHY WHITE
(551) индивидуална
(510, 511)
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(220) 08/11/2013

HEALTHY WHITE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 козметичко средство за испирање на
устата што ги побелува забите
кл. 5

медицинско средство за испирање на

устата со флуорид за побелување
кл. 21 конец за чистење заби, држачи на конец
за чистење заби, патрони за држачи на конец за
чистење заби
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(210) TM 2013/1061

(220) 08/11/2013

MILKA CHOCO TWIST

(442) 31/10/2014

(551) индивидуална
(510, 511)

(731) Kia Motors Corporation
231, Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul, KR

кл. 30

(740) Друштво за застапување МСА ИПМилојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово

чоколада, производи од чоколада,

пекарски производи, торти, бисквити, обланди,
вафли, пецива и кондиторски производи особено

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

кондиторски производи од чоколада, производи
од тесто, производи направени од житарки,
житни плочки
(210) TM 2013/1063

(591) бела, сите нијанси на зелена, сите нијанси
на сива
(551) индивидуална

(220) 08/11/2013

(442) 31/10/2014
(731) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH
Chollerstrasse 4, 6301 Zug, CH
(740) Друштво за застапување од областа на

(510, 511)
кл. 12
автомобили; камиони; автобуси на
моторен погон; минибуси; автомобили со погон
на четири тркала; комбиња; мини комбиња;

индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

MILKA CAKE & CHOC

возила наменети за спортски намени; мотори за
сувоземни возила; погонски мотори за сувоземни
возила; рачки за врати на автомобили; воздушни

(551) индивидуална
(510, 511)

перници
за
автомобили;
бришачи
на
шофершајбни; навлаки за автомобилски мотори;

кл. 30 чоколада, производи од чоколада, пецива
и кондиторски производи особено кондиторски

воздушни пумпи за автомобили; покажувачи на
правецза автомобили; против заслепувачки

производи со шеќер и чоколада, производи од
тесто, производи направени од житарки, житни

уреди

плочки, сладоледи, пекарски производи, благи

за

автомобили;

ретровизори

за

автомобили;
браници
за
автомобили;
автомобилски шасии (каросeрии); шофершајбни;

или солени/зачинети тортички, благи
солени/зачинети
пити,
благи

безбедносни седишта за деца, за автомобили;
управувачи (волани) за автомобили; прагови за

солени/зачинети бисквити, крекери, колачиња,
торти, ужинки што содржат чоколада, обланди,

автомобили; тркала за автомобили; навлаки за
седишта за автомобили; сигурносни појаси за

вафли

возила; возила на електричен погон; структурни

(210) TM 2013/1064

делови и опрема за автомобили

(442) 31/10/2014
(731) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH

(210) TM 2013/1062

Chollerstrasse 4, 6301 Zug, CH

(220) 08/11/2013

(442) 31/10/2014
(731) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH
Chollerstrasse 4, 6301 Zug, CH

или
или

(220) 08/11/2013

(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(740) Друштво за застапување од областа на

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(540)

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)
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(442) 31/10/2014
(731) Bristol-Myers Squibb Sarl a French limited
liabillity compny
3, rue Joseph Monier, 92500 Rueil-Malmaison,
FR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

(591) виолетова, бела, сите нијанси на кафеава,
жолта и портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 чоколада, производи од чоколада, пецива
и кондиторски производи особено кондиторски
производи со шеќер и чоколада, производи од
тесто, производи направени од житарки, житни
плочки, сладоледи, пекарски производи, благи
или

солени/зачинети

тортички,

благи

или

солени/зачинети
пити,
благи
или
солени/зачинети бисквити, крекери, колачиња,
торти, ужинки што содржат чоколада, обланди,
вафли
(210) TM 2013/1067

(591) црна, бела, сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5
фармацевтки препарати за човечка
уотреба
(210) TM 2013/1069

(220) 11/11/2013

(442) 31/10/2014
(731) РАДЕ КОНЧАР - ТЕП ДООЕЛ Скопје
III Македонска Бригада бб, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(220) 11/11/2013

(442) 31/10/2014
(731) Bristol-Myers Squibb Sarl a French limited
liabillity compny
3, rue Joseph Monier, 92500 Rueil-Malmaison,
FR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

(591) бела, сина, црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 научни, наутички, геодетски, фотографски,
кинематографски
и
оптички
апарати
и
инструменти, како и апарати и инструменти за
мерење
тежина,
мерење,
сигнализирање,
проверка (контрола), апарати и инструменти за
спасување и обучување; апарати и инструменти
за спроведување, вклучување и исклучување,

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5
фармацевтки препарати за човечка
уотреба
(210) TM 2013/1068
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(220) 11/11/2013

трансформирање, акумулирање, регулирање или
контрола на електрична енергија; апарати за
снимање, пренос или репродукција на звук или
слика; магнетски носачи на податоци, дискови за
снимање; автоматски машини и механизми за

Трговски марки

Гласник 21/5 октомври 2014, Скопје

апаратите

што

се

активираат

со

жетони;

(510, 511)

регистарски каси, машини за сметање, опрема за

кл. 35 спроведување на програма за лојалност

обработка на податоци и компјутери, апарати за
гаснење пожар

понудена на препародавачите, единици зза
продажба и дистрибутерите преку давање на

кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски работи

стимуланси, наградни поени и рабат

кл. 37
градежни
инсталациски услуги

(210) TM 2013/1073

(210) TM 2013/1070

конструкции;

поправки;

(220) 13/11/2013

(442) 31/10/2014
(731) HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska
(220) 11/11/2013

(442) 31/10/2014
(731) Bristol-Myers Squibb Sarl a French limited
liabillity compny
3, rue Joseph Monier, 92500 Rueil-Malmaison,
FR

industrija Vrsac
Beogradski put bb, 26300 Vrsac, RS
(740) Друштво за застапување МСА ИПМилојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

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

REXIT
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
(210) TM 2013/1074

(220) 13/11/2013

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за производство, трговија и
услуги МАКПРИМАТ - ДООЕЛ Скопје
ул.Сава Ковачевиќ бб, Општина Кисела Вода,
Скопје , MK
(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 5
фармацевтски препарти за човечка
употреба
(210) TM 2013/1072

(220) 12/11/2013

(442) 31/10/2014
(731) Samsung Electronics Co.,Ltd.
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si,
Gyeonggi-do, KR
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

(591) црна, златна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 24 текстил и текстилни производи
кл. 25 облека, обувки и капи
кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со:
облека, текстил, обувки, текстилни производи и

(551) индивидуална

Трговски марки

капи
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неелектрични

апарати,

предмети

за

(220) 13/11/2013

домаќинство, кујнски прибор, стаклени предмети,

(442) 31/10/2014
(731) Teavana Corporation

предмети за подароци, плитки чинии, длабоки
чинии, садови за складирање, скулптури,

3630 Peachtree Road NE, Suite 1480, Atlanta, GA
30326, US

статуетки (фигурички), декоративни орнаменти,
облека, свеќи, темјан, домашни мириси

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

(ароми/парфеми), производи за лична нега,
музички снимки и книги; дистрибутерства за

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

трговија на големо, продавници со трговија на

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

големо и услуги за порачување за трговија на
големо во областа на: кафе, чај, какао, спакувана

(210) TM 2013/1078

и подготвена храна, производи поврзани со чај
како електрични и неелектрични апарати,

TEAVANA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 чаеви и мешавини од чаеви; бонбони,
имено, пеперминт бонбончиња со вкус на чај;
мед во облик на лажица; пијалаци на база на чај
од билки; пијалаци и концентрати, на база на чај
и чај од билки, со вкус на овошје; замрзнати
слаткарски производи со вкус на чај, чај од
билки, и овошје; какао, чај од билки и чај што не
е од билки; чај, какао и пијалаци; пијалаци
направени со база од чоколадо во прав и
пијалаци направени со база од ванила; сосови за
додавање во пијалаци; чоколаден сируп; сирупи
со вкус за додавање во пијалаци; спремен-запиење чај; сладолед и замрзнати слаткарски
производи, имено, сладолед, ледено млеко,
замрзнат јогурт, замрзнати десерти на база на
соја; бонбони и слаткарски производи имено,
чоколадо, шеќер, зашеќерени бадеми, и
замрзнати

слаткарски

производи;

печени

производи, имено, мафини, земички, бисквити,
колачиња, тестенини и леб; прехранбени
штангли, имено, прехранбени штангли на база
на жито, и прехранбени штангли на база на овес;
шеќер; зачин; мед; агаве; ароматични (со вкус)
сирупи за правење пијалаци
кл.

35

бизнис

администрација;

бизнис

предмети за домаќинство, кујнски прибор,
стаклени предмети, предмети за подароци,
плитки

чинии,

длабоки

компјутеризирани онлајн услуги на мало преку
директна покана од страна на продавачи/трговци
насочени кон крајните корисници, услуги за
онлајн порачување и онлајн услуги на
продавница на мало сите во областа на: кафе,
чај, какао, спакувана и подготвена храна,
производи поврзани со чај како електрични и
неелектрични

апарати,

производи поврзани со чај како електрични и
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за

чинии, садови за складирање, скулптури,
статуетки (фигурички), декоративни орнаменти,
облека, свеќи, темјан, домашни мириси
(ароми/парфеми), музички снимки и книги;
компјутеризиран онлајн регистар за подароци и
услуги за нарачување од регистар на подароци
поврзани со истиот

(731) Teavana Corporation

малопродажни продавници во областа на: кафе,
чај, какао, спакувана и подготвена храна,

предмети

домаќинство, кујнски прибор, стаклени предмети,
предмети за подароци, плитки чинии, длабоки

работењето
чајџилници

и

за

услуги за нарачка по пошта преку каталог, услуги
за
компјутеризирано
онлајн
порачување,

(210) TM 2013/1079

рестораните,
бифеата,
снек
барови;
услуги
на

садови

домашни мириси (ароми/парфеми), музички
снимки и книги; услуги за нарачка по пошта и

менаџмент; франшизинг; имено обезбедување
на техничка помош во основањето и/или
на

чинии,

складирање, скулптури, статуетки (фигурички),
декоративни орнаменти, облека, свеќи, темјан,

(220) 13/11/2013
(442) 31/10/2014

3630 Peachtree Road NE, Suite 1480, Atlanta, GA
30326, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
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ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(210) TM 2013/1093

(540)

(442) 31/10/2014
(731) ЈУГОКОКТА ДОО ШТИП

TEAVANA

(220) 14/11/2013

ул.Сутјеска бб, Штип, MK

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 43 услуги на ресторан, бифе, кафетерија,
снек бар, бар за чај и чајџилница, соба за чај;
услуги на ресторани за изнесување на храна и
услуги на ресторани за носење на храна;
угостителски/кетеринг услуги; услуги за храна по

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

договор; подготовка на храна и пијалаци

портокалова, крем

(210) TM 2013/1091

(551) индивидуална
(510, 511)

(220) 14/11/2013

(442) 31/10/2014
(731) ЈУГОКОКТА ДОО ШТИП
ул.Сутјеска бб, Штип, MK

кл. 29 риби во конзерви

(540)

(442) 31/10/2014
(731) Фармацевтска хемиска козметичка

(210) TM 2013/1095

(220) 15/11/2013

индустрија АЛКАЛОИД - Скопје
Бул.Александар Македонски бр.12, 1000
Скопје, MK
(591) мастило сина, зелена, црвена, жолта, бела,

(540)

окер, крем
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 риби во конзерви
(210) TM 2013/1092

(220) 14/11/2013

(442) 31/10/2014
(731) ЈУГОКОКТА ДОО ШТИП
ул.Сутјеска бб, Штип, MK
(540)

(591) бела, црвена, зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 лосиони за бричење
(210) TM 2013/1096

MAGIC TUNA (во
изглед)
(591) мастило сина, зелена, црвена, жолта, бела,
портокалова, крем
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 риби во конзерви

Трговски марки

(220) 15/11/2013

(442) 31/10/2014
(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД - Скопје
Бул.Александар Македонски бр.12, 1000
Скопје, MK
(540)
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(510, 511)
кл. 3 хидратантен тоалетен сапун
(210) TM 2013/1099
(591) бела, црвена, зелена

(220) 15/11/2013

(442) 31/10/2014
(731) Фармацевтска хемиска козметичка

(551) индивидуална
(510, 511)

индустрија АЛКАЛОИД - Скопје
Бул.Александар Македонски бр.12, 1000

кл. 3 крем за бричење

Скопје, MK
(210) TM 2013/1097

(220) 15/11/2013

(540)

(442) 31/10/2014
(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД - Скопје
Бул.Александар Македонски бр.12, 1000
Скопје, MK
(540)
(591) бела, сива, светла и темна плава
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 гел за коса
(210) TM 2013/1100
(591) бела, сива, светло и темно плава
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 тоалетен сапун

(220) 15/11/2013

(442) 31/10/2014
(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД - Скопје
Бул.Александар Македонски бр.12, 1000
Скопје, MK
(540)

(210) TM 2013/1098

(220) 15/11/2013

(442) 31/10/2014
(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД - Скопје
Бул.Александар Македонски бр.12, 1000
Скопје, MK
(540)

(591) бела, розева, сива, плава
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 гел за коса
(210) TM 2013/1103

(220) 18/11/2013

(442) 31/10/2014
(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska
industrija Vrsac
Beogradski put bb, 26300 Vrsac, RS
(591) бела, црвена, жолта

(740) Друштво за застапување МСА ИПМилојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово

(551) индивидуална

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
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трансакции, електронски трансфер на пари,

(540)

услуги за процесуирање на уплати, услуги за

TREFERO

проверка на автентичноста и исправноста на
трансакциите, замена на готовински средства со

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

употреба на кредитни и дебитни картички, услуги
за размена на валути, "он-лајн" банкарски услуги,

(210) TM 2013/1104

услуги за плаќање на сметки, услуги за пристап
до депозити и банкомати (ATM), услуги за

(220) 18/11/2013

(442) 31/10/2014
(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska
industrija Vrsac

готовинска наплата на чекови како и исплата на
средства,
објавување
на
финансиски
информации преку глобална компјутерска мрежа

Beogradski put bb, 26300 Vrsac, RS

и финансиско спонзорирање на спортски
натпревари, настани, активности и игри

(740) Друштво за застапување МСА ИПМилојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

(210) TM 2013/1122

(220) 25/11/2013

(551) индивидуална

(442) 31/10/2014
(731) FEMAS METAL SANAYI VE TICARET
ANONIM SIRKETI

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи;

Organize Sanayi Bolgesi, 9. Cadde No:17,
Melikgazi - Kayseri, TR

хигиенски производи за медицинска употреба;

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

TAITA

диететски
медицинска

супстанции
прилагодени
за
употреба; храна за бебиња;

фластери, материјали за
материјали за пломбирање

(540)

преврзување;
заби, забарски

смоли; дезинфекциони средства; препарати за
уништување штетници; фунгициди, хербициди
(210) TM 2013/1105

(551) индивидуална
(510, 511)

(220) 18/11/2013

(442) 31/10/2014
(731) Visa International Service Association
900 Metro Center Boulevard, Foster City,

кл. 11
апарати за осветлување, греење,
производство на пареа, варење (готвење),
ладење, сушење, вентилација, снабдување со
вода и за санитарни намени; апарати на

California 94404, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ

електрична енергија и гас, машини и опрема што

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
(540)

VISA. EVERYWHERE YOU WANT
TO BE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.

36

финансиски

услуги,

услуги

услуги за трошковни картички, услуги за картички
со претходно внесено салдо, услуги за "паметни"
електронски
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дебитни

и

автоклави;
инсталации
климатизација, аспиратори

и

(210) TM 2013/1123

(220) 25/11/2013

кредитни

апарати

(442) 31/10/2014

за

осигурување, банкарски услуги, услуги за
кредитни картички, услуги за дебитни картички,

картички,

се користат за готвење и вриење, имено, скари,
рерни, печки, горни делови (плотни) за готвење,

(731) NOVARTIS AG
4002 BASEL, CH
(740) Друштво за застапување МСА ИПМилојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
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(740) Александра Трајчовска, адвокат

(540)

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

CAPETALID

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5
фармацевтски препарати за човечка
употреба
(210) TM 2013/1124

(220) 26/11/2013

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за производство, трговија и
услуги БИАНА - ШУС увоз-извоз
ул.100 бр.70 а, 1300 Куманово, MK
(540)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината,
материјали

храна за бебиња; фластери;
за
завои;
материјали
за

пломбирањезаби и забарски смоли; средства за
дезинфекција;
препарати
за
уништување
(591) бела, сива, розева, црвена

штетници; фунгициди; хербициди

(551) индивидуална

кл. 10
медицински; хируршки; забарски и
ветеринарни апарати и инструменти; вештачки

(510, 511)
кл. 18 кожа и имитација на кожа и производите
од нив кои не се опфатени со другите класи
кл. 25 обувки
кл. 35 услуги на малопродажба врзани за кожа и
имитација на кожа и производите од нив кои не
се опфатени со

другите класи;

услуги на

малопродажба врзани за обувки, услуги на
продажба на големо врзани за кожа и имитација
на кожа и производите од нив кои не се
опфатени со другите класи; услуги на продажба

екстремитети; очи и заби; ортопедски производи;
хируршки материјали за шиење
кл. 35
огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
(210) TM 2013/1126

(220) 26/11/2013

(442) 31/10/2014
(731) Приватна здравствена установа-аптека
ДНА АННИ ФАРМ Скопје
ул.Исаија Мажовски бр.44-лок.5, Скопје, MK

на големо врзани за обувки; огласување; водење
на
работење;
управување
со
работи;

(740) Александра Трајчовска, адвокат

канцелариски работи

(540)

(210) TM 2013/1125

(220) 26/11/2013

(442) 31/10/2014
(731) Приватна здравствена установа-аптека
ДНА АННИ ФАРМ Скопје
ул.Исаија Мажовски бр.44-лок.5, Скопје, MK
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Ул. Бојмија бр.8 мезанин, 1000 Скопје, 1000

ДНА АННИ ФАРМ АПТЕКА
(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;
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материјали

за

завои;

материјали

за

(510, 511)

пломбирањезаби и забарски смоли; средства за

кл. 43

дезинфекција;
препарати
за
штетници; фунгициди; хербициди

пијалозци; пивремено сместување

уништување

кл. 10
медицински; хируршки; забарски и
ветеринарни апарати и инструменти; вештачки

услуги на обезбедување храна и

(210) TM 2013/1129

(220) 26/11/2013

екстремитети; очи и заби; ортопедски производи;
хируршки материјали за шиење

(442) 31/10/2014
(731) Nine West Development LLC
1411 Broadway, New York, NY 10018, US

кл. 35

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

огласување; водење на работење;

управување со работи; канцелариски работи

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

(210) TM 2013/1127

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

(220) 26/11/2013
(442) 31/10/2014

(731) MIRATO S.p.A.
Strada Provinciale Est Sesia, 28064 Landiona,
Novara, IT
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

9W
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9
помагала за очи, наочари за сонце,
наочари, рамки за наочари, футроли за наочари,
синџирчиња за наочари, врвки за наочари, врвки
за наочари
кл. 14 благородни метали и нивните легури и
производите изработени од нив или обложени со
нив, кои не се опфатени со другите класи; накит,
скапоцени
камења;
часовничарски
и
хронометриски инструменти
кл. 18 кожа и имитација на кожа и производите
од нив кои не се пфатени со другите класи; кожа
од животни, парчиња кожа; куфери и патни
торби; чадори за дожд и за сонце и стапови за
одење; камшици, узди и сарачки производи;
рачни торби

(591) црна, бела и сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5

кл. 25 облека, обувки, капи

инсектициди, препарати за уништување

штетници

кл. 35 услуги за продажба на мало и услуги за
продажба преку Интернет
(210) TM 2013/1130

(210) TM 2013/1128

(220) 26/11/2013

(442) 31/10/2014
(731) American Dairy Queen Corporation
7505 Metro Boulevard Edina, Minnesota 554390286, US
(740) АНА ПЕКЕВСКА,АДВОКАТ
ул.Орце Николов 68, 1000 Скопје

(220) 28/11/2013

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за одржливи решенија НОВА
СОЛУТИОНС ДООЕЛ Битола
ул.Арон Ароести бр.17, Битола, MK
(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВКСА ГРОЗДАНОВСКА
бул. Св. Клиемт Охридски бр.63а-8, 1000, Скопје
(540)

(540)

DAIRY QUEEN
(551) индивидуална
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што треба да се вметнат во овие единици; уреди
и

филтри

што

слободно

стојат,

се

неароматизирани и не испуштаат супстанции за
деодорирање на воздухот во ладилници и други
мали простори
(591) црна, портокалова и бела

(210) TM 2013/1132

(551) индивидуална
(510, 511)

(442) 31/10/2014
(731) JOHN PLAYER & SONS LIMITED

кл. 35 водење на работењето и управување

21 Beckett Way Park West, Nangor Road Dublin
12, IE

кл. 42 креирање и одржување веб (интернет)
страници за други
(210) TM 2013/1131

(220) 28/11/2013

(442) 31/10/2014
(731) Тhe Procter & Gamble Company

(220) 28/11/2013

(740) Друштво за застапување МСА ИПМилојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio
45202, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

UNSTOPABLES
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 препарати за белење и други супстанции
за перење, препарати за нега, третман и
разубавување на ткаенини; омекнувач за
ткаенини, средства за подобрување на ткаенини;
препарати за чистење, полирање, триење и
нагризување; миризлива вода за употреба во
домаќинството и за употреба на ткаенини;
етерични масла; препарати за фумигација што
треба да се испуштат во воздух, атмосфера или
на ткаенини во форма на чад, пареа или гас;
препарати за парфимирање или намирисување
на воздухот
кл. 5
освежувачи на воздух; препарати за
прочистување на воздухот; собни освежувачи на
воздух; дезодоранси за ткаенини и воздух;
препарати за неутрализирање мириси
кл. 11
апарати и инструменти, сите за
ароматизирање, прочистување или освежување
на атмосферата; делови и опрема за сите
гореспоменати стоки; ароматерапија и единици
за прочистување на воздухот напојувани со
батерија или што работат на струја и полнења

(591) бела и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун, преработен или сиров; производи
од тутун; замени за тутун, кои не се користат во
медицински или куративни цели; цигари;
цигарилоси; пури; рачни машинки за правење на
цигари: туби за цигари; филтери за цигари;
хартија за цигари; кибрити и артикли за пушачи
(210) TM 2013/1133

(220) 28/11/2013

(442) 31/10/2014
(731) JOHN PLAYER & SONS LIMITED
21 Beckett Way Park West, Nangor Road Dublin
12, IE
(740) Друштво за застапување МСА ИПМилојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 ноутбук компјутери; преносни компјутери;
компјутерско

глувче;

слушалки;

стерео

засилувачи; микрофони; звучни системи што
содржат далечински управувачи, засилувачи,
звучници и компоненти за истите; компјутерски
дисплеј монитори; компјутерски централни
(591) бела, сите нијанси на розева, сива

процесирачки единици; компакт диск плеери;
компјутерски контролирани работни станици за

(551) индивидуална
(510, 511)

внесување на податоци; персонални компјутери,

кл. 34 тутун, преработен или сиров; производи
од тутун; замени за тутун, кои не се користат во

компјутерски терминали; опрема за интернет
пристап; матични плочи; графички картички;

цигари;

звучни плочи (компјутерски делови); читачи на
електронски
книги;
мобилни
телефони;

цигарилоси; пури; рачни машинки за правење на
цигари: туби за цигари; филтери за цигари;

персонални дигитални асистенти (PDA); мрежни
сервери; проектори со диода што емитува

хартија за цигари; кибрити и артикли за пушачи

светлина (LED); IP (интернет протокол) камери;

(210) TM 2013/1134

компјутерски хардвер;
ноутбук
компјутери;

медицински

или

куративни

цели;

(220) 28/11/2013

футроли
торби

за носење
специјално

(442) 31/10/2014
(731) Asahi-Thai Alloy Co., Ltd.

адаптирани за држење таблет компјутери; торби
специјално адаптирани за држење лаптопи и

9/23 Moo 7 Suksawat Road, Bangjak,
Prapadaeng, Samutprakarn 10130, TH

ноутбук

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

компјутери,

заштитни

футроли

за

носење специјално адаптирани за лични
дигитални асистенти (PDA); футроли за мобилни
телефони; компјутерски периферни уреди

(540)

SANWA

(210) TM 2013/1138

(220) 02/12/2013

(551) индивидуална
(510, 511)

(442) 31/10/2014
(731) АДВОКАТСКО ДРУШТВО КНЕЗОВИЌ И

кл. 11 славини, водоводни инсталации, вентили

СОРАБОТНИЦИ СКОПЈЕ
Вељко Влаховиќ, бр.4-2/3 Скопје, MK

за славини и водоводни инсталации

(540)
(210) TM 2013/1136

(220) 29/11/2013

(442) 31/10/2014
(731) ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION
4F, No. 150, Li-Te Rd., Peitou, Taipei, , TW

MERIDIAN
(551) индивидуална
(510, 511)

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато, сушени и

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

варено овошје и зеленчук, желе, џемови,
компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла
и масти за јадење
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кл. 30

кафе, чај,какао,

шеќер, ориз, тапиока,

саго, замена за кафе; брашно и производи од
жито, леб производи од тестои и слатки,
сладолед, мед, меласа , квасец, прашок за

(210) TM 2013/1156

(220) 10/12/2013
(442) 31/10/2014

(731) PepsiCo, Inc.

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

700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 10577, US

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

овошни сокови, сирупи и други препарати за

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

производство на пијалоци
кл. 43 услуги за обезбедување храна и пијалоци,

(540)

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

привремено сместување
(210) TM 2013/1147

(220) 05/12/2013
(442) 31/10/2014

(731) Post Foods, LLC
1 Upper Pond Road, Parsippany, New Jersey
07054, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

(591) сина, црвена, бела, жолта

POST

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 житарици за појадок и житни плочки

кл. 32 минерална и газирана вода и други
безалкохолни пијалаци, овошни пијалаци,

(210) TM 2013/1153

овошни сокови, сирупи и други препарати за
правење пијалаци

(220) 10/12/2013
(442) 31/10/2014

(731) SHULTON, INC.

(210) TM 2013/1158

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio
45202, US

(442) 31/10/2014
(731) Dentinox Gesellschaft fur pharmazeutische
Praparate Lenk & Schuppan

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

MANTASTIC
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 антиперспиранти и деодоранси, препарати
за бричење вклучувајќи креми за бричење.
Лосиони за бричење и гелови за бричење,

(220) 12/12/2013

Nunsdorfer Ring 19, 12277 Berlin, DE
(740) ЈАНИЌЕВИЌ НЕНАД, адвокат
бул. "Кочо Рацин" бр.38/1-5, 1000, Скопје
(540)

ДЕНТИНОКС-ГЕЛ H
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарски препарати;

препарати за после бричење, парфеми мириси,

санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во

спрееви за тело, сапуни, средства за миење на
рацете, лицето и телото и други лични производи

медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање

за чистење, препарати за чистење, грижа,
третман и разубавување на кожата, скалпот и

заби

косата
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и

забарски

смоли,

дезинфекција,
препарати
за
штетници, фунгициди, хербициди

средства

за

уништување
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електронски

трансфер

верификација

на

на

и

(442) 31/10/2014
(731) SOCIETE GENERALE, a French

банкарски
менаџмент;
истражување
прогнозирање на финансиските пазари

и
и

corporation
29, Boulevard Haussmann , 75009 Paris, FR

управување со хартии од вредност; финансиски
индекси и финансиско индексирање; сите овие

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

услуги може
интернет

(220) 12/12/2013

да

чекови;

средства;

финансиски

(210) TM 2013/1159

бидат

обезбедени

преку

(540)
(210) TM 2013/1160

(220) 12/12/2013

(442) 31/10/2014
(731) SOCIETE GENERALE, a French
corporation
29, Boulevard Haussmann , 75009 Paris, FR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

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

36

банкарство;

финансиски

работи;

монетарни работи; работење со недвижен имот;
кредитни бироа; финансиско спонзорство,
агенции за наплата на долгови; финансиски
анализи; гаранции за осигурување; гаранции за

(591) црвена, црна и бела

животно
осигурување;
осигурителни
консултации; штедилници; услуги за кредитни

(551) индивидуална
(510, 511)

картички; услуги за дебитни картички; услуги за

кл. 36
банкарство; финансиски работи;
монетарни работи; работење со недвижен имот;

осигурителни гаранции; услуги за собирање
капитал; финансиски консултации; вреднување

кредитни

бироа;

финансиско

спонзорство,

на недвижен имот; управување со недвижности;
берзански котирања; брокерство со хартии од

агенции за наплата на долгови; финансиски
анализи; гаранции за осигурување; гаранции за

вредност; осигурително брокерство; кредитни
бироа; финансирање за купување на рати;

животно
осигурување;
осигурителни
консултации; штедилници; услуги за кредитни

депозити на вредности; управување со хартии од

картички; услуги за дебитни картички; услуги за
осигурителни гаранции; услуги за собирање

вртедност; издавање патнички чекови; штедни
влогови; финансиска евалуација (осигурување,

капитал; финансиски консултации; вреднување

банкарство, недвижен имот); финансиски услуги;
заеднички фондови; заеднички инвестициски

на недвижен имот; управување со недвижности;
берзански котирања; брокерство со хартии од

фондови;
огранизирање
за
колективно
инвестирање во хартии од вредност; финансиски

вредност; осигурително брокерство; кредитни
бироа; финансирање за купување на рати;

информации;

депозити на вредности; управување со хартии од
вртедност; издавање патнички чекови; штедни

осигурителни

информации;

домашно банкарство; капитални инвестиции;
размена на пари; финансиски операции;

влогови; финансиска евалуација (осигурување,

монетарни операции; услуги за плаќање на рати;
исплати на средства; заеми (финансирање);

банкарство, недвижен имот); финансиски услуги;
заеднички фондови; заеднички инвестициски

брокерство со залози; финансиски трансакции;

фондови;

Трговски марки
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187 | С т р а н а

Гласник 21/4 октомври 2014, Скопје

инвестирање во хартии од вредност; финансиски

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

информации;

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

осигурителни

информации;

домашно банкарство; капитални инвестиции;
размена на пари; финансиски операции;

(540)

монетарни операции; услуги за плаќање на рати;
исплати на средства; заеми (финансирање);
брокерство со залози; финансиски трансакции;
електронски
трансфер
на
средства;
верификација

на

чекови;

финансиски

и

банкарски
менаџмент;
истражување
прогнозирање на финансиските пазари

и
и

управување со хартии од вредност; финансиски
индекси и финансиско индексирање; сите овие
услуги може
интернет

да

бидат

обезбедени

преку

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16
(210) TM 2013/1163

(220) 16/12/2013

(442) 31/10/2014
(731) Aktsionerno Droujestvo BULGARTABAC

(210) TM 2013/1161

(220) 12/12/2013

HOLDING

(442) 31/10/2014

62, Graf Ignatiev Str. 1000 Sofia , BG

(731) Zbom Cabinets Co., Ltd
No. 19 Lianshui Road, Luyang Industry District,
Hefei, Anhui, CN

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
бул. "Кочо Рацин" бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
(540)

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(591) (551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11 ламби, тостери, фрижидери, аспиратори
за кујни, огништа, славини (чешми), тоалети,

(551) индивидуална
(510, 511)

стерилизатори,

кл. 16 хартија, картон и производи направени од
вакви материјали кои не се вклучени во други

џебни

грејачи,

запалки,

електрични апарати за кафе, пламеници на гас,
резервоари за прочистување, микробранови

класи; печатени работи; книговезачки материјал;

печки (уреди за готвење), печки за печење месо,
електричен прибор за готвење, автоклави

фотографии; канцелариски материјали; лепила
за канцелариска и куќна употреба; материјали

(електрични печки за варење под притисок),
грејалки за бањи, уреди за прочистување на

кои ги користат уметниците; сликарски четки;
машини за пишување и канцелариски прибор

вода

(освен мебелот); материјал за обука и настава
(освен апарати); пластични материјали за
(220) 12/12/2013

пакување кои не се опфатени во други класи;

(442) 31/10/2014
(731) Qatar Airways (Q.C.S.C.)

печатарски букви; клишиња
кл. 34 сиров, преработен или обработен тутун;

P.O Box 22550, Doha, QA

производи од тутун; пури, цигарети; цигари и

(210) TM 2013/1162
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цигарилоси; филтер за цигари, хартија за цигари,
артикли

за

пушачи;

кибрити,

запалки

и

(442) 31/10/2014
(731) Агенција за маркетинг БРЕНД ЈУНИОН

пепелници од неблагородни материјали
кл. 35 огласување; деловен менаџмент; деловна

ДООЕЛ Скопје
ул. Кленоец бр. 69, 1000 Скопје, MK

администрација;
управување
канцелариски работи

(740) МАЈА ПАРГОВСКА, АДВОКАТ
ул. Миладин Поповиќ бр.13, 1000, Скопје

со

работи;

(540)
(210) TM 2013/1164

(220) 17/12/2013

(442) 31/10/2014
(731) GlaxoSmithKline Biologicals S.A.
Rue de I`Institut 89 B-1330 Rixensart, BE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

SYNFLORIX
(591) темно сина, бела, црвена и кафена

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 вакцини за човечка употреба

(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2013/1165

кл. 35
огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи

(220) 17/12/2013

(731) Теогалактик фарм

кл. 41
образовни услуги; подготвување на
наставата; забава; спортски и културни

4-ти Јули бр. 81, 1000 Скопје, MK

активности

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

кл. 42
научни и технолошки услуги и
истражувања и планирања кои се однесуваат на

(442) 31/10/2014

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

истите; услуги за индустриски
истражувања;
проектирање
и

(540)

анализи и
развој
на

компјутерски хардвер и софтвер
(210) TM 2013/1169

(220) 13/12/2013
(442) 31/10/2014

(731) Actavis Group PTC ehf.
Reykjavikurvegi 76-78, 220 Hafnarfjordur, IS
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(591) бела, розева, виолетова, светло кафена,
сина
(551) индивидуална

ACEFFEIN

(510, 511)
кл. 3 креми (козметички производи)
кл. 5 креми за кожа со одредено медицинско
дејство
(210) TM 2013/1166

Трговски марки

(540)

(220) 17/12/2013

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи и супстанции,
препарати од кофеин адаптирани за медицински
цели
кл. 32

енергетски пијалаци, пијалаци кои

содржат кофеин
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семинари), симпозиуми (организирање и водење
(220) 18/12/2013

на симпозиуми), слободно време (услуги врзани

(442) 31/10/2014
(731) Градежно друштво ГРАНИТ АД Скопје

за исполнување на
слободното време),
организирање
саемски
манисрестации,

ул. Вељко Влаховиќ бр. 8 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

приредби, изложби
кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци,

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

привремено сместување, бар (барски услуги),
кафеани, кафетерии, изнајмување простори за

(210) TM 2013/1170

состаноци,

изнајмување

на

привремени

сместувања (резервирање на привремено
сместување), ресторани, ресторани за брзо и
постојано
послужување
ресторани за самопослужување
(210) TM 2013/1173

(шанк-барови),

(220) 19/12/2013

(442) 31/10/2014
(731) Индустрија за млеко, млечни производи
и сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА,

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

ул. Долнооризарски пат бб, 7 000 Битола , MK

(551) индивидуална

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА

(510, 511)
кл. 35
огласување; водење на работење;

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,

управување со работи; канцелариски работи;
демонстрација
на
производи,
изложби

Скопје
(540)

(организирање на изложби) во комерцијални и
рекламни цели, изнајмување рекламен простор,
објавување рекламни текстови, обработка на
текстови,
огласување
организирање
дејности

и
рекламирање,
(советување
за

организирање на дејностите), организирање на
изложби, плакатирање и огласување, промоција
(продажба за
комерцијални

трето лице),
работи,

водење на
комерцијална

администрација, ширење рекламен материјал
/трактати, проспекти, печатени примероци/
кл. 41 забава, спортски и културни активности,
изложби (организирање изложби) во културни
или воспитни цели, клубови (услуги на клубови)
/забава/, конгреси (организирање
конгреси),
модни
агенции
за
објавување

текстови

рекламни/,
практично

/текстови

планирање
обучување

и водење
уметници,
кои

не

се

приеми
/забава/,
/демонстрирање/,

приредби (одржување на приредби), разговори
(организирање и водење на разговори),
разонода, семинари (организирање и водење
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(591) темна кафена, тиркизна, златна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 млечен производ (овчи кашкавал)
кл. 35

огласување, водење на работење,

управување со работи, канцелариски работи,
услуги при продажба на големо и мало и услуги
при увоз и извоз со млечен производ (овчи
кашквал)
(210) TM 2013/1174

(220) 19/12/2013

(442) 31/10/2014
(731) Индустрија за млеко, млечни производи
и сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА,
ул.Долнооризарски пат бб, 7 000 Битола , MK
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(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје
(540)

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

(591) темна сива, виолетова, златна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2013/1193

кл. 29 млечен произво (мешан кашкавал)
кл. 35
огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи,
услуги при продажба на големо и мало и услуги
при увоз и извоз со млечен производ (мешан
кашкавал)
(210) TM 2013/1191

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало, со
коцки за потпалување оган
(220) 20/12/2013

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за производство, трговија и
услуги ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје
ул.Скупи бр.3А, 1000 Скопје, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

(220) 20/12/2013

(442) 31/10/2014
(731) Biofarma Pharmaceutical Industry Co.
Inc Akpinar Mah. Osmangazi Cad. No:156
Sancaktepe/Istanbul/, TR
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

NOGRIPPIN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
(210) TM 2013/1192

(220) 20/12/2013

(442) 31/10/2014
(731) Божиновски Александар
ул. Ѓурчин Кокале бр. 43 1000 Скопје, MK
(540)

(591) сина, светла и темна сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 44 медицински услуги; ветеринарни услуги;
хигиенска нега и нега на убавината на луѓето или
животните; услуги од областа на земјоделството,
градинарството и шумарството
(210) TM 2013/1194

(220) 20/12/2013

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за производство, трговија и
услуги ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје
ул.Скупи бр.3А, 1000 Скопје, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

Трговски марки
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мобилни телефони; паметни (смарт) телефони;
преносни

и

рачни

електронски

лични

организатори;
апарати
и
потрошувачки
електронски уреди; телевизори, дигитални
музички плеери, ДВД плеери, рекордери,
развивачи и режачи, лични дигитални уреди,
дигитални камери и дигитални рекордери,
производи за домашно кино, видео игри, аудио
(591) сина, светла и темна сива

драјвери,

(551) индивидуална
(510, 511)

графички картички, графички единици за
обработка (GPU), графички чип сетови, визуелни

кл. 44 медицински услуги; ветеринарни услуги;

процесори, визуелни ко-процесори, уреди за
поддршка, софтвер и хардвер; компјутерски

хигиенска нега и нега на убавината на луѓето или
животните; услуги од областа на земјоделството,
градинарството и шумарството

видео

драјвери,

видео

камери,

софтвер за управување со лични информации;
софтвер за управување со база на податоци;
софтвер за синхронизација на база на податоци;

(210) TM 2013/1195

интегрални кола; мемории за интегрални кола;
чипови за интегрални кола; компјутерски чип

(220) 20/12/2013
(442) 31/10/2014

сетови; полупроводнички процесори; чипови за
полупроводнички процесори; полупроводнички

(300) 47576 18/11/2013 TT
(731) Intel Corporation
2200 Mission College Boulevard, Santa Clara,
California, 95052-8119, US

чипови; микропроцесори; печатени кола плочи;
печатени кола, интегрални колa, печатени кола

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

плочи и електрични кола; плочи на електронски

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

кола; компјутерски матични плочи; компјутерски
мемории; оперативни системи; микроконтролери;

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

процесори за податоци; централни единици за
обработка (CPU); полупроводнички мемориски

(540)

уреди, мемории за полупроводници и единици за
полупроводничкa
меморија;
софтвер
за

INTEL REALSENSE
(551) индивидуална
(510, 511)

процесори

кл. 9
компјутери; рачни компјутери; миникомпјутери;
компјутерски хардвер; компјутерски софтвер;
хардвер и софтвер за препознавање на глас;
софтвер за конверзија на говор во текстот;
гласовно оспособени софтверски апликации;
софтвер за препознавање на знаци; компјутерски
софтвер во областа на мајчин јазик, говор,
говорник, јазик, препознавање на глас и
печатење со препознавање на глас; хардвер и
софтвер за системи 3D камера што се користат
за

следење

на

око

и

препознавање

на

гестикулации; електронски безбедносни апарати
и апарати за надзор; безбедносен софтвер и
хардвер што користи технологија за следење на
око и гестикулација; целуларни телефони;
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што

може

да

се

програмираат;

дигитални
и
оптички
микропроцесори;
компјутерски периферни уреди; плочи за видео
кола; плочи за аудио кола; плочи за аудио-видео
кола;
видео
графички
акцелератори;
мултимедијални акцелератори; видео процесори;
плочи за видеопроцесори; мемории за податоци;
компјутерски хардвер, компјутерски чипови и
микропроцесори оптимизирани за електронски
безбедносен надзор; алгоритамски софтверски
програми за работа и контрола на компјутери;
компјутерски оперативен системски софтвер;
компјутерски оперативни системи; екстензии на
компјутерски систем, алатки и услуги во областа
на апликативен софтвер за поврзување на
персонални
компјутери,
мрежи,
телекомуникациски апарати и апликации за
глобална компјутерска мрежа; компјутеризирани

Трговски марки
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телекомуникации
поврзување

и

опрема

составена

од

за

мрежно

софтвер

за

компјутерско вмрежување, компјутерски хардвер
и

софтвер

за

креирање,

посредување

и

оперативен систем; компјутерски хардвер и
софтвер за подобрување и обезбедување на

управување со
комуникација со

трансфер,
пренос,
прием,
обработка
и
дигитализација во реално време на аудио и

виртуелни приватни мрежи (VPN), широкопојасни
мрежи (WAN-ови) и глобални компјутерски

видео графички информации; компјутерски
фирмвер; компјутерски оперативен системски

мрежи; рутер, прекинувачи, хабови и оперативен
софтвер за управување; компјутерски софтвер и

софтвер, компјутерски услужен софтвер и друг

хардвер за употреба во обезбедување на повеќе

компјутерски софтвер што се користи за
одржување и работа на компјутерски системи;

кориснички пристапи до глобалната компјутерска
информациска мрежа за пребарување ,

компјутерски инсталации; мемориски плочи;
уреди за складирање, џамп драјвери, мемориски

добивање, пренесување, манипулирање и
ширење на широк спектар на информации;

(флеш) драјвери, тамб драјвери, системи за
безбедност за компјутерски хардвер и софтвер,

компјутерски софтверски алатки за посредување
на софтверски апликации од трети лица;

компјутерска

за

компјутерски хардвер и софтвер за безжична

мрежен пристап на хардвер за креирање и
одржување на компјутерска заштита (firewalls),

мрежна комуникација; електронски публикации
за превземање како билтени, книги, магазини,

виртуелна приватна мрежа (VPN) компјутерски
хардвер и компјутерски сервер оперативен

списанија, брошури и трудови во областа на
електрониката, полупроводниците, интегралните

софтвер за креирање и одржување на
компјутерска заштита (firewalls); софтвер за

електронски апарати и уреди, компјутерите,
телекомуникациите, забавата, телефонијата и

обезбедување на безбедноста на компјутерски

жичните

мрежи; софтвер за контрола на пристап и
безбедност; компјутерски хардвер и софтвер за

структурни
делови
и
опрема
за
сите
горенаведени стоки; прирачници со инструкции

употреба во заштитата на компјутерските мрежи
од кражба на податоци или оштетување од

кои се продаваат заедно со гореспоменатите
стоки и електронски прирачници со инструкции

страна на неовластени корисници; компоненти за
компјутери; плочи за компјутерско зголемување

за превземање од глобалната компјутерска
мрежа,
научни,
наутички,
геодетски,

на глас; плочи за зголемување на компјутерски

фотографски,

глас, податоци, слика и видео; плочи за флеш
меморија
и
флеш
мемориски
картички;

апарати и инструменти, како и апарати и
инструменти за мерење тежина, мерење,

телекомуникациска опрема и компјутерски
мрежи, имено системи за обработка и

сигнализирање, проверка (контрола), апарати
и инструменти за спасување и обучување;

оперативни системи; телекомуникациски апарати
и инструменти , компјутерски рутери, хабови ,

апарати и инструменти за спроведување,
вклучување и исклучување, трансформирање,

сервери и прекинувачи, компјутерски хардвер и

акумулирање,

софтвер за развој, одржување и користење на
локални и широкопојасни компјутерски мрежи;

електрична енергија; апарати за снимање,
пренос или репродукција на звук или слика;

сет-топ боксови; електронски уреди за контрола
на интерфејси и контрола на компјутери и

магнетски носачи на податоци, дискови за
снимање; компакт дискови, ДВД-ја и други

глобалните компјутерски и телекомуникациски
мрежи со телевизиски и кабелски преноси и

дигитални медиуми за снимање; механизми за
апаратите што се активираат со жетони;

опрема; апарати за тестирање и програмирање

регистарски каси, машини за сметање, опрема за

интегрални
кола;
апарати и
уреди за
компјутерска периферна меморија; компјутерски

обработка на податоци, компјутери; компјутерски
софтвер; апарати за гаснење пожар

сервери

со

заштита

фиксна

Трговски марки

(firewalls),

функција;

сервер

далечински пристап
и
локални мрежи (LAN-ови),

хардвер

и

безжичните

телекомуникации;

кинематографски

регулирање

или

и

оптички

контрола

за
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(210) TM 2013/1199

(220) 23/12/2013

кл.

11

апарати

осветлување, греење,

производство

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

електрична енергија и гас, машини и опрема што
се користат за готвење и вриење, имено, скари,

(540)

рерни, печки, горни делови (плотни) за готвење,
автоклави;
инсталации
и
апарати
за

ROTARIX

пареа,

варење

(готвење),

ладење, сушење, вентилација, снабдување со
вода и за санитарни намени; апарати на

климатизација, аспиратори

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 вакцини за човечка употреба
(210) TM 2013/1200

на

за

(442) 31/10/2014
(731) GlaxoSmithKline Biologicals S.A.
Rue de I`Institut 89 B-1330 Rixensart, BE

(220) 23/12/2013

(442) 31/10/2014
(300) 86/007264 11/07/2013 US
(731) Biogen Idec MA Inc.
14 Cambridge Center, Cambridge,
Massachusetts 02142, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје

(210) TM 2013/1203

(220) 23/12/2013

(442) 31/10/2014
(731) Honeywell International Inc.
101 Columbia Road, Morristown, New Jersey
07962, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

HOWARD LEIGHT

(540)

ZINBRYTA

(510, 511)
кл. 10 тампони за уши за блокирање на бучава,

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за третманот на
невролошки пореметувања
(210) TM 2013/1202

(551) индивидуална

(220) 23/12/2013

(442) 31/10/2014
(731) FEMAS METAL SANAYI VE TICARET
ANONIM SIRKETI
Organize Sanayi Boglesi, 9. Cadde No:17,
Melikgazi - Kayseri, TR

отпорни на звук и за намалување на бучава
(210) TM 2013/1204

(220) 24/12/2013
(442) 31/10/2014

(731) Соња Јовановска
ул.„Првомајска" бр.11-6/11, 1000 Скопје, MK
(740) Валентина Јовановска Василева, адвокат
ул. „Пролет„ бр. 10А 2/13, Скопје, 1000
(540)

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(591) темно сина, средно зелена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
(591) црна, бела, темно виолетова, светло
црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
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кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски работи
кл. 41 образовни услуги; обука; забава; спортски
и културни активности
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кл. 42 научни и технолошки услуги и стражување

имено

и планирањето поврзано со нив; индустриски

мултимедијална

алализи и истражувачки услуги; иработка и
развој на компјутески хардвер и софтвер

најзначајни телевизиски настани, интерактивни
најзначајни телевизиски настани, видео снимки,

(210) TM 2013/1205

снимање на видео преноси, интерактивен видео
избор на најзначајни настани, радио програма,

(220) 24/12/2013

обезбедување

на

содржина

веб-страна
во

смисла

со
на

(731) NBA Properties, Inc.

најзначајни настани на радио и аудио снимки во
полето на кошарката; пренесување на вести и

locate at Olympic Tower, 645 Fifth Avenue, New

информации во смисла на статистички и други

York, NY 10022, US
(740) Друштво за застапување од областа на

податоци во полето на кошарката; он-лајн игри
кои не може да се преземаат, имено,

индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

компјутерски игри, видео игри, интерактивни
видео игри, акциони игри за вештини, аркадни

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

игри, друштвени игри за деца и возрасни, игри на
табла, сложувалки и игри на погодување, услуги

(442) 31/10/2014

на електронско издаваштво; имено, издавање на
часописи, водичи, билтени, боенки и други
распореди на натпреварите преку Интернет, сите
во полето на кошарката; обезбедување на онлајн компјутерска база на податоци во полето на
кошарката
(210) TM 2013/1206

(220) 25/12/2013

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за туризам ВАИКИКИ ТРАВЕЛ

(591) црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 забава и образовни услуги во смисла на
тековни телевизиски и радио програми во

ДООЕЛ Скопје
ул.Њуделхиска бр.4, Скопје, Карпош, 1000
Скопје, MK
(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПјЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

областа на кошарката и пренос во живо на
кошаркарски
натпревари
и
кошаркарски
приредби; продукција и дистрибуција на радио и
телевизиски шоу програми на кошаркарски
натпревари, кошаркарски настани и програми во
областа на кошарката; водење и организирање
на кошаркарски школи и кампови, школи и
кампови за тренери, школи и кампови за танцов
тим и кошаркарски натпревари; услуги на забава

(591) сина, бела
(551) индивидуална

во смисла на лично појавување на маскота во

(510, 511)

костим или во танцов тим на кошаркарски
натпревари и приредби, школи, кампови,

кл. 39
транспортни услуги;
патувања;
организирање

промоции и други настани поврзани со
кошарката, посебни настани и забави; услуги на

придружување патници; превезување патници;
резервации за превоз; резервации за патувања;

клубови на обожаватели; услуги на забава,

разгледувања

Трговски марки

на

културни

организирање
крстарења;

знаменитости
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обиколки (туризам); информирање за превоз,

(591) црвена, зелена, златна, светло златна,

изнајмување возила

црна, бела

кл. 41 образовни услуги, обука, забава, спортски
и
културни
активности;
насочување

(551) индивидуална
(510, 511)

(професионално
насочување),
конгреси,
академии, организирање и водење колоквиуми;

кл. 32 пиво

организирање и водење концерти; семинари
(организирање и водење семинари); услуги на

(210) TM 2013/1209

(220) 25/12/2013

клубови (забава и образование); организирање

(442) 31/10/2014
(731) Трговско друштво за пиво, слад, оцет,

шоу
програми;
организирање
натпревари;
паркови
(забавни

алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д.

фотографски
(забава)

репортажи;

спортски
паркови);

продавање

билети

ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

кл. 43 услуги на обезбедување храна и пијалаци,
привремено сместување; бироа за сместување

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

(хотели и агенции); сместување (изнајмување за
времено
сместување);
резервирање
за
сместувања; услуги во барови; резервирање
пансиони; пансиони и интернати; бифеа (снекбарови); кафетерии (експрес ресторани); услуги
на камповите за летување; служење храна и
пијалаци; летувалишта; резервирање хотели;
хотели; изнајмување простории за состаноци;
изнајмување за времено сместување; ресторани;
ресторани со самопослужување
(210) TM 2013/1208

(220) 25/12/2013

(442) 31/10/2014
(731) Трговско друштво за пиво, слад, оцет,
алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д.
ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) црна, бела, портокалова, розева, златна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 пиво
(210) TM 2013/1210

(220) 25/12/2013

(442) 31/10/2014
(731) Трговско друштво за пиво, слад, оцет,
алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д.
ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)
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(731) Трговско друштво за пиво, слад, оцет,
алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д.
ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) црна, бела, црвена, златна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 пиво
(210) TM 2013/1211

(220) 25/12/2013

(442) 31/10/2014
(731) Трговско друштво за пиво, слад, оцет,

(591) црна, бела, црвена, златна

алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д.

(551) индивидуална
(510, 511)

ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK

кл. 32 пиво

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(210) TM 2013/1213

(220) 25/12/2013

(540)

(442) 31/10/2014
(731) ТЕКСТИЛ А.Д. Акционерско друштво за
промет на стоки и услуги на големо и мало
ул.Перо Наков бр.31, Скопје, MK
(540)

(591) бела, сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 риба (свежа и конзервирана)
(591) црна, бела, црвена, сребрена, светло
златна, темно златна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 пиво
(210) TM 2013/1212

(210) TM 2013/1214

(220) 25/12/2013

(442) 31/10/2014
(731) ТЕКСТИЛ А.Д. Акционерско друштво за
промет на стоки и услуги на големо и мало
ул.Перо Наков бр.31, Скопје, MK

(220) 25/12/2013

(540)

(442) 31/10/2014

Трговски марки
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(591) бела, портокалова

(210) TM 2013/1217

(551) индивидуална

(220) 26/12/2013
(442) 31/10/2014

(510, 511)
кл. 35 риба (свежа и конзервирана)

(731) Рушковски Илија
ул.„Руди Чајавец" бр.45/5, 1000 Скопје, MK

(210) TM 2013/1215

(740) Рушковски Илија
ул.„Иван Аговски" бр.10/3-5, 1000 Скопје

(220) 25/12/2013

(442) 31/10/2014
(731) ТЕКСТИЛ А.Д. Акционерско друштво за

(540)

промет на стоки и услуги на големо и мало
ул.Перо Наков бр.31, Скопје, MK
(540)

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

(591) црвена, бела, златна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со:
кечап, конзервиран зеленчук, конзервирано
овошје, риба (свежа и конзервирана), месни
преработки, компоти
(210) TM 2013/1216

(220) 26/12/2013

кл. 30
мед, производи од мед и пчелини
производи
(210) TM 2013/1218

(220) 27/12/2013

(442) 31/10/2014
(731) Жито Пром Зоран ДООЕЛ Гевгелија
ул.Блокотехна бб, Индустриска зона
Гевгелија, MK

(442) 31/10/2014
(731) HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska

(540)

industrija Vrsac
Beogradski put bb, 26300 Vrsac, RS
(740) Друштво за застапување МСА ИПМилојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

PEPTICAID
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи;
хигиенски производи за медицинска употреба;
диететски
медицинска

супстанции
прилагодени
за
употреба, храна за бебиња;

фластери,
материјали
за
преврзување;
материјал за пломбирање заби, забарски смоли;

(591) црвена, жолта, зелена, кафена
(551) индивидуална

дезинфекциони

(510, 511)

средства;

препарати

уништувањештетници; фунгициди, хербициди
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(210) TM 2013/1220

(220) 27/12/2013

(540)

(442) 31/10/2014
(731) АД ЈАКА 80 Радовиш
ул.Првомајска 75А, 1000 Скопје, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

HIMORAL JAKA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететска храна и супстанции што се користат во
медицината и ветерината, храна за бебиња,

OLIGOVIT JAKA
(551) индивидуална
(510, 511)

диететски суплементи за луѓето и животните;
фластери, материјали за завои, материјали за

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;

пломбирање заби забарски смоли, средства за

санитарни препарати за медицински цели;
диететска храна и супстанции што се користат во

дезинфекција,
препарати
за
штетници, фунгициди, хербициди

медицината и ветерината, храна за бебиња,
диететски суплементи за луѓето и животните;

(210) TM 2013/1223

уништување

(220) 27/12/2013

фластери, материјали за завои, материјали за
пломбирање заби забарски смоли, средства за

(731) SHULTON, INC.

дезинфекција,

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio

препарати

за

уништување

штетници, фунгициди, хербициди

(442) 31/10/2014

45202, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(210) TM 2013/1221

(220) 27/12/2013

(442) 31/10/2014
(731) АД ЈАКА 80 Радовиш
ул.Првомајска 75А, 1000 Скопје, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

FITOPROSTATIN JAKA
(551) индивидуална

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

TIMBER
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3

препарати

антиперспиранти

и

за

после

деодоранси

бричење;
за

лична

употреба; сапуни за капење; спрееви за тело;
препарати за миење на тело; препарати за грижа

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;

на косата; препарати за бричење

санитарни препарати за медицински цели;
диететска храна и супстанции што се користат во

(210) TM 2013/1246

(220) 27/12/2013

медицината и ветерината, храна за бебиња,

(442) 31/10/2014
(731) GUARDANT, INC. a corporation organized

диететски суплементи за луѓето и животните;
фластери, материјали за завои, материјали за

and existing under the laws of the state of
Delaware

пломбирање заби забарски смоли, средства за
дезинфекција,
препарати
за
уништување

1030 Delta Boulevard, Atlanta, Georgia, US

штетници, фунгициди, хербициди

индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(210) TM 2013/1222

(220) 27/12/2013

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(442) 31/10/2014

(540)

(740) Друштво за застапување од областа на

(731) АД ЈАКА 80 Радовиш
ул.Првомајска 75А, 1000 Скопје, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје

Трговски марки
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(210) TM 2013/1249

(220) 30/12/2013
(442) 31/10/2014

(731) ACCOR
110 Avenue de France, 75013 Paris, FR
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

IBIS
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39 воздушен транспорт на патници, пошта и
товар (карго); туристички услуги; организирање
на екскурзии; услуги на туристички агенции;
складирање на пошта и товар (карго),
површински транспорт; услуги поврзани со
патување вклучени во оваа класа; обезбедување
на транспортни услуги и патничко резервациски
услуги низ информациони системи
(210) TM 2013/1247

(220) 27/12/2013

(442) 31/10/2014
(731) GUARDANT, INC. a corporation organized
and existing under the laws of the state of
Delaware
1030 Delta Boulevard, Atlanta, Georgia, US

кл. 35 бизнис менаџмент во областа на хотелите
и рестораните; комерцијална администрација
поврзана со областа на хотели и ресторани;
рекламни услуги во областа на хотелите и
рестораните;

онлајн

рекламирање

на

компјутерска мрежа во областа на хотелите и
рестораните; Бизнис менаџмент на хотели,
мотели, хотелски комплекси,
апартмански хотели

апартмани

и

кл. 43 хотели, мотели, оперативни хотелски
комплекси; хотелски услуги, обезбедување на
услуги

за

храна

и

пијалоци;

услуги

на

кафетерија, чајџилница, барови (освен клубови);
привремено сместување; туристички домови;
услуги за резервирање на хотелски соби за
патници; услуги за резервирање на привремено

индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ

сместување; (не-деловни) консултации и совети
во областа на хотелите и рестораните

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

(210) TM 2013/1250

(740) Друштво за застапување од областа на

(540)

SKYTEAM
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39 воздушен транспорт на патници, пошта и
товар (карго); туристички услуги; организирање
на екскурзии; услуги на туристички агенции;

(220) 30/12/2013

(442) 31/10/2014
(731) Zongshen Industrial Group Co., Ltd.
Chaoyouchang, Huaxizhen, Bananqu,
Chongqing, CN
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

складирање на пошта и товар (карго),
површински транспорт; услуги поврзани со
патување вклучени во оваа класа; обезбедување
на транспортни услуги и патничко резервациски
услуги низ информациони системи
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кл. 42 научни, технолошки и индустриски услуги,
истражувања

и

анализи

на

апарати

за

развој

на

домаќинство,
проектирање
и
компјутерски хардвер и софтвер
(210) TM 2013/1252

(220) 31/12/2013
(442) 31/10/2014

(731) Тодоровски Владица
ул.Пролет бр.1-4/3, 1000 Скопје, MK
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7 култиватори, [машини]; мотори и погонски
машини, освен за копнени возила; динамо, пумпи
[машини]; машини за косење и жнеење,
земјоделски машини; ауспуси за мотори и
машини, мотори што не се за копнени возила;
системи за издувни гасови за мотори и машини;
карбуратори
(210) TM 2013/1251

(220) 31/12/2013
(442) 31/10/2014

(551) индивидуална
(510, 511)

(731) Тодоров Владица
ул.Пролет бр.1-4/3, 1000 Скопје, MK

кл. 9
апарати за снимање, пренос и
репродукција на звук и слика (телевизори,

(540)

засилувачи, разни типови на репродуктори)
магнетски носачи на податоци, дискови за
снимање, машини за сметање, опрема за
обработка на податоци и компјутери
кл. 11 апарати за осветлување, греење, ладење
(климатизери),
варење
(готвење),
сушење,вентилација (аспиратори, вентилатори)
кл. 21

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11 апарати за осветлување, греење, ладење
(климатизери),
варење
(готвење),
сушење,вентилација (аспиратори, вентилатори)
кл. 21
куќни и кујнски апарати-фрижидери,
шпорети,

аспиратори,

машини

за

перење

алишта, машини за сушење алишта, машини за
миење садови, ситни електрични апарати за
домаќинство- пегли, тостери, правосмукалки,
решоа,
апарати
за
приготвување
кафе,
соковници, фенови за сушење коса, миксери,
блендери
кл. 35 услуги за продажба на големо и мало со
електрични апарати за домаќинство.

Трговски марки

куќни и кујнски апарати-фрижидери,

шпорети, аспиратори, машини за перење
алишта, машини за сушење алишта, машини за
миење садови, ситни електрични апарати за
домаќинство- пегли, тостери, правосмукалки,
решоа,
апарати
за
приготвување
кафе,
соковници, фенови за сушење коса, миксери,
блендери
кл. 35 услуги за продажба на големо и мало со
електрични апарати за домаќинство
кл. 42 научни, технолошки и индустриски услуги,
истражувања и анализи на апарати за
домаќинство,
проектирање
и
компјутерски хардвер и софтвер
(210) TM 2013/1253

развој

(220) 31/12/2013
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(442) 31/10/2014
(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska

АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

industrija Vrsac
Beogradski put bb, 26300 Vrsac, RS

(540)

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(740) Друштво за застапување МСА ИПМилојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

ROBENAN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
(210) TM 2014/5

(220) 03/01/2014
(442) 31/10/2014

(731) Kia Motors Corporation
231, Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul 137-938,
KR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(591) црна, бела, и сите нијанси на сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 чоколада, кондиторски производи што не
содржат медицински супстанции, особено
чоколадни кондиторски производи и/или шеќерни
кондиторски производи
(210) TM 2014/10

(220) 10/01/2014

(442) 31/10/2014
(731) МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО
с.Радово бр.45, Босилово, 2400 Струмица, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(591) црна, бела, светло и темно сива, светло

(540)

сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12
патнички коли, камиони, минибуси,
комбиња, мини комбиња, превозни средства на
четири тркала
(210) TM 2014/8

(220) 09/01/2014

(442) 31/10/2014
(731) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH
Chollerstrasse 4, 6301 Zug, CH
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
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кл. 29

млеко и млечни производи: млечни

намази, сирни намази, намази од топено сирење,
крем (млечен производ), крем-путер
кл. 30 чоколаден крем, крем од какао

(210) TM 2014/34

(220) 17/01/2014

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за услуги и трговија БЕСТ
ПРИМУС ДООЕЛ Скопје
ул.Драгиша Мишовиќ бр.8/16, MK

(210) TM 2014/11

(220) 10/01/2014

(740) АНДОНОСКИ МИТКО, адвокат

(442) 31/10/2014

Бул.Кочо Рацин бр 30/2-2, 1000, Скопје
(540)

(731) Kia Motors Corporation
231, Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul 137-938,
KR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(591) црна, бела, светло и темно сива, светло
сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12
патнички коли, камиони, автобуси,
минибуси, комбиња, мини комбиња, превозни
средства на четири тркала

(591) темно кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 услуги за послужување и подготвување
храна и пијалаци; кафе барови, ресторани и др.

(210) TM 2014/22

(220) 15/01/2014

угостителски објекти

(442) 31/10/2014
(731) ФЕРШПЕД АД Скопје
ул.Македонија 11а, Скопје, MK
(540)

(210) TM 2014/38

(220) 21/01/2014

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за фармацевтско хемиски
производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје
ул. Козле бр. 188, MK
(540)

(591) темно сина
(551) индивидуална
(510, 511)
(591) светло зелена, темно зелена, златна и
бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 42 хотелски резервации и хотелски услуги

Трговски марки

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 плмбирање
заби
и
забарски
смоли,
средства
за
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дезинфекција,

препарати

за

уништување

кл. 29

месо, риба, живина и дивеч; месни

штетници, фунгициди, хербициди

преработки; конзервирано, сушено и варено

(210) TM 2014/39

(220) 21/01/2014

овошје и зеленчук; џемови, желе; конзервирана
храна, чипс од компири и чипс, шлаг крем

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за фармацевтско хемиски

(млечни производи), млеко и концентрирано
млеко, јајца, млеко и други млечни производи;

производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје
ул. Козле бр. 188, MK

масла и масти за јадење; конзервирани
производи и кисели краставички, во класа 29.

(540)

кл. 30 кафе и чај, какао, шеќер, тапиока, саго,
замена за кафе, брашно и производи од жита,
леб, бисквити, колачи, производи од тесто и
слатки, тестенини, мразови, мед, меласа, квасец,
прашок за печење, сол, сенф, бибер, оцет,

(591) темно сина
(551) индивидуална

сосови, мирудии и зачини, ориз и мраз, сос од
домати, кечап сосови, сос од месо, печена

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;

пченка и пуканки вклучени во класа 30

санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во

(210) TM 2014/45

медицината,

храна

за

бебиња,

фластери,

(220) 23/01/2014

(442) 31/10/2014
(731) NATURPRODUKT d.o.o. za trgovinu Zagreb

материјали за завои, материјали за плмбирање
заби
и
забарски
смоли,
средства
за

ul. Franje Lucica 23, 10000 Zagreb, HR

дезинфекција,
препарати
за
штетници, фунгициди, хербициди

ул. Иво Лола Рибар бр.59 влез 3,6 кат, 1000

(210) TM 2014/41

уништување

(740) Снежана Савиќ Димовска, адвокат
Скопје, 1000
(540)

(220) 21/01/2014

(442) 31/10/2014
(731) National Biscuits & Confectionery Co. Ltd.
Jeddah, Industrial Area - Fourth Phase, P.O. Box
8680, Jeddah 21492, SA
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

(591) зелена, бела и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други материи за
перење; препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување; сапуни; парфимерија,
(591) темно црвена, црвена, бела, жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
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есенцијални масла, козметички производи,
лосиони за коса; препарати за нега на забите
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи;
хигиенски производи за медицинска употреба;
диететски
супстанции
прилагодени
за
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медицинска

употреба,

фластери,

материјали

храна

бебињаМ

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало на

преврзување;

женски чанти, кожни ремени; торби за плажа,

материјал за пломбирање заби, забарски смоли;
дезинфекциони
средства;
препарати
за

рачни торби; спортски торби и торби, обувки и
чизми; получизми; ремени; метални делови за

уништување штетници; фунгициди; хербициди
кл. 10
хируршки, медицински забарски и

обувки; влечки; обувки за плажа, дрвени обувки;
кломпи; костими за капење; чевли, спортски

ветеринарни апарати и инструменти, вештачки
екстремитети, очи и заби; ортопедски производи;

чевли и скијачки чизми врвки за чевли, украси за
чевли кои не се од благородни метали

за

за

хируршки материјали за шиење
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч: месни
преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и

(210) TM 2014/49

варено овошје и зеленчук; желеа, џемови,
компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла

(731) Endava Limited
125 Old Broad Street, London, EC2N 1AR, GB

и масти за јадење

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

(210) TM 2014/47

(220) 24/01/2014

(220) 27/01/2014
(442) 31/10/2014

(540)

(442) 31/10/2014
(731) ЕНМОН ДООЕЛ
ул.Оливер Китановски бр.119, Велес, MK
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9
компјутерски софтвер; апликациски
софтвер; компјутерски софтвер за електронска
трговија; компјутерски софтверски платформи;
компјутерски фирмвер; компјутерски програми;
дигитални
медии;
бази
на
податоци;
компјутерски фардвер; апарати за процесирање
податоци;

делови

и

опрема

за

сите

гореспоменати производи
(591) зелена, бела, црвена, црна, розева, жолта,
лила, сина

(210) TM 2014/50

(551) индивидуална
(510, 511)

(442) 31/10/2014
(731) Endava Limited
125 Old Broad Street, London, EC2N 1AR, GB

кл. 18 женски чанти, кожени ремени; торби за
плажа, рачни торби; спортски торби и торби
кл. 25
обувки, чизми; получизми; ремени;
метални делови за обувки; влечки; обувки за

(220) 27/01/2014

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

плажа, дрвени обувки, кломпи; костими за
капење; чевли, спортски чевли и скијачки чизми
кл. 26 врвки за чевли, украси за чевли кои не се
од благородни метали

Трговски марки
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одржување, ажурирање и надоградување на
компјутерски

бази

на

податоци;

услуги

за

поддршка на компјутерски софтвер; дизајн на
системи за процесирање податоци и мрежи за
процесирање податоци; обезбедување услуги за
податочни мрежи; спроведување физибилити
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 38 телекомуникации, комуникациски услуги,

студии; конверзација на податоци или документи
од физички до електронски медии; услуги за
истражување

и

развој;

услуги

за

техничка

услуги за емитување; електронски пренос на
податоци, слики и документи преку компјутери и

поддршка поврзана со компјутерски хардвер,
компјутерски софтвер и консултантски услуги за

компјутерски мрежи; услуги за електронска
пошта; изнајмување, најмување и закуп на

компјутери; тестирање и ревизија на развој на
софтвер;
информациски,
советодавни,
и

апарати и опрема за електронска комуникација;

консултантски
услуги
гореспомнати услуги

услуги за видео конференции; услуги за
вебкастинг; телеконференциски услуги; видео
пренос на податоци со користење на компјутери;
пренос на звук и/или слики; обезбедување
телекомуникациски поврзувања на интернет;
други компјутерски мрежи и бази на податоци;
видео емитување на интернет; обезбедување
повеќекориснички
компјутерска

пристап
со
информациска

глобална
мрежа;

поврзани

со

сите

кл. 45 лиценцирање на компјутерски софтвер
(210) TM 2014/51

(220) 27/01/2014
(442) 31/10/2014

(731) AbbVie Inc.
1 N. Waukegan Road, North Chicago, IL 60064,
US
(740) Друштво за застапување од областа на

професионални
консултации
поврзани
со
емитување; услуги за видео пораки; најмување

индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

на време за пристап до компјутерски мрежи
и/или
компјутерски
бази
на
податоци:

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

информациски. советодавни, и консултантски
услуги поврзани со сите гореспомнати услуги;
вклучувајќи ги сите гореспомнати услуги
обезбедени преку компјутерска база
податоци. компјутерска мрежа, или интернет

на

кл. 42 консултантски услуги за информациска
технологија, услуги за дизајн; компјутерски
услуги;

услуги

за

хостирање

веб

страни;

консултантски услуги за компјутери; консултации
за компјутерски софтвер; консултации за
компјутерски
програмирање;

хардвер;
консултации

за

компјутерско
компјутерски

системи; дизајн и развој на компјутерски
системи; анализирање на компјутерски системи:

(591) црна, бела и сите нијанси на сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 пулмонарен сурфактант

истражување, дизајнирање, креирање, развој и

(210) TM 2014/52

имплементација на компјутерски софтвер;
надоградба на компјутерски софтвер; закуп,

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за комуникациски услуги ВИП

изнајмување и најмување
софтвер;
одржување,
надоградување
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на

на компјутерски
ажурирање
и

компјутерски

софтвер:

(220) 27/01/2014

ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје
ул.Филип Втори Македонски бр.3, ДЦ
Соравиа, 8 кат, 1000 Скопје, MK
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(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

обезбедување

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

пристап на глобална комуникациска мрежа;

мултикориснички

интерактивен

(540)

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

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

телеконференции по пат на интернет, услуги на

производи,

асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на
дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН),

информации
за
дејноста,
информатички
картотеки
(водење
на
информатичките

интернет протокол (ИП) на комуникациски
услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа

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

(ВПН)
и
услуги
на
приватна
линија;
обезбедување услуги на телекомуникациски

рекламен простор, изнајмување
апарати, изнајнување рекламен

мрежни премини и услуги на поврзување со

дејностите),

демонстрација

на

уреднички
материјал,

изработка на такси, изводи од сметка (изработка

протокол на пренос на рамка заради пренос на
податоци; услуги на пренос на пакет од

на изводи од сметка), јавно мислење
(испитување на јавното мислење), објавување

електронски податоци; услуги на комутација на
гласот,
податоци,
видео
и мултимедиа;

рекламни текстови, огласување /рекламирање/,
организирање
дејности
(советување
за

овозможување телекомуникациско поврзување
на интернет и на други компјутеризирани

организирање
/огласување/,

комуникации,

на дејностите),
преписи
на

плакатирање
соопштенија,

податоци

и

безжична

мрежа;

лице/,

обезбедување мултикориснички пристап на
безжична комуникациска мрежа; обезбедување

пропагандни дејности, проучување на пазарот
/маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање

факс
услуги;
обезбедување
услуги
на
складирање на електронски податоци за трети

по пат на радио, рекламирање по пат на
телевизија, рекламни огласи (ширење на

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

рекламни огласи), статистичко информирање,
телефонско одговарање (служби за телефонско

независни телекомуникациски и компјутерски

промоција

/продажба

за

трето

одговарање/за отсутни претплатници/, ширење

мрежи заради поделба на интернет сообраќајот;
услуги на говорна пошта; телекомуникациски

рекламен
материјал
печатени примероци/

проспекти,

услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги
и услуги на насочување на повиците; услуги на

кл. 38
услуги на телекомуникација и
информативна технологија, имено, пренос на

центрите за пораки во вид на телефонски
говорни пораки; услуги на видео и аудио

глас, податоци, слика, аудио, видео и
информации по пат на телефон, телевизија и

конференции и конференции на телефонски

/трактати,

глобална комуникациска мрежа; услуги на лична

податоци; безжични телекомуникациски услуги,
имено, безжичен пренос на звук и податоци;

комуникација; услуги на пејџери; лизинг
телекомуникациски
опреми,
напојувања
и

телекомуникациски услуги, имено обезбедување
глас по пат на интернет протокол; обезбедување

системи; услуги на електронска пошта; услуги на
телевизиски пренос; обезбедување вести и

мрежен пристап со цел на размена на интернет
сообраќајот помеѓу преносници на интернет

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

сообраќајот; услуги на електронски пораки

информацми од именик по пат на телефон,

кл. 42 услуги на хостирање на web страници,
услуги на дизајнирање на web страници, работа

телевизија и глобална комуникациска мрежа;

на

Трговски марки

електронски

информациски

мрежи;
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консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа

варено овошје и зеленчук; желеа, џемови,

на

компјутерско

компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла

програмирање, телекомуникација, комуникациски
мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на

и масти за јадење
кл. 30 кафе, чај, какао и замена за кафе; ориз,

менаџмент на центри на податоци и глобални
комуникациски мрежи; обезбедување услуги на

тапиока, саго; брашно и производи од жито, леб,
производи од тесто и слатки, сладолед; шеќер,

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

мед, меласа; квасец, прашок за печење; сол,
сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии;

центри, електронска пошта, електронски групи,

мраз

лист сервери како и на дигитална содржина и
податоци на трети лица; услуги на провајдери на

кл. 43 услуги на обезбедување храна и пијалаци;
привремено сместување

апликативни услуги (АСП), имено, хостирање
компјутерски софтверски апликации за трети

(210) TM 2014/61

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

(442) 31/10/2014
(731) Трговско друштво за производство,

компјутеризирани

услуги и трговија Жарко Ристески „РОМАН"

информативни

технологии,

комуникации

и

мрежи

(220) 29/01/2014

наподатоци; обезбедување
информации во
областа на мрежни услуги на компјутеризирани

увоз-извоз ДООЕЛ
ул.Илија Василески бр.12, 7500 Прилеп, MK

комуникации и услуги на центри на податоци

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000 Скопје

(210) TM 2014/53

(540)

(220) 27/01/2014

(442) 31/10/2014
(731) Kentucky Fried Chicken International
Holdings, Inc.,
1441 Gardiner Lane, Louisville, Kentucky 40213,
US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

(591) сребрена и сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39
транспортни услуги; пакување
складирање стоки; организирање патувања
(210) TM 2014/62

и

(220) 29/01/2014

(442) 31/10/2014
(731) Chrysler Group LLC, a limited liability
company organized and existing under the laws
of the State of Delaware
1000 Chrysler Drive, City of Auburn Hills, State
of Michigan 48326, US
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и
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(510, 511)

компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла

кл. 12 моторни возила и делови за истите

и масти за јадење

(210) TM 2014/63

кл. 30 кафе, чај, какао и замена за кафе; ориз,
тапиока, саго; брашно и производи од жито, леб,

(220) 29/01/2014

(442) 31/10/2014
(300) 00003031604 21/11/2013 UK
(731) Diageo Brands B.V.
Molenwerf 10-12 1014 BG Amsterdam, NL

производи од тесто и слатки, сладолед; шеќер,
мед, меласа; квасец, прашок за печење; сол,

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

кл. 43 услуги на обезбедување храна и пијалоци;

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

привремено сместување

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

(210) TM 2014/65

DIMPLE GOLDEN SELECTION
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво), виски и
алкохолни пијалоци базирани на виски
(210) TM 2014/64

(220) 29/01/2014

(442) 31/10/2014
(731) Pizza Hut International, LLC

сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии;
мраз

(220) 29/01/2014

(442) 31/10/2014
(731) Pizza Hut International, LLC
14841 N. Dallas Parkway, Dallas, Texas 75254,
US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

14841 N. Dallas Parkway, Dallas, Texas 75254,
US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук; желеа, џемови
компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла
и масти за јадење
кл. 30 кафе, чај, какао и замена за кафе; ориз,
(591) црвена, светло црвена, бела и црна
(551) индивидуална

тапиока, саго; брашно и производи од жито, леб,
производи од тесто и слатки, сладолед; шеќер,

(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни

мед, меласа; квасец, прашок за печење; сол,

преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и
варено

овошје

и

зеленчук;

Трговски марки

желеа,

џемови

сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии;
мраз
кл. 43 услуги на обезбедување храна и пијалоци;
привремено сместување
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(210) TM 2014/72
(210) TM 2014/68

(220) 30/01/2014

(220) 31/01/2014

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за внатрешен и надворешен

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за производство трговија и
услуги ФЕРПРОМ Жарко и др. ДОО експорт-

промет на големо и мало, производство и
услуги РАД-КОМ ДООЕЛ Скопје

импорт Скопје
ул.Арберт Швајцер бр.6, Скопје, Центар, 1000

ул.16-та Македонска бригада бр.2/3/3, Скопје,
MK

Скопје, MK

(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ДЕ ЛЕГЕ СКОПјЕ

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

бул. Кочо Рацин бр.14-6/6, 1000, Скопје
(540)

(540)

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПјЕ

РАД-КОМ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 обични нетали 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 кои не се
опфатени со другите класи, руди
кл. 37
градежни конструкции,

поправки

инсталациски услуги
кл. 40 обработка на материјали
(210) TM 2014/71

(591) црвена, црна, бела, жолта, сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 услуги за обезбедување храна и пијалоци,

(220) 31/01/2014

привремено сместување, услуги во барови, бифе

(442) 31/10/2014

(снек-барови), кафетерии (експрес-ресторани),
услуги во камповите, детски јасли, домови,

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

кантини,
служење
храна
и
пијалоци,
летувалишта,
хотели,
пансиони,
мотели,

(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС

ресторани со самопослужување

ул."Орце Николов" 155б, 1000 Скопје
(540)

(210) TM 2014/73

CYCOCEL

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за производство трговија и

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1
хемикалии кои се користат во
земјоделството, хортикултура и шумарство,
посебно препарати за садење на растенија;
хемиски и/или биолошки препарати за регулација
на

стрес

кај

растенијата;

(220) 31/01/2014

препарати

за

регулирање на расттењето на растенија, хемиски
препарати за нега на семиња, сурфактанти,

услуги ФЕРПРОМ Жарко и др. ДОО експортимпорт Скопје
ул.Арберт Швајцер бр.6 Скопје, Центар, 1000
Скопје, MK
(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПјЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

природни или вештачки хемикалии како
сексуални замки или агенти за забуна на инсекти
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кл. 3 козметика
кл. 25 облека, обувки, капи
кл. 35 услуги за малопродажба
(210) TM 2014/75

(220) 31/01/2014
(442) 31/10/2014

(731) Cipla Limited
Mumbai Central, 400 008 Mumbai, IN
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

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

CIPLA

кл. 35
рекламирање, канцелариски работи,
продажба на големо и продажба на мало на:
амбалажа (садови од пластика за амбалажа),
чаши од пластика, приботри за излет
вклучително и садови,

садови (садови од

стиропор за амбалажа), садови (затворачи за
садови ) што не се од метал, шишиња затварачи
за шишиња што не се од метал, изотермички
вреќи, прибор за јадење, амбалажи од бел лим,
фолии од метал за завиткување и пакување ,
фолија (алуминиумска фолија)
кл. 39 транспортни услуги, испорачување стоки,
транспортирање
стоки,
пакување
стоки,
складирање стоки, контејнери за складирање
кл. 43 услуги на обезбедување храна и пијалоци
(210) TM 2014/74

(220) 31/01/2014

(442) 31/10/2014
(731) JFI Global Purchasing Limited
2nd Floor, ITC Building, Warrens, St. Michael,
BB
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 сапуни; парфеми, есенцијални масла,
козметика, лосиони за коса, препарати за нега на
забите
кл. 5

хемиски

препарати

за

медицинска

употреба,
медицински
и
фармацевтски
препарати; лекови (за фармацевтски потреби),
витамини, витамински препарати и мешавини за
збогатување на храна со витамини; храна и
диететски производи за бебиња и инвалиди
кл. 9 научни, мерни, и спасувачки апарати и
инструменти,
автоматски
дијагностички
инструменти
кл. 10
хируршки, медицински, забарски и
ветеринарни инструменти и апарати, вештачки
екстремитети, очи и заби; ортопедски артикли;
хируршки материјали за шиење
кл. 35
огласување, водење на работење,
управување со работата, канцелариски функции,
водење
на
консултирање,

работење
и
маркетинг

организациско
истражување,

објавување на текстови за јавност, бизнис
истражување, дистрибуција на примероци,
телевизиски

реклами,

телевизиски

огласи

вклучувајќи услуги вклучени во класа 35
кл. 44 обезбедување на информации и совети за
медицински состојби и болести и лекување како
и обезбедување медицински информации во

(551) индивидуална
(510, 511)

Трговски марки

врска со производи на пациенти и стручни лица
за здравствена нега и снабдувачи на
здравствени

услуги;

услуги

поврзани
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здравствени
истражување,

услуги;

медицинско

спроведување

и

на

научно

на

изводи

од

сметка),

јавно

мислење

клиничко

(испитување на јавното мислење), објавување

испитување;
снабдување
на
здравствени
информации; обезбедување на веб страна на

рекламни текстови, огласување /рекламирање/,
организирање
дејности
(советување
за

која има информации за здравје и исхрана

организирање
/огласување/,

(210) TM 2014/76

промоција
/продажба
за
трето
лице/,
пропагандни дејности, проучување на пазарот

(220) 31/01/2014
(442) 31/10/2014

на дејностите),
преписи
на

плакатирање
соопштенија,

(731) Ст. Џорџ ДООЕЛ

/маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање

ул.Пионерска бр.5, Кавадарци, MK
(740) Ст. Џорџ ДООЕЛ

по пат на радио, рекламирање по пат на
телевизија, рекламни огласи (ширење на

ДТЦ Палома Бјанка 2/3, Скопје
(540)

рекламни огласи), статистичко информирање,
телефонско одговарање (служби за телефонско
одговарање/за отсутни претплатници/, ширење
рекламен
материјал
/трактати,
проспекти,
печатени примероци/
кл. 38
услуги на телекомуникација и
информативна технологија, имено, пренос на

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 образовни услуги и обука
кл. 43 услуги за обезбедување храна и пијалоци,
привремено сместување

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

(210) TM 2014/77

(220) 03/02/2014

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за комуникациски услуги ВИП
ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје
ул.Филип Втори Македонски бр.3, ДЦ

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

Соравиа, 8 кат, 1000 Скопје, MK

информацми од именик по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

обезбедување

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

пристап на глобална комуникациска мрежа;
пренос и емитирање на сите видови аудио и

мултикориснички

интерактивен

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

(551) индивидуална

во

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

демонстрација на производи,
за
дејноста,
информатички

картотеки
(водење
на
информатичките
картотеки), изложби (организирање изложби) во
комерцијални или рекламни цели, изнајмување
рекламен простор, изнајмување
апарати, изнајнување рекламен

уреднички
материјал,

изработка на такси, изводи од сметка (изработка
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рамките

на

мрежата;

видео

и

аудио

телеконференции по пат на интернет, услуги на
асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на
дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН),
интернет протокол (ИП) на комуникациски
услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа
(ВПН)
и
услуги
на
приватна
линија;
обезбедување

услуги

на

телекомуникациски

мрежни премини и услуги на поврзување со
протокол на пренос на рамка заради пренос на
податоци;

услуги

на

пренос

на

пакет

Трговски марки
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електронски податоци; услуги на комутација на

областа на мрежни услуги на компјутеризирани

гласот,

комуникации и услуги на центри на податоци

податоци,

видео

и

мултимедиа;

овозможување телекомуникациско поврзување
на интернет и на други компјутеризирани

(210) TM 2014/78

комуникации, податоци и безжична мрежа;
обезбедување мултикориснички пристап на

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за комуникациски услуги ВИП

безжична комуникациска мрежа; обезбедување
факс
услуги;
обезбедување
услуги
на

ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје
ул.Филип Втори Македонски бр.3, ДЦ

складирање на електронски податоци за трети

Соравиа, 8 кат, 1000 Скопје, MK

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

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

независни телекомуникациски и компјутерски
мрежи заради поделба на интернет сообраќајот;

(540)

(220) 03/02/2014

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

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35

дејности (помош во водењето на

конференции и конференции на телефонски
податоци; безжични телекомуникациски услуги,

дејностите),
информации

имено, безжичен пренос на звук и податоци;
телекомуникациски услуги, имено обезбедување

картотеки
(водење
на
информатичките
картотеки), изложби (организирање изложби) во

глас по пат на интернет протокол; обезбедување

комерцијални или рекламни цели, изнајмување

мрежен пристап со цел на размена на интернет
сообраќајот помеѓу преносници на интернет

рекламен простор, изнајмување
апарати, изнајнување рекламен

сообраќајот; услуги на електронски пораки
кл. 42 услуги на хостирање на web страници,

изработка на такси, изводи од сметка (изработка
на изводи од сметка), јавно мислење

услуги на дизајнирање на web страници, работа
на
електронски
информациски
мрежи;

(испитување на јавното мислење), објавување
рекламни текстови, огласување /рекламирање/,

консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа

организирање

на информативни технологии, компјутерско
програмирање, телекомуникација, комуникациски

организирање
/огласување/,

мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на
менаџмент на центри на податоци и глобални

промоција
/продажба
за
трето
лице/,
пропагандни дејности, проучување на пазарот

комуникациски мрежи; обезбедување услуги на
центри на податоци; хостирање (хостинг),

/маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање
по пат на радио, рекламирање по пат на

складирање и одржување на web страници, web

телевизија,

центри, електронска пошта, електронски групи,
лист сервери како и на дигитална содржина и

рекламни огласи), статистичко информирање,
телефонско одговарање (служби за телефонско

податоци на трети лица; услуги на провајдери на
апликативни услуги (АСП), имено, хостирање

одговарање/за отсутни претплатници/, ширење
рекламен
материјал
/трактати,
проспекти,

компјутерски софтверски апликации за трети
лица; услуги на автентификација во областа на

печатени примероци/
кл. 38
услуги на

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на

информативна технологија, имено, пренос на

компјутеризирани
комуникации
и
мрежи
наподатоци; обезбедување
информации во

глас, податоци, слика, аудио, видео и
информации по пат на телефон, телевизија и

Трговски марки

демонстрација на производи,
за
дејноста,
информатички

дејности

(советување

на дејностите),
преписи
на

рекламни

уреднички
материјал,

огласи

за

плакатирање
соопштенија,

(ширење

телекомуникација
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глобална комуникациска мрежа; услуги на лична

имено, безжичен пренос на звук и податоци;

комуникација;

лизинг

телекомуникациски услуги, имено обезбедување

телекомуникациски
опреми,
напојувања
и
системи; услуги на електронска пошта; услуги на

глас по пат на интернет протокол; обезбедување
мрежен пристап со цел на размена на интернет

телевизиски пренос; обезбедување вести и
информации по пат на телефон, телевизија и

сообраќајот помеѓу преносници на интернет
сообраќајот; услуги на електронски пораки

глобална комуникациска мрежа; обезбедување
информацми од именик по пат на телефон,

кл. 42 услуги на хостирање на web страници,
услуги на дизајнирање на web страници, работа

телевизија и глобална комуникациска мрежа;

на

обезбедување мултикориснички интерактивен
пристап на глобална комуникациска мрежа;

консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа
на информативни технологии, компјутерско

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

програмирање, телекомуникација, комуникациски
мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на

глобална
комуникациска
мрежа,
главни
(стожерни) интернет услуги, имено, брза линија

менаџмент на центри на податоци и глобални
комуникациски мрежи; обезбедување услуги на

или сериски врски кои ствараат главен премин

центри

во рамките на мрежата; видео и аудио
телеконференции по пат на интернет, услуги на

складирање и одржување на web страници, web
центри, електронска пошта, електронски групи,

асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на
дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН),

лист сервери како и на дигитална содржина и
податоци на трети лица; услуги на провајдери на

интернет протокол (ИП) на комуникациски
услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа

апликативни услуги (АСП), имено, хостирање
компјутерски софтверски апликации за трети

(ВПН)

линија;

лица; услуги на автентификација во областа на

обезбедување услуги на телекомуникациски
мрежни премини и услуги на поврзување со

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на
компјутеризирани
комуникации
и
мрежи

протокол на пренос на рамка заради пренос на
податоци; услуги на пренос на пакет од

наподатоци; обезбедување
информации во
областа на мрежни услуги на компјутеризирани

електронски податоци; услуги на комутација на
гласот,
податоци,
видео
и мултимедиа;

комуникации и услуги на центри на податоци

овозможување телекомуникациско поврзување

(210) TM 2014/79

на интернет и на други компјутеризирани
комуникации, податоци и безжична мрежа;

(442) 31/10/2014
(731) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability

обезбедување мултикориснички пристап на
безжична комуникациска мрежа; обезбедување

company organized and existing under the laws
of the State of Delaware

факс
услуги;
обезбедување
услуги
на
складирање на електронски податоци за трети

300 Renaissance Center, City of Detroit, State of
Michigan 48265-3000, US

лица;

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ

и

услуги

услуги

на

на

телекомуникациски

пејџери;

приватна

услуги,

особено,

обезбедување мрежен премин за поврзување
независни телекомуникациски и компјутерски

електронски

на

информациски

податоци;

хостирање

мрежи;

(хостинг),

(220) 03/02/2014

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
(540)

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,
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кл. 12

моторни возила за движење по земја,

имено, автомобили, спортско корисни возила

(442) 31/10/2014
(731) Адвокатско Друштво Кнезовиќ и

(SUV), камиони, комбиња, мотори за истите и
структурни делови за истите

Соработници Скопје
ул. Вељко Влаховиќ, бр.4-2/3 Скопје, MK

кл. 37 услуги на одржување и поправка за
моторни возила

(540)

(210) TM 2014/81

(220) 03/02/2014

(442) 31/10/2014
(731) Amgen Inc., (a Delaware corporation)
One Amgen Center Drive, Thousand Oaks,
California 91320-1799, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

REPATHA

YO CUP
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук; желеа, џемови,
компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла
и масти за јадење
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од

(551) индивидуална

жито, леб, производи од тесто и слатки,
сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за

(510, 511)

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

кл. 5 фармацевтски препарати

мирудии; мраз
кл. 32 пиво; минерална и сода - вода и други

(210) TM 2014/83

безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и
овошни сокови; сирупи и други препарати за

(220) 03/02/2014

(442) 31/10/2014
(731) Bayer Intellectual Property GmbH
Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am Rhein,

производство на пијалаци
кл. 43 услуги на обезбедување храна и пијалаци;

DE

привремено сместување

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

(210) TM 2014/85

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

(442) 31/10/2014
(731) Адвокатско Друштво Кнезовиќ и

(540)

Соработници Скопје
ул. Вељко Влаховиќ, бр.4-2/3 Скопје, MK

CONJUNTO

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1

(220) 03/02/2014

хемикалии кои се употребуваат во

ICE CUP

земјоделството, градинарството и шумарството;
препарати за третман на семиња (вклучени во

(551) индивидуална
(510, 511)

класа 01); препарати за регулирање на раст на
растенија; гени на семиња за земјоделски

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и

продукти; ѓубрива
кл. 5 препарати за уништување на штетници,

варено овошје и зеленчук; желеа, џемови,
компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла

фунгициди, хербициди

и масти за јадење

кл. 31
земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрна кои не се вклучени во другите

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од

класи, семиња

жито, леб, производи од тесто и слатки,
сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за

(210) TM 2014/84

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

кл. 8 жилети што се продаваат како интегриран

мирудии; мраз

составен дел од кертриџ за жилети

кл. 32 пиво; минерална и сода - вода и други
безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и

(210) TM 2014/88

овошни сокови; сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
кл. 43 услуги на обезбедување храна и пијалаци;
привремено сместување
(210) TM 2014/86

(442) 31/10/2014
(731) СВН доо
Анкарска 23, Скопје, MK
(540)

(220) 04/02/2014

(442) 31/10/2014
(731) COLGATE-PALMOLIVE COPMANY, a
Delaware corporation
of 300 Park Avenue, New York, New York 10022,
US
(740) АНА ПЕКЕВСКА,АДВОКАТ
ул.Орце Николов 68, 1000 Скопје
(540)

(220) 04/02/2014

TRIPTOFEM
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
(210) TM 2014/89

(220) 04/02/2014
(442) 31/10/2014

(731) МАКПРОГРЕС ДОО
ул. Илинденска бб, 2310 Виница, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(591) црвена, бела, златна, сина, зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 течности за испирање уста

(591) бела, кафена

(210) TM 2014/87

(551) индивидуална
(510, 511)

(220) 04/02/2014

(442) 31/10/2014
(731) THE GILLETTE COMPANY

кл. 30
брашно и производи од жито, леб,
производи од тесто и слатки, производи од

One Gillette Park, Boston, Massachusetts 02127,
US

интегрално брашно
кл. 31
земјоделски, градинарски и шумски

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

производи и зрнени производи што не се

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

опфатени со другите класи
(210) TM 2014/90

DURACOMFORT
(551) индивидуална
(510, 511)
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ул.„Елисие Поповски" бр.59, 1000 Скопје, MK
(540)
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овошни сокови; сирупи и други препарати за
производство на пијалоци
кл. 43 услуги на обезбедување храна и пијалоци;
привремено сместување
(210) TM 2014/92

(220) 05/02/2014

(442) 31/10/2014
(731) Адвокатско Друштво Кнезовиќ и
Соработници Скопје
ул. Вељко Влаховиќ, бр.4-2/3 Скопје, MK
(540)

(591) златна, црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци;
привремено сместување
(210) TM 2014/91

(220) 05/02/2014

(442) 31/10/2014
(731) Адвокатско Друштво Кнезовиќ и
Соработници Скопје

(591) бордо со бело
(551) индивидуална

ул. Вељко Влаховиќ, бр.4-2/3 Скопје, MK

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и

(540)

(510, 511)

варено овошје и зеленчук; желеа, џемови,
компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла
и масти за јадење
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жито, леб, производи од тесто и слатки,
сладолед; мед, меласа, квасец, пеашок за
(591) бордо со бело
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук; желеа, џемови,
компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла
и масти за јадење
кл. 30

печење; сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии);
мирудии; мраз
кл. 32 пиво; минерална и сода - вода и други
безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје и
овошни сокови; сирупи и други препарати за
производство на пијалоци
кл. 43 услуги на обезбедување храна и пијалоци;
привремено сместување

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

саго, замена за кафе; брашно и производи од
жито, леб, производи од тесто и слатки,
сладолед; мед, меласа, квасец, пеашок за
печење; сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии);
мирудии; мраз
кл. 32 пиво; минерална и сода - вода и други
безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје и

Трговски марки

(210) TM 2014/96

(220) 05/02/2014

(442) 31/10/2014
(731) Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје
бул. "Александар Македонски" бр. 12, 1000
Скопје, MK
(540)
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кл. 44 козметички салони, спа центри, услуги на

CILESO

хигиена и разубавување на луѓе

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
(210) TM 2014/97

(220) 05/02/2014

(442) 31/10/2014
(731) Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје
бул. "Александар Македонски" бр. 12, 1000
Скопје, MK

(210) TM 2014/99

(220) 05/02/2014
(442) 31/10/2014

(731) BP Europa SE
Ueberseeallee 1, 20457 Hamburg, DE
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(540)

PREMAMA DUO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 мултивитамини/мултиминерали, таблети
наменети за трудници
(210) TM 2014/98

(220) 06/02/2014

(442) 31/10/2014
(731) ТП за услуги ЛЕНИ КОЗМЕТИКА Роза
Стојан Конева
бул.АСНОМ бр.18/2-8, 1000 Скопје, MK
(740) МАРИН, ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Партизански одреди, бр.103/26, 1000, Скопје
(540)

TRONIC
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1
хемиски производи за индустријата,
течности за хидраулични системи
кл. 4

индустриски масла и масти; горива

(вклучително и течните горива за мотори) и
материи за осветлување; мазиво, мазивни
масти, масла за подмачкување на алатки за
режење, моторно масло, масло за менувачм
хидраулични
масла,
компресорски масла,
течности за пренос на топлина, масла за калење,
масла за вакум пумпа
(210) TM 2014/100

(220) 04/02/2014

(442) 31/10/2014
(731) Атанасов Димитар - ДПТУ „Л-Д" ДОО
ул.„Ѓорѓи Василев" бр.91, 2400 Струмица, MK
(540)

(591) бела, црвена, сива, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3
козметички производи, парфимерија,
есенцијални масла, лосиони, препарати за нега
на лице, тело и заби
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со
козметички
производи,
парфимерија,
есенцијални масла, лосиони, препарати за нега

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 облека, обувки и капи

на лице, тело и заби
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кл. 35 услови при продажба на големо со женски

(731) Друштво за производство, промет и

хулахоп чорапи

услуги ФЛУИДИ-М дооел експорт-импорт

(210) TM 2014/101

Куманово
Ул. ''Јане Сандански'' бр.18 Куманово, MK

(220) 06/02/2014

(442) 31/10/2014
(731) Societe des Produits NESTLE S.A.

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

1800 Vevey, CH

(540)

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална

(591) црвена, бела

(510, 511)
кл. 30 десерт со мраз, овошен сок и шеќер,

(551) индивидуална
(510, 511)

подготовки за правење десерти со мраз, овошен
сок и шеќер; мраз за освежување, шербети,

кл. 32

замрзнати слаткарски производи,
торти, замрзнати јогурти
(210) TM 2014/102

замрзнати

(220) 06/02/2014

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за производство, промет и
услуги ФЛУИДИ-М дооел експорт-импорт
Куманово
Ул. ''Јане Сандански'' бр.18 Куманово, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

JAFFA CHAMPION
(551) индивидуална

безалкохолнипијалоци, пијалоци од

овошје и овошни сокови од портокал со потекло
од Изреал, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци на база на портокал со
потекло од Израел
кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци
(210) TM 2014/105

(220) 07/02/2014

(442) 31/10/2014
(731) Петрески Димитар and Филиповска
Елизабета
Булевар Ослободување бр.72-4, Кичево, MK
and Јуриј Гагарин бр.51-10, Скопје, MK
(740) Филиповска Елизабета
Јуриј Гагарин бр.51-10, Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 32
безалкохолнипијалоци, пијалоци од
овошје и овошни сокови од портокал со потекло
од Изреал, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци на база на портокал со
потекло од Израел
кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци
(210) TM 2014/103

(220) 06/02/2014
(442) 31/10/2014
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(591) црвена, црна и бела

кратки ракави, облека, обувки, палта, палта

(551) индивидуална

(долги палта), панталони, престилки (облека),

(510, 511)
кл. 9 маски (заштитни маски), облека за заштита

работнички комбинезони, ракавици (облека),
униформи, чевли, чизми, штитници за сонце и

од несреќни случаи, радијација и оган, облека за
заштита од оган, обувки за заштита од несреќни

штитници за уши од студ (облека)

случаи радијација и оган, очила, очила против
заслепување, пожар (облека за заштита од

(210) TM 2014/106

(220) 07/02/2014

пожар), пожарникари (штитници од азбест за

(442) 31/10/2014
(731) THE GILLETTE COMPANY

пожарникари), појаси (заштитни појаси) што не
се за седишта за автомобили или спортска

One Gillette Park, Boston, Massachusetts 02127,
US

опрема,
појаси
противпожарникарски

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

за
покривки,

спасување,
работнички

заштитни маски за лице, респиратори за
прочистување на воздух, чепчиња за уши,
шлемови (заштитни шлемови), штитници од
азбест за пожарникари, заштитни маски,
заштитни маски за лице (работнички заштитни
маски за лице), заштитни одела за пилоти
кл. 25
водоотпорна облека, готова облека
(конфекциска облека), долги палта, долна
облека за апсорбирање пот, елеци, капи, маици,
маици со кратки ракави, облека, обувки, палта,
палта (долги палта), панталони, престилки
(облека), работнички комбинезони, ракавици
(облека), униформи, чевли, чизми, штитници за
сонце, штитници за уши од студ (облека)
кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со:
маски (заштитни маски), облека за заштита од
несреќни случаи, радијација и оган, облека за

(540)

BLUE 3 SENSECARE
551) индивидуална
(510, 511)
кл. 8 бричеви за еднократна употреба
(210) TM 2014/107

(220) 07/02/2014

(442) 31/10/2014
(731) Dow AgroSciences LLC( a Delaware limited
liability company)
9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana
46268, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

ISOCLAST

заштита од оган, обувки за заштита од несреќни
случаи радијација и оган, очила, очила против

(551) индивидуална
(510, 511)

заслепување, пожар (облека за заштита од
пожар), пожарникари (штитници од азбест за

кл. 5 земјоделски хербициди

пожарникари), појаси (заштитни појаси) што не
се за седишта за автомобили или спортска

(210) TM 2014/108

опрема,

појаси

противпожарникарски
заштитни маски за

за

спасување,

покривки,
работнички
лице, респиратори за

(220) 07/02/2014

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за производство, трговија и
услуги АРОНИЈА ЗДРАВА ХРАНА ДООЕЛ
увоз-извоз Скопје

прочистување на воздух, чепчиња за уши,
шлемови (заштитни шлемови), штитници од

бул.Кочо Рацин бр.14, Скопје, Центар, 1000
Скопје, MK

азбест за пожарникари, заштитни маски,
заштитни маски за лице (работнички заштитни

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПјЕ

маски за лице), заштитни одела за пилоти,

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

водоотпорна облека, готова облека (конфекциска
облека), долги палта, долна облека за
апсорбирање пот, елеци, капи, маици, маици со
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овошје

(орев,

бадем,

лешник)

подготвени,

маслиново масло, остриги што не се живи, путер
од кикиритки, салати (овошни салати), супа
(состојки за правење супа), зеленчук сушен,
сурутка, јогурт, слатки од бадем, ананасово
семе, сода бикарбона, прополис за исхрана на
луѓето, пијалаци што се на основа на чај, чај,
подготовки од житарици, снек од житарици,
(591) темнозелена, светлозелена, жолта, бела

пијалаци од какао со млеко, сол за готвење,

(551) индивидуална
(510, 511)

пченкарни снегулки, тестенини, снегулки, мед,
желеа, бадемови колачи, храна од овес, мусли,

кл. 29 алгинати за храна, бадеми мелени, путер,

мушкатов орев, алги (додатоци за јадење),
колачиња, соја (производи за исхрана), жита

путер од какао, масло од кокосов орев, масло од
репка за исхрана, раковидни животни што не се
живи, кандирано овошје, урми, масла за јадење,
рибино мнасло за исхрана, снегулки од компири,

(мали парчиња храна од жита), бадеми (овошја),
зрна (семе), лешници, исушен кокосов орев,
јаткасто овошје, сок од домати, сок од зеленчук,

овошни желеа, снек храна од овошје, џем од
ѓумбир, џемови, желатин за исхрана, желеа за

сокови (овошни сокови)

исхрана,

(210) TM 2014/109

морски

алги,

мармалад,

млечни

пијалаци во кои преовладува млеко, јаткасто
овошје (орев, бадем, лешник) подготвени,
маслиново масло, остриги што не се живи, путер
од кикиритки, салати (овошни салати), супа

(220) 10/02/2014

(442) 31/10/2014
(731) АРАС ТЕКСТИЛ ДОО СКОПЈЕ
ул.Славеј Планина бр.43, Скопје - Чаир, MK
(540)

(состојки за правење супа), зеленчук сушен,
сурутка, јогурт
кл. 30 слатки од бадем, ананасово семе, сода
бикарбона, прополис за исхрана на луѓето,
пијалаци што се на основа на чај, чај, подготовки
од житарици, снек од житарици, пијалаци од
какао со млеко, сол за готвење, пченкарни
снегулки,

тестенини,

снегулки,

мед,

желеа,

бадемови колачи, храна од овес, мусли,
мушкатов орев, алги (додатоци за јадење),
колачиња, соја (производи за исхрана), жита
(мали парчиња храна од жита)
кл. 35
рекламирање, канцелариски работи,
продажба на големо и продажба на мало на:
алгинати за храна, бадеми мелени, путер, путер
од какао, масло од кокосов орев, масло од репка
за исхрана, раковидни животни што не се живи,
кандирано овошје, урми, масла за јадење,
рибино мнасло за исхрана, снегулки од компири,
овошни желеа, снек храна од овошје, џем од
ѓумбир, џемови, желатин за исхрана, желеа за
исхрана,

морски

алги,

мармалад,

млечни

пијалаци во кои преовладува млеко, јаткасто

(591) темно плава, жолта, црна, бела
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 пелени за задржување на мочка и измет
кл. 16 бебешки пелени од хартија и целулоза за
еднократна употреба, гаќички за пелени
(бебешки ѓаќички за пелени) од хартија и
целулоза за еднократна употреба
кл. 25 бебешки гаќички - пелени бебешки пелени
од текстил
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со
пелени
(210) TM 2014/110

(220) 10/02/2014
(442) 31/10/2014
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(731) АРАС ТЕКСТИЛ ДОО СКОПЈЕ

(210) TM 2014/125

ул.Славеј Планина бр.43, Скопје - Чаир, MK

(442) 31/10/2014
(731) Филимена Радоњанин-Стојмирова
бул.Партизански одреди бр.4/2-20, 1000

(540)

(220) 11/02/2014

Скопје , MK
(740) АНДОНОСКИ МИТКО, адвокат
Бул.Кочо Рацин бр 30/2-2, 1000, Скопје
(540)

(591) темно плава, жолта, црна, бела
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) сива, бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 пелени за задржување на мочка и измет
кл. 16 бебешки пелени од хартија и целулоза за

кл. 20 мебел, производи од дрво
кл. 24 текстил и текстилни производи

еднократна употреба, гаќички за пелени
(бебешки ѓаќички за пелени) од хартија и

кл. 35 рекламирање

целулоза за еднократна употреба

(210) TM 2014/127

кл. 25 бебешки гаќички - пелени бебешки пелени
од текстил

(442) 31/10/2014
(731) Chrysler Group LLC, a limited liability

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

company organized and existing under the laws
of the State of Delaware

(210) TM 2014/120

1000 Chrysler Drive, City of Auburn Hills, State
of Michigan 48326, US

(220) 11/02/2014

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за производство, услуги,
транспорт и трговија ТАКСИ МИЛЕНИУМ увоз
извоз ДОО Прилеп
Александар Македонски 124, Прилеп, MK
(540)

(220) 11/02/2014

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
(540)

MY SKY
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 сончеви кровови за автомобили
(210) TM 2014/128

(220) 11/02/2014

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за производство, трговија,
угостителство и услуги ИГОДУЛ увоз-извоз
ДОО Битола
ул.Рузвелтова бр.17/локал 1, 7000 Битола, MK
(591) бела и портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39 транспортни услуги
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(210) TM 2014/145

(220) 13/02/2014

(442) 31/10/2014
(731) PPG INDUSTRIES OHIO, INC. a corporation
organized and existing under the laws of the
State of Delaware
3800 West 143rd Street, Cleveland, State of Ohio
44111, US
(740) Друштво за застапување МСА ИПМилојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(591) црвена, светло и темно црвена

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

VALUE-PRO

кл. 35
огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци

кл. 2 мешавини за премачкување во облик на
боја

(210) TM 2014/137

(220) 12/02/2014
(442) 31/10/2014

(210) TM 2014/147

(220) 13/02/2014
(442) 31/10/2014

(731) Actavis Group PTC enf.

(731) Pfizer Inc.
235 East 42nd Street, New York, NY 10017, US

Reykjavikurvegi 76-78, 220 Hafnarfjordur, IS
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

(540)

DEHYDRATION NEO

XALKORI

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 5 фармацевтски препарати

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

(210) TM 2014/144

санитарни препарати за медицински цели;
диететска храна и супстанции прилагодени за

(220) 13/02/2014
(442) 31/10/2014

(731) Noxell Corporation

медицинска или ветеринарна употреба, храна за

11050 York Road, Hunt Valley, Maryland 210302098, US

бебиња; диететски додатоци за луѓето и
животните;
фластери,
материјали
за

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

преврзување
за
медицинска
употреба;
материјали за пломбирање заби, стоматолошки

(540)

восок; средства за дезинфекција, препарати за
уништување штетници; фунгициди, хербициди

COLOUR ELIXIR
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 сапуни; парфимерија, етерични масла,
козметички производи, лосиони
препарати за нега на забите

Трговски марки

за

коса;

(210) TM 2014/148

(220) 14/02/2014

(442) 31/10/2014
(731) British American Tobacco (Brands) Inc.,
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington,
Delaware 19808, US
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(740) Друштво за застапување од областа на

кл. 30 макарони, кнедли, тестенини, вермичели

индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ

(кнедли), пченично брашно, кечап (сосови), чили

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

(сос), мајонез, сенф, двопеци, сосови (мирудии),
зачини, соја, сос, чај, сос од домати

(540)
(210) TM 2014/155

(220) 19/02/2014
(442) 31/10/2014

(731) Mars, Incorporated
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883,
US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
(540)

DENTASTIX
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 ветеринарни и санитарни препарати и
супстанции; адитиви збогатени со лек кои се
(591) бела, сина и сите нијанси на сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34
цигари; тутун; тутунски производи;
запалки; кибрити; артикли за пушачите
(210) TM 2014/150

(220) 14/02/2014

(442) 31/10/2014
(731) PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk
Sudirman plaza, indofood, Tower, 27th Floor, JI.
Jend. Sudirman Kav. 76-78, 12910 Jakarta
Selatan, ID

оставаат во храната за
збогатена
со
лек

животни; течност
наменета
за

освежување/миење на устата на животните;
средства
за
дезинфекција;
пестициди;
паразитициди;
инсектициди;

хербициди;
инсектицидни

фунгициди;
околувратници;

детергенти наменети за употреба кај животни;
адитиви кои е ставаат
производи за животни

во

прехранбените

кл. 31 живи животни; прехранбени производи за
животни; живи птици и риба; сипина коска; коски
и средства за џвакање; легла за животни

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

(210) TM 2014/156

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

(731) Taco Bell Corp.

(220) 19/02/2014
(442) 31/10/2014

1 Glen Bell Way, Irvine, California 92618, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

TACO BELL
(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук; желеа, џемови,
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компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла

(551) индивидуална

и масти за јадење

(510, 511)

кл. 30 кафе, чај, какао и замена за кафе; ориз,
тапиока и саго; брашно и производи од жито,

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и

леб, производи од тесто и слатки; шеѓер, мед,
меласа; квасец, прашок за печење; сол сенф;

варено овошје и зеленчук; желеа, џемови,
компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла

оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз
кл. 43 услуги на обезбедување храна и пијалоци;

и масти за јадење
кл. 30 кафе, чај, какао и замена за кафе; ориз,

привремено сместување

тапиока и саго; брашно и производи од жито,

(210) TM 2014/157

леб, производи од тесто и слатки; шеѓер, мед,
меласа; квасец, прашок за печење; сол сенф;

(220) 19/02/2014

(731) Taco Bell Corp.

оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз
кл. 43 услуги на обезбедување храна и пијалоци;

1 Glen Bell Way, Irvine, California 92618, US

привремено сместување

(442) 31/10/2014

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

(210) TM 2014/159

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

(442) 31/10/2014
(731) Pizza Hut International, LLC

(540)

14841 N. Dallas Parkway, Dallas, Texas 75254,
US

(220) 19/02/2014

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

MAKE IT GREAT
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 ресторански услуги

TACO BELL

(210) TM 2014/160

(220) 19/02/2014

кл. 43 ресторански услуги

(442) 31/10/2014
(731) Kentucky Fried Chicken International
Holdings, Inc.,

(210) TM 2014/158

1441 Gardiner Lane, Louisville, Kentucky 40213,
US

(551) индивидуална
(510, 511)

(220) 19/02/2014
(442) 31/10/2014

(731) Taco Bell Corp.
1 Glen Bell Way, Irvine, California 92618, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

LIVE MAS
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(731) Друштво за услуги, превоз и
посредување БЕСТ НЕТ ГРУП ДООЕЛ Скопје
бул.АВНОЈ бр.78/1-19 Скопје, Аеродром 1000
Скопје, MK
(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПјЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје

(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук; желеа, џемови,
компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла
и масти за јадење
кл. 30 кафе, чај, какао и замена за кафе; ориз,
тапиока и саго; брашно и производи од жито,
леб, производи од тесто и слатки; шеѓер, мед,
меласа; квасец, прашок за печење; сол сенф;
оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз
кл. 43 услуги на обезбедување храна и пијалоци;
привремено сместување
(210) TM 2014/161

(591) црвена, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39
транспортни

услуги;

организирање

патувања;
организирање
крстарења;
придружување патници; превезување патници;
резервации за превоз; резервации за патувања;
разгледувања на културни знаменитости и
обиколки (туризам); информирање за превоз,

(220) 19/02/2014
(442) 31/10/2014

(731) Зоран Милошоски
ул.Јордан Пиперката бр.9, 6000 Охрид, MK
(540)

изнајмување возила
кл. 43 услуги на обезбедување храна и пијалаци,
привремено сместување; бироа за сместување
(хотели и агенции); сместување (изнајмување за
времено
сместување);
резервирање
за
сместувања; услуги во барови; резервирање
пансиони; пансиони и интернати; бифеа (снекбарови); кафетерии (експрес ресторани); услуги
на камповите за летување; служење храна и
пијалаци; летувалишта; резервирање хотели;
хотели; изнајмување простории за состаноци;
изнајмување за времено сместување; ресторани;
ресторани со самопослужување

(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 безалкохолни пијалоц, пијалоци од овошје
и овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалоци
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со
безалкохолни пијалоци
кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци
(210) TM 2014/167

(210) TM 2014/170

(220) 20/02/2014

(442) 31/10/2014
(731) CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST,
Delaware Business Trust and c/o Calvin Klein,
Inc.,
(Wilmington Trust Company, Trustee, located at
Rodney Square North, 1100 North Market Street.,
Wilmington, Delaware 19890), US and 205 West
39 Street, New York, New York 10018, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

(220) 20/02/2014
(442) 31/10/2014
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ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

пласирањето (списанија, билборди, киосци, тв,

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

кабловска, итн.); продавница за услуги на мало,

(540)

вклучувајќи дизајн и декорирање на продавници,
трговски стоки
кл. 42 разно - услуги за дизајн во врска со
лиценцирање; обезбедување скици, ткаенини,
декорација и поврзани информации и материјали

(551) индивидуална

(210) TM 2014/171

(510, 511)
кл. 3 козметика и парфеми - препарати за
белење; парфем, колонска вода, масло за
капење, ноќна крема, сапун, крема за
навлажнување на кожата, пудра за тело,
навлажнувачи на кожа, крема за раце, шампон,
гел за туширање, препарат за после бричење,
дезодоранс, кондиционер за коса

балзам

за

после бричење, крема за тело, средства за
зацврстување на коса, пена, гел за туширање,
средства за заштита од сонце, гел за
обликување , миризливи стапчиња, сол за
капење, потпури, кармин, моливче за усни, сјај за
усни, сенка за очи, маскара, основна пудра
коректор,

пудра

во

прав,

камена

(220) 20/02/2014

(442) 31/10/2014
(731) CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST,
Delaware Business Trust and c/o Calvin Klein,
Inc.,
(Wilmington Trust Company, Trustee, located at
Rodney Square North, 1100 North Market Street.,
Wilmington, Delaware 19890), US and 205 West
39 Street, New York, New York 10018, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

пудра,

руменило, пудра бронзер, отстранувач на
шминка, моливи за очи, моливи за веѓи, пудра
за лице за краен ефект, пудра во прав за лице,
пудра за лице за нагласување, "пенкало"
коректор за флеки, крема за образи, чистачи за
лице, тоник/освежувач, дневен лосион, крема за
очи (подочници), пилинг за лице и маска за лице,
гранули за чистење на лице освежувач за лице,
крем пудра за кожа на лице (buff), чистачи и

(551) индивидуална

навлажнувачи, топчиња за бања, пилинг за тело,
лосион за тело, гел за стапала и нозе

кл. 9 оптика - научни; рамки за очила, очила за
сонце

(разладувач), гел за миење на тело, лак за нокти,
отстранувач на лак за нокти

кл. 18 кожни додатоци - кожа и имитации; чанти,
чадори, портмонеа, новчаници за хартиени пари,

кл. 9 оптика - научни; рамки за очила, очила за

торбички за клучеви, спортски торби, новчаници

сонце
кл. 35

услуги за рекламирање и бизнис -

за монети, рачни торби, козметички торби и
торбички, актовки и деловни чанти, портфолија,

рекламирање; услуги за рекламирање и
промоција односно развивање на концепти и

патни торби, футроли за одела, торби за
преспивање, кофчези, кутии за кредитни

идеи, организирање снимање за рекламирање и
реклами вклучувајќи избирање на фотограф,

картички, куфери, кутии за бизнис картички,
сетови за козметика (што се продаваат празни)

талент, помошен персонал (стилист, фризер,

ремени, футроли за таблети и други мобилни

итн), избирање на локација, продукција на
таквиот материјал и развој и организирање на

електронски уреди

Трговски марки
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кл. 25

облека за мажи, жени, момчиња и

трудници,

постави

за

панталони,

принцес

девојчиња - облека, обувки, капи вклучувајчи но

постави за фустани, проѕирна фустан постава,

не органичувајќи се на: комбинезони, палта,
кошули, капути со делови од крзно, блузи, крзна,

постава без прерамки, постава за костуми,
постави по мерка, полупостави, шорц постави,

јакни, елеци, костими за капење, маици,
панталони, облека за тенис и голф: фустани,

потполнки за градник, кошули, тесен комбинезон,
долни маички, градник маички, беби-дол градник,

блузи, здолништа, панталони, шорцеви и други
облеки; облека за велосипедизам и јога, блузи,

широки шорц гаќи и широки бемуда гаќи, облека
за преку ден, облека за дома, облека за спиење

маички, здолништа, шорцеви, јакни; шорцеви,

и боди облека - вклучувајчи но не ограничувајќи

панталони за прекривање за плажа и пливање,
костими за загревање, облека и наметки за дожд,

се на ноќници, тога ноќници, ноќни кошули,
пижами, кратки пижами, беби-дол пижами, маица

горни и долни тренерки, пончо, шорцеви за
пешачење, маички/поткошули, џинс, обувки:

пижами, ноќници во стил на француска слугинка,
харем пижами, широки панталони, пижами за

чевли, спортски чевли, патики, чизми, влечки;
одела, блејзери, вечерни јакни и свечена

дома, кратки целосни комбинезони, шорцеви за
спиење, пењоари, наметки за во кревет,

гардероба, панталони, плетени блузи, пелерини,

кафтани,

вратоврски и други додатоци за околу врат,
чорапи,
хулахопки/хеланки,
ракавици,

бањарки, наметки, кимона, наметки за дома, тоги
за плажа, наметки за плажа, наметки за доручек,

шешири/капи, фустани, наметки за надвор,
крзнени
капути
и
јакни,
џемпери,

наметки за ужина, хостеса наметки, кабуки
наметки, наметки за по дома, калуѓерски

марами/шалови, здолништа, спортски јакни; само
долна облека; долна облека / облека за спиење

наметки, градник блузички, кратки блузички и
хеланки

за мажи и момчиња - вклучувајќи:

кл. 35

долна облека, облека за спиење, облека за дома
вклучувајчи но не ограничувајќи се на гаќи,

рекламирање; услуги за рекламирање и
промоција односно развивање на концепти и

боксерки, атлетска долна облека, спортски
гаќички, маици, маички, подкошули, обична

идеи, организирање снимање за рекламирање и
реклами вклучувајчи избирање на фотограф,

долна облека и наметки, плетена и волнена
облека за спиење, кошули за спиење, горна

талент, помошен персонал (стилист, фризер,
итн), избирање на локација, продукција на

пижама, долна пижама, наметки за доручек,

таквиот материјал и развој и организирање на

смокинг наметки, наметки за во кревет,
прекривки, плетена и волнена облека за дома,

пласирањето (списанија, билборди, киосци, тв,
кабловска, итн.); продавница за услуги на мало,

блузи и панталони за дома, наметки за дома;
долна облека/облека за спиење за жени и

вклучувајќи дизајн и декорирање на продавници,
трговски стоки

девојчиња - вклучувајќи: интимна облека и
облека за спиење, облека за дома, боди облека,

кл. 42 разно - услуги за дизајн во врска со
лиценцирање; обезбедување скици, ткаенини,

облека за обликување на тело, градници, килоти,

декорација и поврзани информации и материјали

ремени за жартиери, целосни пижами, корсет
мини фустан, хулахопки за цело тело, мидери,

(210) TM 2014/174

обликувач на бутови, потполнки за градник,
градник маички, стегачи за половина, обликувач

(442) 31/10/2014
(731) Фармацевтска хемиска козметичка

на гради, трико боди и целосно трико боди,
дневна облека - вклучувајќи но не ограничувајќи

индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000

се на килоти, бикини, мидери шорцеви, гаќички,

Скопје, MK

постава за здолниште, постава за блузи, постави
за поткошули, постави за фустани, постави за

(540)

комбинезони,

тесни

комбинезони,

услуги за рекламирање и бизнис -

(220) 21/02/2014

килоти, постави за вечерни фустани, постави за
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(210) TM 2014/176

(220) 21/02/2014

(442) 31/10/2014
(731) John Paul Mitchell Systems
20705 Centre Pionte Parkway, Santa Clarita, CA
91350, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

PAUL MITCHELL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 препарати за нега на косата и кожата
имено шампони, шампон за бебиња, колор
шампон, сапуни. кондиционери, емолиенти
(омекнувачи); балсами (rinses), не-медицински
(591) бела, темно и светло плава, жолта,
виолетова, зелена
(551) индивидуална

третмани, хидратантни средства, спрејови за
термо заштита, спреј кондиционери. гелови за
коса, спреј гелови, пена за обликување, лосиони,

(510, 511)
кл. 3 влажни марамчиња со камилица

серум за стилизирање. спрејови за стилизирање,
гелови
за
стилизирање,
лосиони
за

(210) TM 2014/175

стилизирање. креми за исправање. спрејови за
коса, помади. препарати за стилизирање.

(220) 21/02/2014

(442) 31/10/2014
(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје

спрејови за сјај, капки за сјај, восоци. боја за
коса, бои за коса, нијансери за коса, полу-грајна

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000
Скопје, MK

зајакнување на косата, препарати за исправање
на косата, раствори за трајна ондулација,

(540)

производи за нега на кожата имено течни сапуни,
тврди сапуни, гелови за бричење

и трајна боја за коса, белила, препарати за

(210) TM 2014/178

(220) 21/02/2014

(442) 31/10/2014
(731) Interactive Advertising Bureau, Inc., nonprofit corporation Delaware
116 East 27th Street New York NEW YORK
10016, US
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

IAB.
(591) бела, сива, жлава, жолта, црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 влажни марамчиња за проблематична кожа

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 обезбедување на бизнис информации no
пат на интернет веб страници во врска со
употреба на интернет и други интерактивни
медиуми за рекламирање и маркетиншки цели;
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промовирање

бизнис

за земни возила); амортизери и спирали (не

заедницата за употребата на интернетот и други

на

свесноста

вклучувајќи такви за земни возила); сопирачки

интерактивни медиуми за рекламирање и
маркетиншки цели; придружни услуги, имено,

(не вклучувајќи такви за земни возила)
кл. 12 автомобили, делови и приклучоци за

промовирање на интересот на заедницата за
рекламирање и маркетинг во областа на онлајн

истите, не вклучувајќи лампи, трепкачи и слична
опрема за осветлување за автомобили; машини

(on-line) и
маркетинг

и

и мотори за земни возила, не вклучувајќи нивни
делови; системи за суспензија за земни возила;

кл. 41 образовни услуги, имено, обезбедување

амортизери и спирали за земни возила; оски

на онлајн (on-line) едукативни часови, семинари
и работилници во областа на рекламирање и

(shaftc) и осовини за земни возила; лежишта за
лагери (wheel bearings) и спојки/зглобови (shaft

маркетинг на интерактивни медиуми; услуги за
забава од типот на натпреварувања за награди и

couplings) за земни возила; пренос за земни
возила; сопирачки за земни возила; аларми

свечености од областа на интерактивен дизајн за
рекламирање; образовни услуги, имено, часови,

против кражба за земни возила
кл. 37 услуги за поправка или одржување на

семинари

на

автомобили; услуги за поправка или одржување

и

на автомобилски машини; услуги за поправка
или одржување на апарати за климатизација;

интерактивно

и

интерактивни
маркетинг

во

рекламирање

работилници

од

медиуми

рекламирање

за

областа

(220) 24/02/2014

услуги за поправка или одржување на аудио
апарати; услуги за поправка или одржување на

(442) 31/10/2014
(731) Mazda Motor Corporation

радио и ТВ приемници; услуги за поправка или
одржување
на
саати
и
часовници;

3-1, Shinchi, Fuchu-cho, Aki-gun, Hiroshima, JP

инсталациски/монтажни услуги на машинерија за

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

автомобили; вулканизирање на гуми; услуги за
миење, полирање, обложување, чистење и

(540)

подмачкување на автомобили

(210) TM 2014/184

(210) TM 2014/188

(220) 25/02/2014
(442) 31/10/2014

(551) индивидуална

(731) Taco Bell Corp.

(510, 511)
кл. 7 машини и алати за обработка на метал

1 Glen Bell Way, Irvine, California 92618, US

(metal working); рударски машини и алати;
градежни машини и алати; машини и апарати кои
работат на енергетски/движечки погон (motive
power) (освен тие за земни возила); ремени за

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

вентилатори за машини; игнициски намотки за
машини; затегнувачи за ланци; временски ланци
(timing chains); филтери за масло; прстени за
клипови; филтери за гориво; стартери; вентили
за машини; цилиндри; црева за радиатори
(ладилници); водни пумпи и пригушувачи за
автомобилски
машини
согорување; други делови

со
внатрешно
за автомобилски

машини со внатрешно согорување; алтернатори;
опрема за пренос на сила (не вклучувајќи таква
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(740) Друштво за застапување од областа на

(510, 511)
кл. 29

месо, риба, живина и дивеч; месни

индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ

преработки; конзервирано смрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук; желеа, џемови,

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

компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла
и масти за јадење

(540)

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жито,

леб,

производи

од

тесто

и

слатки,

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за
печење; сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии);
мирудии; мраз
кл. 43 услуги на обезбедување храна и пијалоци,
привремено сместување
(210) TM 2014/196

(591) црна и бела
(220) 26/02/2014
(442) 31/10/2014

(731) МАКПРОГРЕС ДОО
ул. Илинденска бб, 2310 Виница, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 производи од млеко, млечни намази, крем
сирење, сирење, производи од сирење, намази
од сирење, fromage frais (француско сирење),
млеко и млечни производи, млечни пијалоци
(главно составени од млеко), јогурт, замрзнат
јогурт, милкшеик, шлаг, десерти и подготовки за
правење десерти од млечни производи, желе,
крем десерт со овошје (trifles), намази, масла и
масти за јадење
кл. 30 прелив за салата, сосови (додатоци),
сладолед, замрзнати слатки, десертен мус
(слатки), пудинзи, колачи, бисквити, мајонез,
зачин
(210) TM 2014/198

(220) 26/02/2014
(442) 31/10/2014

(591) светло и темно виолетова, кафена, бела,
жолта, темно црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 медени слатки, медени печива со овошно
полнење прелиени со какао прелив

(731) Eureka Hellas S.A.
Volos, Industrial area, GR
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

AROXOL
(210) TM 2014/197

(220) 26/02/2014

(442) 31/10/2014
(731) Intercontinental Great Brands LLC
100 Deforest Ave, East Hanover, New Jersey
07936, US

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5
средства

одбивање

инсекти

инсектициди
(210) TM 2014/199
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(442) 31/10/2014
(731) BELUPO lijekovi i kozmetika d.d.

актовки, ранци, кожни торби, торби за кампери,

Danica 5, 48 000 Koprivnica, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

патување, кожени крзна, кожни ремени, акговки,
портмонеа, прекривачи за мебел од кожа

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(210) TM 2014/208

торби за алпинисти, спортски торби, торби за

(442) 31/10/2014
(731) Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

LORDIAR
(551) индивидуална

Science Based Industries Campus Har Hotzvim

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
(210) TM 2014/207

(220) 28/02/2014

P.O. Box 1142, Jerusalem 91010, IL
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(220) 28/02/2014

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за производсто трговија
транспорт и услуги МОРИЦ-ГП ДООЕЛ

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

LONQUEX

експорт-импорт Гевгелија
ул.Железничка б.б. 1480 Гевгелија, MK

(551) индивидуална

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПјЕ

(510, 511)

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

кл. 5 фармацевтски препарати, имено лекови
што
се
користат
за
стимулирање
на
производство на бели крвни зрнца
(210) TM 2014/210

(220) 03/03/2014

(442) 31/10/2014
(731) Joint Stock Company Gazprom neft
(551) индивидуална
(510, 511)

5, lit A, Galernay ul. St-Petersburg 190000, RU

кл. 18 кожа, имитација на кожа и производи од

Бул. Св. Климент Охридски 29, 4 кат, стан бр.20,
1000 Скопје

(740) АНТЕВСКИ ЗЛАТКО, адвокат

нив што не се опфатени со другите класи,
животински кожи, актовки, ранци, кожни торби,
торби за кампери, торби за алпинисти, спортски
торби, торби за патување, кожени крзна, кожни
ремени, актовки,
мебел од кожа
кл. 25

портмонеа,

прекривачи

за

обувки, сандали за капење, влечки за

капење, обувки за на плажа, спортски обувки,
скијачки чизми, чизми, копачки, крампони за
копачки, обувки за фудбал, обувки за гимнастика
кл. 35
рекламирање, канцелариски работи;
продажба на големо и продажба мало на:
обувки, сандали за капење, влечки за капење,
обувки за на плажа, спортски обувки, скијачки
чизми, чизми, копачки, крампони за копачки,
обувки за фудбал, обувки за гимнастика, кожа,
имитација на кожа и производи од нив што не се
опфатени со другите класи, животински кожи,
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(540)

НАЈДОБРОТО Е ПРЕД ВАС
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1

хемиски производи за индустријата,

науката
и
фотографиите,
како
и
за
земјоделството, градинарството и шумарството;
сурови вештачки смоли, пластични материи во
сурова состојба; ѓубриња; смеси за гаснење
пожар; производи за калење и заварување;
хемиски материи за конзервирање прехранбени
производи;

материи

за

штавење;

лепливи

материи што се користат во индустријата
кл. 4
индустриски масла и масти; мазива;
соединенија
за
собирање
прашина
со
навлажнување и врзување; горива (вклучително

Трговски марки

Гласник 21/5 октомври 2014, Скопје

и течни горива за мотори) и материи за

(591) розева и бела

осветлување; свеќи и фитили за осветлување

(551) индивидуална

кл. 12 возила; апарати за движење по земја,
воздух или вода

(510, 511)
кл. 39 транспортни услуги (такси превоз)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив што
не се опфатени со другите класи; печатени

(210) TM 2014/213

(220) 03/03/2014

работи; книговезнички материјал; фотографии;
канцелариски
материјали;
лепила
за

(731) Google Inc.

канцелариска или куќна употреба; материјали

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View,

што ги користат уметниците; сликарски четки;
машини за пишување и канцелариски прибор

California 94043, US

(освен мебел); материјал за обука и настава
(освен апарати); пластични материјали за

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

(442) 31/10/2014

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

пакување (што не се вклучени во другите класи);
печатарски букви; клишиња
кл. 30

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

саго, замена за кафе; брашно и производи од
жито, леб, производи од тесто и слатки,
сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за
печење; сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии);
мирудии; мраз
кл. 32 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 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски работи
кл. 37
градежни
инсталациски услуги
кл.

39

конструкции;

транспортни

услуги;

поправки;

пакување

и

складирање стока; организирање патувања
кл. 41 образовни услуги; обука; забава; спортски
и културни активности
кл. 43 услуги на обезбедување храна и пијалаци;
привремено сместување
(210) TM 2014/211

(510, 511)
кл. 9
софтвер

компјутерски софтвер, вклучително
што
овозможува
прикачување,

постирање,
покажување,
прикажување,
означување, блогирање, споделување или на
друг начин обезбедување електронски медии
или информации преку интернет или други
комуникациски мрежи
кл. 25 облека, обувки и капи
кл. 35 промотивни услути во име на други;
промотивни услуги во форма на онлајн забава и
едукација; промотивни услуги во форма на
споделување на мултимедијалии содржини преку
интернет и други компјутерски и комуникациски
мрежи; рекламни услути

(220) 28/02/2014

(442) 31/10/2014
(731) Трговско друштво за производство
трговија и услуги МС-КОМ 1 Струга ДОО
ул.ЈНА бр.2/1, Струга, MK
(540)

(551) индивидуална

кл. 38
услуги за емитување; услути за
вебкастинг, електронски комуникациски услуги;
пренос на информации, текст, код, пораки,
податоци и содржини преку интернет и други
компјутерски и комуникациски, безжични и
мобилни мрежи; обезбедување онлајн форуми,
виртуелни простории за разговор, списанија,
блогови, како и листа сервери за пристап и
пренос на пораки, коментари и мултимедијални
содржини помеѓу корисници
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кл. 41

услуги за забава; образовни услуги;

(591) зелена, темнозелена, кафена,

обезбедување портал за споделување па видео

темнокафена, сива, бела

за забавни и образовни цели; дигитални видео,
аудио и мултимедијални издавачки услуги

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 42 услуги во врска со компутер; услуги во
врска со интернет: добавувач на апликациски

кл. 29 алгинати за храна, бадеми мелени, путер,
путер од какао, масло од кокосов орев, масло од

услуги (ASP); обезбедување пристап до непревземачки софтвер; обезбедување пристап до

репка за исхрана, раковидни животни што не се
живи, кандирано овошје, урми, масла за јадење,

не-превземачки

овозможува

рибино мнасло за исхрана, снегулки од компири,

прикачување, превземање, препис, постирање,
покажување, уредување, пуштање, стриминг,

овошни желеа, снек храна од овошје, џем од
ѓумбир, џемови, желатин за исхрана, желеа за

гледање, преглед, прикажување, означување,
блогирање,
споделување,
манипулирање,

исхрана, морски алги, мармалад, млечни
пијалаци во кои преовладува млеко, јаткасто

дистрибуирање,
објавување, репродуцирање,
или на друг начин обезбедување електронски

овошје (орев, бадем, лешник) подготвени,
маслиново масло, остриги што не се живи, путер

медии;

софтвер

мултимедијални

што

видеа,

од кикиритки, салати (овошни салати), супа

филмови, цртежи. слики, текст. фотографии.
игри, еодржини од корисници. аудио содржини, и

содржини,

(состојки за правење супа), зеленчук сушен,
сурутка, јогурт

информации
компјутерски

преку
интерпет
и
и
комуникациски

други
мрежи;

кл. 30 слатки од бадем, ананасово семе, сода
бикарбона, прополис за исхрана на луѓето,

обезбедување
софтвер што

пристап до не-превземачки
овозможува споделување на

пијалаци што се на основа на чај, чај, подготовки
од житарици, снек од житарици, пијалаци од

мултимедијална содржина и коментари помеѓу

какао со млеко, сол за готвење, пченкарни

корисници; обезбедување пристап до непревземачки
софтвер
што
овозможува

снегулки, тестенини, снегулки, мед,
бадемови колачи, храна од овес,

добавувачите на
мултимедијалната

содржини да ја следат
содржина;
хостинг
на

мушкатов орев, алги (додатоци за јадење),
колачиња, соја (производи за исхрана), жита

мултимедијална содржина за други; хостинг на
мултимедијална забавна и образовна содржина

(мали парчиња храна од жита)
кл. 35
рекламирање, канцелариски работи,

за други

продажба на големо и продажба на мало на:

кл. 45 услуги за онлајн социјално вмрежување

алгинати за храна, бадеми мелени, путер, путер
од какао, масло од кокосов орев, масло од репка

(210) TM 2014/214

за исхрана, раковидни животни што не се живи,
кандирано овошје, урми, масла за јадење,

(220) 03/03/2014

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за трговија, производство и
услуги МАР-ВИК ДОО Скопје

желеа,
мусли,

рибино мнасло за исхрана, снегулки од компири,
овошни желеа, снек храна од овошје, џем од

ул.Бертранд Расел бр.50, Скопје, Ѓорче

ѓумбир, џемови, желатин за исхрана, желеа за

Петров, 1000 Скопје, MK
(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПјЕ

исхрана, морски алги, мармалад, млечни
пијалаци во кои преовладува млеко, јаткасто

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

овошје (орев, бадем, лешник) подготвени,
маслиново масло, остриги што не се живи, путер
од кикиритки, салати (овошни салати), супа
(состојки за правење супа), зеленчук сушен,
сурутка, јогурт, слатки од бадем, ананасово
семе, сода бикарбона, прополис за исхрана на
луѓето, пијалаци што се на основа на чај, чај,
подготовки од житарици, снек од житарици,

234 | С т р а н а

Трговски марки

Гласник 21/5 октомври 2014, Скопје

пијалаци од какао со млеко, сол за готвење,

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА

пченкарни снегулки, тестенини, снегулки, мед,

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ

желеа, бадемови колачи, храна од овес, мусли,
мушкатов орев, алги (додатоци за јадење),

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

колачиња, соја (производи за исхрана), жита
(мали парчиња храна од жита), бадеми (овошја),

(540)

зрна (семе), лешници, исушен кокосов орев,
јаткасто овошје, сок од домати, сок од зеленчук,
сокови (овошни сокови).
(210) TM 2014/215

(220) 03/03/2014

(442) 31/10/2014
(731) PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.
Ante Starcevica 32 HR- 48000 Koprivnica, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

VIP
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе
кл. 35
огласување, водење на работење,
управување со работи, услуги при продажба на
големо и мало и услуги при увоз и извоз со кафе
(210) TM 2014/221

(220) 03/03/2014

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за трговија, производство и
услуги РОЈТЕМ ДООЕЛ Кирио Тодороски
ул.Круме Волнароски бр.10, 7500 Прилеп, MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје
(540)

(591) бела и темно сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 храна за бебиња
кл. 29 месо; екстракти од месо; конзервиран,
замрзнат, сушен и варен заланчук и овошје;
компоти; млеко и млечни производи; намази
вклучени во оваа класа
кл. 30 чај; чоколадо (напитоци на база на
чоколадо), какао, (напитоци на база на какао);
намази од какао; колачи, обланди, брашно и
подготовки направени од жита, житни снегулки;
житни снеглки збогатени со плодови; сладолед
кл. 32 пијалоци од овошје и овошни сокови;
сирупи и други препарати за производство на
пијалоци

(591) светло и темно сива, бела и сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе
кл. 35
огласување, водење на работење,
управување со работи, услуги при продажба на
големо и мало и услуги при увоз и извоз со кафе

(210) TM 2014/220

(220) 03/03/2014

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за трговија, производство и
услуги РОЈТЕМ ДООЕЛ Кирио Тодороски
ул.Круме Волнароски бр.10, 7500 Прилеп, MK
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(220) 03/03/2014
(442) 31/10/2014

(731) Јасминка Фргачиќ
ул.Цар Самоил бр.78, 6000 Охрид, MK
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(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА

кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво)

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје
(540)

VILANINA

(210) TM 2014/226

(442) 31/10/2014
(731) ПИ ''ВИТАМИНКА'' А.Д., Прилеп
ул.''Леце Котески'' бр.23, 7500 Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35
огласување, водење на работење,
управување со работи, рекламирање, ширење на

(540)

рекламен

(551) индивидуална

материјал

(220) 04/03/2014

(трактати,

проспекти,

RISKO

печатени материјали), организирање изложби во
комерцијални и рекламни цели on line

(510, 511)
кл. 30 чоколадо, производи од какао, млечна

рекламирање по пат на компјутерска мрежа
кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци,

какао табла со ориз

привремено сместување

(210) TM 2014/227

(210) TM 2014/223

(442) 31/10/2014
(731) Kenda Rubber Industrial Co., Ltd.

(220) 04/03/2014

(220) 04/03/2014

(442) 31/10/2014
(731) Eli Lilly and Company (an Indiana

No. 146, Sec. 1, Chung-Shan Road, Yuan-Lin,
Chang-Hwa Hsien, TW

Corporation)
Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

46285, US

(540)

(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

ACENDA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 гуми, внатрешни гуми за пневматски гуми,
бандажи за пневматски гуми, закрпи за поправка
на внатрешни гуми, автомобилски гуми,

HUMAPEN
(551) индивидуална
(510, 511)

велосипедски гуми, гуми
внатрешни гуми, парчиња

за моторцикли,
(лепливи гумени

кл. 10 уреди за испорака на инсулин, имено,
шприцови

парчиња) за поправка на внатрешни гуми, шарки
на вулканизирани гуми, шилци за тркала, шилци
за тркала против лизгање

(210) TM 2014/225

(220) 04/03/2014

(442) 31/10/2014
(731) Corby Spirits and Wine Limited
225 King Street West, Suite 1100 Toronto,

(210) TM 2014/228

(220) 04/03/2014

Ontario, M5V 3M2, CA

ул.''Леце Котески'' бр.23, 7500 Прилеп, MK

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

бул. "Кочо Рацин" бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје

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

(540)

(540)

(442) 31/10/2014
(731) ПИ ''ВИТАМИНКА'' А.Д., Прилеп

LAMB'S
(551) индивидуална
(510, 511)
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(591) бела, зелена
(551) индивидуална
(510, 511)

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

кл. 30 природен засладувач
(210) TM 2014/229

(510, 511)

(220) 04/03/2014

(442) 31/10/2014
(731) ПИ ''ВИТАМИНКА'' А.Д., Прилеп

кл. 30 чоколадни дражеи со јадро од ориз

ул.''Леце Котески'' бр.23, 7500 Прилеп, MK

(210) TM 2014/231

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(442) 31/10/2014
(731) ПИ ''ВИТАМИНКА'' А.Д., Прилеп
ул.''Леце Котески'' бр.23, 7500 Прилеп, MK

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(220) 04/03/2014

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

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

(591) црвена, бела, сина, жолта, кафена, црна
(551) индивидуална

(551) индивидуална
(510, 511)

(510, 511)
кл. 30
чоколадни
експандирани житарки

дражеи

со

јадро

од

кл. 30 додаток на јадење, скара сос
(210) TM 2014/232

(210) TM 2014/230

(220) 04/03/2014

(442) 31/10/2014
(731) ПИ ''ВИТАМИНКА'' А.Д., Прилеп

(220) 04/03/2014

(442) 31/10/2014
(731) ПИ ''ВИТАМИНКА'' А.Д., Прилеп
ул.''Леце Котески'' бр.23, 7500 Прилеп, MK

ул.''Леце Котески'' бр.23, 7500 Прилеп, MK

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(540)
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(591) црна, бела, златно жолта, кафена

(551) индивидуална

(551) индивидуална
(510, 511)

(510, 511)
кл. 29 супи
(210) TM 2014/233

(220) 04/03/2014

(442) 31/10/2014
(731) ПИ ''ВИТАМИНКА'' А.Д., Прилеп
ул.''Леце Котески'' бр.23, 7500 Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

кл. 30 чоколадни дражеи; слаткарски производи
кои содржат: бадеми, лешници, кикирики, ориз,
суво грозје, пелиени со чоколадо, кои содржат
млеко
(210) TM 2014/235

(220) 04/03/2014

(442) 31/10/2014
(731) Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive, Whitehouse Station, New
Jersey 08889, US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

(591) бела, сина, зелена, жолта, портокалова,
црвена, црна
(551) индивидуална
(510, 511)

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

кл. 30 мајонез, преливи за салати
(210) TM 2014/234

JEGZO

(220) 04/03/2014

(442) 31/10/2014
(731) ПИ ''ВИТАМИНКА'' А.Д., Прилеп
ул.''Леце Котески'' бр.23, 7500 Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(210) TM 2014/236

(220) 05/03/2014
(442) 31/10/2014

(731) NOVARTIS AG
4002 BASEL, CH
(740) Друштво за застапување МСА ИПМилојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

DEXAPROF
(551) индивидуална
(510, 511)
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кл. 5

фармацевтски препарати за човечка

употреба
(210) TM 2014/240

(220) 05/03/2014

(210) TM 2014/244

(220) 06/03/2014

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за производство, трговија,
услуги и сервисирање ЕКСПЕКТА МЕДИКАЛ

(442) 31/10/2014
(731) Merck Sharp & Dohme Corp.

ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
, MK

One Merck Drive, Whitehouse Station, New
Jersey 08889, US

(740) Сашо Караџов
Отон Жупанчиќ 15/13, Скопје

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

(540)

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

PAZAMBRO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати

(591) зелена, сива, бела, црна

(210) TM 2014/242

кл. 7

(220) 05/03/2014

(442) 31/10/2014
(731) ПИ ''ВИТАМИНКА'' А.Д., Прилеп
ул.''Леце Котески'' бр.23, 7500 Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
машини и машински алати; делови за

машини и машински алати; алати [делови од
машини]
кл. 10
хируршки апарати и инструменти;
медицински парати и инструменти; забарски
апарати и инструменти; ветеринарни апарати и
инструменти;
ветеринарни
апарати
и
инструменти;

дијагностички

апарати

за

медицинска
употреба;
забарски
столови;
дефибрилатори; апарати за реанимација; делови
за
хируршки,
медицински,
забарски
ветеринарни апарати и инструменти

и

кл. 37
поправки; поправки, сервисирање и
одржување на хируршки апарати и инструменти;
поправки,

сервисирање

и

одржување

на

медицински апарати и инструменти; поправки,
сервисирање и одржување на забарски апарати

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 производи од обработен компир како
ужинки (snack) храна, крцкави производи од
компири
кл. 30 чипс, крцкави производи од житарици како
ужина (snack) храна, произведени во облик на
пелети со пресување или други процеси

Трговски марки

и инструменти;
одржување
на

поправки, сервисирање
ветеринарни
апарати

и
и

инструменти;
поправки,
сервисирање
одржување
на
ортопедски
апарати

и
и

инструменти;

и

поправки,

сервисирање

одржување на дијагностички апарати за
медицинска употреба; поправки, сервисирање и
одржување на забарски столови; поправки,
сервисирање и одржување на дефибрилатори;
поправки, сервисирање и одржување на апарати
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за

реанимација;

поправки,

сервисирање

и

(210) TM 2014/248

(220) 06/03/2014

одржување на машини
(210) TM 2014/245

(442) 31/10/2014
(220) 06/03/2014
(442) 31/10/2014

(731) NOVARTIS AG
4002 BASEL, CH
(740) Друштво за застапување МСА ИП-

(731) NOVARTIS AG
4002 BASEL, CH
(740) Друштво за застапување МСА ИПМилојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

MAXMAND

BINOCRIT
(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 5
фармацевтски препарати за човечка
употреба

(510, 511)
кл. 5
фармацевтски препарати за човечка

(210) TM 2014/249

(220) 06/03/2014

употреба

(442) 31/10/2014
(731) NOVARTIS AG

(210) TM 2014/246

(220) 06/03/2014

4002 BASEL, CH

(442) 31/10/2014

(740) Друштво за застапување МСА ИПМилојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово

(731) NOVARTIS AG
4002 BASEL, CH
(740) Друштво за застапување МСА ИПМилојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

OMNITROPE

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

ZARZIO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5
фармацевтски препарати за човечка

(551) индивидуална

употреба

(510, 511)
кл. 5
фармацевтски препарати за човечка

(210) TM 2014/257

употреба

(220) 07/03/2014

(442) 31/10/2014
(731) ПИ ''ВИТАМИНКА'' А.Д., Прилеп

(210) TM 2014/247

(220) 06/03/2014

ул.''Леце Котески'' бр.23, 7500 Прилеп, MK

(442) 31/10/2014

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(731) NOVARTIS AG

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

4002 BASEL, CH

(540)

(740) Друштво за застапување МСА ИПМилојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

ASCOTA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5

фармацевтски препарати за човечка

употреба
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кл. 30

бисквити со овошно желе и чоколаден

прелив

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(210) TM 2014/258

(220) 07/03/2014

(442) 31/10/2014
(731) ПИ ''ВИТАМИНКА'' А.Д., Прилеп
ул.''Леце Котески'' бр.23, 7500 Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 вафли, наполитанки
(210) TM 2014/261
(591) бела, сина, портокалова, црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 бисквити со овошно желе и чоколаден
прелив
(210) TM 2014/259

(220) 07/03/2014

(442) 31/10/2014
(731) ПИ ''ВИТАМИНКА'' А.Д., Прилеп
ул.''Леце Котески'' бр.23, 7500 Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(220) 10/03/2014

(442) 31/10/2014
(731) HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska
industrija Vrsac
Beogradski put bb, 26300 Vrsac, RS
(740) Друштво за застапување МСА ИПМилојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

DARANDA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи;
хигиенски производи за медицинска употреба;
диететски

супстанции

прилагодени

медицинска
фластери,

употреба, храна
материјали
за

за

за бебиња;
преврзување;

материјал за пломбирање заби, забарски смоли;
дезинфекциони
средства;
препарати
за
уништување штетници; фунгициди, хербициди
(591) бела, сина, светло и темно црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30

бисквити со овошно желе и чоколаден

прелив
(210) TM 2014/260

(220) 07/03/2014
(442) 31/10/2014

(731) МАКПРОГРЕС ДОО
ул. Илинденска бб, 2310 Виница, MK

Трговски марки

(210) TM 2014/263

(220) 10/03/2014

(442) 31/10/2014
(731) HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska
industrija Vrsac
Beogradski put bb, 26300 Vrsac, RS
(740) Друштво за застапување МСА ИПМилојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)
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кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи;

QUIBIA

хигиенски производи за медицинска употреба;

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи;
хигиенски производи за медицинска употреба;
диететски
супстанции
прилагодени
за
медицинска
фластери,

употреба, храна
материјали
за

за бебиња;
преврзување;

материјал за пломбирање заби, забарски смоли;
дезинфекциони
средства;
препарати
за
уништување штетници; фунгициди, хербициди
(210) TM 2014/264

(220) 10/03/2014

супстанции
прилагодени
за
употреба, храна за бебиња;

фластери,
материјали
за
преврзување;
материјал за пломбирање заби, забарски смоли;
дезинфекциони
средства;
препарати
за
уништување штетници; фунгициди, хербициди
(210) TM 2014/266

(220) 10/03/2014

(442) 31/10/2014
(731) HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska
industrija Vrsac
Beogradski put bb, 26300 Vrsac, RS

(442) 31/10/2014
(731) HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska

(740) Друштво за застапување МСА ИПМилојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово

industrija Vrsac
Beogradski put bb, 26300 Vrsac, RS

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

(740) Друштво за застапување МСА ИП-

SPIRTOS

Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи;

KYARA

хигиенски производи за медицинска употреба;
диететски
супстанции
прилагодени
за

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи;
хигиенски производи за медицинска употреба;
диететски

супстанции

медицинска
фластери,

употреба, храна
материјали
за

прилагодени

за

за бебиња;
преврзување;

материјал за пломбирање заби, забарски смоли;
дезинфекциони
средства;
препарати
за
уништување штетници; фунгициди, хербициди
(210) TM 2014/265

диететски
медицинска

(220) 10/03/2014

(442) 31/10/2014
(731) HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska
industrija Vrsac
Beogradski put bb, 26300 Vrsac, RS

медицинска

употреба,

храна

за

бебиња;

фластери,
материјали
за
преврзување;
материјал за пломбирање заби, забарски смоли;
дезинфекциони
средства;
препарати
за
уништување штетници; фунгициди, хербициди
(210) TM 2014/267

(220) 10/03/2014

(442) 31/10/2014
(731) HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska
industrija Vrsac
Beogradski put bb, 26300 Vrsac, RS
(740) Друштво за застапување МСА ИПМилојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(740) Друштво за застапување МСА ИПМилојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово

(540)

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи;

ABIOLA
(551) индивидуална
(510, 511)
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QUIBIR

хигиенски производи за медицинска употреба;
диететски
супстанции
прилагодени
за
медицинска

употреба,

храна

за

бебиња;
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фластери,

материјали

за

преврзување;

материјал за пломбирање заби, забарски смоли;

(210) TM 2014/270

дезинфекциони
средства;
препарати
за
уништување штетници; фунгициди, хербициди

(442) 31/10/2014
(731) HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska

(210) TM 2014/268

industrija Vrsac
Beogradski put bb, 26300 Vrsac, RS

(220) 10/03/2014

(220) 10/03/2014

(442) 31/10/2014
(731) HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska

(740) Друштво за застапување МСА ИПМилојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово

industrija Vrsac

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

Beogradski put bb, 26300 Vrsac, RS

(540)

(740) Друштво за застапување МСА ИП-

BARIOS

Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи;
хигиенски производи за медицинска употреба;

YARAMERA
(551) индивидуална
(510, 511)

диететски
медицинска

супстанции
прилагодени
за
употреба, храна за бебиња;

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи;

фластери,

материјали

хигиенски производи за медицинска употреба;
диететски
супстанции
прилагодени
за

материјал за пломбирање заби, забарски смоли;
дезинфекциони
средства;
препарати
за

медицинска
фластери,

уништување штетници; фунгициди, хербициди

употреба, храна
материјали
за

за бебиња;
преврзување;

материјал за пломбирање заби, забарски смоли;
дезинфекциони
средства;
препарати
за

(210) TM 2014/271

за

преврзување;

(220) 10/03/2014

уништување штетници; фунгициди, хербициди

(442) 31/10/2014
(731) HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska

(210) TM 2014/269

industrija Vrsac
Beogradski put bb, 26300 Vrsac, RS

(220) 10/03/2014

(442) 31/10/2014
(731) HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska

(740) Друштво за застапување МСА ИПМилојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово

industrija Vrsac
Beogradski put bb, 26300 Vrsac, RS

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

(740) Друштво за застапување МСА ИП-

INSTRICA

Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи;
хигиенски производи за медицинска употреба;

JARAMERA
(551) индивидуална
(510, 511)

диететски
медицинска

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи;
хигиенски производи за медицинска употреба;

фластери,
материјали
за
преврзување;
материјал за пломбирање заби, забарски смоли;

диететски

супстанции

дезинфекциони

медицинска
фластери,

употреба, храна
материјали
за

прилагодени

за

за бебиња;
преврзување;

материјал за пломбирање заби, забарски смоли;
дезинфекциони
средства;
препарати
за

супстанции
прилагодени
за
употреба, храна за бебиња;

средства;

препарати

уништување штетници; фунгициди, хербициди
(210) TM 2014/272

(220) 10/03/2014
(442) 31/10/2014

уништување штетници; фунгициди, хербициди
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(731) HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska

(740) Друштво за застапување МСА ИП-

industrija Vrsac

Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово

Beogradski put bb, 26300 Vrsac, RS

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

(740) Друштво за застапување МСА ИПМилојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

ALTRACK
(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи;

INSTRIKA
(551) индивидуална
(510, 511)

хигиенски производи за медицинска употреба;
диететски
супстанции
прилагодени
за

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи;

медицинска

хигиенски производи за медицинска употреба;
диететски
супстанции
прилагодени
за

фластери, материјали за преврзување; материјл
за
пломбирање
заби,
забарски
смоли;

медицинска
фластери,

дезинфекциони
средства;
препарати
за
уништување штетници; фунгициди, хербициди

употреба, храна
материјали
за

за бебиња;
преврзување;

материјал за пломбирање заби, забарски смоли;
дезинфекциони
средства;
препарати
за
уништување штетници; фунгициди, хербициди
(210) TM 2014/273

употреба,

(210) TM 2014/275

храна

за

бебиња;

(220) 10/03/2014

(442) 31/10/2014
(731) HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska
industrija Vrsac

(220) 10/03/2014

(442) 31/10/2014
(731) HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska

Beogradski put bb, 26300 Vrsac, RS

industrija Vrsac
Beogradski put bb, 26300 Vrsac, RS

Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(740) Друштво за застапување МСА ИП-

(540)

(740) Друштво за застапување МСА ИП-

Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

ALTRAK
(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи;

ADEMOLA
(551) индивидуална
(510, 511)

хигиенски производи за медицинска употреба;
диететски
супстанции
прилагодени
за

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи;
хигиенски производи за медицинска употреба;

медицинска
фластери,

диететски

супстанции

за

материјал за пломбирање заби, забарски смоли;

медицинска
фластери,

употреба, храна
материјали
за

за бебиња;
преврзување;

дезинфекциони
средства;
препарати
за
уништување штетници; фунгициди, хербициди

прилагодени

материјал за пломбирање заби, забарски смоли;
дезинфекциони
средства;
препарати
за

употреба, храна
материјали
за

(210) TM 2014/276

за бебиња;
преврзување;

(220) 10/03/2014

уништување штетници; фунгициди, хербициди

(442) 31/10/2014
(731) HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska

(210) TM 2014/274

industrija Vrsac

(220) 10/03/2014

(442) 31/10/2014
(731) HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska

Beogradski put bb, 26300 Vrsac, RS

industrija Vrsac
Beogradski put bb, 26300 Vrsac, RS

Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(740) Друштво за застапување МСА ИП-

(540)
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кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи;

IDIKA

хигиенски производи за медицинска употреба;

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи;
хигиенски производи за медицинска употреба;
диететски
супстанции
прилагодени
за
медицинска
фластери,

употреба, храна
материјали
за

за бебиња;
преврзување;

материјал за пломбирање заби, забарски смоли;
дезинфекциони
средства;
препарати
за
уништување штетници; фунгициди, хербициди
(210) TM 2014/277

(220) 10/03/2014

(220) 10/03/2014

(442) 31/10/2014
(731) HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska
industrija Vrsac

ELUMELA
(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи;

PARAVANO

хигиенски производи за медицинска употреба;
диететски
супстанции
прилагодени
за

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи;
хигиенски производи за медицинска употреба;
прилагодени

за

за бебиња;
преврзување;

материјал за пломбирање заби, забарски смоли;
дезинфекциони
средства;
препарати
за
уништување штетници; фунгициди, хербициди
(210) TM 2014/278

(210) TM 2014/279

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

употреба, храна
материјали
за

дезинфекциони
средства;
препарати
за
уништување штетници; фунгициди, хербициди

Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово

(740) Друштво за застапување МСА ИП-

супстанции

фластери,
материјали
за
преврзување;
материјал за пломбирање заби, забарски смоли;

(740) Друштво за застапување МСА ИП-

industrija Vrsac
Beogradski put bb, 26300 Vrsac, RS

медицинска
фластери,

супстанции
прилагодени
за
употреба, храна за бебиња;

Beogradski put bb, 26300 Vrsac, RS

(442) 31/10/2014
(731) HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska

диететски

диететски
медицинска

(220) 10/03/2014

(442) 31/10/2014
(731) HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska
industrija Vrsac
Beogradski put bb, 26300 Vrsac, RS

медицинска

употреба,

храна

за

бебиња;

фластери, материјали за преврзување; материјл
за
пломбирање
заби,
забарски
смоли;
дезинфекциони
средства;
препарати
за
уништување штетници; фунгициди, хербициди
(210) TM 2014/280

(220) 10/03/2014
(442) 31/10/2014

(731) NOVARTIS AG
4002 BASEL, CH
(740) Друштво за застапување МСА ИПМилојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

PRYLAR

(740) Друштво за застапување МСА ИПМилојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово

(551) индивидуална

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(510, 511)

(540)

кл. 5
фармацевтски препарати за човечка
употреба

DISIA
(551) индивидуална
(510, 511)

Трговски марки
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(220) 10/03/2014
(442) 31/10/2014
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(731) NOVARTIS AG
4002 BASEL, CH
(740) Друштво за застапување МСА ИПМилојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)
(591) бела, зелена
(551) индивидуална

MEPINTO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5
фармацевтски препарати за човечка
употреба

(510, 511)
кл. 32 вода (минерална вода), води за пиење
[пијалаци], минерална вода, газирана вода
(210) TM 2014/290

(210) TM 2014/282

(220) 10/03/2014
(442) 31/10/2014

(731) NOVARTIS AG
4002 BASEL, CH
(740) Друштво за застапување МСА ИПМилојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

(442) 31/10/2014
(731) GlaxoSmith Kline Intellectual Property
Limited
980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8
9GS, GB
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

SUCCIPRES
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5
фармацевтски препарати за човечка
употреба
(210) TM 2014/284

(220) 10/03/2014

(442) 31/10/2014
(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000
Скопје, MK
(540)

ГАСТРОГАРД
(551) индивидуална

(220) 11/03/2014

BENLYSTA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и медицински препарати и
супстанции
(210) TM 2014/291

(220) 11/03/2014

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за производство, услуги и
трговија ЗАФИР КОМЕРЦ Марија ДООЕЛ
експорт-импорт
ул.Козјачка бб Доброшане, Куманово, MK
(740) ПЕТКОВСКИ БРАНКО, адвокат
Ул. Народен Фронт бр.7/4 1000 Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
(210) TM 2014/286

(220) 10/03/2014

(442) 31/10/2014
(731) КОЖУВЧАНКА ДОО
ул.Шишка бр.37, 1430 Кавадарци, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)
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кл. 29

месо, риба, живина и дивеч; месни

преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук; желеа, џемови,
компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла
и масти за јадење
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи
направени од житарици, леб, производи од тесто
и слатки, колачи, сладолед; торти и чоколади,
чоколадни преливи, ладни десерти, десертни
креми, шербет; боза; мед, меласа; квасец,
прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови (како
мирудии); мирудии; мраз

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететска храна и супстанции што се користат во
медицината и ветерината, храна за бебиња,

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци;
кетеринг и ресторански услуги; привремено

диететски суплементи за луѓето и животните;
фластери, материјали за завои, материјали за

сместување

пломбирање заби, забарски смоли, средства за
дезинфекција,
препарати
за
уништување

(210) TM 2014/292

(220) 11/03/2014
(442) 31/10/2014

штетници, фунгициди, хербициди
кл. 30 кафе, чај, какао и замена за кафе; ориз,

(731) МАКПЛИН-Ф ДООЕЛ

тапиока и саго; брашно и производи од жита,

ул.Ташко Караџа бр.13/3-3, Скопје, MK

леб, производи од тесто и слатки, сладолед;
шеќер, мед, меласа; квасец, прашок за печење,

(540)

сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии,
мраз
кл. 35
огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 41

наставата;
активности

(591) сина, црна, бела, сива

забава;

спортски

и

културни

кл. 44 медицински услуги; ветеринарни услуги;
хигиенска нега и нега на убавината на луѓето или

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 4 горива (гасни горива)
кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со
плински системи за возила
кл. 37 инсталациски уреди за возила
(210) TM 2014/296

образовни услуги; подготвување на

(220) 12/03/2014

животните; услуги од областа на земјоделството,
градинарството и шумарството
(210) TM 2014/297

(220) 12/03/2014
(442) 31/10/2014

(731) Actavis Group PTC enf.
Reykjavikurvegi 76-78, 220 Hafnarfjordur, IS

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за производство, услуги и
трговија НОВУС - ТРЕЈД Драган и Миодраг

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

ДОО увоз-извоз Скопје

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

Борис Трајковски 4 бр.29 Б, 1000 Скопје, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

LACTACARE
(551) индивидуална
(510, 511)

Трговски марки
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кл. 5

фармацевтски препарати и супстанци,

(510, 511)

пробиотски препарати и додатоци во исхраната

кл. 3

(210) TM 2014/298

чистење на косата и кожата, козметика
кл. 14 накит и часовници

(220) 12/03/2014

мириси, тоалетни прибори за нега и

(442) 31/10/2014
(731) Philip Morris Brands Sarl

кл. 18 торби, ранци, чадори, паричници, чанти
кл. 25 облека, обувки, капи

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, CH
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ

кл. 35
услуги на малопродажба и онлајн
малопродажба кои содржат широк спектар на

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

производи

(540)
(210) TM 2014/300

(220) 13/03/2014
(442) 31/10/2014

(731) Retail Royalty Company
101 Convention Center Drive, Las Vegas, Nevada
89109, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

AE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 мириси, тоалетни прибори за нега и
(591) темно сина, светло сина, бела, сива
(551) индивидуална

чистење на косата и кожата, козметика
кл. 14 накит и часовници

(510, 511)

кл. 18 торби, ранци, чадори, паричници, чанти

кл. 34 тутун, суров или преработен; производи
од тутун, вклучувајќи пури, цигари, цигарилоси,

кл. 25 облека, обувки, капи
кл. 35
услуги на малопродажба и онлајн

тутун за виткање ваши сопствени цигари, тутун
за луле, тутун за џвакање, бурмут (snuff) тутун,

малопродажба кои содржат широк спектар на
производи

кретек (kretek); снус (snus), замени за тутун (не
за медицински употреби); артикли за пушачи,

(210) TM 2014/301

вклучувајќи хартија за цигари и туби, филтри за

(220) 13/03/2014
(442) 31/10/2014

цигари, бинлаци (tins) за тутун, кутии за цигари и
пепелници, лули, џебни направи за виткање

(731) Retail Royalty Company
101 Convention Center Drive, Las Vegas, Nevada

цигари, запалки; кибрити

89109, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(210) TM 2014/299

(220) 13/03/2014
(442) 31/10/2014

(731) Retail Royalty Company
101 Convention Center Drive, Las Vegas, Nevada
89109, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

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

AMERICAN EAGLE OUTFITTERS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 мириси, тоалетни прибори за нега и
чистење на косата и кожата, козметика
кл. 14 накит и часовници
кл. 18 торби, ранци, чадори, паричници и кожни
привезоци за клучеви
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кл. 25 облека, обувки, капи

кл. 3

кл. 35

чистење на косата и кожата, козметика

услуги на малопродажба и онлајн

мириси, тоалетни прибори за нега и

малопродажба кои содржат широк спектар на
производи

кл. 14 накит и часовници
кл. 18 торби, ранци, чадори, паричници, чанти

(210) TM 2014/302

кл. 25 облека, обувки, капи
кл. 35
услуги на малопродажба и онлајн

(220) 13/03/2014
(442) 31/10/2014

(731) Retail Royalty Company

малопродажба кои содржат широк спектар на
производи

101 Convention Center Drive, Las Vegas, Nevada
89109, US

(210) TM 2014/304

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

AMERICAN EAGLE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 мириси, тоалетни прибори за нега и

(220) 13/03/2014
(442) 31/10/2014

(731) Retail Royalty Company
101 Convention Center Drive, Las Vegas, Nevada
89109, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

LIVE YOUR LIFE

чистење на косата и кожата, козметика
кл. 14 накит и часовници
кл. 25 облека и капи

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35
услуги на малопродажба и онлајн
малопродажба кои содржат широк спектар на

кл. 25 облека, обувки, капи
кл. 35
услуги на малопродажба и онлајн

производи

малопродажба кои содржат широк спектар на
производи

(210) TM 2014/303

(220) 13/03/2014
(442) 31/10/2014

(210) TM 2014/305

(731) Retail Royalty Company

(220) 13/03/2014
(442) 31/10/2014

101 Convention Center Drive, Las Vegas, Nevada
89109, US

(731) Retail Royalty Company
101 Convention Center Drive, Las Vegas, Nevada

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

89109, US

(540)

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

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
(540)

(551) индивидуална
(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 25 панталони, фармерки, шорцеви

Трговски марки
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(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
(210) TM 2014/306

(220) 13/03/2014

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

(442) 31/10/2014

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

(731) Retail Royalty Company
101 Convention Center Drive, Las Vegas, Nevada
89109, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје

(540)

APPLE
(551) индивидуална
(510, 511)

(540)

кл. 12 возила; апарати за движење по земја,
воздух или вода; електронски хардверски
компоненти за употреба во автомобили, вагони и
локомотиви, бродови и авиони; направи против
кражба; аларми против кражба за возила;
велосипеди; голф колички; инвалидски колички;
воздужни пумпи; моторцикли; делови и опрема
за сите наведени стоки
кл. 14
накит; часовници; рачни часовници;
производи од скапоцени метали или покриени со

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25
здолништа

панталони,

фармерки,

шорцеви,

покриени со нив; орнаменти од скапоцени
метали или покриени со нив; значки за

(210) TM 2014/307

(220) 13/03/2014

(442) 31/10/2014
(731) Retail Royalty Company
101 Convention Center Drive, Las Vegas, Nevada
89109, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје

AERIE

метали

или

покриени

со

нив;

беџови

од

скапоцени метали или покриени со нив; алки од
скапоцени метали или покриени со нив; огрлици
од скапоцени метали или покриени со нив;
медали од скапоцени метали или покриени со

од скапоцени метали или покриени со нив;

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 мириси, тоалетен прибори за нега и
чистење на косата и кожата, козметика
кл. 14 накит и часовници
кл. 18 торби, ранци, чадори, паричници, чанти
кл. 25 облека, обувки, капи
кл. 35
услуги на малопродажба и онлајн
малопродажба кои содржат широк спектар на
производи
(210) TM 2014/310

вратоврски од скапоцени метали или покриени
со нив; штипки за вратоврски од скапоцени

нив; кратки ланчиња за клучеви и орнаменти од
скапоцени метали или покриени со нив; копчиња

(540)

(220) 13/03/2014
(442) 31/10/2014

(731) Apple Inc.
1 Infinite Loop,Cupertino, California 95014, US
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нив; копчиња за манжетни; алки за клучеви;
штоперки; значки од скапоцени метали или

штипки од скапоцени метали или покриени со
нив; кутии од скапоцени метали или покриени со
нив; декорации од скапоцени метали или
покриени со нив; бижутерија; скулптури и
производи од скапоцени метали
кл. 16 печати со адреси; поштенски печати;
хартија, картон и производите од нив што не се
опфатени со другите класи; печатени работи;
книговезнички
материјал;
фотографии;
канцелариски
материјали;
лепила
за
канцелариска или куќна употреба; материјали
што ги користат уметниците; сликарски четки;
машини за пишување и канцелариски прибор
(освен мебел); материјал за обука и настава

Трговски марки
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(освен

апарати);

пластични

материјали

за

екстерен

екран

или

монитор;

апарати

за

пакување (што не се вклучени во другите класи);

електронски игри различни од оние кои се

печатарски букви; клишиња; печатени работи во
областа на компјутерите; печатени работи во

адаптирани за употреба со екстерен екран или
монитор; видео игри различни од оние кои се

областа на
работи во

таблет компјутерите; печатени
областа на мултимедијалните

адаптирани за употреба со екстерен екран или
монитор; забавни машини за игра (флипери);

производи, интерактивните производи и онлајн
услуги; печатени публикации; периодични

забавни апарати за игра (флипери) со вграден
екран; компјутери играчки (кои не работаат);

публикации; книги; магазини; весници; брошури;

мобилни телефони играчки (кои не работаат);

книжиња; памфлети; упатства; журнали; летоци;
честитки; рекламен и промотивен материјал;

играчки рачни електронски направи; играчки
аудио направи; играчки музички кутии; играчки

каталози; каталози кои се однесуваат на
компјутерски софтвер; компјутерски брошури;

музички инструменти; играчки касетофони за
свирење песни и касети; играчки на батерии;

компјутерски
прирачници;
публикации
за
компјутерски хардвер; референтни упатства за

машини за играње со видео излез за користење
со надворешен екран или монитор; самостоечки

компјутерски хардвер; кориснички упатства за

машини за играње со видео излез; интерактивни

компјутерски хардвер; компјутерски упаства со
инструкции; компјутерски упатства; публикации

компјутерски играчки и игри; карти за играње;
делови и опрема за сите погоренаведени

кои се однесуваат на технологијата, дигиталната
технологија и направи; каталози кои се

производи
кл. 35
сортирање на пошта, управување,

однесуваат на музички апарати и инструменти;
каталози
кои
се
однесуваат
на

примање, и обработка;
бизнис администрација;

телекомуникациски апарати, мобилни телефони,

консалтинг;

безжични и мобилни дигитални електронски
направи за испраќање и примање на телефонски

функции; услуги на рекламни агенции; услуги на
рекламирање,
маркетинг
и
промоција;

повици, факсови, електронска пошта, видео,
инстант пораки, музика, аудиовизуелни и други

консултации за рекламирање и маркетинг; услуги
за промоција на продажба; промовирање на

мултимедијални дела, и други дигитални
податоци; книги за музика; упатства со

производи и услуги за други; спроведување
истражувања на пазарот; анализа на одговор од

инструкции за музика; музички магазини; опрема

рекламирање и истражување на пазарот; дизајн,

за на биро, телефонски и адресни именици,
агенди, дневници, календари, постери, врамени

креирање, подготовка, производство, и ширење
на реклами и рекламен материјал за други;

и неврамени фотографии, печатени дезени за
маици и блузи, материјали за изложување,

услуги за медиумско планирање; управување со
програми за лојални потрошувачи; договарање и

пресликувачи и налепници; брошури за
продажба со аудио ленти; делови и опрема за

спроведување
програми за

погоренаведените производи

производи и услуги; компјутеризирани бази на

кл. 25 облека, обувки, капи
кл. 28 играчки, игри и предмети за играње;

податоци и управување со директориуми; услуги
на управување со податоци; креирање индекси

електронски играчки, игри и предмети за играње;
музички играчки, игри и предмети за играње;

на информации, страници и други ресурси
достапни на глобалните компјутерски мрежи и

рачни електронски игри; рачни електронски игри
и апарати различни од оние кои се адаптирани

други електронски и мрежи за комуникација за
други; обезбедување, пребарување, гледање и

за употреба со екстерен екран или монитор;

добивање

самостоечки машини за видео игри со вграден
екран; електронски компјутерски игри, различни

ресурси достапни на глобалните компјутерски
мрежи и други електронски и мрежи за

од оние кои се адаптирани за употреба со

комуникација

Трговски марки

бизнис
услуги

обезбедување

менаџмент;
за бизнис
канцелариски

на
мотивирачки
наградни
промоција на продажба на

информации,

за

други;

страници,

и

други

организирање
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содржината на информации обезбедени преку

припејд претплата преку Интернет и други

глобална компјутерска мрежа и други мрежи за

електронски

електронски комуникации според желбите на
потрошувачите;
обезбедување
бизнис,

договарање
трговски и

потрошувачки и комерцијални информации преку
компјутерски мрежи и глобални компјутерски

изложби;
информативни,
советодавни
и
консултантски услуги поврзани со сето кажано

мрежи; бизнис услуги, имено, обезбедување
компјутерски бази на податоци во врска со

погоре
кл. 36

купување и продажба на широк избор на

вредност; собирање финансии во хуманитарни

производи и услуги за други; компилации од
директориуми за публикување на Интернет и

цели; финансиски работи; монетарни работи;
работа со недвижнини; финансиски анализи,

други електронски, компјутерски и мрежи за
комуникација; услуги на продавници на мало и

информации, консултации, и управување;
финанскиски услуги; услуги на финансиски

онлајн продажба на мало; услуги на продавници
на мало преку Интернет и други компјутерски,

трансакции;
услуги
за
плаќање
сметки;
обезбедување сигурни трговски трансакции;

електронски и мрежи за комуникација; услуги на

услуги на дебитни и кредитни картички; услуги на

продавници на мало во областа на книгите,
магазините, периодични изданија, весниците,

процесирање на кредитни картички; електронски
трансакции во готови пари; услуги на

журналите и други публикации со широк спектар
на теми од општ интерес, обезбедени преку

електронски плаќања; услуги за извршување на
финансиски трансакции; услуги за платежни

Интернет и други компјутерски, електронски и
мрежи за комуникација; услуги на продавници на

трансакции со картичка; обезбедување услуги
поврзани со трансакции со кредитни картички;

мало во областа на забавата кои вклучуваат

услуги за осигурување; анализа за кредитен

филмови, телевизиски програми, спортски
настани, музички дела, и аудио и аудиовизуелни

ризик, брокерство, информации и консултации;
инвестициски
анализи,
информации,

дела, преку Интернет и други компјутерски,
електронски и мрежи за комуникација; услуги на

консултации и управување
кл. 37
градежни конструкции;

продавници на мало кои вклучуваат компјутери,
електронски
и
производи
за
забава,

инсталациски услуги; одржување, поправки и
сервисирање
на
компјутери,
компјутерски

телекомуникациски апарати, мобилни телефони,

надворешни

рачни мобилни дигитални направи, и други
електронски направи за широка потрошувачка,

обезбедување услуги на техничка поддршка и
дијагностички услуги во врска со користење,

компјутерски софтвер, и опрема, периферни
делови, и кутии за транспорт на таквите

одржување,
обновување

производи,
преку
Интернет
или
други
компјутерски, електронски или мрежи за

софтвер, компјутерски периферни делови, и
електронски
направи;
обезбедување

комуникација; презентација на производите во

информации

продавниците и преку глобалните комуникациски
мрежи и други електронски и комуникациски

користење, одржување, поправка, сервисирање
и обновување на компјутери, компјутерски

мрежи;
услуги
на
претплата,
имено
обезбедување претплата за текстови, податоци,

периферни делови, и електронски направи;
услуги
на
информации,
советување
и

слики,
аудио,
видео,
и
мултимедијални
содржини, обезбедени преку Интернет и други

консултации во врска со се што е погоре
споменато

електронски

кл.

и

мрежи

за

комуникација;

38

и

мрежи

за

комуникација;

и правење на комерцијални,
бизнис конференции, шоуа, и

банкарство; брокерство со хартии од

уреди,

и

електронски

поправки;

направи;

поправка,
сервисирање
и
на
компјутери,
компјутерски

во

врска

телекомуникации;

со

инсталација,

комуникации

и

обезбедување веќе снимени текстови, податоци,
слики, аудио, видео, и мултимедијални содржини

телекомуникациски услуги; комуникации преку
компјутер,
компјутерска
интеркомуникација;

кои може да се симнуваат, бесплатно или преку

услуги на телекси, телеграми и телефони; услуги
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за собирање и испраќање факсимил пораки;

преку телекомуникации; електронски пренос на

пренос

преку

аудио и видео датотеки преку компјутер и други

електронски пат, компјутери, кабел, радио,
телепринтер, телеписмо, електронска пошта,

мрежи за електронска комуникација; емитување
на звук; емитување на слики; емитување или

телекопир, телевизија, микро бранови, ласерски
зрак, сателитски комуникации или комуникации

пренос на радио и телевизиски програми;
емитување или пренос на видео содржини преку

по електронски пат; обезбедување безжични
телекоминукации преку мрежи за електронски

глобална компјутерска мрежа; емитување на тек
на видео содржини преку глобална компјутерска

комуникации; електронски пренос на податоци и

мрежа; емитување на тек на звучни содржини

документација преку Интернет или други мрежи
за електронска
комуникација;
услуги на

преку глобална компјутерска мрежа; услуги на
видео
емитување
преку
Интернет;

електронска пошта; испорака на пораки со
електронски пренос; безжични дигитални пораки,

информативни, советодавни и консултантски
услуги поврзани со сето погоре кажано

услуги на пејџери, и услуги за електронска
пошта, вклучувајќи услуги кои им овозможуваат

(210) TM 2014/311

на

податоци

и

информации

на корисниците да испраќаат и/или да примаат

(220) 14/03/2014
(442) 31/10/2014

пораки преку безжични мрежи на податоци;
изнајмување и послуга на апарати за

(731) NOVARTIS AG
4002 BASEL, CH

комуникација
и
електронски
поштенски
сандачиња; услуги на електронски вести;

(740) Друштво за застапување МСА ИПМилојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово

обезбедување онлајн страници за пренос на
пораки меѓу корисниците на компјутери; услуги

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

на пристап кон телекомуникации; обезбедување
телекомуникациски пристап до веб страници;
обезбедување телекомуникациски пристап и
врски до компјутерски бази на податоци и
директориуми преку Интернет и други мрежи за
електронска
комуникација;
обезбедување
пристап до онлајн бази на податоци кои може да
се пребаруваат кои содржат текст, податоци,
слики,
аудио,
видео,
и
мултимедијални
содржини; обезбедување телекомуникациски
пристап до мрежи за електронска комуникација
со средства за идентификација, лоцирање,
групирање, дистрибуција и управување со
податоци и врски до компјутерски сервери на
трети

лица,

компјутерски

процесори

и

компјутерски корисници; обезбедување пристап
до веб страници за социјално вмрежување;
комуникациски услуги, имено, спојување на
корисници за пренос на музика, видео и аудио

SUREPAL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5
фармацевтски препарати за човечка
употреба
кл. 10 направи за вбризгување на фармацевтски
препарати
(210) TM 2014/312

(220) 14/03/2014

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за производство, трговија и
услуги МИРАНА Мирсинова Ана ДООЕЛ,
експорт-импорт Велес
ул.Благој Начев бр.49, Велес, MK
(740) Марио Мирсинов
ул.Благој Нечев бр.49, Велес
(540)

снимки
преку
мрежи
за
комуникација;
обезбедување телекомуникациски пристап до
мрежи за електронска комуникација, за пренос
или
примање
на
аудио,
видео
или
мултимедијални содржини; пренос на дигитални,
аудио, видео или мултимедијални содржини

Трговски марки
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(510, 511)
кл. 43

бифеа, изнајмување на простори за

состаноци,
(резервирање

привремено
за привремено

сместување
сместување),

ресторани, самопослужување ( ресторани со
самопослужување), служење храна и пијалоци,
хотели, изнајмување на столови, маси, чаршви и
стакларија
(210) TM 2014/313

(220) 14/03/2014

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за производство, трговија и
услуги МИРАНА Мирсинова Ана ДООЕЛ,

(551) индивидуална

експорт-импорт Велес
ул.Благој Начев бр.49, Велес, MK

замрзнати и подготвени десерти; мезе; сосови;

(510, 511)
кл. 29 компири и производи од компир; закуски;

(740) Марио Мирсинов

овошје и зеленчук; замрзнати подготвени
оброци; подготвени оброци и предјадења

ул.Благој Нечев бр.49, Велес
(540)

(entrees); прашоци и миксови, супи; закуски од
компир; храна за појадок, имено палачинки од
компир, и иситнети пржени компирчиња и
плескавици/паштети за појадок што содржат
јајце, месо и сирење, јајца
кл. 30 пица; закуски; замрзнати и подготвени
десерти и слатки; сладолед; мезе; замрзнати
подготвени оброци; храна за појадок, имено
житарици, овесна каша, каша од пченични
житарици; француски тост; палачинки; вафли;
подготвени оброци и предјадења (entrees);

(591) црвена, зелена, бела

подготвени сендвичи

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 доматен сос за готвење, доматно пире,
мармалад, маргарин
кл. 30 кечап (сос), овошни желеа, оцет, сос
(доматен сос), сосви (додатоци во храна ),
производи од какао, мајонез, сенф, бисквити
(210) TM 2014/314

(220) 14/03/2014
(442) 31/10/2014

(731) McCain Foods Limited
8800 Main Street, Florenceville-Bristol, E7L 1B2,
New Brunswick, CA
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

кл. 35
производи,

малопродажба
и продажба

на
на

прехрамбени
прехрамбени

производи за употреба во трговски канали за
храна; услуги за продажни машини за храна;
рекламирање и промотивни услуги во врска со
прехранбени производи
кл. 41

информирање и едукација; објавување

материјали за храна и исхрана до кои се
пристапува од бази на податоци или преку
интернет; натпревари; услуги за купони
(210) TM 2014/315

(220) 14/03/2014
(442) 31/10/2014

(731) McCain Foods Limited
8800 Main Street, Florenceville-Bristol, E7L 1B2,
New Brunswick, CA
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)
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(540)

HARD ROCK CAFE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 маици, горна тренерка, капи, јакни, поло
маици
кл. 41 услуги за забава
кл. 43 услуги на ресторани, барови и подготвена
(551) индивидуална

храна за носење

(510, 511)
кл. 29 компири и производи од компир; закуски;

(210) TM 2014/317

замрзнати и подготвени десерти; мезе; сосови;
овошје и зеленчук; замрзнати подготвени
оброци;

подготвени

оброци

и

предјадења

(entrees); прашоци и миксови, супи; закуски од
компир; храна за појадок, имено палачинки од
компир, и иситнети пржени компирчиња и
плескавици/паштети за појадок што содржат
јајце, месо и сирење, јајца.
кл. 30 пица; закуски; замрзнати и подготвени

(220) 14/03/2014
(442) 31/10/2014

(731) Hard Rock Limited
13-14 The Esplanade,, St. Helier JE1 1BD Jersey,
Channel Islands , ZB
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

десерти и слатки; сладолед; мезе; замрзнати
подготвени оброци; храна за појадок, имено
житарици, овесна каша, каша од пченични
житарици; француски тост; палачинки; вафли;
подготвени оброци и предјадења (entrees);
подготвени сендвичи
кл. 35
малопродажба

на

прехрамбени

производи,

на

прехрамбени

и

продажба

производи за употреба во трговски канали за
храна; услуги за продажни машини за храна;
рекламирање и промотивни услуги во врска со
прехранбени производи
кл. 41 информирање и едукација; објавување
материјали за храна и исхрана до кои се
пристапува од бази на податоци или преку
интернет; натпревари; услуги за купони
(210) TM 2014/316

(510, 511)
кл. 25 маици, горна тренерка, капи, јакни, поло
маици
кл. 41 услуги за забава
кл. 43 услуги на ресторани, барови и подготвена
храна за носење

(220) 14/03/2014

(210) TM 2014/321

(442) 31/10/2014

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за производство, трговија и

(731) Hard Rock Limited
13-14 The Esplanade,, St. Helier JE1 1BD Jersey,
Channel Islands , ZB
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

Трговски марки

(551) индивидуална

(220) 18/03/2014

услуги ИНЕСЕР-КОМПАНИ ДООЕЛ експортимпорт Скопје
ул.Александар Турунџов бр.43 А Скопје,
Бутел, 1000 Скопје, MK
(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПјЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
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(540)

(442) 31/10/2014
(731) R & A Bailey & Co
Nangor House, Wester Estate, Nangor Road,
Dublin 12, IE
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

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

(540)

(510, 511)
кл. 43 кафетерии, експрес ресторани; служење
храна и пијалаци; ресторани, ресторани со
самопослужување
(210) TM 2014/325

(220) 18/03/2014

(442) 31/10/2014
(731) ПИ ''ВИТАМИНКА'' А.Д., Прилеп
ул.''Леце Котески'' бр.23, 7500 Прилеп, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(591) црна, бела, злана, беж, кафеава,
портокалова, црвена, сива, зелена, сина, розева,
лилава, жолта и крем
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 алкохолни пијалоци освен пиво

(591) портокалова, зелена, жолта, кафена, сина
и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 бисквити со овошно желе и чоколаден
прелив
(210) TM 2014/327

(210) TM 2014/329

(220) 20/03/2014

(442) 31/10/2014
(731) ЗДРУЖЕНИЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА КУЛТУРА И
УМЕТНОСТ НА СКОПЈЕ
бул.„Св. Климент Охридски" бр.58-б-Скопје,
MK
(540)

(220) 19/03/2014
(442) 31/10/2014

(731) AstraZeneca AB
SE-151 85 Sodertalje, SE
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

FORXIGA
(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати и супстанции

(510, 511)
кл. 41 образовни услуги; обука, забава; културни
активности

(210) TM 2014/328
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(210) TM 2014/330

што не се вклучени во другите класи; пресувани

(220) 21/03/2014

(442) 31/10/2014
(731) CANON KABUSHIKI KAISHA
30-2, Shimomarukо 3-Chome, Ohta-ku, Tokyo,

пластични материјали кои

се

користат во

JP
(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС

еластични цевки
кл. 19 неметални градежни материјали; цврсти

ул."Орце Николов" 155б, 1000 Скопје
(540)

неметални цевки за градба; асфалт, катран и
битумен, неметални преносни конструкции;

производството; материјали за обвивање, за
заптисување и за изолација; неметални

споменици што не се од метал
кл. 23 предено и конец за текстил
кл. 26 тантела и везови, панделки и гајтани;
петлици, закачки
вештачко цвеќе

топуски

и

игли;

материјали за подни прекривки; ѕидни тапети,

(510, 511)
кл. 4
индустриски масла и масти; мазива;
Соединенија за собирање
прашина со навлажнување и врзување; горива,
вклучително и течни горива за мотори и материи
за осветлување; свеќи и фитили за осветлување
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи;
хигиенски производи за
медицинска употреба; диететски супстанции
прилагодени за медицинска употреба, храна за
бебиња; фластери, маетријали за преврзување;
материјал за пломбирање заби, забарски смоли;
средства,

окца,

кл. 27 килими, килимчиња, простирки и бришачи,
линолеум и други

(591) црна и бела
(551) индивидуална

дезинфекциони

и

препарати

за

уништување штетници; фунгициди, хербициди
кл. 6 обични метали и нивните легури; метални
градежни
материјали;
метални
преносни
конструкции; метални материјали за железнични
шини; не-електрични кабли и жици од обичен
метал; железарија, мали метални предмети;

што не се од текстил
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук; желеа, џемови,
компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла
и масти за јадење
кл. 30

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

саго, замена за кафе; брашно и производи од
жито, леб, производи од тесто и слатки,
сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за
печење; сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии);
мирудии, мраз
кл. 31
земјоделки, градинарски и шумски
произзводи 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

метални цевки; каси; производи од обичен метал

кл. 32 пиво; минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и

што не се вклучени во другите класи орестис
кл. 11
апарати за осветлување, греење,

овошни сокови; сирупи и други препарати за

создавање пареа, готвење, ладење, сушење,
вентилација, снабдување со вода и санитарни
намени
кл. 12 возила, апарати за движење по земја,

производство на пијалаци
кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво)
кл. 35
ленти;

поднесување документи или магнетни
репродукција
на
документи,

воздух или вода

фотокопирање, изнајмување на машини за
куцање и фотокопири и ворд процесори; ворд

кл. 13 огнено оружје; муниција и проектили;
експлозиви; огномет

процесирање; услуги на деловни консултации за

кл. 17
гума, гитаперка, растителна смола,
азбест, лискун и производите од овие материјали

Трговски марки

деловни активности во врска со оперативна
состојба и изведување на принтање поврзано со
пронтери, копири, скенери, факс-машини, мулти-
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функционална апаратура која кореспондира со

податоци

функциите на наведените производи, мрежни

фотокопирање; репродукција на документи и

сервери и други слични канцелариски машини и
опрема,
телекомуникациски
апарати
и

услуги
на
канцелариски

инструменти,
електронски
инструменти и управување

апарати
и
со докуемнти;

управување на изложби поврзани со наведените
услуги

деловни консултански услуги поврзани со
оперативе менаџмент на комјутерски системи

кл. 36
осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани со недвижен

поврзани со принтање содржјќи принтер, копир

имот

машини,
скенери,
факс-машини,
мултифункционална апаратура која кореспондира со

кл. 37 обезбедување на информација поврзана
со
Изградба;
поправка
и
услуги
на

функциите на наведените производи мрежни
сервери и други слични канцелариски машини и

поставување/инсталација на електрика; поправка
и одржување на машини и апарати; поправка и

опрема,
телекомуникациски
инструменти,
електронски

инсталација на електронски апарати( принтер,
копири,
факс-машини,
скенсри,
мулти-

инструменти

и

управување

апарати
апарати
со

и
и

документи;

и

функционални

консултативни
принтање;
машини;

машини

услуги;

изнајмување
аранжирање

на

на
и

горе-наведените

обезбедување на деловни и комерцијални
информации за собирање, управување и

продукти, апарати за фотографија, опрема за
производство на полупроводници, медицинска

анализа на деловни активности во врска со
оперативна состојба и изведување на принтање

опрема и опрема за пренос); поправка и
инсталација на направи за клими; поправка,

поврзано со принтери, копири, скенери, факсмашини, мулти-функционална апаратура која

одржување и инсталација на комјутерски
хардвер; потиснувачи во електричните апарати;

кореспондира

поправка

со

функциите

на

наведените

и

инсталација

на

санитарни

производи, мрежни сервери и други слични
канцелариски
машини
и
опрема,

инсталации; поправка и инсталација на направи
за освлетлување; изградба на бродови; попрвка

телекомуникациски апарати
електронски
апарати
и

и инструменти,
инструменти
и

на сигурносни брави; кородирање; инсталација и
поравка на алармни системи против кражба;

документи;
нарачка
на
потреби(масла,
тонери,

инслаталција и поправка на телефони; острење
на ножеви; поправка на инфлатори или пумпи;

управување
со
канцелариски

канцелариска хартија и хартија за копирање) и

услуги

нивно управување со складирање; деловна
консултација за управување со принтање преку

реставрација
ревставрација

електронски комјутерски системи и комјутерски
софтвер; деловна консултација за управување

одржување на базени; поправка на рачен алат;
поправка на накит и акцесори; поправка и

поврзана со принтер, кипор машини, скенери,
факс машини, мултифункционална апаратура

инсталација за спотски активности.
кл. 38 телекомуникации

која кореспондира со фунцкиите на наведените

кл. 39 собирање секундарни суровини; воздушен

производи, мрежни сервер и други слични офис
машини и опрема и компјутерски систем(

транспорт; увозување; изнајмување чамец;
изнајмување авотмобили; изнајмување на места

вклучувајќи ги привремениот персонал); деловна
консултација за управување со документи,

за паркирање; рентање на коњи; рентање на
одела за нуркање; дистрибуција на енергија;

поврзани со индекси на документација; он-лине
услуги за порачка на книги со фотографии,

Операција со канални брави; услуги на
испорака(пораки или стока); аранжирање на

албуми и календари; импорт-експорт агенции;

тури; транспорт преку цевководи; рентање на

релокација на деловни олеснувања; издавање на
автомат машини; пребарување на спонзорства;

инвалидски колички; лансирање на сателити за
други

малопродажба;
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процесирање
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уметност;
музички
инструменти;

на

Трговски марки

Гласник 21/5 октомври 2014, Скопје

кл. 40

услуги за принтање на дигитални

фотографии;

слики, принтање на слики, снимање на слики на

полето на принтање
кл. 41 услуги за продукција на фото и видео

дигитален рекордер
вклучуавјќи ЦД-РОМ;
обебзедување привремена употреба на он-лајн

албум; обезбедување на симнување на
електронски публикации кои неможат да се

интегриран софтвер за слики кои не се
симнуваат од дигитална камера и скенер,

симнат во смилса на книги, албуми и часописи во
полето на креирање, дизајнирање, организација,

промена на слики, процесирање на слики,
принтање на слики, снимање на слики на

гледање и споделување дигитални слики, фото

дигитален рекордер вклучувајќи ЦД-РОМ преку

книги и фото албуми; услуги на онлајн
фотографија; услуги на онлајн издавање, и тоа

компјутерска мрежа; обезбедување привремена
употреба на он-лајн интегриран софтвер за

издавање на електронски книги, албуми и
часописи на полето на креирање, дизајнирање,

слики кои не се симнуваат од дигитална камера
и скенер, промена на слики, процесирање на

организација, гледање и споделување дигитални
слики,
фото
книги
и
фото
албуми;

слики, принтање на слики, снимање на слики на
дигитален рекордер вклучувајќи ЦД-РОМ преку

синхронизирани фотрафски слики на ЦД-а, ЦД-

глобални комуникациски мрежи; обебзедување

РОМ, дискови, картички и електронско снимање
на медиа; обезбедување на информации на

привремена употреба на он-лајн интегриран
софтвер за слики кои се симнуваат и не се

полето
на
дигитална
производтсво на анимација

и

симнуваат од дигитална камера и скенер,
промена на слики, процесирање на слики,

кл. 42
дизајн на машини, апарати,
инструменти(вклучувајќи нвни делови) или

принтање на слики, снимање на слики на
дигитален рекордер вклучувајќи ЦД-РОМ преку

системи составени од тие машини, апарати и

компјутерска мрежа; обебзедување привремена

инструменти;
дизајнирање;
компјутерско
програмирање или одржување на комјутерски

употреба на он-лајн интегриран софтвер за
слики кои се симнуваат и не се симнуваат од

софтвер;
технички
совет
поврзано
со
изведување, операција и сл. на компјутери,

дигитална камера и скенер, промена на слики,
процесирање на слики, принтање на слики,

автомобили и други машини кои бараат висок
степен на лично знаење, вештина или искуство

снимање на слики на дигитален рекордер
вклучувајќи ЦД-РОМ преку комуникациски

за операторите за достигнување на потребната

мрежи;

точност за ракување со нив; тестирање или
пребарување
на
машини,
апарати
и

привремена употреба на он-лајн интегриран
софтвер кој не се симнува преку комјутерски

инструменти; изнајмување на апарати за
мерење; изнајмување на комјутери; изнајмување

софтвер и глобални комуникациски мрежи;
обезбедување информација поврзана со онлајн

на апарати за лаборатија и инструменти;
обезбедување
на
компјутераски
софтвер;

комјутерски спофтвер кој се симнува и не се
симнува
преку
компјутерска
мрежа;

обезбедување

компјутерски

обезбедување привремена употреба на онлајн

софтвер; обезбедување компјутерски програми;
обезбедување информација за обезбедување на

комјутерски програми кои не се симнуваат преку
глобални комуникациски мрежи; обезбедување

комјутерски
програми;
интегриран софтвер за

на
од

информација во врска со онлајн комјутерски
програми кои се симнуваат и не се симнуваат

дигитална камера и скенер, промена на слики,
процесирање на слики, принтање на слики,

преку
компјутерска
мрежа;
обезбедување
информација во врска со онлајн комјутерски

снимање

рекордер

програми кои се симнуваат и не се симнуваат

вклучувајќи
ЦД_РОМ;
обезбедување
информација за обезбедување на интегриран

преку глобални комуникациски мрежи; креирање
и одржување на веб страни за други;

софтвер за зачувани слики од дигитална камера

изнајмување

фотографија

информација

слики

Трговски марки

на

информации

и скенер, промена на слики, процесирање на

на

на

обезбедување

за

обезбедување
зачувани слики

дигитален

обезбедувње

на

веб

мрежа;

сервер;

обебзедување

обезбедување
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Гласник 21/4 октомври 2014, Скопје

привремена употреба на онлајн софтвер кој не

кл. 9 научни, наутички, геодетски, фотографски,

се симнува за креирање, дизајн, организација,

кинематографски

гледање и споделување на дигитални слики,
фото книги и честитки; хостирање на веб страни

инструменти, како и апарати и инструменти за
мерење
тежина,
мерење,
сигнализирање,

за други; обезбедување на онлајн комјутерски
софвтер кој не се даунлодира за употреба со

проверка (контрола), апарати и инструменти за
спасување и обучување; апарати и инструменти

фото и видео албуми, имено, за чување,
споедлување,
едитирање,
лодирање,

за спроведување, вклучување и исклучување,
трансформирање, акумулирање, регулирање или

даунлодирање и принтање на фото и видео

контрола на електрична енергија; апарати за

албуми; обезбедување на комјутерски софтвер
кој не се симнува за фото и видео албуми,

снимање, пренос или репродукција на звук или
слика; магнетски носачи на податоци, дискови за

имено, за чување, споедлување, едитирање,
лодирање, даунлодирање и принтање на

снимање; автоматски машини и механизми за
апаратите што се активираат со жетони;

фотографии и филмови
кл. 43 услуги на обезбедување храна и пијалоци;

регистарски каси, машини за сметање, опрема за
обработка на податоци и компјутери, апарати за

привремено сместување

гаснење пожар

кл. 44 медицински услуги; ветеринарни услуги;
услуги на хигиена и

кл. 11
апарати за осветлување, греење,
создавање пареа, готвење, ладење, сушење,

разубавување на луѓеили животни; земјоделски,
градинарски и шумски услуги

вентилација, снабдување со вода и санитарни
намени

кл. 45 правни услуги; безбедносни услуги за
заштита на имот и лица; лични и социјални

кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски работи

услуги што ги обезбедуваат трети лица за

кл.

задоволување на потребите на поединците

инсталациски услуги
кл. 42
научни и

(210) TM 2014/331

(220) 21/03/2014

(442) 31/10/2014
(731) руштво за производство, трговија и
услуги ФЛУ-АИРТЕХ ДООЕЛ Скопје

37

и

градежни

оптички

апарати

конструкции;
технолошки

и

поправки;
услуги

и

истражување и планирањето поврзано со нив;
индустриски анализи и истражувачки услуги;
изработка и развој на комјутерски хардвер и
софтвер

ул.Лондонска 10/1-19-Карпош, Скопје, MK
(740) Друштво за производство, трговија и услуги
ФЛУ-АИРТЕХ ДООЕЛ Подружница ФЛУАИР
Скопје
ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.149/2лок.1, Скопје - Карпош
(540)

(210) TM 2014/333

(220) 21/03/2014

(442) 31/10/2014
(731) Трговско друштво за производство,
промет и услуги СОЛОПРОМ ДОО Скопје
ул.Душко Поповиќ бр.1, Скопје, MK
(740) ПЕТКОВСКИ БРАНКО, адвокат
Ул. Народен Фронт бр.7/4 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7 машини и машински алати; мотори и
погонски машини (освен за копнени возила);

(551) индивидуална
(510, 511)

машински елементи за спојување и пренос
(освен за копнени возила); земјоделски направи

кл. 6 функционални окови за мебел и ентериери

(кои не се рачни)
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како што се спојни елементи, штрафови,
механизми, и др.; декоративни окови за мебел и
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снтсриери како што се рачки, кваки, закачалки и

(551) индивидуална

др.

(510, 511)

кл. 19 неметални градежни материјали, иверица,
медијапан, ламинатни крила и плочи, лесонит,

кл. 6 функционални окови за мебел и ентериери
како што се спојни елементи, штрафови,

дрво, летви, штици, шперплочи, ОСБ, масив
кл. 20 покуќнина, комплетен репроматеријал за

механизми, и др.; декоративни окови за мебел и
снтсриери како што се рачки, кваки, закачалки и

изработка на мебел и ентериери, што
подразбира сите видови на плочести материјали

др
кл. 19 неметални градежни материјали, иверица,

во сите форми и видови иверица, мсдијапан,

медијапан, ламинатни крила и плочи, лесонит,

ламинатни крила и плочи, лесонит, ОСБ, масив;
функционални окови за мебел и ентериери како

дрво, летви, штици, шперплочи, ОСБ, масив
кл. 20 покуќнина, комплетен репроматеријал за

спојни
елементи,
штрафови,
механизми;
дскоративни окови за мебел и ентерисри како

изработка на мебел и ентериери, што
подразбира сите видови на плочести материјали

што се рачки, кваки, закачалки и др.; кантраки
(самолепливи, ПВЦ и АБЦ) ормани, ормани со

во сите форми и видови иверица, мсдијапан,
ламинатни крила и плочи, лесонит, ОСБ, масив;

прегради, полици за покуќнина, шкафови, дрвени

функционални окови за мебел и ентериери како

плочи (панели) за домаќинството
кл. 35
увоз-извоз; трговија со ексклузивни

спојни
елементи,
штрафови,
механизми;
дскоративни окови за мебел и ентерисри како

материјали за кујни и ентериери
кл. 40 производство на ексклузивни материјали

што се рачки, кваки, закачалки и др.; кантраки
(самолепливи, ПВЦ и АБЦ) ормани, ормани со

за кујни и ентериери; обработка на материјали;
комплетни услуги на доработка на плочести

прегради, полици за покуќнина, шкафови, дрвени
плочи (панели) за домаќинството

материјали од иверица, медијапан, лесонит,

кл. 35

ламинат, ОСБ и масив, како што се кроење
(праволиниско и неправилни форми), кантирање

материјали за кујни и ентериери
кл. 40 производство на ексклузивни материјали

(праволиниско и неправилни форми), сите
видови површинско, длабинско и странично

за кујни и ентериери; обработка на материјали;
комплетни услуги на доработка на плочести

фрезирање -обработка; сите видови на
перфорирање на плочи за поставување на окови

материјали од иверица, медијапан, лесонит,
ламинат, ОСБ и масив, како што се кроење

увоз-извоз; трговија со ексклузивни

(праволиниско и неправилни форми), кантирање
(210) TM 2014/334

(220) 21/03/2014

(442) 31/10/2014
(731) Трговско друштво за производство,
промет и услуги СОЛОПРОМ ДОО Скопје

(праволиниско и неправилни форми), сите
видови површинско, длабинско и странично
фрезирање -обработка; сите видови на
перфорирање на плочи за поставување на окови

ул.Душко Поповиќ бр.1, Скопје, MK
(740) ПЕТКОВСКИ БРАНКО, адвокат

(210) TM 2014/335

Ул. Народен Фронт бр.7/4 1000 Скопје
(540)

(220) 21/03/2014
(442) 31/10/2014

(731) Oralect Licensing, Ltd.
2711 N. Naskell Ave., Suite 650 Dallas, TX 75204,
US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)
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(591) сина, сива, црвена, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 4

индустриски масла и масти, мазива,

соединенија
за
собирање
прашина
со
навлажнување и врзување, горива (вклучително

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 10
дентални апарати и инструменти;
ортодонски апарати и брикети; делови и опрема
за сите горенаведени производи
кл. 44
ортодонски и дентални

и течните горива за мотори) и материи за
осветлување, свеќи и фитили за осветлување
кл. 6 обични метали и нивните легури, метални
градежни
материјали,
метални
преносни

услуги;

конструкции, метални материјали за железни

информации, советодавни и консултантски
услуги во врска со сите горенаведени услуги

шини, жици и кабли од обичен метал кои не се
електрични, браварски производи, мали метални

(210) TM 2014/336

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

(220) 21/03/2014
(442) 31/10/2014

(731) Oralect Licensing, Ltd.
2711 N. Naskell Ave., Suite 650 Dallas, TX 75204,
US
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

руди
кл. 12

возила, апарати за движење по земја,

воздух или вода
кл. 37
градежни
инсталациски услуги

конструкции,

поправки,

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

FASTBRACES

(210) TM 2014/339

(220) 21/03/2014

(442) 31/10/2014
(731) Младинско здружение за промовирање
на културните вредности ОХРИД ХОР Охрид

(551) индивидуална
(510, 511)

, MK

кл. 10
дентални апарати и инструменти;
ортодонски апарати и брикети; делови и опрема

Новаковски
Бул. Македонски просветители 8, Охрид

за сите горенаведени производи

(540)

(740) Адвокастсво Друштво Гоџо. Кичеец и

кл. 44
ортодонски и дентални услуги;
информации, советодавни и консултантски
услуги во врска со сите горенаведени услуги

OHRID CHOIR FESTIVAL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 образовни услуги; обука; забава; спортски

(210) TM 2014/338

(220) 24/03/2014

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за трговија, производство и
услуги ПЛИМОНТ ДООЕЛ експорт-импорт
Скопје

и културни активности
кл. 42
научни и

технолошки

услуги

и

истражување и планирањето поврзано со нив;
индустриски анализи и истражувачки услуги;

ул.Радован Ковачевиќ бр.63, MK

изработка и развоја на компјутерски хардвер и
софтвер

(540)

кл. 45

правни услуги; безбедносни услуги за

заштита на имот и лица, лични и социјални
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услуги што ги обезбедуваат трети лица за

(551) индивидуална

задоволување на потребите на поединците

(510, 511)

(210) TM 2014/340

кл. 41 образовни услуги; обука; забава; спортски
и културни активности

(220) 21/03/2014

(442) 31/10/2014
(731) Младинско здружение за промовирање

кл. 42
научни и технолошки услуги и
истражување и планирањето поврзано со нив;

на културните вредности ОХРИД ХОР Охрид
, MK

индустриски анализи и истражувачки услуги;
изработка и развоја на компјутерски хардвер и

(740) Адвокастсво Друштво Гоџо. Кичеец и

софтвер

Новаковски
Бул. Македонски просветители 8, Охрид

кл. 45 правни услуги; безбедносни услуги за
заштита на имот и лица, лични и социјални

(540)

услуги што ги обезбедуваат трети лица за
задоволување на потребите на поединците
(210) TM 2014/355

(220) 26/03/2014

(442) 31/10/2014
(731) BASF SE
Carl-Bosch-Strasse 38 Ludwigshafen am Rhein,
DE
(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС
ул."Орце Николов" 155б, 1000 Скопје
(540)

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

AURA

кл. 41 образовни услуги; обука; забава; спортски
и културни активности
кл. 42
научни и технолошки услуги и
истражување и планирањето поврзано со нив;
индустриски анализи и истражувачки услуги;
изработка и развоја на компјутерски хардвер и
софтвер
кл. 45 правни услуги; безбедносни услуги за
заштита на имот и лица, лични и социјални
услуги што ги обезбедуваат трети лица за
задоволување на потребите на поединците
(210) TM 2014/341

(220) 21/03/2014

(442) 31/10/2014
(731) Младинско здружение за промовирање
на културните вредности ОХРИД ХОР Охрид

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 препарати за уништување на бактерии,
инсектициди, фунгициди, хербициди, пестициди
(210) TM 2014/356

(220) 26/03/2014
(442) 31/10/2014

(731) Novartis AG
4002 Basel, CH
(740) Друштво за застапување МСА ИПМилојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

SUMILAR
(551) индивидуална

, MK

(510, 511)
кл. 5
фармацевтски препарати за човечка

(740) Адвокастсво Друштво Гоџо. Кичеец и

употреба

Новаковски
Бул. Македонски просветители 8, Охрид
(540)

(210) TM 2014/357

(220) 26/03/2014
(442) 31/10/2014

ОХРИДСКИ ХОРСКИ ФЕСТИВАЛ
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(731) Друштво за производство, трговија и
услуги АРОНИЈА ЗДРАВА ХРАНА ДООЕЛ
увоз-извоз Скопје
бул.Кочо Рацин бр.14 Скопје, Центар, 1000
Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

АРОНИЈА ЗДРАВА ХРАНА
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук; желеа, џемови,
компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла
и масти за јадење
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жито, леб, производи од тесто и слатки,
сладолед; мед, меласа, квасец, прашок за
печење; сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии);
мирудии; мраз
кл. 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;
органска храна; био храна
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; и канцелариски работи
(210) TM 2014/358

(220) 26/03/2014

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за производство, трговија и
услуги АРОНИЈА ЗДРАВА ХРАНА ДООЕЛ
увоз-извоз Скопје

(591) зелена, кафена, бела, кремаста
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук; желеа, џемови,
компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла
и масти за јадење
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жито, леб, производи од тесто и слатки,
сладолед; мед, меласа, квасец, прашок за
печење; сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии);
мирудии; мраз
кл. 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;
органска храна; био храна
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; и канцелариски работи
(210) TM 2014/359

(220) 27/03/2014

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за производство, трговија и
услуги ВЕБСПОТ ДОО увоз-извоз Скопје
ул.Лермонтова 3/6, 1000 Скопје, MK
(540)

бул.Кочо Рацин бр.14 Скопје, Центар, 1000
Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски работи
кл. 41 образовни услуги; обука; забава; спортски
и културни активности
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кл. 45

правни услуги; безбедносни услуги за

заштита на имот и лица; лични

и социјални

услуги што ги обезбедуваат трети лица за
задоволување на потребите на поединците

кл. 5

билни лекови; фармацевтски препарати;

ветеринарни препарати; диететски супстанции;
додатоци во исхраната за медицинска употреба
(210) TM 2014/372

(210) TM 2014/360

(220) 27/03/2014

(220) 27/03/2014

(442) 31/10/2014
(731) Тhe Procter & Gamble Company

(442) 31/10/2014
(731) Himalaya Global Holdings Ltd.
Dubai International Financial Centre (DIFC), Gate

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio

Village 4, Level 5, PO Box 506807, Dubai, AE

45202, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ

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

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

PAMPERS SIMPLY DRY
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5

пелени за една употреба направени од

хартија и/или целулоза
(210) TM 2014/371

(220) 27/03/2014

(442) 31/10/2014
(731) Himalaya Global Holdings Ltd.
Dubai International Financial Centre (DIFC), Gate
Village 4, Level 5, PO Box 506807, Dubai, AE
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(591) тиркизна, портокалова и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3
козметика, вклучувајќи козметички
препарати за слабеење; лосиони за козметичка
употреба; козметички креми; есенцијални масла
за козметичка употреба; шампони и лосиони за
коса; сапуни
(210) TM 2014/374

(220) 27/03/2014

(442) 31/10/2014
(731) Himalaya Global Holdings Ltd.
Dubai International Financial Centre (DIFC), Gate
Village 4, Level 5, PO Box 506807, Dubai, AE
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
(591) тиркизна, портокалова и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

Трговски марки
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од какао; готови десерти или десерти во форма
на прав и слични оброци што содржат млеко;
супи; сурутка за прехранбени намени; сурутка;
казеин; концентрати од овошје или од белка од
јајце
за
прехранбени
намени;
сите
погореспоменати производи, исто така, во форма
на прав за прехранбени намени; овошни и
зеленчукови сокови за готвење; мармалади;
џемови; животинска или растителна маст во прав
(масти за јадење); путер или производи со путер,
крем, производи со крем, растителен крем,

(591) тиркизна, портокалова и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

производи со растителен крем, коагулирано
млеко, јогурт, пијалоци од јогурт; безлактозно

кл. 30 мед, кафе и чај

млеко, безлактозни млечни производи, крем за
кафе; имитација на сирење, сурутка, урда,

(210) TM 2014/375

(220) 27/03/2014

сирење, овошни ужинки, млеко од соја (замена

(442) 31/10/2014

за млеко), павлака, млечни пијалоци со
доминантна содржина на млеко, маргарин, путер

(731) MEGGLE AG
Megglestrasse 6-12, 83512 Wasserburg, DE
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

од кокос, казеин за прехранбени намени, овошна
салата, овошни желеа, путер од какао
кл. 30
мајонез; сосови (зачини), посебно
преливи за салата и макала; зачинети сосови и
мирудии; концентрати од какао за прехранбената

(540)

индустрија; леб и производи од леб, исто така
намачкани или прелиени со путер, производи со
путер, сирење, производи со сирење и/или
производи од соја; пецива и кондиторски
производи од брашно, десерти со мраз, прашок
за десерти со мраз, сол за јадење, природни
засладувачи, кондиторски производи, намази
или пасти од јаглени хидрати (доколку припаѓа
во оваа класа); овошни сосови; пудинг
кл. 32
овошни и зеленчукови сокови како
пијалоци и/или за подготовка на пијалоци или

(591) бела, и сите нијанси на сина
(551) индивидуална

како додаток за пијалоци; други неалкохолни
пијалоци, посебно напиток со додаток на млеко

(510, 511)

или производи од млеко (доколку припаѓа во
за

оваа класа); сирупи и други производи за
правење на пијалоци; производи за правење на

кл. 29 млеко и млечни производи; масла и масти
за јадење, намази и пасти што содржат млеко,

алкохолни пијалоци што содржат крем, млеко,
сурутка, млечен шеќер, овошје, какао и/или

белка од јајце, маст (доколку припаѓа во оваа
класа), намази и пасти што содржат соја протеин

протеин; пијалоци од сурутка

за прехранбена намена (доколку припаѓа во оваа

(210) TM 2014/376

кл. 1
концентрати
прехранбени намени

на

млечен

шеќер

класа), белило за кафе и чај, главно составени
од јаглехидрати, белка од јајце и/или маст; путер

(220) 28/03/2014
(442) 31/10/2014

(731) TDR d.o.o.
Obala V. Nazora 1, 52210 Rovinj, HR
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(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
бул. "Кочо Рацин" бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
(540)

(591) темно и светло плава, сива, црвена, бела,
црна
(551) индивидуална
(591) сребрено-сива, црвена, темно плава, црна,

(510, 511)

бела
(551) индивидуална

кл. 34 преработен или непреработен тутун,
тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за

(510, 511)
кл. 34 преработен или непреработен тутун,

рачно завиткување, тутун за жвакање, цигари,
пури, цигарилоси, супстанци за пушење кои се

тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за
рачно завиткување, тутун за жвакање, цигари,

продаваат заедно или одвоено од тутун а кои не
се за медицински намени, и не се наменети за

пури, цигарилоси, супстанци за пушење кои се

лекување, бурмут, пушачки артикли вклучени во

продаваат заедно или одвоено од тутун а кои не
се за медицински намени, и не се наменети за

класа 34, хартија за цигари, цевчиња и муштикли
за цигари и кибрити

лекување, бурмут, пушачки артикли вклучени во
класа 34, хартија за цигари, цевчиња и муштикли

кл. 35 огласување и рекламирање, водење на
работење и водење на комерцијална дејност,

за цигари и кибрити
кл. 35 огласување и рекламирање, водење на

управување
со
администрација,

работење и водење на комерцијална дејност,

уредувачка дејност, канцелариски работи

управување
со
администрација,

(210) TM 2014/378

работење,
комерцијална
комерцијални
работи,

уредувачка дејност, канцелариски работи

работење,
комерцијална
комерцијални
работи,

(220) 28/03/2014
(442) 31/10/2014

(731) TDR d.o.o.
(220) 28/03/2014

Obala V. Nazora 1, 52210 Rovinj, HR

(442) 31/10/2014
(731) TDR d.o.o.

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
бул. "Кочо Рацин" бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје

Obala V. Nazora 1, 52210 Rovinj, HR

(540)

(210) TM 2014/377

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
бул. "Кочо Рацин" бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
(540)
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(591) бела, сина, сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9
машини што одговараат, апарати и
инструменти за снимање, пренос, прием,
процесирање,

враќање,

репродукција,

манипулација, анализа, покажување и печатењс
на звук, слики и/или податоци; апарати и
инструманти за управување на возила; мобилни
телсфони;
апарати
и
инструменти
за
комуникација и телекомуникација; CD плеери;
компјутерски
апликационен
софтвер
за
дизајнирање со помош на компјутер (CAD),
(591) црвена, златно-жолта, жолта, плава, црна

машини за копјутерско пребарување, игри,
употреба
и
процесирање
на
зборови;

(551) индивидуална
(510, 511)

компјутерски апликационен софтвер за употреба
во компјутерска програма којашто ги организира

кл. 34 преработен или непреработен тутун,
тутун за пушење, тутун за лулиња, тутун за

нумеричките податоци во редови и колони на
терминалниот екран; компјутерски апликационен

рачно завиткување, тутун за жвакање, цигари,

софтвер за употреба во водењето на бази на

пури, цигарилоси, супстанци за пушење кои се
продаваат заедно или одвоено од тутун а кои не

податоци; CD драјвери; компјутерски игри и
софтвер за компјутерски игри; компјутерски

се за медицински намени, и не се наменети за
лекување, бурмут, пушачки артикли вклучени во

хардвер и фирмвер; компјутерски периферни
уреди, односно мемории, тастатури, електронски

класа 34, хартија за цигари, цевчиња и муштикли
за цигари и кибрити

пенкала, мауси, монитори и поврзувања помеѓу
системите; компјутерски софтвер и публикации

кл. 35 огласување и рекламирање, водење на

во електронска форма добиени on-line до бази

работење и водење на комерцијална дејност,
управување
со
работење,
комерцијална

на податоци или капацитети обезбедени на
интернет
(вклучувајќи
веб
страници);

администрација,
комерцијални
работи,
уредувачка дејност, канцелариски работи

компјутерски софтвер и телекомуникациски
апарати (вклучувајќи модеми) кои овозможуваат

(210) TM 2014/385

врска со бази на податоци и со интернет;
компјтерски софтвер кој може да се преземе од

(220) 02/04/2014

(442) 31/10/2014
(731) НЕТРА ДОО СКОПЈЕ
ул.Рампо Левката бр.2, 1000 Скопје, MK

глобални

(740) МАРИН, ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Партизански одреди, бр.103/26, 1000, Скопје

пребарување
софтвер;

(540)

комуникациски

компјутерски

мрежи;

компјутерски

софтвер снимен на ленти, дискови и картички;
компјутерски
софтвер
кој
овозможува
на
податоци;
компјутери;
и

дисплеј

компјутерски
компјутерски,

табли

кои

се

употребуваат при трговските трансакции; стоки
за комуникација со податоците; терминали на
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податоци; дебитни картички, кредитни картички и

(прснос

картички за наплата; апарати и инструменти за

телефонски

дигитална комуникација; елсктронски апарати и
инструменти; електронски игри адаптирани за

упатства
за
телекомуникации,
телекомуникациски и информатички инженеринг,

употреба само со гелевизиски приемник кои
овозможуваат корисниците да комуницираат

систем за мониторинг, управување, контрола и
аквизиција, систeми за снимање на комуникации,

меѓусебе; елсктронски картички со меморија,
телефонски картички и слектронски картички,

системи за заштита на комуникации, мерни
системи за мерење и анализа на параметри во

сите за употреба со комуникациски апарати и

телекомуникациите и изнајмување на истите.

инструменти; електронски табли за информации;
електронски систсми за трговија; кертриџи за

(210) TM 2014/386

игри кои се употребуваат кај електронски
апарати за играње; лаптоп и ноутбук компјутери;

(442) 31/10/2014
(731) Друтво за производство, трговија и

лаптоп и ноутбук терминали; магнетни и оптички
медиуми на податоци, имено магнетни дискови,

услуги АЛМА ДООЕЛ Кочани
ул.Кеј на Револуцијата бр.3/2-4, Кочани, MK

оптички

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

дискови,

флопи

дискови,

магнетни

ленти, магнетни картички, оптички картички,
картички на интегрални кола, магнетни носачи на

на

пораки

и

служби,

со

смстач),

телевизиски

слики

eмисии,

(220) 02/04/2014

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

податоци, оптички носачи на податоци; апарати
и инструманти за мобилни телсфони; пејџери;
ПДА (лична дигитална помош); апарати и
инструменти за далечински пристап на on-line
информации, сите електронски; роботи за лична
употреба или
комуникација;

забава; стоки за сателитска
стоки
за
телекомуникации;

кориснички станици; системи за управувањс со
возила,
имено
електронски
управувачки
инструменти за глобално позиционирање;
кертриџи за видео игри; машини за играње со

(591) бела, црна, црвена

видео излез кои се употребуваат со телевизори и

(551) индивидуална

преку
глобална
комуникациска
мрежа;
видеофони; камери; мобилни телефони со

(510, 511)
кл. 24 текстил и текстилни производи што не се

камери; ремени за држење на компјутерски
терминали; телефони; резервни делови и делови

опфаатени со другите класи
кл. 25 облека, обувки, капи

од опрема за наведените стоки
кл. 37
апарати (поставување, одржувањe и

кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; увоз-извоз и трговија

поправка на апаратите), електрични апарати

на големо и мало со:текстил и текстилни

(поставување и поправка на електричните
апарати), проектирање, ревизија, инсталација и

производи, облека, обувки и капи

одржување на телекомуникациски системи
кл. 38 телекомуникации, електронска пошта,

(210) TM 2014/387

(220) 02/04/2014

eмитување телевизиски програми, изнајмување
апарати за пренос на пораки, кабловска

(442) 31/10/2014
(731) Друтво за производство, трговија и
услуги АЛМА ДООЕЛ Кочани

тeлевизија, комуникации по пат на смeтачки

ул.Кеј на Револуцијата бр.3/2-4, Кочани, MK

терминали, новинарски агенции, пораки (прснос
на пораки), пренос на телeфакс пораки, прснос

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

на телеграми, радиофонски емисии, сметач
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производство на пијалоци, екстракти за правење

(540)

пијалаци; овошни сирупи, безалкохолни; сокови
произведени од овошје и/или зеленчук, шербети
[пијалаци]
(210) TM 2014/389

(220) 02/04/2014

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за трговија на мало и големо
КАМ ДОО Скопје
бул. „Србија" бр. 35, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(591) бела, црна, црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 24 текстил и текстилни производи што не се
опфаатени со другите класи
кл. 25 облека, обувки, капи
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; увоз-извоз и трговија
на големо и мало со:текстил и текстилни
производи, облека, обувки и капи
(210) TM 2014/388

(220) 02/04/2014

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за трговија на мало и големо
КАМ ДОО
Бул.„Србија" бр.35, 1000 Скопје, MK

(591) црвена, жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 конзервирано, смрзнато, сушено и варено

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

овошје

и

зеленчук;

јаткасто

овошје

[орев,

лешник, бадем] подготвено, желеа, џемови,
компоти

(540)

кл. 30
диететски производи врз база на
житарици, житарици, интегрални житарици,
житарици за доручек, мусли, пченкарни снегулки,
колачи од ориз, десертни барови врз база на
житарици
кл. 31
свежо овошје и зеленчук, јаткасти
плодови, зрнести производи што не се опфатени
со другите класи
(210) TM 2014/391

(591) сина, зелена

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за трговија на големо и мало

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32
минерална

и

сода-вода

и

други

безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје и
овошни сокови; сирупи и други препарати за
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(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(510, 511)

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

кл.

(540)

натопени со козметички лосиони
кл. 16 хартија, картон и производите од нив што

AGROTEHNA

кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски работи;
увоз-извоз и трговија на големо и мало со: бела
техника, куќни или кујнски апарати и садови,
апарати

за

домаќинство,

електромеханички апарати за кујни, електрични
апарати за загревање / ладење на воздухот,
градинарска опрема, аудио и видео опрема,
компјутери, велосипеди и мотори, шпорети,
алати, бебешка опрема играчки
кл. 37 сервисирање и поправки на бела техника,
куќни или кујнски апарати и садови, електрични
апарати
апарати

за
за

домаќинство, електромеханички
кујни, електрични апарати за

загревање / ладење на воздухот, градинарска
опрема, аудио и видео опрема, компјутери,
велосипеди и мотори, шпорети, алати, бебешка
опрема играчки
кл. 39 пакување и складирање на стока
(210) TM 2014/393

козметички

производи,

шамивчиња

не се опфатени со другите класи, бебешки
пелени од хартија и целулоза за еднократна

(551) индивидуална
(510, 511)

електрични

3

(220) 04/04/2014

(442) 31/10/2014
(731) МАРИ ГРУП ДООЕЛ Битола
ул.Солунска бр.133, Битола, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

употреба, бебешки шамичиња од хартија и
целулоза за еднократна употреба, бришачи за
раце /хартиени/, крпи од хартија, хигиенска
хартија, отстранување шминка (шамивчиња од
хартија за отстранување шминка)
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски работи;
увоз-извоз и трговија на големо и мало со:
козметички производи, шамивчиња натопени со
козметички

лосиони;

хартија,

картон

целулоза за еднократна употреба, бебешки
шамичиња од хартија и целулоза за еднократна
употреба, бришачи за раце /хартиени/, крпи од
хартија, хигиенска хартија, отстранување шминка
(шамивчиња

од

хартија

за

отстранување

шминка)
(210) TM 2014/394

(220) 04/04/2014

(442) 31/10/2014
(731) МЕДЕКС ГРУП ДООЕЛ Скопје
Бул.50 Дивизија бр.26-1/3/3, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(540)

(591) бела, сина, зелена
(551) индивидуална
(591) бела, розева (магента), виолетова
(551) индивидуална
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кл. 35

рекламирање; водење на работењето;

совети за здравје; обезбедување на информации

управување со работата; канцелариски раооти;

совети

организирање консултантски услуги од областа
на здравството, групирање во корист на други на

медицинските услуги, здравствена и болничка
заштита
и
фармацевтските
производи,

различни производи / услуги, овозможување
корисниците соодветно да ги гледаат / користат

вклучувајќи го и обезбедувањето на такви
информации, совети и консултации по пат на

овие услуги (на пр. преку веб страници); услуги
на регистрација, препис, составување, собирање

интернет

или систематизација на пишани комуникации и

(210) TM 2014/399

регистрации;
информации
(бизнис
инсформации), испитување (бизнис испитување),

(442) 31/10/2014
(731) Фармацевтска хемиска козметичка

испитување на јавното мислење, истражување
(бизнис
истражување),
јавно
мислење

индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000

(испитување на јавното мислење), комерцијални
информации и советување на потрошувачите /

Скопје, MK

корисниците

на

услуги,

консултации

од

областа

на

(220) 08/04/2014

(740)

консултирање

(професионално
бизнис
консултирање),
маркетинг истражување, маркетинг студии,
односи
со
конференции,

и

(540)

јавност,
организирање
на
семинари,
симпозиуми,

систематизација на информации во компјутерски
бази на податоци особено во однос на
организацијата, администрација, обработка на
податоци, како и во областа на и преку интернет,
вклучувајќи го и создавањето на национални /
интернационални директориуми на давателите
на услуги, особено во областа на здравството
управување со електронски бази на податоци за
пациенти; обезбедување на организациски
совети

на

лекарите

и

аптеки,

болници,

(591) бела, плава, црвена
(551) индивидуална

фармацевтски компании и други групи во
здравствениот сектор, потрошувачи / корисници

(510, 511)
кл. 3 лак за коса

и советување на корисници од областа на
здравството

(210) TM 2014/400

кл. 42
научни и технолошки услуги и
истражување и планирањето поврзано со нив;

(220) 08/04/2014
(442) 31/10/2014

индустриски анализи и истражувачки услуги;

(731) Илиев Зоран
ул.Луј Пастер бр.3А, Скопје, MK

исработка и развој на компјутерски хардвер и
софтвер; заштита на животната средина

(740) Дарко Јанкуловски, адвокат
бул. Крсте Мисирков бр.13/2, 1000, Скопје

(истражувања на полето на заштита на
животната средина), истражувања во полето на

(540)

заштита на животната средина; истражување и
развој за други

(551) индивидуална

ROGER PIJANO

кл. 44 медицински услуги; ветеринарни услуги;

(510, 511)
кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци,

услуги на хигиена и разубавување на луѓе или
животни; обезбедување информации поврзани

привремено сместување

со здравје, здравствена заштита, информации и
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Гласник 21/5 октомври 2014, Скопје

(210) TM 2014/401

(220) 08/04/2014

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци,

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за угостителство и други
услужни дејности БО ЦОНЦЕПТ ДОО увоз-

привремено сместување

извоз Скопје
бул.Партизански одреди бр. 40/1-3, Скопје-

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за угостителство и други

Центар, MK

услужни дејности БО ЦОНЦЕПТ ДОО увозизвоз Скопје

(540)

(210) TM 2014/403

(220) 08/04/2014

бул.Партизански одреди бр. 40/1-3, СкопјеЦентар, MK
(540)

(591) црна, виолетова и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 спортски и културни активности, забава

(591) црна, виолетова, црвена и бела

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци,
привремено сместување

(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2014/402

кл. 41 спортски и културни активности, забава
кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци,

(220) 08/04/2014

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за угостителство и други

привремено сместување

услужни дејности БО ЦОНЦЕПТ ДОО увоз-

(210) TM 2014/404

(220) 09/04/2014
(442) 31/10/2014

извоз Скопје
бул.Партизански одреди бр. 40/1-3, Скопје-

(731) Вуксановиќ Слободан

Центар, MK

ул.Христо Татарчев бр.47/Ѕ/2-53, Скопје, MK

(540)

(540)

БИО ФЛОР
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 течно органско микробиолошко ѓубриво од
(591) црна, виолетова и бела

калифорниски црви

(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2014/405

(220) 09/04/2014

кл. 41 спортски и културни активности, забава

Трговски марки
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Гласник 21/4 октомври 2014, Скопје

(442) 31/10/2014
(731) LA CAMPAGNOLA S.A.C.I.

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;

AVDA. FULVIO SALVADOR PAGANI 493 (5000)
ARROYITO - CORDOBA, AR

диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,

(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ

материјали за завои, материјали за пломбирање
заби
и
забарски
смоли,
средства
за

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

дезинфекција,
препарати
за
штетници, фунгициди, хербициди

(540)

кл. 29

санитарни

(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
и

забарски

смоли,

дезинфекција,
препарати
за
штетници, фунгициди, хербициди

средства

за

медицински

цели;

уништување

месо, риба, живина и дивеч, месни

преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук, желеа, џемови,

BC LA CAMPAGNOLA

заби

препарати

за

уништување

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

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
(210) TM 2014/410

(220) 09/04/2014

(442) 31/10/2014
(731) Прилепска пиварница А.Д. Прилеп
ул. "Цане Кузманоски" бр. 1, Прилеп, MK
(540)

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
(210) TM 2014/406

(220) 09/04/2014

(442) 31/10/2014
(731) LA CAMPAGNOLA S.A.C.I.
AVDA. FULVIO SALVADOR PAGANI 493 (5000)
ARROYITO - CORDOBA, AR
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(591) црно бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 пиво; минерална и сода-вода и други
безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје о
пвпшни сокови; сирупи и други препарати за
производство на пијалоци
кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво)

(540)

LA CAMPAGNOLA
(551) индивидуална
(510, 511)
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(210) TM 2014/411

(220) 10/04/2014

(442) 31/10/2014
(731) ТД РИМЕКО ДОО увоз-извоз Скопје
ул.Перо Наков бр.116, 1000 Скопје, MK

Трговски марки

Гласник 21/5 октомври 2014, Скопје

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(510, 511)

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

кл. 39 транспортни услуги

(540)
(210) TM 2014/415

(220) 11/04/2014

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за трговија услуги и
производство СУПЕР МОДЕ ШОЕС ДООЕЛ
експорт-импорт Скопје

(591) бела, црвена
(551) индивидуална

ул.Прохор Пчински бр.14, 1000 Скопје, MK

(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски работи;
увоз-извоз и трговија на големо и мало со: бела

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПјЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

техника, куќни или кујнски апарати и садови,
електрични
апарати
за
домаќинство,
електромеханички апарати за кујни, електрични
апарати за загревање / ладење на воздухот,
климатизери, проточни бојлери, вградна техника
и видео техника
кл. 37 сервисирање и поправки на бела техника,

(591) црна, црвена, бела

куќни или кујнски апарати и садови, електрични

(510, 511)
кл. 18 кожа и имитација на кожа и производите

апарти за
апарати за

домаќинство, електромеханички
кујни, електрични апарати за

загревање / ладење на воздухот, климатизери,
проточни бојлери, вградна техника и видео
техника
кл. 39 пакување и складирање на стока
(210) TM 2014/412

(220) 11/04/2014

(442) 31/10/2014
(731) ТДПУТТ ДООЕЛ РИПИЛ 2007 ПРИЛЕП
УЛ.БОРИС КИДРИЧ БР.17, ПРИЛЕП, MK
(540)

(551) индивидуална

од нив што не се опфатени со другите класи,
актовки, кожни ремени, кожени кутии, портмонеа,
прекривачи од кожа (крзна), женски чанти,
куфери, торби за патување
кл. 25

облека, обувки, капи, чизми, спортски

обувки, облека од кожа, чевли и чизми од
еспарто, сандали, чевли, дрвени чевли
кл. 35
рекламирање, канцелариски работи,
продажба на големо и продажба на мало на:
кожа и имитација на кожа и производите од нив
што не се опфатени со другите класи, актовки,
кожни

ремени,

кожени

кутии,

портмонеа,

прекривачи од кожа (крзна0, женски чанти,
куфери, торби за патување, облека, обувки, капи,
чизми, спортски обувки, облека од кожа, чевли и
чизми од еспарто, сандали, чевли, дрвени чевли
(210) TM 2014/416

(220) 11/04/2014

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за трговија услуги и
производство СУПЕР МОДЕ ШОЕС ДООЕЛ

(591) плава, црна

експорт-импорт Скопје
ул.Прохор Пчински бр.14, 1000 Скопје, MK

(551) индивидуална

Трговски марки
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Гласник 21/4 октомври 2014, Скопје

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПјЕ

(554) тродимензионална

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

(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други супстанции за

SDS

перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимеријам

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 18 кожа и имитација на кожа и производите
од нив што не се опфатени со другите класи,
актовки, кожни ремени, кожени кутии, портмонеа,
прекривачи од кожа (крзна), женски чанти,
куфери, торби за патување
кл. 25 облека, обувки, капи, чизми, спортски
обувки, облека од кожа, чевли и чизми од
еспарто, сандали, чевли, дрвени чевли
кл. 35
рекламирање, канцелариски работи,

етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса, препарати за нега на забите
(210) TM 2014/418

(220) 11/04/2014
(442) 31/10/2014

(731) ФОРЕВЕР ШУС ДООЕЛ
ул.Втора Македонска Бригада бр.26/5, 1000
Скопје, MK
(540)

FOREVER

продажба на големо и продажба на мало на:
кожа и имитација на кожа и производите од нив

(551) индивидуална

што не се опфатени со другите класи, актовки,

(510, 511)

кожни ремени, кожени кутии, портмонеа,
прекривачи од кожа (крзна0, женски чанти,

кл. 25 облека, обувки и капи
кл. 35
огласување, водење на работење,

куфери, торби за патување, облека, обувки, капи,
чизми, спортски обувки, облека од кожа, чевли и

управување со работи, канцелариски работи

чизми од еспарто, сандали, чевли, дрвени чевли

(210) TM 2014/419

(220) 11/04/2014
(442) 31/10/2014

(220) 11/04/2014

(731) ФОРЕВЕР ШУС ДООЕЛ

(442) 31/10/2014
(731) ФИТОФАРМ

ул.Втора Македонска Бригада бр.26/5, 1000
Скопје, MK

ул. Качанички пат бб, 1000 Скопје, MK

(540)

(210) TM 2014/417

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

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 облека, обувки и капи

ДЕТСКА ВИТАМИНСКА КРЕМА
(591) бела, виолетова, светла и темна: розева,
окер, кафена
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(540)

(591) црна, црвена, бела,
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35
огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи

(591) зелена, светло зелена, темно зелена,
жолта

кл.

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со
сечено цвеќе, саксиско цвеќе и надворешни
садници
(210) TM 2014/421

ул.Иван Серафимов бр.77, Кочани, MK

услуги;

пакување

(210) TM 2014/424

(220) 14/04/2014

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(591) црна, црвена, бела, сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35
огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
поправки;

кл. 39
теанспортни услуги; пакување
складирање стока; организирање патувања

и

(591) црвена, жолта, бела, кафена, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски работи;
трговија со храна и пијалоци
кл. 43
услуги на обезбедување храна и
пијалавци; привремено сместување; кафетерии
[експрес ресторани], ресторани, ресторани за

(220) 14/04/2014

самопослужување, служење храна и пијалаци;

(442) 31/10/2014

снек-барови

(731) Невенка Грозданова
ул.Страшо Пинџур бр.42, Кочани, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје

(210) TM 2014/425

(220) 14/04/2014

(442) 31/10/2014
(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000
Скопје, MK

Трговски марки

и

складирање стока; организирање патувања

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(540)

(540)

инсталациски услуги
кл. 39
транспортни

поправки;

ул.Македонија бр.10, 1000 Скопје, MK

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

(210) TM 2014/422

конструкции;

транспорт и услуги ИЛ-ДЕН-ИС ДОО експортимпорт Скопје

(731) Накова Наташа

конструкции;

градежни

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за трговија, производство,

(220) 14/04/2014
(442) 31/10/2014

кл. 37
градежни
инсталациски услуги

37
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бул. Александар Македонски бр. 12, 1000

(540)

Скопје, MK
(540)

(591) жолто златна, светла и темна зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 колонска вода
(210) TM 2014/426

(591) жолто златна, темна и светло бордо

(220) 14/04/2014

(442) 31/10/2014
(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000
Скопје, MK
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 тоалетна вода
(210) TM 2014/428

(220) 14/04/2014

(442) 31/10/2014
(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000
Скопје, MK
(540)

(591) сиво сребрена, светла и темна зелена
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) сиво сребрена, темна и светла бордо
(551) индивидуална

кл. 3 лосион по бричење

(510, 511)
(210) TM 2014/427

(220) 14/04/2014

(442) 31/10/2014
(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје
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(731) Цвеќара ФИОРЕ ТП Тренески Бранко

(591) сина, црна, бела

Љупчо Скопје

(551) индивидуална

ул.Кајларска бр.3, 1000 Скопје, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(510, 511)
кл. 35
огласување, водење на работење,

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

управување со работи, канцелариски работи
кл. 36
осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи поврзани за недвижен
имот
кл. 45

правни услуги, безбедносни услугиза

заштита на имот и лица, лични и општествени
услуги што ги даваат трети лица за
задоволување на потребите на поединците
(591) зелена, црна, сива, портокалова, бела
(551) индивидуална

(210) TM 2014/432

(510, 511)
кл. 35
огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи; а
особено големопродажба и малопродажба на
цвеќиња
кл. 39
транспортни услуги; пакување и
складирање стока; организирање патувања; а
особено
транспортирање,
испорачување цвеќе

достава

(220) 16/04/2014

(442) 31/10/2014
(731) Тhe Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio
45202, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

и

кл. 44 медицински услуги; ветеринарни услуги;
хигиенска нега и нега на убавината на луѓето
или животните,
услуги од областа на
земјоделството, градинарството и шумарството;
а особено аранжирање на цвеќе. најмување на
цвеќе и цветни аранжмани
(210) TM 2014/431

(220) 15/04/2014

(551) индивидуална

(442) 31/10/2014
(731) Адвокат Ана Тошиќ Чубриновски and

(510, 511)
кл. 3
претходно импрегнирани марамчиња

Адвокат Ивица Јевтиќ
ул.Вељко Влаховиќ број 1-2/17, 1000 Скопје,

направени од хартија и/или целулоза

MK and ул.Вељко Влаховиќ број 1-2/17, 1000
Скопје, MK

кл. 5 хигиенски производи; пелени за една
употреба направени од хартија и/или целулоза
кл. 25 облека

(740) Адвокат Ана Тошиќ Чубриновски
ул.Вељко Влаховиќ број 1-2/17, 1000 Скопје
(540)

(210) TM 2014/435

(220) 16/04/2014
(442) 31/10/2014

(731) B.Braun Melsungen AG
Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen, DE
(740) СЕРДЈУК ВАСИЛИЕ, адвокат
бул."Партизански Одреди" бр.46-А кат 1 ст.3,
1000, Скопје
(540)
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кл. 1

ПРОПОФОЛ-ЛИПУРО
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
диететски супстанции што
медицината;
санитарни

се користат
препарати

во
за

медицински
цели;
фластери;
материјали
зазавои; анестетици, фармацевтски препарати
што содржат пропофол; фармацевтски препараи
имено емулзии за инектирање или инфузии
(210) TM 2014/436

хемиски производи за индустријата,

наукатам фотографиите, како и за земјоделието,

(220) 16/04/2014
(442) 31/10/2014

(731) B.Braun Melsungen AG
Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen, DE
(740) СЕРДЈУК ВАСИЛИЕ, адвокат
бул."Партизански Одреди" бр.46-А кат 1 ст.3,
1000, Скопје

градинарството и шумарството; сурови вештачки
смоли, сурови пластични материи; вештачки
ѓубрива, смеши за гаснење пожар; препарати за
калење и и заварување метали; хемиски
производи
производи;

за

конзервирање
материи
за

адхезиви/лепливи

материи.

МЕТРОНИДАЗОЛ И.В.БРАУН
(551) индивидуална
(510, 511)

наменети

за

индустријата
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго замена за кафе, брашно и производи од
жито, леб, сладолед, мед, мелса, квасец, прашок
за печење; сол, сенф; оцет, сосови /какао
зачини/, зачини, мраз
кл.

39

транспортни

услуги;

пакување

(220) 16/04/2014

(442) 31/10/2014
(731) Производно услужно и трговско
друштво на големо и мало увоз-извоз
ДАМЕКС Мирчевски и др. Д.О.О. Скопје

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
диететски супстанции што се користат во

с.Визбегово, со седиште во Визбегово,
Општина, Бутел, 1000 Скопје, MK

медивината;
санитарни
препарати
за
медицински цели; фластери, материјали за

(740) БИЛЈАНА ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат
Ул."Владимир Комаров бр.1а/4-20, 1000 Скопје,

завои; антибиотици; фармацевтски препарати

1000, Скопје
(540)

што содржат Метронидазол; фармацевтски
препарати за интравенозна инфузија
(210) TM 2014/437

и

складирање стока; организирање на патувања
(210) TM 2014/438

(540)

прехранбени
штавење;

(220) 16/04/2014

(442) 31/10/2014
(731) Производно услужно и трговско
друштво на големо и мало увоз-извоз
ДАМЕКС Мирчевски и др. Д.О.О. Скопје
с.Визбегово, со седиште во Визбегово,
Општина, Бутел, 1000 Скопје, MK
(740) БИЛЈАНА ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат
Ул."Владимир Комаров бр.1а/4-20, 1000 Скопје,
1000, Скопје
(540)

DI-GO
(551) индивидуална
(510, 511)
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(591) црвена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1
хемиски производи за индустријата,
наукатам фотографиите, како и за земјоделието,
градинарството и шумарството; сурови вештачки
смоли, сурови пластични материи; вештачки
ѓубрива, смеши за гаснење пожар; препарати за
калење и
производи
производи;

и заварување метали; хемиски
за
конзервирање
прехранбени
материи

за

штавење;
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адхезиви/лепливи

материи.

наменети

за

индустријата

(210) TM 2014/453

(220) 23/04/2014

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго замена за кафе, брашно и производи од

(442) 31/10/2014
(731) PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.
Ante Starcevica 32 HR- 48000 Koprivnica, HR

жито, леб, сладолед, мед, мелса, квасец, прашок
за печење; сол, сенф; оцет, сосови /какао

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

зачини/, зачини, мраз
кл. 39
транспортни

(540)
услуги;

пакување

и

складирање стока; организирање на патувања
(210) TM 2014/443

(220) 17/04/2014

(442) 31/10/2014
(731) ДЕВЕЛОПМЕНТ СОЛУШНС ДООЕЛ
Скопје and Здружение за рамноправен развој
РЕШЕНИЈА ЗА РАЗВОЈ Скопје
ул.Алберт Ајнштајн 4/8, 1000 Скопје, MK and
ул.Алберт Ајнштајн 4/8, 1000 Скопје, MK
(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
(591) црна, бела, сина, црвена, жолта, сива,

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

кафена, зелена
(551) индивидуална

Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук, желе, џемови,
компоти, јајца, млеко и млечни производии,
масла и масти за јадење
(210) TM 2014/454

(591) сива, црвена, бела

(442) 31/10/2014
(731) PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35

огласување; водење на работење;

управување со работи; канцелариски работи
кл. 41
образовни услуги; подготвување на
наставата;
активности

забава;

(220) 23/04/2014

спортски

и

културни

Ante Starcevica 32 HR- 48000 Koprivnica, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

кл. 42
научни и технолошки услуги и
истражувања и планирања кои се однесуваат на
истите;

услуги

за

индустриски

истражувања;
проектирање
у
копмјутерски хардвер и софтвер

анализи
развој

и
на

кл. 43 правни услуги; безбедносни услуги за
заштита на имот и лица; лични и општествени
услуги што ги даваат трети лица
задоволување на потребите на поединците
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(591) црна, бела, сина, црвена, жолта, зелена
(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, прашокза
печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии);
мирудии; мраз
(210) TM 2014/458

(220) 24/04/2014
(442) 31/10/2014

(731) КОЖУВЧАНКА ДОО
ул.Шишка бр.37, 1430 Кавадарци, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(591) црна, сива, виолетово-црвена (циклама),
бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 облека и капи
кл. 35

огласување, водење на работење,

управување со работи, канцелариски работи
услуги при продажба на големо и мало и увоз и
извоз со облека и капи
кл. 40 обработака на материјали, доработка на
текстил, составување материјали (составување
материјали по нарачки) за трети лица, набирање
платно, сечење платно, бојадисување платно,
порабување платно, шиење платно и обработка
на платно, информации (информации за
обработка на материјали), обработка на платно
против гужвање, составување материјали по
нарачка за трети лица, шиење, бојадисување
(бојадисување
платно),
бојадисување

(591) бела, светло и темно сина, сива и зелена

(бојадисување

(551) индивидуална
(510, 511)

(порабување платно), везење, избелување
текстил ватирање, кројачки услуги, печатење

кл. 32 вода (минерална вода), води за пиење
[пијалаци], минерална вода

свила, обработка на текстил, текстил (доработка
на текстил)

(210) TM 2014/459

(210) TM 2014/460

(220) 24/04/2014

текстил,

порабување

(220) 24/04/2014
(442) 31/10/2014

(442) 31/10/2014
(731) Усеин Асанов
ул.8-ми Септември бр.172, 2420 Радовиш, MK

(731) Усеин Асанов
ул.8-ми Септември бр.172, 2420 Радовиш, MK

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ

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

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

(540)

(540)
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(591) темно сива, виолетово-црвена (циклама),
бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 облека и капи
кл. 35
огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи
услуги при продажба на големо и мало и увоз и

(551) индивидуална
(510, 511)

извоз со облека и капи

кл. 25 облека и капи
кл. 35
огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи
услуги при продажба на големо и мало и увоз и
извоз со облека и капи
кл. 40 обработака на материјали, доработка на
текстил, составување материјали (составување
материјали по нарачки) за трети лица, набирање
платно, сечење платно, бојадисување платно,
порабување платно, шиење платно и обработка
на платно, информации (информации за
обработка на материјали), обработка на платно
против гужвање, составување материјали по
нарачка за трети лица, шиење, бојадисување
(бојадисување

платно),

бојадисување

(бојадисување
текстил,
(порабување платно), везење,

порабување
избелување

текстил ватирање, кројачки услуги, печатење
свила, обработка на текстил, текстил (доработка
на текстил)

кл. 40 обработака на материјали, доработка на
текстил, составување материјали (составување
материјали по нарачки) за трети лица, набирање
платно, сечење платно, бојадисување платно,
порабување платно, шиење платно и обработка
на платно, информации (информации за
обработка на материјали), обработка на платно
против гужвање, составување материјали по
нарачка за трети лица, шиење, бојадисување
(бојадисување
(бојадисување

платно),
текстил,

бојадисување
порабување

(порабување платно), везење, избелување
текстил ватирање, кројачки услуги, печатење
свила, обработка на текстил, текстил (доработка
на текстил)
(210) TM 2014/469

(220) 25/04/2014

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за производство и трговија на
големо и мало СТЕЛ ИМПЕКС ДООЕЛ увозизвоз Штип

(210) TM 2014/461

(220) 24/04/2014

ул.Скоевска бр.1, 2000 Штип, MK

(442) 31/10/2014

(740) ДАНЧЕ ЧАКАРОВКСА ГРОЗДАНОВСКА

(731) Усеин Асанов
ул.8-ми Септември бр.172, 2420 Радовиш, MK

бул. Св. Клиемт Охридски бр.63а-8, 1000, Скопје
(540)

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје
(540)

(591) црвена, бела, црна, сива, жолта и кафеава
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 производи од тесто и слатки

Трговски марки
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(210) TM 2014/474

(220) 28/04/2014

(510, 511)

(442) 31/10/2014
(731) Gulf International Lubricants, Ltd.
Canon's Court, 22 Victoria Street, Hamilton

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи;

HM12, BM
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

медицинска употреба;
фластери, материјали

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

материјали за пломбирање заби, забарски
смоли; дезинфекциони средства; препарати за

хигиенски производи за медицинска употреба;
диететски
супстанции
прилагодени
за
храна
за

за бебиња;
преврзување;

уништување штетници; фунгициди, хербициди
(210) TM 2014/480

(220) 30/04/2014
(442) 31/10/2014

(731) MEDICA AD
82, Boul. Kniaz Al. Dondukov, BG-1504 Sofia, BG
(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС
ул."Орце Николов" 155б, 1000 Скопје
(540)

HIGIA
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) бела, сина, портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 посредување на продажба на услуги на
бензиска пумпна станица, вклучувајќитрговија на
мало со бензин, моторни масла, лубриканти,
автомобилски производи и опрема, прехрамбени
производи и потреби на патниците; спојување, за
доброто на другите, на бензин, масла,
лубриканти и автомобилски делови, како и на
различни намирници и потреби на патниците,
овозможувајќи им на клиентите за полесно да ги
видат и набават овие стоки од бензиска пумпна
станица
(210) TM 2014/479

(220) 29/04/2014

(442) 31/10/2014
(731) HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska
industrija Vrsac
Beogradski put bb, 26300 Vrsac, RS
(740) Друштво за застапување МСА ИПМилојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

кл. 3 сапуни; парфеми, есенцијални масла,
козметика, лосиони за коса
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
дитетски субстанции адаптирани за медицинска
употреба, храна за бебиња; хранливи адитиви за
медицински цели
кл. 44 медицински услуги; хигиенска грижа и
грижа за убавината за луѓе или животни; услуги
за здравје и спа; услуги за ароматерапија; грижа
за здравје; санаториуми; масажа; медицинска,
помош;

одмаралишта;

салони

за

убавина;

санаториуми; услуги на сауна; услуги на
солариум;
стоматологија;
телемедицински
услуги; психотерапија; медицнски центри
(210) TM 2014/481

(220) 30/04/2014
(442) 31/10/2014

(731) Николоски Игор
ул.Боге Вељаноски бр.15, Гостивар, MK
(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат
ул. "Орце Николов" бр. 75, 1000, Скопје
(540)

FULAIR
(551) индивидуална
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Clarendon House, 2, Church Street HM 11
Hamilton, BM
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

DESTINATION YOU
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати

(591) црвена, жолта, зелена, кафеава, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жито,

леб,

производи

од

тесто

и

слатки,

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за
печење; сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии),
мирудии; мраз
(210) TM 2014/483

(220) 30/04/2014

(442) 31/10/2014
(731) Хунза Веда клуб дооел увоз-извоз
Скопје
ул.Шидска бр.18, Скопје, MK
(540)

кл. 16 памфлети, брошури, билтени и книги во
врска со теми за здравствена нега
кл. 44 давање медицински информации, имено,
информации за медицински состојби, третмани и
производи за пациентите и за здравствените
работници; медицински консултации, имено,
давање совети на здравствените работници за
медицински состојби и третман
(210) TM 2014/485

(220) 30/04/2014

(442) 31/10/2014
(731) AbbVie Biotechnology Ltd
Clarendon House, 2, Church Street HM 11
Hamilton, BM
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(591) кафена, жолта и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 додаток за исхрана за медцинска употреба
кл. 29 масло од семки од кајсија
(210) TM 2014/484

(220) 30/04/2014

(442) 31/10/2014
(731) AbbVie Biotechnology Ltd

Трговски марки

(591) сите нијанси на сива и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати
кл. 16 памфлети, брошури, билтени и книги во
врска со теми за здравствена нега
кл. 44 давање медицински информации, имено,
информации за медицински состојби, третмани и
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производи за пациентите и за здравствените

со нив, кои не се опфатени со другите класи,

работници;

накит, бижутерија, скапоцени камења, часовници

медицински

консултации,

имено,

давање совети на здравствените работници за
медицински состојби и третман

хронометриски инструменти
(210) TM 2014/488

(210) TM 2014/486

(220) 25/04/2014

(220) 02/05/2014

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за производство, услуги,

(442) 31/10/2014
(731) ЕУРОТЕРМ ДОО Прилеп
ул.Леце Котески бр.50, Индус. зона/Билјана

транспорт и трговија ЏОКО КОМПАНИ увоз-

Прилеп , MK

извоз ДООЕЛ Прилеп
ул.„Пенко Здравкоски" бр.17, Прилеп, MK

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПJЕ

(540)

бул. "Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 1000,
Скопје
(540)

SOLARICO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.

11

апарати

за

осветлување, греење,

производство на пареа, варење (готвење),
ладење, сушење, вентилација, снабдување со
вода и за санитарни намени
(591) плаво-сиво со портокалова

(210) TM 2014/489

(220) 02/05/2014

(551) индивидуална
(510, 511)

(731) СПИРКОВСКИ ФИЛИП

кл. 39 превоз на патници; такси превоз

бул.Партизански Одреди бр.47/1-2, Скопје, MK

(442) 31/10/2014

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
(210) TM 2014/487

(220) 30/04/2014

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за производство, трговија и
услуги МЕГА ИТАЛ ГОЛД ДООЕЛ увоз-извоз
Градиште бр.48, 1000 Скопје, MK
(540)

СКОПJЕ
бул. "Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 1000,
Скопје
(540)

JAMI
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 конзервирано, смрзнато, сушено и варено
овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца,
млеко и млечни производи, масла и масти за
јадење
кл. 30
брашно и производи од жита, леб,
производи од тесто и слатки, сладолед

(591) светло сина, темно сина и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 14 благородни метали и нивните легури и
производите изработени од нив или преслечени
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(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.

кл. 29

СКОПJЕ

преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и

месо, риба, живина и дивеч, месни

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

варено овошје и зеленчук, желе, џемови,
компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла

(540)

и масти за јадење

ВИНОЖИТО
(210) TM 2014/493

(551) индивидуална
(510, 511)

(442) 31/10/2014

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и
варено

овошје

и

(220) 02/05/2014

зеленчук,

желе,

џемови,

компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла
и масти за јадење
(210) TM 2014/491

(220) 02/05/2014

(731) СПИРКОВСКИ ФИЛИП
бул.Партизански Одреди бр.47/1-2, Скопје, MK
(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПJЕ
бул. "Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 1000,
Скопје
(540)

СОНЧЕВ ДАР

(442) 31/10/2014
(731) СПИРКОВСКИ ФИЛИП

(551) индивидуална

бул.Партизански Одреди бр.47/1-2, Скопје, MK

(510, 511)

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПJЕ

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од

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

жита, леб, производи од тесто и слатки; мед,
меласа; квасец, прашок за печење, сол, мирудии

(540)

ДОМАТИНО
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 конзервирано, смрзнато, сушено и варено
овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца,
млеко и млечни производи, масла и масти за
јадење
кл. 30

(210) TM 2014/495

(220) 05/05/2014

(442) 31/10/2014
(731) Михајло Цветанов
бул.Јане Сандански бр.21/3-5, 1000 Скопје, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

сенф; оцет, сосови (како мирудии);

мирудии
(210) TM 2014/492

(220) 02/05/2014
(442) 31/10/2014

(731) СПИРКОВСКИ ФИЛИП
бул.Партизански Одреди бр.47/1-2, Скопје, MK
(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПJЕ
бул. "Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 1000,
Скопје

(591) зелена, розева, кафена, беж, виолетова и

(540)

ЗА ДОБАР ДЕН
(551) индивидуална
(510, 511)

Трговски марки
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(510, 511)
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кл. 29

месо, риба, живина и дивеч, месни

фотографии,

печатени

материјали

,

преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и

канцелариски материјали, книги, културни и

варено овошје и зеленчук, желе, џемови,
компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла

уметнички активности, игри и играчки, производи
за одржување, реновирање и декорација на куќи

и масти за јадење
кл. 30 кафе, чај, како и замена за кафе; ориз,

(ентериер и екстериер), производи за градината,
градинарството,
апарати
за
електрично

тепиока и саго; брашно и производи од жита,
леб, производи од тесто и слатки, сладолед;

домаќинство (мали и големи), мебел (за
затворен и отворен простор), производи за

шеќер, мед, меласа; квасец, прашок за печење,

осветлување, кујнски прибор и садови, лен,

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

текстил и текстилни производи, железарија,
направи-сам производи , алатки , производи за

кл. 35
огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи; а

автомобили и велосипеди, облека, обувки, капи ,
багаж, производи од кожа, храна и пијалок ,

особено услуги во врска со продавници за
пецива, слатки и десерти

хигиенски производи и производи за убавина,
производи за деца, фармацевтски производи,
накит, часовници и рачни часовници, производи

(210) TM 2014/496

за животни, овозможувајќи им на клиентите
полесно да ги видат, изберат и купуваат тие

(220) 05/05/2014

(442) 31/10/2014
(731) ВЕРТИГО ВИСУАЛ ДООЕЛ
ул.Париска бр.10 Б, 1000 Скопје, MK

производи
и
услуги;
презентација
на
производите за продажба на мало; продажба на

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

мало во супермаркетите или хипермаркети на
споменатите добра и услуги

(540)

ШТЕДИ СЕКОЈ ДЕН

(210) TM 2014/497

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање; бизнис менаџмент; бизнис
администрација;
канцелариски
работи;
рекламирање преку пошта (проспекти, печатени

(220) 05/05/2014

(442) 31/10/2014
(731) ВЕРТИГО ВИСУАЛ ДООЕЛ
ул.Париска бр.10 Б, 1000 Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

материјали , примероци) ; претплата за весник;
консултантски услуги; управување со работата и

(540)

управување со комерцијални или индустриски

(551) индивидуална

претпријатија; помош во работењето или
управување со бизнис центри; сметководство;

(510, 511)
кл. 35 рекламирање; бизнис менаџмент; бизнис

агенции за вработување; компјутеризирани
управување со датотеки; организирање саеми за

администрација;
канцелариски
работи;
рекламирање преку пошта (проспекти, печатени

комерцијални или рекламни цели; рекламирање
преку Интеренет; изнајмување на сите средства

материјали , примероци) ; претплата за весник;
консултантски услуги; управување со работата и

за

текстови;

управување со комерцијални или индустриски

изнајмување на рекламен простор ; односи со
јавноста; организацијата и управувањето со

претпријатија; помош во работењето или
управување со бизнис центри; сметководство;

бизнис операции за оддржување на лојалноста
на клиентите; унапредување на продажбата ;

агенции за вработување; компјутеризирани
управување со датотеки; организирање саеми за

спојување на добра и услуги за клиентите од
области на мултимедија, компјутери, аудио-

комерцијални или рекламни цели; рекламирање
преку Интеренет; изнајмување на сите средства

визуелни

за

комуникација;

работи,
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изнајмување на рекламен простор ; односи со

управување со комерцијални или индустриски

јавноста; организацијата и управувањето со

претпријатија;

бизнис операции за оддржување на лојалноста
на клиентите; унапредување на продажбата ;

управување со бизнис центри; сметководство;
агенции за вработување; компјутеризирани

спојување на добра и услуги за клиентите од
области на мултимедија, компјутери, аудио-

управување со датотеки; организирање саеми за
комерцијални или рекламни цели; рекламирање

визуелни
работи,
телефони,
музика
фотографии,
печатени
материјали

и
,

преку Интеренет; изнајмување на сите средства
за
комуникација;
објавување
текстови;

канцелариски материјали, книги, културни и

изнајмување на рекламен простор ; односи со

уметнички активности, игри и играчки, производи
за одржување, реновирање и декорација на куќи

јавноста; организацијата и управувањето со
бизнис операции за оддржување на лојалноста

(ентериер и екстериер), производи за градината,
градинарството,
апарати
за
електрично

на клиентите; унапредување на продажбата ;
спојување на добра и услуги за клиентите од

домаќинство (мали и големи), мебел (за
затворен и отворен простор), производи за

области на мултимедија, компјутери, аудиовизуелни
работи,
телефони,
музика
и

осветлување, кујнски прибор и садови, лен,

фотографии,

текстил и текстилни производи, железарија,
направи-сам производи , алатки , производи за

канцелариски материјали, книги, културни и
уметнички активности, игри и играчки, производи

автомобили и велосипеди, облека, обувки, капи ,
багаж, производи од кожа, храна и пијалок ,

за одржување, реновирање и декорација на куќи
(ентериер и екстериер), производи за градината,

хигиенски производи и производи за убавина,
производи за деца, фармацевтски производи,

градинарството,
апарати
за
домаќинство (мали и големи),

накит, часовници и рачни часовници, производи

затворен и отворен простор), производи за

за животни, овозможувајќи им на клиентите
полесно да ги видат, изберат и купуваат тие

осветлување, кујнски прибор и садови, лен,
текстил и текстилни производи, железарија,

производи
и
услуги;
презентација
на
производите за продажба на мало; продажба на

направи-сам производи , алатки , производи за
автомобили и велосипеди, облека, обувки, капи ,

мало во супермаркетите или хипермаркети на
споменатите добра и услуги

багаж, производи од кожа, храна и пијалок ,
хигиенски производи и производи за убавина,

помош

во

печатени

работењето

или

материјали

,

електрично
мебел (за

производи за деца, фармацевтски производи,
(210) TM 2014/498

(220) 05/05/2014

(442) 31/10/2014
(731) ВЕРТИГО ВИСУАЛ ДООЕЛ
ул.Париска бр.10 Б, 1000 Скопје, MK

накит, часовници и рачни часовници, производи
за животни, овозможувајќи им на клиентите
полесно да ги видат, изберат и купуваат тие
производи
и
услуги;
презентација
на

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

производите за продажба на мало; продажба на
мало во супермаркетите или хипермаркети на

(540)

споменатите добра и услуги

СЕКОЈ ДЕН СВЕЖО, ВКУСНО,
СОЧНО
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање; бизнис менаџмент; бизнис
администрација;
канцелариски
работи;

(210) TM 2014/499

(220) 06/05/2014

(442) 31/10/2014
(300) 86192578 13/02/2014 US
(731) Amgen Inc., (a Delaware corporation)
One Amgen Center Drive, Thousand Oaks,
California 91320-1799, US

рекламирање преку пошта (проспекти, печатени
материјали , примероци) ; претплата за весник;

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

консултантски услуги; управување со работата и

(540)
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DOSEALLY
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 10 уред за испорака на лек
(210) TM 2014/500

(220) 06/05/2014

(442) 31/10/2014
(300) 86192600 13/02/2014 US
(731) Amgen Inc., (a Delaware corporation)
One Amgen Center Drive, Thousand Oaks,
California 91320-1799, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

RELYTOUCH

(591) сите нијанси на кафеава, сите нијанси на
црвена, црна и бела боја
(551) индивидуална

(551) индивидуална
(510, 511)

(510, 511)
кл. 30
бисквити, чоколади, торти, пецива,

кл. 10 уред за испорака на лек

крекери, вафли, тарт (колач)

(210) TM 2014/501

(210) TM 2014/507

(220) 06/05/2014

(442) 31/10/2014
(300) 86192607 13/02/2014 US
(731) Amgen Inc., (a Delaware corporation)
One Amgen Center Drive, Thousand Oaks,

(220) 07/05/2014
(442) 31/10/2014

(731) Петар Ѓошев
ул.Кузман Јосифовски - Питу 10, Велес, MK
(740) МАРИН, ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ

California 91320-1799, US

бул. Партизански одреди, бр.103/26, 1000, Скопје

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(540)

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

SECURETIME

ПЕТАР ЗА ПОЈАДОК И ПАУЗА
(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35
реклами

кл. 10 уред за испорака на лек

кл. 38
радио програми (емитување радио
програми), телевизиски програми (емитување

(210) TM 2014/506

телевизиски програми)

(220) 07/05/2014

рекламирање, радио и телвизиски

(442) 31/10/2014
(731) ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM

кл. 41 радио и телевизиски програми (продукција
на радио и телевизиски програми)забава со

SIRKETI
Organize Sanayi Bolgesi 11. Cad. ESKISEHIR,

помош на радио, звучни записи, организирање
на шоу програми

TR
(740) Друштво за застапување од областа на

(210) TM 2014/508

индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(442) 31/10/2014
(731) ФУДБАЛСКА ФЕДЕРАЦИЈА НА
МАКЕДОНИЈА

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)
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(740) МАРИН, ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Партизански одреди, бр.103/26, 1000, Скопје
(540)

КУКУ ЛЕЛЕ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски,
геодетски,
фотографски,
кинематографски,
оптички, за вагање, за мерење, сигнализација,
контрола (инспекција); спасување на настава;
апарати и инструменти за спроведување,
вклучување,
регулирање

трансформирање, акумулирање,
или
контролирање
на

електрицитетот; апарати за снимање, пренос и
репродукција на звук или слика, магнетски
(591) бела, црвена, портокалова, сина, жолта
(551) индивидуална

носачи

на

податоци,

дискови

за

снимање,

(510, 511)

компактни дискови, ДВД-а и други дигитални
медии за снимање; механизми за апаратите што

кл. 16 хартија, картон и производи од нив што не
се опфатени со другите класи, печатени работи,

се активираат со монети или жетони, регистар
каси, машини за сметање, опрема за обработка

фотографии, материјали за обука и настава,
билети, брошури, весницим етикети, календари,

на податоци, компјутери; апарати за гаснење
пожар

налепници, нотеси, папки, печатени публикации,
печатени материјали, постери

кл. 25 облека, обувки и капи

кл. 25 облека, обувки и капи

кл. 41
образовни услуги; подготвување на
наставата; забава; спортски и културни

кл. 35 рекламирање, водење на работењето,
изнајмување рекламен простор, рекламен

активности

материјал, рекламен простор,
преку радио и телевизија

(210) TM 2014/511

кл. 41
спортска

спортски
опрема,

рекламирање

активности, изнајмување
изнајмување
стадиони,

(220) 09/05/2014
(442) 31/10/2014

(731) ЗООМСЕРИЕ ДОО
ул.Македонија бр.5, 1000 Скопје, MK

конгреси, конференции, лотарии, натпревари

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(организирање
обезбедување

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

спортски
натпревари),
спортска
опрема,
обука,

организирање време на спортски натпревари,
спортски кампови
(210) TM 2014/509

(220) 08/05/2014

(442) 31/10/2014
(731) Робертино Саздов
ул. Франклин Рузвелт бр.6-29, 1000 Скопје, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

(591) бела, портокалова, кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 слатки, колачи, сладолед
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кл. 35

рекламирање; водење на работењето;

управување со работата; продажба на големо и
мало на:слатки, колачи и сладолед
кл. 43 услуги на обезбедување храна и пијалоци
(210) TM 2014/513

(220) 12/05/2014

(442) 31/10/2014
(731) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH
Max-Born-Strasse 4, 22761 Hamburg, DE
(740) Друштво за застапување МСА ИПМилојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

(591) бела, црна, сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун, преработка или сиров; производи
од тутун; замени за тутун кои не се користат во
медицински

или

куративни

цели;

цигари;

цигарилоси; пури; рачни машини за правење на
цигари; туби за цигари; филтри за цигари;
хартија за цигари; кибрит и артикли за пушачи
(210) TM 2014/515

(220) 12/05/2014

(442) 31/10/2014
(731) Фармацевтска хемиска козметичка

(591) бела, црна, сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун, преработен или сиров; производи
од тутун; замени за тутун кои не се користат во

индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000
Скопје, MK
(540)

DIASTOP PROBIO

медицински или куративни цели; цигари;
цигарилоси; пури; рачни машини за правење на

(551) индивидуална

цигари; туби за цигари; филтри за цигари;
хартија за цигари; кибрит и артикли за пушачи

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(210) TM 2014/514

(210) TM 2014/516

(220) 12/05/2014

(220) 12/05/2014

(442) 31/10/2014
(731) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH
Max-Born-Strasse 4, 22761 Hamburg, DE

(442) 31/10/2014
(731) Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје

(740) Друштво за застапување МСА ИПМилојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000
Скопје, MK

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(540)

(540)

ALKOPED PREMIUM
(551) индивидуална
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(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи
(210) TM 2014/519

(220) 13/05/2014
(442) 31/10/2014

(731) JOHNSON & JOHNSON
ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW
BRUNSWICK, NEW JERSEY, 08933, US

(551) индивидуална
(510, 511)

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

кл. 18 кожа, имитација на кожа и производи од
нив што не се опфатени со другите класи,

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

LISTERINE ADVANCED WHITE

торби за патување, кожени крзна, кожни ремени,

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 козметичко средство за испирање на
устата што ги побелува забите
кл. 5 медицинско средство за испирање на
устата со флуорид за побелување
кл. 21 конец за чистење заби, држачи на конец
за чистење заби, патрони за држачи на конез ца
чистење заби
(210) TM 2014/565

животински кожи, куфери и патни торби, торби за
кампери, торби за алпинисти, спортски торби,

(220) 16/05/2014

(442) 31/10/2014
(731) Винарска Визба "Имако Вино'' Дооел
ул. "Ген. Михајло Апостолски'' бр. 34/5 2000
Штип, МК, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

ETHNO

актовки, портмонеа, женски чанти, кожени кутии,
прекривачи за мебел од кожа, крзна
кл. 25 облека, обувки, капи, чевли, чизми, чевли
и чизми од еспарто, спортски обувки, скијачки
чизми, копачки, крампони за копачки, обувки за
фудбал, обувки за гимнастика, сандали, дрвени
чевли, облека од кожа, облека од имитација на
кожа, вратоврски, костуми за капење, гакички за
капење, облека за плажа, баретки, корсети,
палта, јаки, фустани, ракавици, пењоари,
трикотажа, хеланки, долна облека, пуловери,
кошули, марами, шалови, пантолони, костуми,
елеци, маици, џемпери, чорапи
кл. 35

рекламирање, канцелариски работи,

продажба на големо и продажба на мало на:
кожа, имитација на кожа и производи од нив што
не се опфатени со другите класи, животински
кожи, куфери и патни торби, торби за кампери,
торби за алпинисти, спортски торби, торби за
патување, кожени крзна, кожни ремени, актовки,

(551) индивидуална
(510, 511)

портмонеа,

кл. 32 пијалоци од овошје

женски

чанти,

кожени

кутии,

прекривачи за мебел од кожа, крзна, облека,
обувки, капи, чевли, чизми, чевли и чизми од

кл. 33 алкохолни пијалаци
(220) 19/05/2014

еспарто, спортски обувки, скијачки чизми,
копачки, крампони за копачки, обувки за фудбал,

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за производство, трговија и
услуги увоз-извоз СЛАТО-СТ ДООЕЛ

обувки за гимнастика, сандали, дрвени чевли,
облека од кожа, облека од имитација на кожа,

(210) TM 2014/566

Струмица
ул.Ленинова бб Глобал 1 кат, 2400 Струмица,
MK
(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПјЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје

вратоврски, костуми за капење, гакички за
капење, облека за плажа, баретки, корсети,
палта, јаки, фустани, ракавици, пењоари,
трикотажа, хеланки, долна облека, пуловери,
кошули, марами, шалови, пантолони, костуми,
елеци, маици, џемпери, чорапи

(540)

Трговски марки

293 | С т р а н а

Гласник 21/4 октомври 2014, Скопје

белење и други материи за употреба при
(210) TM 2014/567

(220) 15/05/2014

перење;

препарати

за

чистење,

(442) 31/10/2014
(731) CTBAT International Co. Limited

одмастување и нагризување

29th Floor, Oxford House, Taikoo Place, 979
King's Road, Island East, HK

(210) TM 2014/570

полирање,

(220) 20/05/2014

(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ

(442) 31/10/2014
(731) Punch Industries, An unlimited Irish
company

АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Macro II, Unit 4, Plato Business Park,

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

Damastown, Dublin 15, IE
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

HVATAC BOJA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3
импрегнирани третирани синтетички
целулозни неткаени апертурни листови што се
користат
за
перење;
кондиционери
(регенератори) за перење ткаенини, омекнувачи,

(591) црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34
цигари; тутун; тутунски производи;
запалки; кибрити; артикли за пушачи
(210) TM 2014/569

привлекувачи на нечистотија и боја; средства за
белење и други материи за употреба при
перење;

препарати

за

чистење,

полирање,

одмастување и нагризување

(220) 20/05/2014

(442) 31/10/2014
(731) Punch Industries, An unlimited Irish
company
Macro II, Unit 4, Plato Business Park,
Damastown, Dublin 15, IE
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(210) TM 2014/571

(220) 21/05/2014

(442) 31/10/2014
(731) Трговско друштво за промет на големо и
мало, производство и услуги НЕПТУН
МАКЕДОНИЈА ДОО експорт-импорт Скопје
ул.Качанички Пат бр.56 Скопје, Бутел, MK
(740) ТАМАРА КРСТЕВСКА, АДВОКАТ
Бул. Партизански Одреди бр40/1-4, 1000, Скопје
(540)

(540)

COLOUR CATCHER
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3
импрегнирани третирани синтетички
целулозни неткаени апертурни листови што се
користат

за

перење;

кондиционери

(регенератори) за перење ткаенини, омекнувачи,
привлекувачи на нечистотија и боја; средства за
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(591) плава, бела и црна
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Гласник 21/5 октомври 2014, Скопје

(551) индивидуална

(591) црвена, бела

(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 35 рекламирање, водење на работењето,
управување со работата, канцелариски работи

(510, 511)
кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои

кл. 36
осигурување, финансиски работи,
монетарни
работи,
работи
поврзани
со

не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,

недвижени имот

канцелариски
материјал,
лепила
за
канцелариска и куќна употреба; материјали кои

(210) TM 2014/572

(220) 21/05/2014

ги

користат

уметниците,

сликарски

четки,

(442) 31/10/2014
(731) Трговско друштво за промет на големо и

машини за пишување и канцелариски прибор
(освен мебелот); материјали за обука и настава

мало, производство и услуги НЕПТУН
МАКЕДОНИЈА ДОО експорт-импорт Скопје

(освен апарати); пластични материјали за
пакување кои не се опфатени со другите класи;

ул.Качанички Пат бр.56 Скопје, Бутел, MK
(740) ТАМАРА КРСТЕВСКА, АДВОКАТ

печатарски букви, клишиња
кл. 18 кожа и имитација на кожа и производите

Бул. Партизански Одреди бр40/1-4, 1000, Скопје

од нив кои не се опфатени со другите класи,

(540)

кожа од животни, куфери и патни торби, чадори
за дожд и за сонце и стапови за одење, камшици
и сарачки производи
кл. 35
огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
(210) TM 2014/577

(220) 22/05/2014

(442) 31/10/2014
(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(591) плава, бела и портокалова
(551) индивидуална

(also trading as Toyota Motor Corporation)
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP

(510, 511)

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

кл. 35 рекламирање, водење на работењето,
управување со работата, канцелариски работи
кл. 36
осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи поврзани со недвижен

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

имот
(210) TM 2014/573

TOYOTA FLEX
(220) 22/05/2014

(442) 31/10/2014
(731) ОФИС ЕКСПРЕС ДООЕЛ Кочани
ул.Тодосие Паунов бр.36, 2300 Кочани, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 финансиски услуги, финансирање за
купување и лизинг на моторни
осигурување на моторни возила
(210) TM 2014/578

возила,

(220) 23/05/2014

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за производство трговија и
интелектуални услуги СИ-КОН извоз-увоз
ДООЕЛ Велес
ул. Сутјеска 3/3, 1400 Велес, MK
(540)

Трговски марки
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Гласник 21/4 октомври 2014, Скопје

(551) индивидуална
(591) црна, портокалова, бела

(510, 511)
кл. 9 апарат за мерење на концентрацијата на

(551) индивидуална
(510, 511)

испарувањата од горивото, кислород, азот,
оксид, јаглеводород, метан, алкохол и водород

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со:
облека, обувки и тактична опрема за војска,

во воздухот или во гас; апарат за мерење на

полиција и служби за безбедност

концентрацијата на испарувањата од горивото,
кислород, азот оксид, јаглеводород, метан,

(210) TM 2014/587

(220) 27/05/2014

алкохол и водород, како и за контрола на
односот воздух/гориво во издувните гасови од

(442) 31/10/2014
(731) COOPER S.A. PHARMACEUTICALS

машините за внатрешно согорување, котли,
печки (за спалување на отпадоци), гасни

64, Aristovoulou St. 118 53 Athens, GR

турбини, агрегати и горивни ќелии; сензори за

(740) СЛАВИЦА ТРЧКОВА, АДВОКАТ

удар; сензори за притисок; сензори за
температура; сензори за мерење на квалитетот

Ул. Св. Кирил и Методиј бр.16, 1000, Скопје
(540)

ALVOFER

на
надворешниот
воздух,
сензори
оптоварување; сензори за откривање

протекувањето на водород; сензори за уреа;
батерии и прибор, на пример, кутии за батерии,

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

полначи за батерии и адаптери

(210) TM 2014/588

(210) TM 2014/589

(220) 27/05/2014

(442) 31/10/2014
(731) NGK SPARK PLUG CO., LTD., a Japanese
corporation
14-18, Takatsuji-cho, Mizuho-ku, Nagoya City
467-8525, JP
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
(540)
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за
на

(220) 27/05/2014

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за издавачка дејност трговија и
услуги КОЛОР МЕДИА ДОО Скопје
Ленинова 29/3, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

Трговски марки

Гласник 21/5 октомври 2014, Скопје

на приредби), разонода, разонода (упатство за
разонода), разонода по пат на радио, разонода
по
пат
на
телевизија,
конференции
(организирање и водење конференции), забавни
паркови, изложби (организирање изложби) во
културни или воспитни цели, изнајмување видео
ленти, натпревари (организирање натпревари)
/обука или забава/, фотографски услуги, on-line
електронско издавање на книги и периодични
списанија,
издавателство,

компјутерско
персонално
електронски публикации (не

(591) бела, светло и темно виолетова, светло и

можат да се даунлодираат); пружање on-line
публикации; издавање електронски книги и

темно зелена
(551) индивидуална

часописи on-line; пружање публикации со
глобална компјутерска мрежа или интернет што

(510, 511)
кл. 16 хартија, картон и производите од нив што

можат

да

се

пребаруваат;

публикации

и

не се опфатени со другите класи, печатени

дистрибуција на печатени медиуми и снимки;
услуги на аудио и визуелни забави и едукации

работи, книговезнички материјал, канцелариски
материјал, лепила за канцелариска и куќна

(210) TM 2014/590

употреба, машини за пишување и канцелариски
прибор (освен мебел), материјали за пакување

(442) 31/10/2014
(731) Teva Pharmaceuticals Europe B.V.

што не се опфатени во другите класи,
печатарски букви, клишиња, весници, печатени

Computerweg 10, 3542 DR Utrecht, NL

(220) 28/05/2014

изданија, печатарски производи, публикации,

(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ

брошури,
нацрти

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

фотографии,

известувања,

книги,

кл. 35
огласување, водење на работење,
управување со работи, ширење на рекламен
материјал
(трактати,
проспекти,
печатени
материјали, примероци), изложби (организирање
на изложби) во комерцијални и рекламни цели,
изнајмување рекламен простор, јавно мислење
(испитување на јавното мислење), on-line
рекламирање по пат на компјутерска мрежа,
објавување рекламни текстови, обработка на
текстови, организирање дејности и советување
за
организирање
дејности,
организирање
изложби во комерцијални и рекламни цели, online рекламирање по пат на компјутерска мрежа,
односи со јавност, претплата на весници,
промоција
кл. 41 образовни услуги, подготвување настава,
забава, спортски и културни активности,
информации за образовни и забавни настани,
услуги врзани за исполнување на слободното
време, објавување книги, приредби (одржување

Трговски марки

(540)

ACCEMPA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.

5

имуносупресант

кај

пациенти

по

трансплантација на цврст орган и во случај на
акутно отфрлање на трансплантант
(210) TM 2014/591

(220) 28/05/2014

(442) 31/10/2014
(731) Teva Pharmaceuticals Europe B.V.
Computerweg 10, 3542 DR Utrecht, NL
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

APRESYN
(551) индивидуална
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Гласник 21/4 октомври 2014, Скопје

(510, 511)
кл.

5

имуносупресант

кај

пациенти

по

трансплантација на цврст орган и во случај на
акутно отфрлање на трансплантант
(210) TM 2014/592

EMPANEX
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.

5

имуносупресант

кај

пациенти

по

трансплантација на цврст орган и во случај на
акутно отфрлање на трансплантант

(220) 28/05/2014

(442) 31/10/2014
(731) Teva Pharmaceuticals Europe B.V.

(210) TM 2014/595

Computerweg 10, 3542 DR Utrecht, NL
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(220) 28/05/2014

(442) 31/10/2014
(731) LONKING (FUJIAN) MACHINERY CO., LTD
1 LONKING ROAD, LONGYAN ECONOMIC
DEVELOPMENT ZONE, FUJIAN PROVINCE, CN
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(540)

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

AXYMPA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл.

5

имуносупресант

кај

пациенти

по

трансплантација на цврст орган и во случај на
акутно отфрлање на трансплантант
(210) TM 2014/593

(551) индивидуална

(220) 28/05/2014

(442) 31/10/2014
(731) Teva Pharmaceuticals Europe B.V.

(510, 511)
кл. 7 валјаци за патишта; багери, апарати за

Computerweg 10, 3542 DR Utrecht, NL

ракување
за
товарање
и
растоварање;
ладилници (ладење) за мотори и машини;

(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

хидраулични контроли за машини, мотори и
машини; универзални зглобови (кардански
зглобови); лежишта (делови од машини);

(540)

AXIMPA

земјоделски машини; булдожери; дигалки;
кранови (апарати за подигнување); апарати за

(551) индивидуална
(510, 511)
кл.

5

имуносупресант

кај

пациенти

по

трансплантација на цврст орган и во случај на
акутно отфрлање на трансплантант
(210) TM 2014/594

резервоари за проширување (делови од
машини);
вентили (делови од машини);

(220) 28/05/2014

(442) 31/10/2014
(731) Teva Pharmaceuticals Europe B.V.
Computerweg 10, 3542 DR Utrecht, NL
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

дигање; пумпи (делови од машини или мотори);
пумпи за подмачкување; вентили за притисок
(делови од машини); разменувачи на топлина
(делови од
платформи

машини); машини за дупчење;
за
дупчење,
пловечки
или

непловечки; преносници за машини; машини за
ринење земја; роботи (машини)
кл. 12 камиони виљушкари, преноси за копнени
возила; вратила за копнени возила; хидраулични
системи за возила; преносни оски за копнени
возила; менувачи за копнени возила; преноси за
копнени возила; мотори за копнени возила; оски

(540)
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Гласник 21/5 октомври 2014, Скопје

за копнени возила; возила за подигнивање
(подигнувачки возила); мотори за копнени возила
(210) TM 2014/597

(220) 29/05/2014

(442) 31/10/2014
(731) Reckitt & Colman (Overseas) Limited

(591) жолта, црна, бела
(551) индивидуална

Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, UK
(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС

(510, 511)
кл. 39

ул."Орце Николов" 155б, 1000 Скопје
(540)

AIR WICK ESSENTIALS
OILS INFUSION
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3
парфемски препарати за атмосфера;
дифузери од трска, дезодоранси, есенцијални
масла, темјан, мирисни шишарки, мирисни
стикови, мирисни спрејеви; препрати
парфемирање или освежување на воздух

за

(210) TM 2014/600

(220) 29/05/2014

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за производство, трговија на
големо и мало и услуги АТОМЕМ Ахмет
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ул.Петре Георгиев бр. 48/2-20, 1000 Скопје, MK
(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПјЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

кл. 4 свеќи; мирисни или миризливи свеќи
кл. 5
препарати за освежување на воздух;
препарати
за
прочистување
на
воздух;
освежувачи на воздух во соба; дезодоранси, кои
се различни од оние за лична употреба;
препарати за неутрализирање на непријатни
миризби; препарати за неутрализирање на
непријатни миризби за употреба на ќилими,
текстил и за воздух
кл. 11 апарати и инструменти, сите за мирис,
прочистување или освежување на атмосферата;
диспензирачки единици и дифузери за миризби
за соба; делови и составни елементи на сите
наведени производи
(210) TM 2014/599

(220) 28/05/2014

(442) 31/10/2014
(731) ДТТПУ СИТИ ТАКСИ, ЗДИВ-КОМЕРЦ
ДООЕЛ, УВОЗ-ИЗВОЗ КОЧАНИ
Скопска бр.7, Кочани, MK
(740) Зоранчо Илиев
ул. "Крсте Мисирков" бр. 18, 2300 Кочани
(540)

(591) црвена, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1
хемиски производи за индустријата,
антифриз, закиселена вода за полнење на
акумулатори, хемиски додатоци на моторните
горива, хемиски додатоци за прочистување на
бензинот,

раствори

против

пенење

на

акумулатори, материи против тропање на мотори
со внатрешно согорување, разладувачи за
мотори на возила, дестилирана вода, течност за
серво управување, течности за сопирање
кл. 3 средства за белење и други материјали за
перење; препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување; шампони, производи за
постигнување висок сјај (политури); креми за
полирање; средства за одстранување корозија;
течности за чистење шофершајбна
кл. 35
канцелариски работи, рекламирање,
продажба на големо и продажба на мало на:
хемиски производи за индустријата, антифриз,
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закиселена вода за полнење на акумулатори,

шофершајбни, трепкачи за возила, тапацирани

хемиски додатоци на моторните горива, хемиски

предмети

додатоци
раствори

покривки
за
седишта
на
возила,
предупредувачки триаголници при дефект на

за прочистување на бензинот,
против пенење на акумулатори,

за

возила,

браници

за

возила,

материи против тропање на мотори со
внатрешно согорување, разладувачи за мотори

возила
кл. 35

на возила, дестилирана вода, течност за серво
управување, течности за сопирање; средства за

продажба на големо и продажба на мало на:
носачи за скии на возила, бандажи за тркала на

белење

перење;

возила, рикверц аларми за возила, волани

препарати за чистење, полирање, триење и
нагризување;
шампони,
производи
за

(обвивки за волани на возила), штитници од
сонце за автомобили, сигурносни појаси за

постигнување висок сјај (политури); креми за
полирање; средства за одстранување корозија;

возила, сигурносни седишта за деца за возила,
прозорци за возила, предни бришачи на возила,

течности
за
чистење
шофершајбна,
антикорозивни премачкувачи за заштита на

шофершајбни, трепкачи за возила, тапацирани
предмети за возила, браници за возила,

шасиите на возила

покривки

(210) TM 2014/601

(220) 29/05/2014

предупредувачки триаголници при дефект на
возила, апарати за осветлување на возила,

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за производство, трговија на

антикорозивни премачкувачи за заштита на
шасиите на возила, хемиски производи за

големо и мало и услуги АТОМЕМ Ахмет
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

индустријата, антифриз, закиселена вода за
полнење на акумулатори, хемиски додатоци на

ул.Петре Георгиев бр. 48/2-20, 1000 Скопје, MK

моторните

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПјЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје

прочистување на бензинот, раствори против
пенење на акумулатори, материи против

(540)

тропање на мотори со внатрешно согорување,
разладувачи за мотори на возила, дестилирана

и

други

материјали

за

канцелариски работи, рекламирање,

за

горива,

седишта

на

хемиски

возила,

додатоци

за

вода, течност за серво управување, течности за
сопирање, средства за белење и други
материјали за перење, препарати за чистење,
полирање, триење и нагризување, шампони,
производи за постигнување висок сјај (политури),
креми за полирање, средства за одстранување
корозија, течности за чистење шофершајбна
(210) TM 2014/604

(220) 30/05/2014
(442) 31/10/2014

(591) црна, црвена, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12

носачи за скии на возила, бандажи за

тркала на возила, рикверц аларми за возила,
волани (обвивки за волани на возила), штитници

(300) Z-2014-65 20/01/2014 RS
(731) BEOSHOES d.o.o.
Autoput za Zagreb 20, RS
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

од сонце за автомобили, сигурносни појаси за
возила, сигурносни седишта за деца за возила,
прозорци за возила, предни бришачи на возила,
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(731) Друштво за производство, трговија и
услуги ЕКСТРА ПАПАЗ ДООЕЛ увоз-извоз
Башино Село, Велес
ул.Ристо Папазов бр.159, 1406 Башино Село,
MK
(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПјЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

ПАПАЗ
(591) портокалова, жолта, виолетова, розева,

(551) индивидуална

зелена, црвена, светло зелена, црна
(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 30 чај; леден чај; пијалаци што се на основа
на чоколадо; пијалаци што се на основа на какао;

кл. 18 женски ташни; кожни ремени, торби за
плажа; рачни торби; спортски торби; торби

пијалаци што се на основа на кафе; аромо за
пијалаци со исклучок на етерични масла;

кл. 25
обувки; чизми; получизми; ремени
(облека); метални делови за обувки; влечки;

пијалаци што се на основа на чај; пијалаци од
какао со млеко

облека за плажа; дрвени обувки; кломпи;
сандали; гаќички за капење; чевли; спортски

кл. 32

газирана вода; млеко од бадеми;

чевли; чизми за скијање

аперитиви безалкохолни; пиво: безалкохолни
пијалаци; безалкохолни пијалаци од мед;

кл. 26 врвки за чевли; украси за чевли, кои не се
направени од скапоцени метали

средства за правење пијалаци; сок од јаболка
безалкохолен; коктели безалкохолни; пенливи

(210) TM 2014/605

(220) 30/05/2014

пијалаци; овошни екстракти, овошни пијалаци,
овошни сокови; овошни сирупи безалкохолни;

(442) 31/10/2014

лимонади; минерална вода; сода вода; сок од

Glienicker Weg 125, D-12489 Berlin, DE

домати пијалаци; сок од зеленчук пијалаци
кл. 35
рекламирање, канцелариски работи;

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

продажба на големо и продажба на мало на: чај;
леден чај; пијалаци што се на основа на

(540)

чоколадо; пијалаци што се на основа на какао;
пијалаци што се на основа на кафе, ароми за

(731) BERLIN-CHEMIE AG

ANAFTIN

пијалаци,

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 производи за орална хигиена
кл. 5
фармацевтски производи;

орални

афтозни рани во устата и растење заби;
производи за орална хигиена и диететски
супстанции прилагодени за медицинска употреба
кл. 10 медицински уреди; орален гел, орален
спреј, средство за плакнење уста и четка со гел
за заби што растат
(220) 02/06/2014
(442) 31/10/2014
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исклучок

на

етерични

масла;

пијалаци што се на основа на чај; пијалаци од
какао со млеко; газирана вода; млеко од бадеми;

апликации за третман на чирови на устата,

(210) TM 2014/606

со

аперативи безалкохолни; пиво; безалкопхолни
пијалаци; безалкохолни пијалаци со мед;
средства за правење пијалаци; сок од јаболка
безалкохолен; коктели безалкохолни: пенливи
пијалаци; овошни екстракти, овошни пијалаци,
овошни сокосви; овошни сирупи безалкохолни;
лимонади; минерална вода; сода вода; сок од
домати пијалаци; сок од зеленчук пијалаци
(210) TM 2014/607

(220) 02/06/2014
(442) 31/10/2014
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(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska

(540)

industrija Vrsac
Beogradski put bb, 26300 Vrsac, RS
(740) Друштво за застапување МСА ИПМилојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

CENOMAR
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи;

(551) индивидуална
(510, 511)

хигиенски производи за медицинска употреба;
диететски
супстанции
прилагодени
за

кл. 25 облека, обувки, капи, костуми, панталони,
елеци, сакоа

медицинска
фластери,

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со

употреба; храна
материјали
за

за бебиња;
преврзување;

материјал за пломбирање заби, забарски смоли;
дезинфекциони
средства;
препарати
за

облека, обувки, капи, костуми, панталони, елеци,
сакоа

уништување штетници; фунгициди, хербициди

(210) TM 2014/627

(210) TM 2014/608

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за трговија и услуги КИППЕР

(220) 02/06/2014

(220) 03/06/2014

(442) 31/10/2014
(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska

МАРКЕТ ДООЕЛ

industrija Vrsac
Beogradski put bb, 26300 Vrsac, RS

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

ул.Браќа Миладинови бр.178, Тетово, MK
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(740) Друштво за застапување МСА ИПМилојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

ELFONIS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи;
хигиенски производи за медицинска употреба;
диететски

супстанции

прилагодени

медицинска
фластери,

употреба; храна
материјали
за

за

за бебиња;
преврзување;

материјал за пломбирање заби, забарски смоли;
дезинфекциони
средства;
препарати
за
уништување штетници; фунгициди, хербициди

(591) бела, црвена, црна, зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата, канцелариски услуги;

(210) TM 2014/610

(220) 03/06/2014
(442) 31/10/2014

(731) СИЊОРИ ДОО Скопје
ул.Емил Зола бр.10-1, 1000 Скопје, MK
(740) МАРИН, ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Партизански одреди, бр.103/26, 1000, Скопје
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увоз-извоз и услуги при продажба на големо и
мало со широк спектар на производи достапни
во маркети, групирање во корист на други, на
различни производи (со исклучок на транспорт),
овозможувајќи им на клиентите полесно да ги
видат и купат овие производи
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(210) TM 2014/628

(220) 03/06/2014

(210) TM 2014/629

(220) 04/06/2014

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за производство, трговија,

(731) Deva Holding A.S.

услуги, увоз-извоз СУПЕР ХИТ ДОО Радовиш
ул.Индустриска бб, 2420 Радовиш, MK

Halkali Merkez Mah. Baskin Ekspres Cad. No. 1
34303, Kucukcekmece-Istanbul, TR

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

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

(540)

Скопје
(540)

(442) 31/10/2014

LETRASAN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати
(210) TM 2014/630

(220) 04/06/2014
(442) 31/10/2014

(731) Deva Holding A.S.
Halkali Merkez Mah. Baskin Ekspres Cad. No. 1
34303, Kucukcekmece-Istanbul, TR
(551) индивидуална
(510, 511)

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

кл. 24 текстил и текстилни производи кои не се
опфатени со другите класи, покривки за кревети
и маси
кл. 25 облека и капи
кл. 35

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

PANTENOL
(551) индивидуална

огласување, водење на работење,

управување со работи, канцелариски работи,
услуги при продажба на големо и мало и увоз и
извоз со облека и капи, текстил и текстилни
производи кои не се опфатени со другите класи,
покривки за кревети и маси
кл. 40 обработка на материјали, доработка на
текстил, составување материјали (составување
материјали по нарачка) за трети лица, набирање
платно, сечење платно, бојадисување платно,

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати
(210) TM 2014/631

(442) 31/10/2014
(731) Deva Holding A.S.
Halkali Merkez Mah. Baskin Ekspres Cad. No. 1
34303, Kucukcekmece-Istanbul, TR
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

порабување платно, шиење платно и обработка
на платно, информации (информации за

(540)

обработка на материјали), обработка на платно

(551) индивидуална
(510, 511)

против гужвање, составување материјали по
нарачка за трети лица, шиење, бојадисување
(бојадисување
(бојадисување

платно),
текстил),

бојадисување
порабување

(порабување платно), везење, избелување
текстил, ватирање, кројачки услуги, печатење
свила, обработка на текстил, текстил (доработка
на текстил)

Трговски марки

(220) 04/06/2014

CEZOL

кл. 5 фармацевтски препарати
(210) TM 2014/632

(220) 04/06/2014
(442) 31/10/2014

(731) Deva Holding A.S.
Halkali Merkez Mah. Baskin Ekspres Cad. No. 1
34303, Kucukcekmece-Istanbul, TR
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(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

ранци, торбички, чадори за дожд, чадори за

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

сонце и стапови за одење, камшици, узди и

(540)

сарачки производи; организација и реализација
на промотивни настани и шема за лојалност на

IMATIS

клиентите

(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2014/642

кл. 5 фармацевтски препарати
(210) TM 2014/639

(220) 09/06/2014

(442) 31/10/2014
(731) United Breweries Limited

(220) 05/06/2014

UB TOWERS, LEVEL 4, UB CITY, #24, Vittal
Mallya Road, Bangalore - 560 001, IN

(442) 31/10/2014
(731) CBM Creative Brands Marken GmbH

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

Kalandergasse 4, Zurich, CH
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(540)

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

(551) индивидуална
(510, 511)

KINGFISHER

кл. 32

FASHION ID

пиво, минерална и сода вода и други

безалкохолни напитоци, напитоци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 18 кожа и имитација на кожа и производи од
нив кои не се опфатени со други класи; кожа од
животни, животинска кожа третирана за човечка
употреба, сандаци и патни торби, куфери, торби,
чанти, портмонеа, паричници, футроли за
клучеви, ранци, торбички; чадори за дожд,
чадори за сонце и стапови за одење; камшици,
узди и сарачки производи
кл. 25 облека, обувки и капи

производство на напитоци
(210) TM 2014/643

(220) 09/06/2014

(442) 31/10/2014
(731) BASF Agro B.V. Arnhem (NL),
Zweigniederlassung Zurich
Im Tiergarten 7, Zurich, CH
(740) Адвокатско Друштво ЈОАНИДИС
ул."Орце Николов" 155б, 1000 Скопје

кл. 35 огласување; бизнис менаџмент; бизнис
администрација;
канцелариски
работи;

(540)

малопродажни услуги, исто така преку вебстрани и телешопинг, во врска со облека, обувки,

(551) индивидуална
(510, 511)

капи, средства за белеење и други сустанции

кл. 5

што се користат за перење, чистење, полирање,
стружење и абразивни средства, сапуни,

инсектициди, фунгициди, хербициди, пестициди

парфимерија, есенцијални масла, козметика,
лосиони за коса, пасти за заби, очила за сонце,

(210) TM 2014/645

CARAMBA

препарати за уништување бактерии,

(220) 09/06/2014

скапоцени метали и нивните легури и производи
од скапоцени метали или обложени со нив,

(442) 31/10/2014
(731) ИНТЕР-КАФЕ ДОО експорт-импорт
Гостивар

накит,

ул.18 Ноември бр.37 б, 1230 Гостивар, MK

скапоцени

камења,

хорологиски

и

хронометриски инструменти, кожа и имитација на
кожа и производи од нив, кожа од животни,

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПјЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје

животинска кожа третирана за човечка употреба,
сандаци и патни торби, куфери, торби, чанти,

(540)

портмонеа, паричници, футроли за клучеви,
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C-HR
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 автомобили и нивни структурни делови
(210) TM 2014/649

(220) 10/06/2014
(442) 31/10/2014

(591) темнокафена, светлокафена, окер, бела

(731) Apple Inc.

(551) индивидуална
(510, 511)

1 Infinite Loop, 95014-2084 Cupertino, US

кл. 30 кафе, кафе (замена за кафе), пијалоци од
кафе со млеко, ароми на кафе, пијалоци што се

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

на основа на чоколадо
кл. 35
рекламирање, канцелариски работи,
продажба на големо и продажба на мало на
кафе, кафе (замена за кафе), пијалоци од кафе
со млеко, ароми на кафе, пијалоци што се на
основ на чоколадо
(210) TM 2014/646

(220) 09/06/2014

(442) 31/10/2014
(731) Rum Creation & Products, Inc.
Commerce House, Wickhams Cay 1, Road Town,
Tortola, Virgin Islands (British), VG 1110, VG
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

ZACAPA CENTENARIO

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

GRAND CENTRAL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9
компјутерски софтвер;
компјутерски оперативен систем
(210) TM 2014/651

софтвер

за

(220) 10/06/2014

(442) 31/10/2014
(731) SANDALYECI DAYANIKLI TUKETIM
MALLARI MOBILYA SANAYI VE TICARET
ANONIM SIRKETI
Yesillik Caddesi No: 447-457, Karabaglar - Izmir,
TR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 рум, рум алкохоли; рум ликери; рум
коктели; алкохолни пијалоци кои содржат рум
(210) TM 2014/648

(220) 10/06/2014

(442) 31/10/2014
(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(also trading as TOYOTA MOTOR
CORPORATION)

(591) бела, црвена
(551) индивидуална

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

(510, 511)

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

кл. 20 мебел, изложбени штандови и табли,
шкафови за регистри, медицински плакари,
клупи за пишување и цртање, колички за
послужување чај, столици за работна маса,

(540)
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шанкови кои не се од метал, работни клупи (кои

не се од метал; опрема за мебел (што не е од

не се од метал), помошни клупи кои не се од

метал), делови за мебел, имено ногарки, делови

метал,
плакари,
неметални
поштенски
сандачиња, фиксирани раздавачи на крпи (кои

за расклопување (листови) на маси, потпирачи
за раце; уметнички дела од оваа класа, од дрво,

не се од метал), закачалки за палта, стоечки
закачалки за палта; душеци, душеци со пружина,

восок, гипс или од пластика; скулптури од коска,
слонова коска, гипс, восок или дрво, бисти од

перници,
воздушни
душеци
и
перници,
хидростатички (водени) кревети, што не се за

коска, слонова коска, гипс, пластика, восок или
дрво; кукли, мобилни телефони (декорација),

медицински цели; сламени душеци и вреќи за

ѕидни плочки направени од пластика и дрво

спиење за кампување; огледала; кошници за
пчели, рамки за пчеларник, делови од дрво за

(мебел), препарирани животни; корпи што не се
од метал, корпи за пекарски леб, корпи кошници,

пчеларник; оградени простори за бебиња, високи
столчиња за бебиња, лулки, дубачиња за деца;

кошници од трска, кошници за риболов, куќички
за кучиња, кутии за гнездење, перници, кревети

гумени пластични знаци, реклами од дрво или
пластика, дисплеј табли, рамки за слики, држачи

за домашни миленици; (скали) подвижни скали
што не се од метал, од дрво или од пластика;

на рамки за слики, лајсни (лајсни) за рамки за

подвижни скали за качување што не се од метал,

слики, идентификациони плочки кои не се од
метал; плочки со имиња кои не се од метал;

за патници; држачи за завеси кои не се од
текстилни материјали; куки за завеси, корнизи за

регистарски таблички кои не се од метал;
таблички со броеви кои не се од метал; дрвени

завеси, прстени за завеси, шипки за завеси,
валјаци за завеси, врвки за завеси, бамбусови

буриња, дрвени бочви, дрвени буренциња,
контејнери за индустриски и комерцијални

завеси, внатрешни ролетни за прозорци
(засенувачи), внатрешни решеткасти ролетни,

течности кои не се од метал, дрвени кутии,

украсни

садови кои не се од метал (складирање,
транспорт), сандаци кои не се од метал, палети

монтажни држачи за автомобилски гуми
кл. 35 услути на рекламни агенции, услуги на

за транспорт што не се од метал, контејнери за
пакување на пластика, пластични буриња,

маркетинг и пропагандни агенции, вклучувајќи
комерцијални или рекламни изложби и услуги за

пластични
бочви,
пластични
буренциња,
резервоари, ниту едни од метал, ниту ѕидарски;

организација на саеми; обезбедување на
канцелариски функции; бизнис менаџмент;

кутии од дрво или од пластика, не-метални

бизнис администрација; агенции за увоз и извоз;

вентили за контејнери, чешми за буриња (што не
се од метал); рачки за ножеви што не се од

бизнис истражувања, проценки, експертски
мислења за бизнис; лицитаторство; спојување,

метал; рачки за метли што не се од метал; рачки
за прозори што не се од метал; рачки за врати

за доброто на другите, на мебел, огледала,
рамки за слики; стоки од дрво, плута, рогозина,

што не се од метал, ногарки што не се од метал;
рачки за алатки што не се од метал, брави што

трска, прачки, рог, коска, слонова коска, рибина
коска, школка, килибар, седеф, морска пена и

не се од метал; затворачи на шишиња што не се

замени

од метал; капачиња за шишиња што не се од
метал; тапи за шишиња, плутаени тапи, опрема

пластика, овозможувајќи им на клиентите
полесно да ги видат или купат овие стоки; сите

за прозорци што не е од метал; опрема за врати
што не е од метал; брави, не-метални и не-

од горенаведените услуги може да бидат
обезбедени од страна на продавници на мало,

електрични; полици, кваки, што не се од метал;
шини за фиоки што не се од метал; тркалца за

продавници на големо, преку пошта по нарачки
од каталози или со помош на електронските

мебел што не се од метал; завртки што не се од

медиуми, на пример, преку веб-сајтови или

метал; шрафови што не се од метал; спојници
што не се од метал; цевки или држачи за кабли

телевизиски програми за продажба

што не се од метал, приклучоци (спојници) што

(210) TM 2014/652
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декорација,

овие

не-метални

материјали,
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(442) 31/10/2014
(731) ТЕМПЛ СИТИ КАФЕ ДООЕЛ Скопје

кл. 5

фармацевтски препарати за човечка

употреба

ул.Пиринска бр.28-1/1-2, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(210) TM 2014/656

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(220) 12/06/2014
(442) 31/10/2014

(731) NOVARTIS AG
4002 BASEL, CH
(740) Друштво за застапување МСА ИПМилојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски работи
кл. 41
забава; известување за забави,
планирање забави, ноќни клубови; спортски и

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5

фармацевтски препарати за човечка

културни активности, органзирање натпревари
кл. 43 ускуги на обезбедување храна и пијалoци;

употреба

привремено сместување; кафетерии; ресторани;

(210) TM 2014/657

снек-барови;
сместување

изнајмување

за

времено

(220) 12/06/2014
(442) 31/10/2014

(731) NOVARTIS AG
4002 BASEL, CH

(210) TM 2014/655

(220) 12/06/2014

(740) Друштво за застапување МСА ИП-

(442) 31/10/2014
(731) NOVARTIS AG

Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

4002 BASEL, CH

(540)

(740) Друштво за застапување МСА ИПМилојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5
фармацевтски препарати за човечка
(551) индивидуална
(510, 511)

Трговски марки
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(210) TM 2014/659

(220) 13/06/2014

(442) 31/10/2014
(731) GENERAL MOTORS LLC, a limited liability
company organized and existing under the laws
of the State of Delaware
300 Renaissance Center, City of Detroit, State of
Michigan 48265-3000, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
(540)

(591) зелена, сива и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

ZORA
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 36 финансиски работи, монетарни работи

кл. 12 моторни возила и делови за истите

(210) TM 2014/663

(210) TM 2014/661

(220) 16/06/2014

(442) 31/10/2014
(731) Стопанска банка а.д. Битола

(442) 31/10/2014
(731) Стопанска банка а.д. Битола

ул.Добривое Радосављевиќ бр.21, Битола,
MK

ул.Добривое Радосављевиќ бр.21, Битола,
MK

(220) 16/06/2014

(540)

(540)

(591) зелена, сива и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 финансиски работи, монетарни работи
(591) зелена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2014/664

(220) 16/06/2014

кл. 36 финансиски работи, монетарни работи

(442) 31/10/2014
(731) Стопанска банка а.д. Битола

(210) TM 2014/662

ул.Добривое Радосављевиќ бр.21, Битола,
MK

(220) 16/06/2014

(442) 31/10/2014
(731) Стопанска банка а.д. Битола

(540)

ул.Добривое Радосављевиќ бр.21, Битола,
MK
(540)
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(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(591) зелена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 финансиски работи, монетарни работи
(210) TM 2014/666

(220) 16/06/2014

(442) 31/10/2014
(731) Agilent Technologies, Inc. (a Delaware

(551) индивидуална

Corporation)
5301 Stevens Creek Boulevard, Santa Clara, CA

(510, 511)
кл. 1 хемиски реагенси за употреба во науката,

95051, US

истражувањето или медицинското истражување;
хемикалии и хемиски препарати за употреба во

(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

индустријата,
истражувањето
и
науката;
хемикалии за научни цели што се користат во
спектроскопија,

(540)

масена

спектрометрија,

хроматографија, и електрофореза и примерок на
препаратот
за
спектроскопија,
масена

AGILENT
(551) индивидуална
(510, 511)

спектрометрија,
електрофореза

кл. 1 хемиски реагенси за употреба во науката,
истражувањето или медицинското истражување;

(210) TM 2014/668

хроматографија

(220) 16/06/2014

индустријата,
истражувањето
и
науката;
хемикалии за научни цели што се користат во

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за комуникациски услуги ВИП
ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје

спектроскопија,
масена
спектрометрија,
хроматографија, и електрофореза и примерок на

ул.Филип Втори Македонски бр.3, ДЦ
Соравиа, 8 кат, 1000 Скопје, MK

препаратот
за
спектрометрија,

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

хемикалии и хемиски препарати за употреба во

спектроскопија,
хроматографија

масена
и

(540)

електрофореза
(210) TM 2014/667

и

(220) 16/06/2014

(442) 31/10/2014
(731) Agilent Technologies, Inc. (a Delaware
Corporation)
5301 Stevens Creek Boulevard, Santa Clara, CA
95051, US

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35
дејности (помош во водењето на
дејностите),
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информации
картотеки

за

дејноста,

(водење

информатички

интернет

протокол

(ИП)

на

комуникациски

информатичките

услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа

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

(ВПН)
и
услуги
на
приватна
линија;
обезбедување услуги на телекомуникациски

рекламен простор, изнајмување
апарати, изнајмување рекламен

уреднички
материјал,

мрежни премини и услуги на поврзување со
протокол на пренос на рамка заради пренос на

изработка на такси, изводи од сметка (изработка
на изводи од сметка), јавно мислење

податоци; услуги на пренос на пакет од
електронски податоци; услуги на комутација на

(испитување на јавното мислење), објавување

гласот,

рекламни текстови, огласување /рекламирање/,
организирање
дејности
(советување
за

овозможување телекомуникациско поврзување
на интернет и на други компјутеризирани

организирање
/огласување/,

плакатирање
соопштенија,

комуникации, податоци и безжична мрежа;
обезбедување мултикориснички пристап на

промоција
/продажба
за
трето
лице/,
пропагандни дејности, проучување на пазарот

безжична комуникациска мрежа; обезбедување
факс
услуги;
обезбедување
услуги
на

/маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање

складирање на електронски податоци за трети

по пат на радио, рекламирање по пат на
телевизија, рекламни огласи (ширење на

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

рекламни огласи), статистичко информирање,
телефонско одговарање (служби за телефонско

независни телекомуникациски и компјутерски
мрежи заради поделба на интернет сообраќајот;

одговарање/за отсутни претплатници/, ширење
рекламен
материјал
/трактати,
проспекти,

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

печатени примероци/

и услуги на насочување на повиците; услуги на

кл. 38
услуги на телекомуникација и
информативна технологија, имено, пренос на

центрите за пораки во вид на телефонски
говорни пораки; услуги на видео и аудио

глас, податоци, слика, аудио, видео и
информации по пат на телефон, телевизија и

конференции и конференции на телефонски
податоци; безжични телекомуникациски услуги,

глобална комуникациска мрежа; услуги на лична
комуникација; услуги на пејџери; лизинг

имено, безжичен пренос на звук и податоци;
телекомуникациски услуги, имено обезбедување

телекомуникациски

и

глас по пат на интернет протокол; обезбедување

системи; услуги на електронска пошта; услуги на
телевизиски пренос; обезбедување вести и

мрежен пристап со цел на размена на интернет
сообраќајот помеѓу преносници на интернет

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

сообраќајот; услуги на електронски пораки
кл. 42 услуги на хостирање на web страници,

информацми од именик по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;

услуги на дизајнирање на web страници, работа
на
електронски
информациски
мрежи;

обезбедување

интерактивен

консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа

пристап на глобална комуникациска мрежа;
пренос и емитирање на сите видови аудио и

на информативни технологии, компјутерско
програмирање, телекомуникација, комуникациски

видео програми по пат на телефон, телевизија и
глобална
комуникациска
мрежа,
главни

мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на
менаџмент на центри на податоци и глобални

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

комуникациски мрежи; обезбедување услуги на
центри на податоци; хостирање (хостинг),

во

аудио

складирање и одржување на web сајтови, web

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

центри, електронска пошта, електронски групи,
лист сервери како и на дигитална содржина и

дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН),

податоци на трети лица; услуги на провајдери на

рамките
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на

на дејностите),
преписи
на

опреми,

напојувања

мултикориснички

на

мрежата;

видео

и

податоци,

видео

и

мултимедиа;
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апликативни услуги (АСП), имено, хостирање

телефонско одговарање (служби за телефонско

компјутерски софтверски апликации за трети

одговарање/за отсутни претплатници/, ширење

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

рекламен
материјал
печатени примероци/

компјутеризирани комуникации и мрежи
податоци; обезбедување
информации

на
во

кл. 38
услуги на телекомуникација и
информативна технологија, имено, пренос на

областа на мрежни услуги на компјутеризирани
комуникации и услуги на центри на податоци

глас, податоци, слика, аудио, видео и
информации по пат на телефон, телевизија и

/трактати,

проспекти,

глобална комуникациска мрежа; услуги на лична
(210) TM 2014/669

(220) 16/06/2014

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за комуникациски услуги ВИП
ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје

комуникација; услуги на пејџери; лизинг
телекомуникациски
опреми,
напојувања
и
системи; услуги на електронска пошта; услуги на
телевизиски пренос; обезбедување вести и

ул.Филип Втори Македонски бр.3, ДЦ
Соравиа, 8 кат, 1000 Скопје, MK

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

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

информацми од именик по пат на телефон,

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

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

(551) индивидуална

или сериски врски кои ствараат главен премин
во рамките на мрежата; видео и аудио

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

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

дејностите),

дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН),
интернет протокол (ИП) на комуникациски

демонстрација

на

производи,

информации
за
дејноста,
информатички
картотеки
(водење
на
информатичките

услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа

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

(ВПН)
и
услуги
на
приватна
линија;
обезбедување услуги на телекомуникациски

рекламен простор, изнајмување
апарати, изнајмување рекламен

уреднички
материјал,

мрежни премини и услуги на поврзување со
протокол на пренос на рамка заради пренос на

изработка на такси, изводи од сметка (изработка

податоци; услуги на пренос на пакет од
електронски податоци; услуги на комутација на

на изводи од сметка), јавно мислење
(испитување на јавното мислење), објавување

гласот,

податоци,

видео

и

мултимедиа;

рекламни текстови, огласување /рекламирање/,
организирање
дејности
(советување
за

овозможување телекомуникациско поврзување
на интернет и на други компјутеризирани

организирање
/огласување/,

комуникации, податоци и безжична мрежа;
обезбедување мултикориснички пристап на

промоција

на дејностите),
преписи
на

/продажба

за

плакатирање
соопштенија,
трето

лице/,

пропагандни дејности, проучување на пазарот
/маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање

безжична комуникациска мрежа; обезбедување
факс
услуги;
обезбедување
услуги
на
складирање на електронски податоци за трети

по пат на радио, рекламирање по пат на
телевизија, рекламни огласи (ширење на

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

рекламни огласи), статистичко информирање,

независни телекомуникациски и компјутерски
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мрежи заради поделба на интернет сообраќајот;
услуги на говорна пошта; телекомуникациски
услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги
и услуги на насочување на повиците; услуги на
центрите за пораки во вид на телефонски
говорни пораки; услуги на видео и аудио
конференции и конференции на телефонски
податоци; безжични телекомуникациски услуги,
имено, безжичен пренос на звук и податоци;
телекомуникациски услуги, имено обезбедување
глас по пат на интернет протокол; обезбедување
мрежен пристап со цел на размена на интернет
сообраќајот помеѓу преносници на интернет
сообраќајот; услуги на електронски пораки
кл. 42 услуги на хостирање на web страници,
услуги на дизајнирање на web страници, работа
на
електронски
информациски
мрежи;
консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа
на информативни технологии, компјутерско
програмирање, телекомуникација, комуникациски
мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на
менаџмент на центри на податоци и глобални
комуникациски мрежи; обезбедување услуги на
центри на податоци; хостирање (хостинг),
складирање и одржување на web сајтови, web
центри, електронска пошта, електронски групи,
лист сервери како и на дигитална содржина и
податоци на трети лица; услуги на провајдери на
апликативни услуги (АСП), имено, хостирање
компјутерски софтверски апликации за трети
лица; услуги на автентификација во областа на
телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на
компјутеризирани комуникации и мрежи
податоци; обезбедување
информации

на
во

областа на мрежни услуги на компјутеризирани
комуникации и услуги на центри на податоци
(210) TM 2014/670

(220) 16/06/2014

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за комуникациски услуги ВИП
ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје
ул.Филип Втори Македонски бр.3, ДЦ
Соравиа, 8 кат, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35
дејности (помош во водењето на
дејностите),
информации
картотеки

демонстрација на производи,
за
дејноста,
информатички
(водење

на

информатичките

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

уреднички
материјал,

изработка на такси, изводи од сметка (изработка
на изводи од сметка), јавно мислење
(испитување на јавното мислење), објавување
рекламни текстови, огласување /рекламирање/,
организирање
дејности
(советување
за
организирање
/огласување/,

на дејностите),
преписи
на

плакатирање
соопштенија,

промоција
/продажба
за
трето
лице/,
пропагандни дејности, проучување на пазарот
/маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање
по пат на радио, рекламирање по пат на
телевизија, рекламни огласи (ширење на
рекламни огласи), статистичко информирање,
телефонско одговарање (служби за телефонско
одговарање/за отсутни претплатници/, ширење
рекламен
материјал
/трактати,
проспекти,
печатени примероци/
кл. 38
услуги на телекомуникација и
информативна технологија, имено, пренос на
глас, податоци, слика, аудио, видео и
информации по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа; услуги на лична
комуникација; услуги на пејџери; лизинг
телекомуникациски

опреми,

напојувања

и

системи; услуги на електронска пошта; услуги на
телевизиски пренос; обезбедување вести и
информации по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа; обезбедување
информацми од именик по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
обезбедување мултикориснички интерактивен
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пристап на глобална комуникациска мрежа;

на

пренос и емитирање на сите видови аудио и

програмирање, телекомуникација, комуникациски

видео програми по пат на телефон, телевизија и
глобална
комуникациска
мрежа,
главни

мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на
менаџмент на центри на податоци и глобални

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

комуникациски мрежи; обезбедување услуги на
центри на податоци; хостирање (хостинг),

во рамките на мрежата; видео и аудио
телеконференции по пат на интернет, услуги на

складирање и одржување на web сајтови, web
центри, електронска пошта, електронски групи,

асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на

лист сервери како и на дигитална содржина и

дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН),
интернет протокол (ИП) на комуникациски

податоци на трети лица; услуги на провајдери на
апликативни услуги (АСП), имено, хостирање

услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа
(ВПН)
и
услуги
на
приватна
линија;

компјутерски софтверски апликации за трети
лица; услуги на автентификација во областа на

обезбедување услуги на телекомуникациски
мрежни премини и услуги на поврзување со

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на
компјутеризирани комуникации и мрежи на

протокол на пренос на рамка заради пренос на

податоци;

податоци; услуги на пренос на пакет од
електронски податоци; услуги на комутација на

областа на мрежни услуги на компјутеризирани
комуникации и услуги на центри на податоци

гласот,
податоци,
видео
и мултимедиа;
овозможување телекомуникациско поврзување

(210) TM 2014/671

на интернет и на други компјутеризирани
комуникации, податоци и безжична мрежа;

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за комуникациски услуги ВИП

обезбедување

ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје

мултикориснички

пристап

на

информативни

технологии,

обезбедување

компјутерско

информации

во

(220) 16/06/2014

безжична комуникациска мрежа; обезбедување
факс
услуги;
обезбедување
услуги
на

ул.Филип Втори Македонски бр.3, ДЦ
Соравиа, 8 кат, 1000 Скопје, MK

складирање на електронски податоци за трети
лица; телекомуникациски услуги, особено,

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

обезбедување мрежен премин за поврзување
независни телекомуникациски и компјутерски

(540)

мрежи заради поделба на интернет сообраќајот;
услуги на говорна пошта; телекомуникациски
услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги
и услуги на насочување на повиците; услуги на
центрите за пораки во вид на телефонски
говорни пораки; услуги на видео и аудио
конференции и конференции на телефонски
податоци; безжични телекомуникациски услуги,
имено, безжичен пренос на звук и податоци;
телекомуникациски услуги, имено обезбедување
глас по пат на интернет протокол; обезбедување
мрежен пристап со цел на размена на интернет
сообраќајот помеѓу преносници на интернет
сообраќајот; услуги на електронски пораки
кл. 42

услуги на хостирање на web страници,

услуги на дизајнирање на web страници, работа
на
електронски
информациски
мрежи;
консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа

Трговски марки

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35
дејности (помош во водењето на
дејностите),
демонстрација на производи,
информации
за
дејноста,
информатички
картотеки
(водење
на
информатичките
картотеки), изложби (организирање изложби) во
комерцијални или рекламни цели, изнајмување
рекламен

простор,

изнајмување

уреднички

апарати, изнајмување рекламен материјал,
изработка на такси, изводи од сметка (изработка
на изводи од сметка), јавно мислење
(испитување на јавното мислење), објавување
рекламни текстови, огласување /рекламирање/,
организирање
дејности
(советување
за
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организирање

на

/огласување/,

дејностите),

преписи

на

плакатирање

комуникации,

соопштенија,

обезбедување

податоци

и

безжична

мултикориснички

мрежа;

пристап

на

промоција
/продажба
за
трето
лице/,
пропагандни дејности, проучување на пазарот

безжична комуникациска мрежа; обезбедување
факс
услуги;
обезбедување
услуги
на

/маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање
по пат на радио, рекламирање по пат на

складирање на електронски податоци за трети
лица; телекомуникациски услуги, особено,

телевизија, рекламни огласи (ширење на
рекламни огласи), статистичко информирање,

обезбедување мрежен премин за поврзување
независни телекомуникациски и компјутерски

телефонско одговарање (служби за телефонско

мрежи заради поделба на интернет сообраќајот;

одговарање/за отсутни претплатници/, ширење
рекламен
материјал
/трактати,
проспекти,

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

печатени примероци/
кл. 38
услуги на

и

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

информативна технологија, имено, пренос на
глас, податоци, слика, аудио, видео и

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

информации по пат на телефон, телевизија и

податоци; безжични телекомуникациски услуги,

глобална комуникациска мрежа; услуги на лична
комуникација; услуги на пејџери; лизинг

имено, безжичен пренос на звук и податоци;
телекомуникациски услуги, имено обезбедување

телекомуникациски
опреми,
напојувања
и
системи; услуги на електронска пошта; услуги на

глас по пат на интернет протокол; обезбедување
мрежен пристап со цел на размена на интернет

телевизиски пренос; обезбедување вести и
информации по пат на телефон, телевизија и

сообраќајот помеѓу преносници на интернет
сообраќајот; услуги на електронски пораки

глобална комуникациска мрежа; обезбедување

кл. 42

информацми од именик по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;

услуги на дизајнирање на web страници, работа
на
електронски
информациски
мрежи;

обезбедување мултикориснички интерактивен
пристап на глобална комуникациска мрежа;

консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа
на информативни технологии, компјутерско

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

програмирање, телекомуникација, комуникациски
мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на

глобална

главни

менаџмент на центри на податоци и глобални

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

комуникациски мрежи; обезбедување услуги на
центри на податоци; хостирање (хостинг),

во рамките на мрежата; видео и аудио
телеконференции по пат на интернет, услуги на

складирање и одржување на web сајтови, web
центри, електронска пошта, електронски групи,

асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на
дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН),

лист сервери како и на дигитална содржина и
податоци на трети лица; услуги на провајдери на

интернет

комуникациски

апликативни услуги (АСП), имено, хостирање

услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа
(ВПН)
и
услуги
на
приватна
линија;

компјутерски софтверски апликации за трети
лица; услуги на автентификација во областа на

обезбедување услуги на телекомуникациски
мрежни премини и услуги на поврзување со

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на
компјутеризирани комуникации и мрежи на

протокол на пренос на рамка заради пренос на
податоци; услуги на пренос на пакет од

податоци; обезбедување
информации во
областа на мрежни услуги на компјутеризирани

електронски податоци; услуги на комутација на

комуникации и услуги на центри на податоци

гласот,
податоци,
видео
и мултимедиа;
овозможување телекомуникациско поврзување

(210) TM 2014/672

на

телекомуникација

комуникациска

протокол

интернет
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и

на

(ИП)

други

мрежа,

на

компјутеризирани

услуги на хостирање на web страници,

(220) 16/06/2014
(442) 31/10/2014
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(731) Друштво за комуникациски услуги ВИП

информации по пат на телефон, телевизија и

ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје

глобална комуникациска мрежа; обезбедување

ул.Филип Втори Македонски бр.3, ДЦ
Соравиа, 8 кат, 1000 Скопје, MK

информацми од именик по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

обезбедување мултикориснички интерактивен
пристап на глобална комуникациска мрежа;

(540)

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

дејности (помош во водењето на

дејностите),
информации

демонстрација на производи,
за
дејноста,
информатички

картотеки
(водење
на
информатичките
картотеки), изложби (организирање изложби) во
комерцијални или рекламни цели, изнајмување
рекламен простор, изнајмување уреднички
апарати,

изнајмување

рекламен

материјал,

изработка на такси, изводи од сметка (изработка
на изводи од сметка), јавно мислење
(испитување на јавното мислење), објавување
рекламни текстови, огласување /рекламирање/,
организирање
организирање
/огласување/,

дејности
(советување
за
на дејностите), плакатирање
преписи

на

соопштенија,

промоција
/продажба
за
трето
лице/,
пропагандни дејности, проучување на пазарот
/маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање
по пат на радио, рекламирање по пат на
телевизија, рекламни огласи (ширење на
рекламни огласи), статистичко информирање,
телефонско одговарање (служби за телефонско
одговарање/за отсутни претплатници/, ширење
рекламен
материјал
/трактати,
проспекти,
печатени примероци/
кл. 38
услуги на

телекомуникација

и

информативна технологија, имено, пренос на
глас, податоци, слика, аудио, видео и
информации по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа; услуги на лична
комуникација; услуги на пејџери; лизинг
телекомуникациски
опреми,
напојувања
и
системи; услуги на електронска пошта; услуги на
телевизиски

пренос;

Трговски марки

мрежа,

главни

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

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35

комуникациска

обезбедување

вести

и

во рамките на мрежата; видео и аудио
телеконференции по пат на интернет, услуги на
асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на
дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН),
интернет

протокол

(ИП)

на

комуникациски

услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа
(ВПН)
и
услуги
на
приватна
линија;
обезбедување услуги на телекомуникациски
мрежни премини и услуги на поврзување со
протокол на пренос на рамка заради пренос на
податоци; услуги на пренос на пакет од
електронски податоци; услуги на комутација на
гласот,
податоци,
видео
и мултимедиа;
овозможување телекомуникациско поврзување
на интернет и на други компјутеризирани
комуникации, податоци и безжична мрежа;
обезбедување мултикориснички пристап на
безжична комуникациска мрежа; обезбедување
факс

услуги;

обезбедување

услуги

на

складирање на електронски податоци за трети
лица; телекомуникациски услуги, особено,
обезбедување мрежен премин за поврзување
независни телекомуникациски и компјутерски
мрежи заради поделба на интернет сообраќајот;
услуги на говорна пошта; телекомуникациски
услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги
и услуги на насочување на повиците; услуги на
центрите за пораки во вид на телефонски
говорни пораки; услуги на видео и аудио
конференции и конференции на телефонски
податоци; безжични телекомуникациски услуги,
имено, безжичен пренос на звук и податоци;
телекомуникациски услуги, имено обезбедување
глас по пат на интернет протокол; обезбедување
мрежен пристап со цел на размена на интернет
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сообраќајот помеѓу преносници на интернет

(210) TM 2014/674

сообраќајот; услуги на електронски пораки
кл. 42 услуги на хостирање на web страници,
услуги на дизајнирање на web страници, работа

(442) 31/10/2014
(731) Трговско друштво Агенција во приватна
сопственостза интелектуални услуги

на
електронски
информациски
мрежи;
консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа

АКАДЕМИК ДООЕЛ Скопје
ул.Максим Горки бр.11 лок.3, 1000 Скопје, MK

на информативни технологии, компјутерско
програмирање, телекомуникација, комуникациски

(740) Адвокатско друштво Георги Димитров
Адвокати

мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на

ул. Иво Лола Рибар, бр.57/1-6, 1000, Скопје

менаџмент на центри на податоци и глобални
комуникациски мрежи; обезбедување услуги на

(540)

(220) 17/06/2014

центри на податоци; хостирање (хостинг),
складирање и одржување на web сајтови, web
центри, електронска пошта, електронски групи,
лист сервери како и на дигитална содржина и
податоци на трети лица; услуги на провајдери на
апликативни услуги (АСП), имено, хостирање
компјутерски софтверски апликации за трети
лица; услуги на автентификација во областа на
телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на
компјутеризирани комуникации и мрежи
податоци; обезбедување
информации

на
во

областа на мрежни услуги на компјутеризирани
комуникации и услуги на центри на податоци
(210) TM 2014/673

(220) 17/06/2014

(442) 31/10/2014
(731) Natur Produkt Zdrovit Sp. z.o.o.
ul.Nocznickiego 31 01-918 Warszawa, PL
(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПJЕ
бул. "Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 1000,
Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 24 текстил и текстилни производи, кои не се
опфатени со другите класи, покривки за кревети
и маси
кл. 25 облека, обувки и капи
кл. 35
огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 41
образовни услуги; подготвување на
наставата; забава; спортски и културни
активности
кл. 42
научни и технолошки услуги и
истражувања и планирања кои се однесуваат на
истите; услуги за индустриски
истражувања;
проектирање
и

STOPGRC
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
препарати

за

анализи и
развој
на

компјутерски хардвер и софтвер
кл. 45 правни услуги; безбедносни услуги за

(551) индивидуална

санитарни

(591) сива, црна, бела, сина
(551) индивидуална

медицински

цели;

заштита на имот и лица; лични и општествени
услуги што ги даваат трети лица
задоволување на потребите на поединците

диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,

(210) TM 2014/675

материјали за завои, материјали за пломбирање
заби
и
забарски
смоли,
средства
за

(442) 31/10/2014
(731) American Express Marketing &

дезинфекција,
препарати
за
штетници, фунгициди, хербициди

Development Corp. (A Delaware Corporation)
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за

(220) 17/06/2014

200 Vesey Street, NEW YORK, New York 10285,
US
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(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

кл. 36

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

картички и картички за наплата (charge card),

финансиски услуги, услуги за кредитни

(540)

услуги за процесирање плаќања

AMERICAN EXPRESS
(210) TM 2014/683

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 финансиски услуги, услуги за кредитни
картички и картички за наплата (charge card),
услуги за процесирање плаќања
(210) TM 2014/676

(220) 17/06/2014

(442) 31/10/2014
(731) American Express Marketing &

(220) 19/06/2014

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за производство, трговија на
големо и мало и услуги АТОМЕМ Ахмет
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ул.Петре Георгиев бр.48/2-20, 1000 Скопје, MK
(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПјЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

Development Corp. (A Delaware Corporation)
200 Vesey Street, NEW YORK, New York 10285,
US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

AMERICAN EXPRESS SELECTS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 финансиски услуги, услуги за кредитни
картички и картички за наплата (charge card),
услуги за процесирање плаќања

(591) портокалова, зелена, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1
хемиски производи за индустријата,
антифриз, закиселена вода за полнење на

(210) TM 2014/677

(220) 17/06/2014

(442) 31/10/2014
(731) American Express Marketing &
Development Corp. (A Delaware Corporation)
200 Vesey Street, NEW YORK, New York 10285,
US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

акумулатори, хемиски додатоци на моторните
горива, хемиски додатоци за прочистување на
бензинот,
раствори
против
пенење
на
акумулатори, материи против тропање на мотори
со

внатрешно

согорување,

разладувачи

за

мотори на возила, дестилирана вода, течност за
серво управување, течности за сопирање
кл. 3 средства за белење и други материјали за
перење; препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување; шампони, производи за
постигнување висок сјај (политури); креми за
полирање; средства за одстранување корозија;
течности за чистење шофершајбна
кл. 35
канцелариски работи, рекламирање,
продажба на големо и продажба на мало на:
хемиски производи за индустријата, антифриз,
закиселена вода за полнење на акумулатори,
хемиски додатоци на моторните горива, хемиски

(551) индивидуална
(510, 511)

Трговски марки
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материи

против

тропање

на

мотори

со

внатрешно согорување, разладувачи за мотори

(210) TM 2014/703

на возила, дестилирана вода, течност за серво
управување, течности за сопирање; средства за

(442) 31/10/2014
(731) MN PHARMACEUTICALS

белење и други материјали за перење;
препарати за чистење, полирање, триење и

Pak Is Merkezi, Prof. Dr. Bulent Tarcan Sok. No:
5/1 34349 Gayrettepe-Istanbul, TR

нагризување;
шампони,
производи
за
постигнување висок сјај (политури); креми за

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

полирање; средства за одстранување корозија;

(540)

течности
за
чистење
шофершајбна,
антикорозивни премачкувачи за заштита на
шасиите на возила
(210) TM 2014/684

(220) 19/06/2014

(442) 31/10/2014
(731) РУЕН-ИНОКС АВТОМОБИЛЕ ДОО Кочани
ул.Тодосија Паунов бр.32, Кочани, MK
(540)

(220) 26/06/2014

SITAGEM
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати
(210) TM 2014/704

(220) 26/06/2014

(442) 31/10/2014
(731) MN PHARMACEUTICALS
Pak Is Merkezi, Prof. Dr. Bulent Tarcan Sok. No:
5/1 34349 Gayrettepe-Istanbul, TR
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) сина, плава и црна

ANKO_L

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 12 возила, апарати за движење по земја или
вода.
Оваа класа опфаќа
-мотори за копнени возила
-спојки и преносни уеди за копнени возила
(210) TM 2014/687

(220) 24/06/2014
(442) 31/10/2014

(731) BONES GROUP d.o.o.
Kumodraska 260, 11152 Beograd, RS
(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
бул. "Кочо Рацин" бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати
(210) TM 2014/705

(220) 26/06/2014

(442) 31/10/2014
(731) MN PHARMACEUTICALS
Pak Is Merkezi, Prof. Dr. Bulent Tarcan Sok. No:
5/1 34349 Gayrettepe-Istanbul, TR
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

MENEFLOKS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати
(210) TM 2014/706

(220) 26/06/2014

(591) жолта, црвена, бела, зелена

(442) 31/10/2014
(731) MN PHARMACEUTICALS

(551) индивидуална
(510, 511)

Pak Is Merkezi, Prof. Dr. Bulent Tarcan Sok. No:
5/1 34349 Gayrettepe-Istanbul, TR

кл. 3 паста за заби
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(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

за печатач и појаси; делови и опрема за

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

гореспоменатите стоки; компјутерски софтвер

(540)

кл. 16 канцелариски и хартиени консумативи за
употреба со канцелариски машини и печатари;

PREXET

машини за канцелариска употреба; делови и
опрема за гореспоменатите стоки

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати
(210) TM 2014/707

(220) 26/06/2014

(442) 31/10/2014
(731) MN PHARMACEUTICALS
Pak Is Merkezi, Prof. Dr. Bulent Tarcan Sok. No:
5/1 34349 Gayrettepe-Istanbul, TR
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

кл. 35
изнајмување, лизинг и рентање на
канцелариски машини и опрема; изнајмување,
лизинг и рентање на печатари; малопродажни
услуги поврзани со продажба на тонер касети,
касети
за
мастило,
мастила,
тонери,
канцелариски машини за употреба со компјутери,
принтери за употреба со компјутери, принтери,
мултифункционални печатари, принтер тапани и
појаси, канцелариски материјал и хартиени
консумативи

за

употреба

со

канцелариски

машини и принтери и делови и прибор за сите
горенаведени стоки

EDOLAR
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 36 услуги за финансирање и гаранција
кл. 37
градежни конструкции; поправки;

кл. 5 фармацевтски препарати

инсталациски услуги
кл. 39
собирање

(210) TM 2014/713

и

прием

на

стока

за

(220) 27/06/2014

рециклирање или отстранување; собирање на

(442) 31/10/2014
(731) Brother International Europe Limited

канцелариски машини и опрема, принтери и
тонер касети за рециклирање или отстранување

Brother House, 1 Tame Street, Audenshaw
Manchester M34 5JE, UK

кл. 40 рециклирање и отстранување на стоки;
рециклирање и отстранување на канцелариски

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

машини и опрема, принтери и тонери и касети за
мастило

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

кл. 42 софтвер како услуга
(210) TM 2014/715

(220) 30/06/2014

(442) 31/10/2014
(731) HENKEL AG & Co. KGaA
Henkelstrasse 67, 40589 Dusseldorf, DE
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

SOFT&OILS
(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 2 тонер касети; мастило касети, мастила,
тонери

кл. 3 средства за белење и други материи за
перење; средства за испирање за перење

кл. 9 канцелариски машини за употреба со
компјутери; принтери за употреба со компјутери;

алишта и прибор за јадење; смекнувачи за
ткаенина што се користат при перење алишта;

печатари; мулти-функционални печатари; тапан

штирак за алишта; средтва за чистење флеки;

(551) индивидуална
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препарати за чистење, полирање, триење и
нагризување; сапуни; есенцијални масла
(210) TM 2014/716

(220) 30/06/2014

(442) 31/10/2014
(731) HENKEL AG & Co. KGaA
Henkelstrasse 67, 40589 Dusseldorf, DE
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)
(591) црвена, жолта, зелена, окер и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво); виски и
виски на база на алкохолни пијалоци
(210) TM 2014/719

(220) 27/06/2014

(442) 31/10/2014
(731) SUZUKI MOTOR CORPORATION
300 Takatsuka-cho, Hamamatsu-shi, Shizuoka(591) жолта, темно жолта, кафена, сина и бела
(551) индивидуална

ken, JP

(510, 511)

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

кл. 3 средства за белење и други материи за
перење; средства за испирање за перење

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

алишта и прибор за јадење; смекнувачи за
ткаенина што се користат при перење алишта;

(540)

штирак за алишта; средтва за чистење флеки;
препарати за чистење, полирање, триење и
нагризување; сапуни; есенцијални масла
(210) TM 2014/718

(220) 27/06/2014
(442) 31/10/2014

(731) Diageo Brands B.V.
Molenwerf 10-12 1014 BG Amsterdam, NL
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

FRONX
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12

автомобили, мотоцикли, сите теренски

возила и нивните делови и опрема
(210) TM 2014/720

(220) 27/06/2014

(442) 31/10/2014
(731) SUZUKI MOTOR CORPORATION
300, Takatsuka-cho, Minami-ku, Hamamtsu-shi,
Shizuoka-ken, JP
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

XBEE
(551) индивидуална
(510, 511)
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кл. 12

автомобили, мотоцикли, сите теренски

возила и нивните делови и опрема
(210) TM 2014/742

(220) 01/07/2014

(442) 31/10/2014
(731) ДПТУ ПАПАЗ ЕКСКЛУЗИВ ДООЕЛ
ул.Костурска бр.37, Велес, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(591) црна, бела и сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 изнајмување станови, апартмани
(210) TM 2014/745

(220) 04/07/2014

(442) 31/10/2014
(731) SHARP KABUSHIKI KAISHA also trading
as SHARP CORPORATION, a corporation
organized and existing under the laws of Japan,
(591) бела, црвена, жолта, сина, зелена
(551) индивидуална
(510, 511)

US

кл. 32 лимонади; минерална и сода-вода и други
безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и
овошни сокови; сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
кл. 35

Manufactures and Merchants of
22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka 545-8522,
(740) Друштво за застапување МСА ИПМилојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

рекламирање; водење на работењето;

управување со работата; продажба на големо и
мало со: лимонади; минерална и сода-вода и
други безалкохолни пијалаци; пијалаци од
овошје и овошни сокови; сирупи и други
препарати за производство на пијалаци
(210) TM 2014/743

(220) 02/07/2014

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за издавање и управување со
недвижен имот АПАРТМАНИ МИБО ДООЕЛ
Скопје
ул.Никола Русински бр.15/ТЦ Карпош 3,
лок.71, Скопје, MK
(540)

Трговски марки

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 8 електрични рамни пегли; електрични пегли
на пареа; виткач за коса (фигаро); пегли за
виткање на коса; направи за исправување на
коса; направи за обликување на коса
(210) TM 2014/753

(220) 07/07/2014
(442) 31/10/2014

(731) ЛИОН ДОО
ул. Ленинова бр. 1, 2200 Св. Николе, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)
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(510, 511)
кл. 30

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

саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, производи ос тесто и слатки,
сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за
печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии),
мирудии; мраз
кл. 35
огалсување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи и
увоз-извоз со кондиторски производи
(591) бела, сина, златно-жолта
(554) тродимензионална
(551) индивидуална

(210) TM 2014/757

(510, 511)
кл. 30 чајни колачиња, колачиња со чоколадни

(731) ЛИОН ДОО
ул. Ленинова бр. 1, 2200 Св. Николе, MK

додатоци, бисквити, производи од тесто и слатки

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(210) TM 2014/754

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(220) 08/07/2014
(442) 31/10/2014

(220) 08/07/2014
(442) 31/10/2014

(731) ЛИОН ДОО
ул. "Ленинова" бр. 1, 2200 Св. Николе, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

LEONA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, производи ос тесто и слатки,
сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за
печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии),
мирудии; мраз
кл. 35
огалсување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи и
увоз-извоз со кондиторски производи
(210) TM 2014/755

(220) 08/07/2014
(442) 31/10/2014

(731) ЛИОН ДОО
ул. "Ленинова" бр. 1, 2200 Св. Николе, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

BINGO

(591) бела и црвена
(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. 35
огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи и
увоз-извоз со кондиторски производи
(210) TM 2014/758

(220) 08/07/2014
(442) 31/10/2014

(731) ЛИОН ДОО
ул. "Ленинова" бр. 1, 2200 Св. Николе, MK

(551) индивидуална
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(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

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

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

(540)

(540)

(591) црна, бела, сина, црвена, жолта, зелена,
портокалова, виолетова, сива, светло и темно
кафена
(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 чоколади, производи од чоколадо и какао

кл. 30 крем за мачкање од какао и ванила

(210) TM 2014/761

(210) TM 2014/759

(731) ЛИОН ДОО

(220) 08/07/2014
(442) 31/10/2014

(220) 08/07/2014
(442) 31/10/2014

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

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

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(540)

(731) ЛИОН ДОО

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(591) црна, бела, сина, црвена, жолта, зелена,
портокалова, светло и темно кафена
(551) индивидуална
(591) црна, бела, златно жолта, светло и темно
кафена, црвена, сина, зелена, жолта, сива
(551) индивидуална
(510, 511)

(510, 511)
кл. 30 штрудли полнети со мармалад од јаболко,
праска и вишна обложени со чоколадо
(210) TM 2014/762

кл. 30 чајни колачи покриени со чоколадо

(220) 08/07/2014
(442) 31/10/2014

(731) ЛИОН ДОО
(210) TM 2014/760

(220) 08/07/2014

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

(442) 31/10/2014

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(731) ЛИОН ДОО
ул. "Ленинова" бр. 1, 2200 Св. Николе, MK

Трговски марки

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)
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(591) црна, бела, сина, црвена, жолта, зелена,
портокалова, светло и темно кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 чајни колачи со прелив од какао и
чоколадо
(210) TM 2014/763

(591) црна, бела, светло и темно сина, црвена,
светло и темно кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кекс со папарчиња од чоколадо
(210) TM 2014/765

(220) 08/07/2014
(442) 31/10/2014

(731) ЛИОН ДОО
ул. "Ленинова" бр. 1, 2200 Св. Николе, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(220) 09/07/2014
(442) 31/10/2014

(731) BIOCODEX
7 AVENUE GALLIENI, 94250 GENTILLY, FR
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

NEFALGIC НЕФАЛЖИК
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи за третирање на
акутна болка, главно пост хируршки болки
(591) бела, сина и темно виолетова
(551) индивидуална

(210) TM 2014/766

(220) 09/07/2014

(510, 511)
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за трговија ЈУСУФ ТРЕЈД ДОО
увоз-извоз Скопје

саго, замена за кафе; брашно и производи од

Афузпашина бр.25, 1000 Скопје, MK

жита, леб, производи од тесто и слатки,
сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

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

(540)

(210) TM 2014/764

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

(220) 08/07/2014
(442) 31/10/2014

(731) ЛИОН ДОО
ул. "Ленинова" бр. 1, 2200 Св. Николе, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)
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кл. 35

рекламирање; водење на рботењето;

управување со работата; увоз-извоз и продажба

монтирање

и

поправање

алармни

уреди,

монтирање и поправање апарати за мрзнење

на големо и мало на: облека, обувки и капи
(210) TM 2014/791
(210) TM 2014/783

(220) 16/07/2014
(442) 31/10/2014

(220) 17/07/2014

(442) 31/10/2014
(731) CTBAT International Co. Limited

(300) UK00003043777 24/02/2014 GB
(731) Jean Patou Worldwide Limited

29th Floor, Oxford House, Taikoo Place, 979
King's Road, Island East, HK

Amertrans Park, Bushey Mill Lane, Watford,

(740) Друштво за застапување од областа на

WD24 7 Herts, GB
(740) Друштво за застапување од областа на

индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

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

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

COLONY
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 парфеми, тоалетни води
(210) TM 2014/790

(220) 17/07/2014

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за трговија и услуги КАР
СИСТЕМ ДООЕЛ Скопје

(591) црна и бела

ул.2 бр.45, с.Јурумлери, Газибаба, 1047

(551) индивидуална

Јурумлери, Скопје, MK

(510, 511)
кл. 34
цигари; тутун, тутунски производи;

(740) БРЕНДПРОTЕКТ ДООЕЛ, СКОПјЕ
ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје
(540)

запалки; кибрити; артикли за пушачи
(210) TM 2014/798

(220) 18/07/2014

(442) 31/10/2014
(731) Teva Pharmaceuticals Europe B.V.
Computerweg 10, 3542 DR Utrecht, NL
(740) Друштво за застапување од областа на
(591) сина, црна, бела
(551) индивидуална

индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(510, 511)
кл. 35
рекламирање, канцелариски работи,

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

продажба на големо и продажба на мало:
автомобилски гуми, внатрешни гуми, тркала за
возила, бандажи за тркала на возила, моторно
масло, масти за подмачкување
кл. 37
одржување и поправка на моторни
возила, миење возила, менување гуми,
монтирање
и
поправање
клима
уреди,

SIMUNAL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5
имуносупресант кај пациенти по
трансплатација на цврст орган и во случај на
акутно отфрлање на трансплантант
(210) TM 2014/799

Трговски марки
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(442) 31/10/2014
(731) Teva Pharmaceuticals Europe B.V.

кл.

5

имуносупресант

кај

пациенти

Computerweg 10, 3542 DR Utrecht, NL

акутно отфрлање на трансплантант

по

трансплатација на цврст орган и во случај на

(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(220) 18/07/2014

(442) 31/10/2014
(731) VITRINOR VITRIFICADOS DEL NORTE,
S.A.L.
Barrio de Rioseco, S/N 39788 Guriezo

SIROLIN

(CANTABRIA), ES

(551) индивидуална

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

(510, 511)
кл. 5
имуносупресант кај пациенти по
трансплатација на цврст орган и во случај на
акутно отфрлање на трансплантант
(210) TM 2014/800

(210) TM 2014/807

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

(220) 18/07/2014

(442) 31/10/2014
(731) Teva Pharmaceuticals Europe B.V.
Computerweg 10, 3542 DR Utrecht, NL
(740) Друштво за застапување од областа на

(591) црвена, црна и бела

индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)

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

кл. 21 прибор и садови за домаќинство и кујна

SYFORTAL

(210) TM 2014/808

(220) 21/07/2014

(510, 511)

(442) 31/10/2014
(731) ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM

кл. 5
имуносупресант кај пациенти по
трансплатација на цврст орган и во случај на

SIRKETI
Organize Sanayi Bolgesi 11. Cad. ESKISEHIR,

акутно отфрлање на трансплантант

TR

(551) индивидуална

(740) Друштво за застапување од областа на
(210) TM 2014/801

(220) 18/07/2014

индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ

(442) 31/10/2014
(731) Teva Pharmaceuticals Europe B.V.

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

Computerweg 10, 3542 DR Utrecht, NL

(540)

ETI BUMBO

(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)

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

кл. 30
бисквити, чоколадо, торти, крекери,
наполитанки, тарт (колач), сладолед, мраз за

SYMFORIN

јадење

(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2014/809

(220) 21/07/2014
(442) 31/10/2014

(731) ЛИОН ДОО
ул. Ленинова бр. 1, 2200 Св. Николе, MK
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(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(510, 511)

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

кл. 9 работи што се носат на очите, вклучувајќи

(540)

очила, наочари, наочари за читање, наочари за
сонце, контактни леќи, леќи за наочари, рамки за
наочари и додатоци поврзани со истите
(210) TM 2014/816

(220) 23/07/2014

(442) 31/10/2014
(731) Hankook Tire Worldwide Co., Ltd.
#647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, KR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(591) бела, црвена
(554) тродимензионална

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 крем за мачкање од какао и ванила

(551) индивидуална
(210) TM 2014/814

(220) 22/07/2014
(442) 31/10/2014

(510, 511)
кл. 12 автомобилски гуми; гуми за велосипеди;

(731) FGX International Inc.

надворешни гуми за пневматски пумпи; капаци

500 George Washington Highway Smithfield,
Rhode Island 02917, US

за гуми; гуми за мотоцикли; лепливи гумени
парчиња за поправкана внатрешни гуми;

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

внатрешни гуми за велосипеди; внатрешни гуми
за мотоцикли; внатрешни гуми за пневматски

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

гуми; внатрешни гуми за тркала за возила;
внатрешни гуми за гуми за возила; мрежи за
багаж на возила; пневматски гуми; опрема за

(551) индивидуална

поправки на внатрешни цевки; бандажи за
тркала за возила; покривки на седла за

(510, 511)
кл. 9 работи што се носат на очите, вклучувајќи

велосипеди; покривки на седлаза мотоцикли;
сигурносни појаси за седишта за возила;

очила, наочари, наочари за читање, наочари за

сопирачки сегменти за возила; амортизери за
возила; носачи за скии за автомобили; шилци за

MAGNIVISION

сонце, контактни леќи, леќи за наочари, рамки за
наочари и додатоци поврзани со истите
(210) TM 2014/815

(220) 22/07/2014
(442) 31/10/2014

(731) FGX International Inc.

тркала; столпчиња за гуми; гуми за тркала за
возила; гуми, цврсти за тркала за возила; педали
за вулканизирани гуми; педали за возила
(ролерни појаси); педали за возила (трактори);
тубелес гуми за велосипеди; тубелес гуми за

Rhode Island 02917, US

велосипеди; тубелес гуми за моторцикли;
вентили за гуми за возила; гуми за тркала за

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

возила

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

(210) TM 2014/817

500 George Washington Highway Smithfield,

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

FOSTER GRANT
(551) индивидуална

Трговски марки
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(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 автомобилски гуми; гуми за велосипеди;
надворешни гуми за пневматски пумпи; капаци
за гуми; гуми за мотоцикли; лепливи гумени
парчиња за поправкана внатрешни гуми;
внатрешни гуми за велосипеди; внатрешни гуми
за мотоцикли; внатрешни гуми за пневматски
гуми; внатрешни гуми за тркала за возила;
внатрешни гуми за гуми за возила; мрежи за
багаж на возила; пневматски гуми; опрема за
поправки на внатрешни цевки; бандажи за
тркала за возила; покривки на седла за
велосипеди; покривки на седлаза мотоцикли;
сигурносни појаси за седишта за возила;
сопирачки сегменти за возила; амортизери за
возила; носачи за скии за автомобили; шилци за
тркала; столпчиња за гуми; гуми за тркала за
возила; гуми, цврсти за тркала за возила; педали
за вулканизирани гуми; педали за возила

(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 минерална и сода вода; вода за пиење
(пијалаци), газирана вода
(210) TM 2014/825

(220) 25/07/2014

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за трговија на мало и големо
КАМ ДОО Скопје
бул. „Србија" бр. 35, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

KLINKO

(ролерни појаси); педали за возила (трактори);
тубелес гуми за велосипеди; тубелес гуми за

(551) индивидуална

велосипеди;

кл. 3 средства за чистење

тубелес

гуми

за

моторцикли;

вентили за гуми за возила; гуми за тркала за
возила
(210) TM 2014/818

(220) 24/07/2014

(442) 31/10/2014
(731) Друштво за производство и трговија
Пелистерка АД Скопје
Бул.Кочо Рацин бр.97, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)
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(510, 511)

(210) TM 2014/836

(220) 30/07/2014

(442) 31/10/2014
(731) друштво за трговија, производство и
услуги РОЈТЕМ ДООЕЛ Кирил Тодороски
ул.Круме Волнароски бр.10, 7500 Прилеп, MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје
(540)

Трговски марки
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ул. Илинденска бб, 2310 Виница, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

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

(591) бела, црвена, жолта, кафена, розева
(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 30 кафе
(210) TM 2014/837

(220) 30/07/2014

(442) 31/10/2014
(731) друштво за трговија, производство и
услуги РОЈТЕМ ДООЕЛ Кирил Тодороски
ул.Круме Волнароски бр.10, 7500 Прилеп, MK
(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000,
Скопје
(540)

кл. 30 производи од тесто и слатки, бисквити,
бисквити петит-бер, мелени бисквити, вафли,
колачиња, колачиња со чоколадно полнење,
тортички - мафини, кекси, какао, производи од
какао, крем,
производи

чоколаден

(210) TM 2014/839

крем,

слаткарси

(220) 31/07/2014
(442) 31/10/2014

(731) МАКПРОГРЕС ДОО
ул. Илинденска бб, 2310 Виница, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

PREMIER
(591) бела, светло и темно кафена, жолта,
(591) бела, црна, темно и светло зелена, жолта,
светло и темно кафена
(551) индивидуална

(551) индивидуална
(510, 511)

(510, 511)
кл. 30 кафе
(210) TM 2014/838

кл. 30 вафли, наполитанки со крем од какао и
млеко
(220) 31/07/2014
(442) 31/10/2014

(731) МАКПРОГРЕС ДОО

Трговски марки

црвена, црна
(554) тродимензионална

(210) TM 2014/840

(220) 31/07/2014
(442) 31/10/2014
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(731) Ch. Thomopoulos Distillery S.A. also
trading as Sans Rival S.A.
6 Andrea Metaxa Street, Kifisia, Attiki, GR
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

(591) жолта, црвена, златна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 вина, алкохолни пијалоци ос исклучок на
пиво, ликери
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ПРЕГЛЕДИ
ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД
МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ
(510) код во Меѓународната класафикација на трговски марки (Ниченска)
(210) број на пријавата

(510)

(210)

3

TM 2013/0390

3

TM 2013/0787

3

TM 2014/0175

1

TM 2013/0390

3

TM 2013/0391

3

TM 2013/0788

3

TM 2014/0176

1

TM 2013/0391

3

TM 2013/0395

3

TM 2013/0825

3

TM 2014/0299

1

TM 2013/0451

3

TM 2013/0396

3

TM 2013/0864

3

TM 2014/0300

1

TM 2013/0536

3

TM 2013/0505

3

TM 2013/0895

3

TM 2014/0301

1

TM 2013/0570

3

TM 2013/0506

3

TM 2013/0912

3

TM 2014/0302

1

TM 2013/0572

3

TM 2013/0507

3

TM 2013/0986

3

TM 2014/0303

1

TM 2013/0573

3

TM 2013/0521

3

TM 2013/0987

3

TM 2014/0307

1

TM 2013/0575

3

TM 2013/0536

3

TM 2013/0998

3

TM 2014/0372

1

TM 2013/0739

3

TM 2013/0562

3

TM 2013/1006

3

TM 2014/0393

1

TM 2013/0812

3

TM 2013/0627

3

TM 2013/1007

3

TM 2014/0399

1

TM 2013/0825

3

TM 2013/0628

3

TM 2013/1008

3

TM 2014/0417

1

TM 2013/0829

3

TM 2013/0637

3

TM 2013/1009

3

TM 2014/0425

1

TM 2013/0847

3

TM 2013/0698

3

TM 2013/1010

3

TM 2014/0426

1

TM 2014/0071

3

TM 2013/0722

3

TM 2013/1027

3

TM 2014/0427

1

TM 2014/0083

3

TM 2013/0730

3

TM 2013/1035

3

TM 2014/0428

1

TM 2014/0099

3

TM 2013/0731

3

TM 2013/1056

3

TM 2014/0432

1

TM 2014/0210

3

TM 2013/0734

3

TM 2013/1057

3

TM 2014/0480

1

TM 2014/0375

3

TM 2013/0741

3

TM 2013/1058

3

TM 2014/0519

1

TM 2014/0404

3

TM 2013/0760

3

TM 2013/1095

3

TM 2014/0569

1

TM 2014/0437

3

TM 2013/0761

3

TM 2013/1096

3

TM 2014/0570

1

TM 2014/0438

3

TM 2013/0762

3

TM 2013/1097

3

TM 2014/0597

1

TM 2014/0600

3

TM 2013/0763

3

TM 2013/1098

3

TM 2014/0600

1

TM 2014/0666

3

TM 2013/0766

3

TM 2013/1099

3

TM 2014/0605

1

TM 2014/0667

3

TM 2013/0767

3

TM 2013/1100

3

TM 2014/0683

1

TM 2014/0683

3

TM 2013/0769

3

TM 2013/1131

3

TM 2014/0687

2

TM 2013/0291

3

TM 2013/0770

3

TM 2013/1153

3

TM 2014/0715

2

TM 2013/0825

3

TM 2013/0771

3

TM 2013/1165

3

TM 2014/0716

2

TM 2014/0145

3

TM 2013/0772

3

TM 2013/1223

3

TM 2014/0783

2

TM 2014/0713

3

TM 2013/0775

3

TM 2014/0045

3

TM 2014/0825

3

TM 2013/0321

3

TM 2013/0776

3

TM 2014/0074

4

TM 2013/0639

3

TM 2013/0339

3

TM 2013/0777

3

TM 2014/0075

4

TM 2013/0748

3

TM 2013/0374

3

TM 2013/0781

3

TM 2014/0086

4

TM 2013/0825

3

TM 2013/0375

3

TM 2013/0782

3

TM 2014/0098

4

TM 2014/0099

3

TM 2013/0376

3

TM 2013/0784

3

TM 2014/0144

4

TM 2014/0210

3

TM 2013/0377

3

TM 2013/0785

3

TM 2014/0170

4

TM 2014/0292

3

TM 2013/0378

3

TM 2013/0786

3

TM 2014/0174

4

TM 2014/0330
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4

TM 2014/0338

5

TM 2013/0492

5

TM 2013/0914

5

TM 2014/0096

4

TM 2014/0597

5

TM 2013/0507

5

TM 2013/0915

5

TM 2014/0097

5

TM 2004/0942

5

TM 2013/0521

5

TM 2013/0957

5

TM 2014/0107

5

TM 2011/0825

5

TM 2013/0536

5

TM 2013/0970

5

TM 2014/0109

5

TM 2013/0004

5

TM 2013/0546

5

TM 2013/0971

5

TM 2014/0110

5

TM 2013/0068

5

TM 2013/0562

5

TM 2013/0998

5

TM 2014/0137

5

TM 2013/0071

5

TM 2013/0570

5

TM 2013/0999

5

TM 2014/0147

5

TM 2013/0072

5

TM 2013/0572

5

TM 2013/1013

5

TM 2014/0155

5

TM 2013/0078

5

TM 2013/0573

5

TM 2013/1017

5

TM 2014/0198

5

TM 2013/0117

5

TM 2013/0575

5

TM 2013/1027

5

TM 2014/0199

5

TM 2013/0129

5

TM 2013/0596

5

TM 2013/1035

5

TM 2014/0208

5

TM 2013/0139

5

TM 2013/0598

5

TM 2013/1056

5

TM 2014/0215

5

TM 2013/0141

5

TM 2013/0613

5

TM 2013/1057

5

TM 2014/0235

5

TM 2013/0201

5

TM 2013/0614

5

TM 2013/1058

5

TM 2014/0236

5

TM 2013/0248

5

TM 2013/0615

5

TM 2013/1067

5

TM 2014/0240

5

TM 2013/0294

5

TM 2013/0619

5

TM 2013/1068

5

TM 2014/0245

5

TM 2013/0295

5

TM 2013/0625

5

TM 2013/1070

5

TM 2014/0246

5

TM 2013/0321

5

TM 2013/0626

5

TM 2013/1073

5

TM 2014/0247

5

TM 2013/0341

5

TM 2013/0723

5

TM 2013/1103

5

TM 2014/0248

5

TM 2013/0358

5

TM 2013/0732

5

TM 2013/1104

5

TM 2014/0249

5

TM 2013/0375

5

TM 2013/0742

5

TM 2013/1123

5

TM 2014/0261

5

TM 2013/0376

5

TM 2013/0743

5

TM 2013/1125

5

TM 2014/0263

5

TM 2013/0377

5

TM 2013/0751

5

TM 2013/1126

5

TM 2014/0264

5

TM 2013/0378

5

TM 2013/0752

5

TM 2013/1127

5

TM 2014/0265

5

TM 2013/0381

5

TM 2013/0753

5

TM 2013/1131

5

TM 2014/0266

5

TM 2013/0395

5

TM 2013/0754

5

TM 2013/1158

5

TM 2014/0267

5

TM 2013/0398

5

TM 2013/0761

5

TM 2013/1164

5

TM 2014/0268

5

TM 2013/0417

5

TM 2013/0762

5

TM 2013/1165

5

TM 2014/0269

5

TM 2013/0418

5

TM 2013/0763

5

TM 2013/1169

5

TM 2014/0270

5

TM 2013/0419

5

TM 2013/0765

5

TM 2013/1191

5

TM 2014/0271

5

TM 2013/0420

5

TM 2013/0780

5

TM 2013/1199

5

TM 2014/0272

5

TM 2013/0421

5

TM 2013/0783

5

TM 2013/1200

5

TM 2014/0273

5

TM 2013/0441

5

TM 2013/0790

5

TM 2013/1216

5

TM 2014/0274

5

TM 2013/0442

5

TM 2013/0792

5

TM 2013/1220

5

TM 2014/0275

5

TM 2013/0443

5

TM 2013/0793

5

TM 2013/1221

5

TM 2014/0276

5

TM 2013/0444

5

TM 2013/0828

5

TM 2013/1222

5

TM 2014/0277

5

TM 2013/0445

5

TM 2013/0845

5

TM 2013/1253

5

TM 2014/0278

5

TM 2013/0446

5

TM 2013/0846

5

TM 2014/0038

5

TM 2014/0279

5

TM 2013/0447

5

TM 2013/0848

5

TM 2014/0039

5

TM 2014/0280

5

TM 2013/0449

5

TM 2013/0849

5

TM 2014/0045

5

TM 2014/0281

5

TM 2013/0457

5

TM 2013/0864

5

TM 2014/0051

5

TM 2014/0282

5

TM 2013/0458

5

TM 2013/0893

5

TM 2014/0075

5

TM 2014/0284

5

TM 2013/0459

5

TM 2013/0895

5

TM 2014/0081

5

TM 2014/0290

5

TM 2013/0461

5

TM 2013/0909

5

TM 2014/0083

5

TM 2014/0296

TM 2013/0462

5

TM 2013/0913

5

TM 2014/0088

5

TM 2014/0297

5
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5

TM 2014/0311

5

TM 2014/0798

9

TM 2013/0550

10

TM 2013/0681

5

TM 2014/0327

5

TM 2014/0799

9

TM 2013/0576

10

TM 2013/0724

5

TM 2014/0330

5

TM 2014/0800

9

TM 2013/0594

10

TM 2013/0864

5

TM 2014/0355

5

TM 2014/0801

9

TM 2013/0600

10

TM 2013/0895

5

TM 2014/0356

6

TM 2013/0322

9

TM 2013/0620

10

TM 2013/0915

5

TM 2014/0360

6

TM 2013/0450

9

TM 2013/0645

10

TM 2013/1125

5

TM 2014/0371

6

TM 2013/0686

9

TM 2013/0650

10

TM 2013/1126

5

TM 2014/0405

6

TM 2013/0694

9

TM 2013/0677

10

TM 2013/1203

5

TM 2014/0406

6

TM 2013/0947

9

TM 2013/0681

10

TM 2014/0045

5

TM 2014/0432

6

TM 2014/0068

9

TM 2013/0696

10

TM 2014/0075

5

TM 2014/0435

6

TM 2014/0330

9

TM 2013/0761

10

TM 2014/0223

5

TM 2014/0436

6

TM 2014/0333

9

TM 2013/0763

10

TM 2014/0244

5

TM 2014/0479

6

TM 2014/0334

9

TM 2013/0765

10

TM 2014/0311

5

TM 2014/0480

6

TM 2014/0338

9

TM 2013/0889

10

TM 2014/0335

5

TM 2014/0483

7

TM 2013/0413

9

TM 2013/0897

10

TM 2014/0336

5

TM 2014/0484

7

TM 2013/0576

9

TM 2013/0898

10

TM 2014/0499

5

TM 2014/0485

7

TM 2013/0601

9

TM 2013/0947

10

TM 2014/0500

5

TM 2014/0515

7

TM 2013/0639

9

TM 2013/1019

10

TM 2014/0501

5

TM 2014/0516

7

TM 2013/0680

9

TM 2013/1020

10

TM 2014/0605

5

TM 2014/0519

7

TM 2013/0717

9

TM 2013/1021

11

TM 2013/0373

5

TM 2014/0587

7

TM 2013/0947

9

TM 2013/1028

11

TM 2013/0510

5

TM 2014/0590

7

TM 2013/0993

9

TM 2013/1029

11

TM 2013/0511

5

TM 2014/0591

7

TM 2013/1250

9

TM 2013/1069

11

TM 2013/0521

5

TM 2014/0592

7

TM 2014/0184

9

TM 2013/1129

11

TM 2013/0595

5

TM 2014/0593

7

TM 2014/0244

9

TM 2013/1136

11

TM 2013/0606

5

TM 2014/0594

7

TM 2014/0331

9

TM 2013/1195

11

TM 2013/0620

5

TM 2014/0597

7

TM 2014/0595

9

TM 2013/1252

11

TM 2013/0739

5

TM 2014/0605

8

TM 2013/0390

9

TM 2014/0049

11

TM 2013/0761

5

TM 2014/0607

8

TM 2013/0391

9

TM 2014/0075

11

TM 2013/0763

5

TM 2014/0608

8

TM 2013/0393

9

TM 2014/0105

11

TM 2013/0773

5

TM 2014/0629

8

TM 2013/0414

9

TM 2014/0170

11

TM 2013/0774

5

TM 2014/0630

8

TM 2013/0561

9

TM 2014/0171

11

TM 2013/0824

5

TM 2014/0631

8

TM 2013/0778

9

TM 2014/0213

11

TM 2013/1018

5

TM 2014/0632

8

TM 2013/0779

9

TM 2014/0331

11

TM 2013/1122

5

TM 2014/0643

8

TM 2013/0947

9

TM 2014/0385

11

TM 2013/1131

5

TM 2014/0655

8

TM 2013/0954

9

TM 2014/0509

11

TM 2013/1134

5

TM 2014/0656

8

TM 2014/0087

9

TM 2014/0588

11

TM 2013/1161

5

TM 2014/0657

8

TM 2014/0106

9

TM 2014/0649

11

TM 2013/1202

5

TM 2014/0673

8

TM 2014/0745

9

TM 2014/0713

11

TM 2013/1251

5

TM 2014/0703

9

TM 2009/0367

9

TM 2014/0814

11

TM 2013/1252

5

TM 2014/0704

9

TM 2013/0261

9

TM 2014/0815

11

TM 2014/0330

5

TM 2014/0705

9

TM 2013/0323

10

TM 2013/0395

11

TM 2014/0331

5

TM 2014/0706

9

TM 2013/0369

10

TM 2013/0562

11

TM 2014/0488

5

TM 2014/0707

9

TM 2013/0450

10

TM 2013/0625

11

TM 2014/0597

TM 2014/0765

9

TM 2013/0511

10

TM 2013/0626

12

TM 2013/0392

5
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12

TM 2013/0434

14

TM 2014/0303

18

TM 2013/0668

24

TM 2013/0657

12

TM 2013/0448

14

TM 2014/0307

18

TM 2013/1124

24

TM 2013/0658

12

TM 2013/0460

14

TM 2014/0310

18

TM 2013/1129

24

TM 2013/0668

12

TM 2013/0618

14

TM 2014/0487

18

TM 2014/0047

24

TM 2013/0739

12

TM 2013/0632

16

TM 2013/0291

18

TM 2014/0171

24

TM 2013/1074

12

TM 2013/0636

16

TM 2013/0468

18

TM 2014/0207

24

TM 2014/0125

12

TM 2013/0639

16

TM 2013/0554

18

TM 2014/0299

24

TM 2014/0386

12

TM 2013/0677

16

TM 2013/0576

18

TM 2014/0300

24

TM 2014/0387

12

TM 2013/0680

16

TM 2013/0577

18

TM 2014/0301

24

TM 2014/0628

12

TM 2013/0687

16

TM 2013/0645

18

TM 2014/0303

24

TM 2014/0674

12

TM 2013/0748

16

TM 2013/0650

18

TM 2014/0307

25

TM 2012/1172

12

TM 2013/0851

16

TM 2013/0671

18

TM 2014/0415

25

TM 2013/0375

12

TM 2013/0853

16

TM 2013/0677

18

TM 2014/0416

25

TM 2013/0406

12

TM 2013/0988

16

TM 2013/0700

18

TM 2014/0566

25

TM 2013/0407

12

TM 2013/0993

16

TM 2013/0701

18

TM 2014/0573

25

TM 2013/0466

12

TM 2013/1061

16

TM 2013/0761

18

TM 2014/0604

25

TM 2013/0467

12

TM 2014/0005

16

TM 2013/0763

18

TM 2014/0639

25

TM 2013/0600

12

TM 2014/0011

16

TM 2013/0764

19

TM 2013/0322

25

TM 2013/0668

12

TM 2014/0062

16

TM 2013/0765

19

TM 2014/0330

25

TM 2013/0697

12

TM 2014/0079

16

TM 2013/0812

19

TM 2014/0333

25

TM 2013/0726

12

TM 2014/0127

16

TM 2013/0847

19

TM 2014/0334

25

TM 2013/0727

12

TM 2014/0184

16

TM 2013/0975

20

TM 2014/0125

25

TM 2013/0749

12

TM 2014/0210

16

TM 2013/0976

20

TM 2014/0333

25

TM 2013/0761

12

TM 2014/0227

16

TM 2013/1027

20

TM 2014/0334

25

TM 2013/0763

12

TM 2014/0310

16

TM 2013/1035

20

TM 2014/0651

25

TM 2013/0800

12

TM 2014/0330

16

TM 2013/1162

21

TM 2013/0395

25

TM 2013/0837

12

TM 2014/0338

16

TM 2013/1163

21

TM 2013/0602

25

TM 2013/0862

12

TM 2014/0595

16

TM 2014/0109

21

TM 2013/0761

25

TM 2013/0937

12

TM 2014/0601

16

TM 2014/0110

21

TM 2013/0763

25

TM 2013/1074

12

TM 2014/0648

16

TM 2014/0210

21

TM 2013/0768

25

TM 2013/1124

12

TM 2014/0659

16

TM 2014/0310

21

TM 2013/0773

25

TM 2013/1129

12

TM 2014/0684

16

TM 2014/0393

21

TM 2013/0774

25

TM 2014/0047

12

TM 2014/0719

16

TM 2014/0484

21

TM 2013/0776

25

TM 2014/0074

12

TM 2014/0720

16

TM 2014/0485

21

TM 2013/0778

25

TM 2014/0100

12

TM 2014/0816

16

TM 2014/0508

21

TM 2013/0779

25

TM 2014/0105

12

TM 2014/0817

16

TM 2014/0573

21

TM 2013/0825

25

TM 2014/0109

13

TM 2014/0330

16

TM 2014/0589

21

TM 2013/1056

25

TM 2014/0110

14

TM 2013/0375

16

TM 2014/0713

21

TM 2013/1057

25

TM 2014/0171

14

TM 2013/0645

17

TM 2013/0450

21

TM 2013/1058

25

TM 2014/0207

14

TM 2013/0650

17

TM 2013/0748

21

TM 2013/1251

25

TM 2014/0213

14

TM 2013/1129

17

TM 2014/0330

21

TM 2013/1252

25

TM 2014/0299

14

TM 2014/0299

18

TM 2012/1172

21

TM 2014/0519

25

TM 2014/0300

14

TM 2014/0300

18

TM 2013/0600

21

TM 2014/0807

25

TM 2014/0301

14

TM 2014/0301

18

TM 2013/0645

23

TM 2014/0330

25

TM 2014/0302

TM 2014/0302

18

TM 2013/0650

24

TM 2012/1172

25

TM 2014/0303

14
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25

TM 2014/0304

29

TM 2013/0350

29

TM 2014/0108

30

TM 2013/0364

25

TM 2014/0305

29

TM 2013/0351

29

TM 2014/0156

30

TM 2013/0365

25

TM 2014/0306

29

TM 2013/0352

29

TM 2014/0158

30

TM 2013/0366

25

TM 2014/0307

29

TM 2013/0373

29

TM 2014/0160

30

TM 2013/0367

25

TM 2014/0310

29

TM 2013/0403

29

TM 2014/0188

30

TM 2013/0373

25

TM 2014/0316

29

TM 2013/0424

29

TM 2014/0197

30

TM 2013/0375

25

TM 2014/0317

29

TM 2013/0452

29

TM 2014/0214

30

TM 2013/0424

25

TM 2014/0386

29

TM 2013/0464

29

TM 2014/0215

30

TM 2013/0452

25

TM 2014/0387

29

TM 2013/0549

29

TM 2014/0232

30

TM 2013/0455

25

TM 2014/0415

29

TM 2013/0616

29

TM 2014/0242

30

TM 2013/0564

25

TM 2014/0416

29

TM 2013/0617

29

TM 2014/0291

30

TM 2013/0565

25

TM 2014/0418

29

TM 2013/0622

29

TM 2014/0313

30

TM 2013/0566

25

TM 2014/0419

29

TM 2013/0623

29

TM 2014/0314

30

TM 2013/0567

25

TM 2014/0432

29

TM 2013/0633

29

TM 2014/0315

30

TM 2013/0592

25

TM 2014/0459

29

TM 2013/0645

29

TM 2014/0330

30

TM 2013/0611

25

TM 2014/0460

29

TM 2013/0650

29

TM 2014/0357

30

TM 2013/0620

25

TM 2014/0461

29

TM 2013/0672

29

TM 2014/0358

30

TM 2013/0621

25

TM 2014/0508

29

TM 2013/0673

29

TM 2014/0375

30

TM 2013/0622

25

TM 2014/0509

29

TM 2013/0683

29

TM 2014/0389

30

TM 2013/0623

25

TM 2014/0566

29

TM 2013/0761

29

TM 2014/0405

30

TM 2013/0638

25

TM 2014/0604

29

TM 2013/0763

29

TM 2014/0406

30

TM 2013/0643

25

TM 2014/0610

29

TM 2013/0765

29

TM 2014/0453

30

TM 2013/0644

25

TM 2014/0628

29

TM 2013/0780

29

TM 2014/0483

30

TM 2013/0646

25

TM 2014/0639

29

TM 2013/0783

29

TM 2014/0489

30

TM 2013/0647

25

TM 2014/0674

29

TM 2013/0884

29

TM 2014/0490

30

TM 2013/0648

25

TM 2014/0766

29

TM 2013/0885

29

TM 2014/0491

30

TM 2013/0649

26

TM 2014/0047

29

TM 2013/0886

29

TM 2014/0492

30

TM 2013/0651

26

TM 2014/0330

29

TM 2013/0887

29

TM 2014/0495

30

TM 2013/0652

26

TM 2014/0604

29

TM 2013/0888

30

TM 2009/0333

30

TM 2013/0654

27

TM 2013/0657

29

TM 2013/1091

30

TM 2009/0334

30

TM 2013/0655

27

TM 2013/0658

29

TM 2013/1092

30

TM 2013/0321

30

TM 2013/0656

27

TM 2014/0330

29

TM 2013/1093

30

TM 2013/0327

30

TM 2013/0672

28

TM 2013/0291

29

TM 2013/1138

30

TM 2013/0328

30

TM 2013/0673

28

TM 2013/0406

29

TM 2013/1173

30

TM 2013/0330

30

TM 2013/0683

28

TM 2013/0407

29

TM 2013/1174

30

TM 2013/0333

30

TM 2013/0719

28

TM 2013/0466

29

TM 2014/0010

30

TM 2013/0350

30

TM 2013/0736

28

TM 2013/0467

29

TM 2014/0041

30

TM 2013/0351

30

TM 2013/0737

28

TM 2013/0600

29

TM 2014/0045

30

TM 2013/0352

30

TM 2013/0738

28

TM 2013/0645

29

TM 2014/0053

30

TM 2013/0353

30

TM 2013/0739

28

TM 2013/0650

29

TM 2014/0064

30

TM 2013/0354

30

TM 2013/0761

28

TM 2013/0697

29

TM 2014/0065

30

TM 2013/0355

30

TM 2013/0763

28

TM 2013/0936

29

TM 2014/0084

30

TM 2013/0359

30

TM 2013/0765

28

TM 2013/0937

29

TM 2014/0085

30

TM 2013/0360

30

TM 2013/0780

28

TM 2014/0310

29

TM 2014/0091

30

TM 2013/0361

30

TM 2013/0783

TM 2011/0863

29

TM 2014/0092

30

TM 2013/0362

30

TM 2013/0850

29
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30

TM 2013/0884

30

TM 2014/0197

30

TM 2014/0753

31

TM 2013/0573

30

TM 2013/0885

30

TM 2014/0210

30

TM 2014/0754

31

TM 2013/0575

30

TM 2013/0886

30

TM 2014/0214

30

TM 2014/0755

31

TM 2013/0588

30

TM 2013/0887

30

TM 2014/0215

30

TM 2014/0757

31

TM 2013/0589

30

TM 2013/0888

30

TM 2014/0220

30

TM 2014/0758

31

TM 2013/0590

30

TM 2013/0911

30

TM 2014/0221

30

TM 2014/0759

31

TM 2013/0591

30

TM 2013/0916

30

TM 2014/0226

30

TM 2014/0760

31

TM 2013/0622

30

TM 2013/0955

30

TM 2014/0228

30

TM 2014/0761

31

TM 2013/0623

30

TM 2013/0956

30

TM 2014/0229

30

TM 2014/0762

31

TM 2013/0683

30

TM 2013/0964

30

TM 2014/0230

30

TM 2014/0763

31

TM 2013/0692

30

TM 2013/0965

30

TM 2014/0231

30

TM 2014/0764

31

TM 2013/0702

30

TM 2013/0978

30

TM 2014/0233

30

TM 2014/0808

31

TM 2013/0703

30

TM 2013/0984

30

TM 2014/0234

30

TM 2014/0809

31

TM 2013/0704

30

TM 2013/0991

30

TM 2014/0242

30

TM 2014/0836

31

TM 2013/0829

30

TM 2013/0996

30

TM 2014/0257

30

TM 2014/0837

31

TM 2013/0850

30

TM 2013/1033

30

TM 2014/0258

30

TM 2014/0838

31

TM 2013/0938

30

TM 2013/1038

30

TM 2014/0259

30

TM 2014/0839

31

TM 2013/0939

30

TM 2013/1039

30

TM 2014/0260

31

TM 2013/0349

31

TM 2014/0083

30

TM 2013/1062

30

TM 2014/0291

31

TM 2013/0375

31

TM 2014/0089

30

TM 2013/1063

30

TM 2014/0296

31

TM 2013/0385

31

TM 2014/0155

30

TM 2013/1064

30

TM 2014/0313

31

TM 2013/0386

31

TM 2014/0330

30

TM 2013/1078

30

TM 2014/0314

31

TM 2013/0387

31

TM 2014/0357

30

TM 2013/1138

30

TM 2014/0315

31

TM 2013/0388

31

TM 2014/0358

30

TM 2013/1147

30

TM 2014/0325

31

TM 2013/0470

31

TM 2014/0389

30

TM 2013/1217

30

TM 2014/0330

31

TM 2013/0471

32

TM 2013/0336

30

TM 2013/1218

30

TM 2014/0357

31

TM 2013/0472

32

TM 2013/0342

30

TM 2014/0008

30

TM 2014/0358

31

TM 2013/0473

32

TM 2013/0343

30

TM 2014/0010

30

TM 2014/0374

31

TM 2013/0474

32

TM 2013/0344

30

TM 2014/0041

30

TM 2014/0375

31

TM 2013/0475

32

TM 2013/0346

30

TM 2014/0053

30

TM 2014/0389

31

TM 2013/0476

32

TM 2013/0347

30

TM 2014/0064

30

TM 2014/0405

31

TM 2013/0477

32

TM 2013/0348

30

TM 2014/0065

30

TM 2014/0406

31

TM 2013/0478

32

TM 2013/0349

30

TM 2014/0084

30

TM 2014/0437

31

TM 2013/0479

32

TM 2013/0359

30

TM 2014/0085

30

TM 2014/0438

31

TM 2013/0481

32

TM 2013/0360

30

TM 2014/0089

30

TM 2014/0454

31

TM 2013/0482

32

TM 2013/0373

30

TM 2014/0091

30

TM 2014/0469

31

TM 2013/0483

32

TM 2013/0375

30

TM 2014/0092

30

TM 2014/0481

31

TM 2013/0484

32

TM 2013/0385

30

TM 2014/0101

30

TM 2014/0489

31

TM 2013/0485

32

TM 2013/0386

30

TM 2014/0108

30

TM 2014/0491

31

TM 2013/0486

32

TM 2013/0387

30

TM 2014/0150

30

TM 2014/0493

31

TM 2013/0487

32

TM 2013/0388

30

TM 2014/0156

30

TM 2014/0495

31

TM 2013/0488

32

TM 2013/0389

30

TM 2014/0158

30

TM 2014/0506

31

TM 2013/0489

32

TM 2013/0410

30

TM 2014/0160

30

TM 2014/0511

31

TM 2013/0490

32

TM 2013/0411

30

TM 2014/0188

30

TM 2014/0606

31

TM 2013/0570

32

TM 2013/0424

TM 2014/0196

30

TM 2014/0645

31

TM 2013/0572

32

TM 2013/0470

30
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32

TM 2013/0471

32

TM 2013/0820

33

TM 2013/0683

34

TM 2014/0378

32

TM 2013/0472

32

TM 2013/0836

33

TM 2013/0881

34

TM 2014/0513

32

TM 2013/0473

32

TM 2013/0881

33

TM 2013/0918

34

TM 2014/0514

32

TM 2013/0474

32

TM 2013/0883

33

TM 2013/0919

34

TM 2014/0567

32

TM 2013/0475

32

TM 2013/0884

33

TM 2013/0992

34

TM 2014/0791

32

TM 2013/0476

32

TM 2013/0885

33

TM 2014/0063

35

TM 2009/0333

32

TM 2013/0477

32

TM 2013/0991

33

TM 2014/0225

35

TM 2009/0334

32

TM 2013/0478

32

TM 2013/1034

33

TM 2014/0328

35

TM 2011/0758

32

TM 2013/0479

32

TM 2013/1042

33

TM 2014/0330

35

TM 2012/1172

32

TM 2013/0481

32

TM 2013/1138

33

TM 2014/0410

35

TM 2013/0269

32

TM 2013/0482

32

TM 2013/1156

33

TM 2014/0565

35

TM 2013/0272

32

TM 2013/0483

32

TM 2013/1169

33

TM 2014/0646

35

TM 2013/0273

32

TM 2013/0484

32

TM 2013/1208

33

TM 2014/0718

35

TM 2013/0322

32

TM 2013/0485

32

TM 2013/1209

33

TM 2014/0840

35

TM 2013/0336

32

TM 2013/0486

32

TM 2013/1210

34

TM 2013/0356

35

TM 2013/0337

32

TM 2013/0487

32

TM 2013/1211

34

TM 2013/0357

35

TM 2013/0338

32

TM 2013/0488

32

TM 2013/1212

34

TM 2013/0359

35

TM 2013/0349

32

TM 2013/0489

32

TM 2014/0084

34

TM 2013/0360

35

TM 2013/0350

32

TM 2013/0490

32

TM 2014/0085

34

TM 2013/0397

35

TM 2013/0351

32

TM 2013/0549

32

TM 2014/0091

34

TM 2013/0412

35

TM 2013/0352

32

TM 2013/0588

32

TM 2014/0092

34

TM 2013/0465

35

TM 2013/0356

32

TM 2013/0589

32

TM 2014/0102

34

TM 2013/0528

35

TM 2013/0357

32

TM 2013/0590

32

TM 2014/0103

34

TM 2013/0529

35

TM 2013/0359

32

TM 2013/0591

32

TM 2014/0161

34

TM 2013/0530

35

TM 2013/0360

32

TM 2013/0592

32

TM 2014/0210

34

TM 2013/0531

35

TM 2013/0371

32

TM 2013/0633

32

TM 2014/0215

34

TM 2013/0532

35

TM 2013/0372

32

TM 2013/0642

32

TM 2014/0286

34

TM 2013/0534

35

TM 2013/0376

32

TM 2013/0683

32

TM 2014/0330

34

TM 2013/0574

35

TM 2013/0377

32

TM 2013/0692

32

TM 2014/0375

34

TM 2013/0683

35

TM 2013/0378

32

TM 2013/0702

32

TM 2014/0388

34

TM 2013/0728

35

TM 2013/0403

32

TM 2013/0703

32

TM 2014/0410

34

TM 2013/0759

35

TM 2013/0412

32

TM 2013/0704

32

TM 2014/0458

34

TM 2013/0798

35

TM 2013/0424

32

TM 2013/0721

32

TM 2014/0565

34

TM 2013/0870

35

TM 2013/0438

32

TM 2013/0756

32

TM 2014/0606

34

TM 2013/0871

35

TM 2013/0450

32

TM 2013/0757

32

TM 2014/0642

34

TM 2013/0889

35

TM 2013/0455

32

TM 2013/0758

32

TM 2014/0742

34

TM 2013/0892

35

TM 2013/0463

32

TM 2013/0761

32

TM 2014/0818

34

TM 2013/0897

35

TM 2013/0491

32

TM 2013/0763

33

TM 2013/0359

34

TM 2013/0898

35

TM 2013/0510

32

TM 2013/0765

33

TM 2013/0360

34

TM 2013/1132

35

TM 2013/0511

32

TM 2013/0773

33

TM 2013/0580

34

TM 2013/1133

35

TM 2013/0549

32

TM 2013/0774

33

TM 2013/0581

34

TM 2013/1163

35

TM 2013/0550

32

TM 2013/0780

33

TM 2013/0582

34

TM 2014/0148

35

TM 2013/0552

32

TM 2013/0783

33

TM 2013/0583

34

TM 2014/0298

35

TM 2013/0574

32

TM 2013/0789

33

TM 2013/0584

34

TM 2014/0376

35

TM 2013/0592

TM 2013/0819

33

TM 2013/0585

34

TM 2014/0377

35

TM 2013/0594

32
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35

TM 2013/0595

35

TM 2013/0901

35

TM 2013/1252

35

TM 2014/0359

35

TM 2013/0605

35

TM 2013/0903

35

TM 2014/0047

35

TM 2014/0376

35

TM 2013/0611

35

TM 2013/0904

35

TM 2014/0052

35

TM 2014/0377

35

TM 2013/0612

35

TM 2013/0905

35

TM 2014/0073

35

TM 2014/0378

35

TM 2013/0629

35

TM 2013/0937

35

TM 2014/0074

35

TM 2014/0386

35

TM 2013/0630

35

TM 2013/0942

35

TM 2014/0075

35

TM 2014/0387

35

TM 2013/0633

35

TM 2013/0951

35

TM 2014/0077

35

TM 2014/0391

35

TM 2013/0635

35

TM 2013/0975

35

TM 2014/0078

35

TM 2014/0393

35

TM 2013/0641

35

TM 2013/0991

35

TM 2014/0098

35

TM 2014/0394

35

TM 2013/0653

35

TM 2013/0994

35

TM 2014/0100

35

TM 2014/0411

35

TM 2013/0677

35

TM 2013/0995

35

TM 2014/0105

35

TM 2014/0415

35

TM 2013/0683

35

TM 2013/0998

35

TM 2014/0108

35

TM 2014/0416

35

TM 2013/0696

35

TM 2013/1003

35

TM 2014/0109

35

TM 2014/0418

35

TM 2013/0697

35

TM 2013/1004

35

TM 2014/0110

35

TM 2014/0420

35

TM 2013/0700

35

TM 2013/1005

35

TM 2014/0125

35

TM 2014/0421

35

TM 2013/0701

35

TM 2013/1016

35

TM 2014/0128

35

TM 2014/0422

35

TM 2013/0717

35

TM 2013/1018

35

TM 2014/0161

35

TM 2014/0424

35

TM 2013/0719

35

TM 2013/1027

35

TM 2014/0170

35

TM 2014/0429

35

TM 2013/0726

35

TM 2013/1028

35

TM 2014/0171

35

TM 2014/0431

35

TM 2013/0727

35

TM 2013/1029

35

TM 2014/0178

35

TM 2014/0443

35

TM 2013/0733

35

TM 2013/1034

35

TM 2014/0207

35

TM 2014/0459

35

TM 2013/0745

35

TM 2013/1035

35

TM 2014/0210

35

TM 2014/0460

35

TM 2013/0755

35

TM 2013/1040

35

TM 2014/0213

35

TM 2014/0461

35

TM 2013/0756

35

TM 2013/1042

35

TM 2014/0214

35

TM 2014/0474

35

TM 2013/0757

35

TM 2013/1069

35

TM 2014/0220

35

TM 2014/0495

35

TM 2013/0758

35

TM 2013/1072

35

TM 2014/0221

35

TM 2014/0496

35

TM 2013/0761

35

TM 2013/1074

35

TM 2014/0222

35

TM 2014/0497

35

TM 2013/0763

35

TM 2013/1078

35

TM 2014/0292

35

TM 2014/0498

35

TM 2013/0764

35

TM 2013/1124

35

TM 2014/0296

35

TM 2014/0507

35

TM 2013/0765

35

TM 2013/1125

35

TM 2014/0299

35

TM 2014/0508

35

TM 2013/0789

35

TM 2013/1126

35

TM 2014/0300

35

TM 2014/0511

35

TM 2013/0798

35

TM 2013/1129

35

TM 2014/0301

35

TM 2014/0566

35

TM 2013/0799

35

TM 2013/1130

35

TM 2014/0302

35

TM 2014/0571

35

TM 2013/0818

35

TM 2013/1163

35

TM 2014/0303

35

TM 2014/0572

35

TM 2013/0821

35

TM 2013/1166

35

TM 2014/0304

35

TM 2014/0573

35

TM 2013/0824

35

TM 2013/1170

35

TM 2014/0307

35

TM 2014/0578

35

TM 2013/0836

35

TM 2013/1173

35

TM 2014/0310

35

TM 2014/0589

35

TM 2013/0850

35

TM 2013/1174

35

TM 2014/0314

35

TM 2014/0600

35

TM 2013/0864

35

TM 2013/1192

35

TM 2014/0315

35

TM 2014/0601

35

TM 2013/0870

35

TM 2013/1204

35

TM 2014/0330

35

TM 2014/0606

35

TM 2013/0871

35

TM 2013/1213

35

TM 2014/0331

35

TM 2014/0610

35

TM 2013/0876

35

TM 2013/1214

35

TM 2014/0333

35

TM 2014/0627

35

TM 2013/0881

35

TM 2013/1215

35

TM 2014/0334

35

TM 2014/0628

35

TM 2013/0883

35

TM 2013/1249

35

TM 2014/0357

35

TM 2014/0639

TM 2013/0895

35

TM 2013/1251

35

TM 2014/0358

35

TM 2014/0645

35
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35

TM 2014/0651

36

TM 2014/0662

38

TM 2013/0901

39

TM 2013/1009

35

TM 2014/0652

36

TM 2014/0663

38

TM 2013/0903

39

TM 2013/1010

35

TM 2014/0668

36

TM 2014/0664

38

TM 2013/0904

39

TM 2013/1206

35

TM 2014/0669

36

TM 2014/0675

38

TM 2013/0966

39

TM 2013/1246

35

TM 2014/0670

36

TM 2014/0676

38

TM 2013/0997

39

TM 2013/1247

35

TM 2014/0671

36

TM 2014/0677

38

TM 2014/0050

39

TM 2014/0061

35

TM 2014/0672

36

TM 2014/0713

38

TM 2014/0052

39

TM 2014/0073

35

TM 2014/0674

36

TM 2014/0743

38

TM 2014/0077

39

TM 2014/0120

35

TM 2014/0683

37

TM 2013/0268

38

TM 2014/0078

39

TM 2014/0167

35

TM 2014/0713

37

TM 2013/0337

38

TM 2014/0213

39

TM 2014/0210

35

TM 2014/0742

37

TM 2013/0392

38

TM 2014/0310

39

TM 2014/0211

35

TM 2014/0754

37

TM 2013/0595

38

TM 2014/0330

39

TM 2014/0330

35

TM 2014/0755

37

TM 2013/0636

38

TM 2014/0385

39

TM 2014/0391

35

TM 2014/0757

37

TM 2013/0677

38

TM 2014/0507

39

TM 2014/0411

35

TM 2014/0766

37

TM 2013/0694

38

TM 2014/0668

39

TM 2014/0412

35

TM 2014/0790

37

TM 2013/0717

38

TM 2014/0669

39

TM 2014/0421

36

TM 2013/0340

37

TM 2013/0745

38

TM 2014/0670

39

TM 2014/0422

36

TM 2013/0371

37

TM 2013/1028

38

TM 2014/0671

39

TM 2014/0429

36

TM 2013/0372

37

TM 2013/1029

38

TM 2014/0672

39

TM 2014/0437

36

TM 2013/0408

37

TM 2013/1069

39

TM 2013/0269

39

TM 2014/0438

36

TM 2013/0409

37

TM 2014/0068

39

TM 2013/0338

39

TM 2014/0486

36

TM 2013/0463

37

TM 2014/0079

39

TM 2013/0371

39

TM 2014/0599

36

TM 2013/0571

37

TM 2014/0184

39

TM 2013/0372

39

TM 2014/0713

36

TM 2013/0594

37

TM 2014/0210

39

TM 2013/0408

40

TM 2013/0322

36

TM 2013/0612

37

TM 2014/0244

39

TM 2013/0409

40

TM 2013/0323

36

TM 2013/0677

37

TM 2014/0292

39

TM 2013/0415

40

TM 2013/0455

36

TM 2013/0901

37

TM 2014/0310

39

TM 2013/0416

40

TM 2013/0657

36

TM 2013/0903

37

TM 2014/0330

39

TM 2013/0491

40

TM 2013/0658

36

TM 2013/0904

37

TM 2014/0331

39

TM 2013/0568

40

TM 2013/0694

36

TM 2013/0942

37

TM 2014/0338

39

TM 2013/0608

40

TM 2014/0068

36

TM 2013/0945

37

TM 2014/0385

39

TM 2013/0609

40

TM 2014/0330

36

TM 2013/0953

37

TM 2014/0391

39

TM 2013/0629

40

TM 2014/0333

36

TM 2013/1019

37

TM 2014/0411

39

TM 2013/0641

40

TM 2014/0334

36

TM 2013/1020

37

TM 2014/0421

39

TM 2013/0677

40

TM 2014/0459

36

TM 2013/1021

37

TM 2014/0422

39

TM 2013/0683

40

TM 2014/0460

36

TM 2013/1105

37

TM 2014/0713

39

TM 2013/0688

40

TM 2014/0461

36

TM 2013/1159

37

TM 2014/0790

39

TM 2013/0729

40

TM 2014/0628

36

TM 2013/1160

38

TM 2013/0438

39

TM 2013/0801

40

TM 2014/0713

36

TM 2014/0310

38

TM 2013/0550

39

TM 2013/0802

41

TM 2013/0018

36

TM 2014/0330

38

TM 2013/0630

39

TM 2013/0803

41

TM 2013/0019

36

TM 2014/0431

38

TM 2013/0681

39

TM 2013/0804

41

TM 2013/0261

36

TM 2014/0571

38

TM 2013/0733

39

TM 2013/0805

41

TM 2013/0323

36

TM 2014/0572

38

TM 2013/0765

39

TM 2013/1006

41

TM 2013/0349

36

TM 2014/0577

38

TM 2013/0821

39

TM 2013/1007

41

TM 2013/0359

TM 2014/0661

38

TM 2013/0876

39

TM 2013/1008

41

TM 2013/0360

36
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41

TM 2013/0399

41

TM 2014/0340

42

TM 2014/0052

43

TM 2013/0804

41

TM 2013/0400

41

TM 2014/0341

42

TM 2014/0077

43

TM 2013/0805

41

TM 2013/0401

41

TM 2014/0359

42

TM 2014/0078

43

TM 2013/0818

41

TM 2013/0402

41

TM 2014/0401

42

TM 2014/0170

43

TM 2013/0836

41

TM 2013/0466

41

TM 2014/0402

42

TM 2014/0171

43

TM 2013/0917

41

TM 2013/0467

41

TM 2014/0403

42

TM 2014/0213

43

TM 2013/1003

41

TM 2013/0468

41

TM 2014/0443

42

TM 2014/0330

43

TM 2013/1004

41

TM 2013/0550

41

TM 2014/0507

42

TM 2014/0331

43

TM 2013/1042

41

TM 2013/0630

41

TM 2014/0508

42

TM 2014/0339

43

TM 2013/1079

41

TM 2013/0635

41

TM 2014/0509

42

TM 2014/0340

43

TM 2013/1128

41

TM 2013/0641

41

TM 2014/0589

42

TM 2014/0341

43

TM 2013/1138

41

TM 2013/0677

41

TM 2014/0652

42

TM 2014/0394

43

TM 2013/1170

41

TM 2013/0683

41

TM 2014/0674

42

TM 2014/0443

43

TM 2013/1206

41

TM 2013/0761

42

TM 2013/0018

42

TM 2014/0668

43

TM 2013/1249

41

TM 2013/0763

42

TM 2013/0019

42

TM 2014/0669

43

TM 2014/0034

41

TM 2013/0765

42

TM 2013/0261

42

TM 2014/0670

43

TM 2014/0053

41

TM 2013/0801

42

TM 2013/0337

42

TM 2014/0671

43

TM 2014/0064

41

TM 2013/0802

42

TM 2013/0375

42

TM 2014/0672

43

TM 2014/0065

41

TM 2013/0803

42

TM 2013/0438

42

TM 2014/0674

43

TM 2014/0072

41

TM 2013/0804

42

TM 2013/0468

42

TM 2014/0713

43

TM 2014/0073

41

TM 2013/0805

42

TM 2013/0550

43

TM 2013/0284

43

TM 2014/0076

41

TM 2013/0818

42

TM 2013/0605

43

TM 2013/0336

43

TM 2014/0084

41

TM 2013/0863

42

TM 2013/0612

43

TM 2013/0349

43

TM 2014/0085

41

TM 2013/0905

42

TM 2013/0677

43

TM 2013/0359

43

TM 2014/0090

41

TM 2013/0936

42

TM 2013/0681

43

TM 2013/0360

43

TM 2014/0091

41

TM 2013/0975

42

TM 2013/0683

43

TM 2013/0399

43

TM 2014/0092

41

TM 2013/0976

42

TM 2013/0696

43

TM 2013/0400

43

TM 2014/0102

41

TM 2013/0997

42

TM 2013/0729

43

TM 2013/0401

43

TM 2014/0103

41

TM 2013/1166

42

TM 2013/0733

43

TM 2013/0402

43

TM 2014/0128

41

TM 2013/1170

42

TM 2013/0765

43

TM 2013/0433

43

TM 2014/0156

41

TM 2013/1204

42

TM 2013/0821

43

TM 2013/0491

43

TM 2014/0157

41

TM 2013/1205

42

TM 2013/0876

43

TM 2013/0611

43

TM 2014/0158

41

TM 2013/1206

42

TM 2013/0942

43

TM 2013/0616

43

TM 2014/0159

41

TM 2014/0076

42

TM 2013/0976

43

TM 2013/0617

43

TM 2014/0160

41

TM 2014/0178

42

TM 2013/1012

43

TM 2013/0629

43

TM 2014/0161

41

TM 2014/0210

42

TM 2013/1028

43

TM 2013/0635

43

TM 2014/0167

41

TM 2014/0213

42

TM 2013/1029

43

TM 2013/0641

43

TM 2014/0188

41

TM 2014/0296

42

TM 2013/1040

43

TM 2013/0653

43

TM 2014/0210

41

TM 2014/0314

42

TM 2013/1130

43

TM 2013/0672

43

TM 2014/0222

41

TM 2014/0315

42

TM 2013/1166

43

TM 2013/0673

43

TM 2014/0291

41

TM 2014/0316

42

TM 2013/1204

43

TM 2013/0683

43

TM 2014/0312

41

TM 2014/0317

42

TM 2013/1251

43

TM 2013/0765

43

TM 2014/0316

41

TM 2014/0329

42

TM 2013/1252

43

TM 2013/0801

43

TM 2014/0317

41

TM 2014/0330

42

TM 2014/0022

43

TM 2013/0802

43

TM 2014/0321

TM 2014/0339

42

TM 2014/0050

43

TM 2013/0803

43

TM 2014/0330

41
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43

TM 2014/0400

44

TM 2013/0493

44

TM 2014/0330

45

TM 2013/0765

43

TM 2014/0401

44

TM 2013/0554

44

TM 2014/0335

45

TM 2014/0050

43

TM 2014/0402

44

TM 2013/0683

44

TM 2014/0336

45

TM 2014/0213

43

TM 2014/0403

44

TM 2013/0724

44

TM 2014/0394

45

TM 2014/0330

43

TM 2014/0424

44

TM 2013/0765

44

TM 2014/0429

45

TM 2014/0339

43

TM 2014/0443

44

TM 2013/1193

44

TM 2014/0480

45

TM 2014/0340

43

TM 2014/0511

44

TM 2013/1194

44

TM 2014/0484

45

TM 2014/0341

43

TM 2014/0652

44

TM 2014/0075

44

TM 2014/0485

45

TM 2014/0359

44

TM 2013/0349

44

TM 2014/0098

45

TM 2013/0018

45

TM 2014/0431

44

TM 2013/0375

44

TM 2014/0296

45

TM 2013/0019

45

TM 2014/0674

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ
МАРКИ
(731) носител на правото на трговски марка
(210) број на трговската марка

(731)
"PEPELJUGOSKI CONSALTING" L.L.C.

(210)
MK/T/ 2013/424

„СБ Консалтинг Груп" - ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2014/90

3M Company, a corporation of the State of Delaware

MK/T/ 2013/847

Abbott Medical Optics Inc., a Delaware Corporation

MK/T/ 2013/724

Abbott Medical Optics Inc., a Delaware corporation

MK/T/ 2013/957

AbbVie Biotechnology Ltd

MK/T/ 2014/484

AbbVie Biotechnology Ltd

MK/T/ 2014/485

AbbVie Inc.

MK/T/ 2013/554

AbbVie Inc.

MK/T/ 2014/51

ACCOR

MK/T/ 2013/1249

Actavis Group PTC ehf.

MK/T/ 2013/1169

Actavis Group PTC enf.

MK/T/ 2013/449

Actavis Group PTC enf.

MK/T/ 2014/137

Actavis Group PTC enf.

MK/T/ 2014/297

Agilent Technologies, Inc. (a Delaware Corporation)

MK/T/ 2014/666

Agilent Technologies, Inc. (a Delaware Corporation)

MK/T/ 2014/667

Aktsionerno Droujestvo BULGARTABAC HOLDING

MK/T/ 2013/1163

ALDI GmbH & Co. KG

MK/T/ 2013/994

ALDI GmbH & Co. KG

MK/T/ 2013/995

Alltech, Inc.

MK/T/ 2013/829

Alticor Inc.

MK/T/ 2013/760

Alticor Inc.

MK/T/ 2013/761

Alticor Inc.

MK/T/ 2013/762

Alticor Inc.

MK/T/ 2013/763

Alticor Inc.

MK/T/ 2013/764

Alticor Inc.

MK/T/ 2013/765

Трговски марки
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Alticor Inc.

MK/T/ 2013/766

Alticor Inc.

MK/T/ 2013/767

Alticor Inc.

MK/T/ 2013/768

Alticor Inc.

MK/T/ 2013/769

Alticor Inc.

MK/T/ 2013/770

Alticor Inc.

MK/T/ 2013/771

Alticor Inc.

MK/T/ 2013/772

Alticor Inc.

MK/T/ 2013/773

Alticor Inc.

MK/T/ 2013/774

Alticor Inc.

MK/T/ 2013/775

Alticor Inc.

MK/T/ 2013/776

Alticor Inc.

MK/T/ 2013/777

Alticor Inc.

MK/T/ 2013/778

Alticor Inc.

MK/T/ 2013/779

Alticor Inc.

MK/T/ 2013/780

Alticor Inc.

MK/T/ 2013/781

Alticor Inc.

MK/T/ 2013/782

Alticor Inc.

MK/T/ 2013/783

Alticor Inc.

MK/T/ 2013/784

Alticor Inc.

MK/T/ 2013/785

Alticor Inc.

MK/T/ 2013/786

Alticor Inc.

MK/T/ 2013/787

Alticor Inc.

MK/T/ 2013/788

American Dairy Queen Corporation

MK/T/ 2013/1128

American Express Marketing & Development Corp. (A Delaware Corporation)

MK/T/ 2014/675

American Express Marketing & Development Corp. (A Delaware Corporation)

MK/T/ 2014/676

American Express Marketing & Development Corp. (A Delaware Corporation)

MK/T/ 2014/677

Amgen Inc. (a Delaware corporation),

MK/T/ 2013/72

Amgen Inc., (a Delaware corporation)

MK/T/ 2013/848

Amgen Inc., (a Delaware corporation)

MK/T/ 2013/849

Amgen Inc., (a Delaware corporation)

MK/T/ 2014/81

Amgen Inc., (a Delaware corporation)

MK/T/ 2014/499

Amgen Inc., (a Delaware corporation)

MK/T/ 2014/500

Amgen Inc., (a Delaware corporation)

MK/T/ 2014/501

Amgen Inc., (Delaware corporation)

MK/T/ 2013/71

Apple Inc.

MK/T/ 2014/310

Apple Inc.

MK/T/ 2014/649

Arcor S.A.I.C.

MK/T/ 2013/955

Asahi-Thai Alloy Co., Ltd.

MK/T/ 2013/1134

AstraZeneca AB

MK/T/ 2014/327

ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION

MK/T/ 2013/1136

B.Braun Melsungen AG

MK/T/ 2014/435

B.Braun Melsungen AG

MK/T/ 2014/436

Bacardi & Company Limited

MK/T/ 2013/580

Bacardi & Company Limited

MK/T/ 2013/581
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Bacardi & Company Limited

MK/T/ 2013/582

Bacardi & Company Limited

MK/T/ 2013/583

Bacardi & Company Limited

MK/T/ 2013/584

Bacardi & Company Limited

MK/T/ 2013/585

Banana Republic (ITM) Inc

MK/T/ 2013/862

BASF Agro B.V. Arnhem (NL)

MK/T/ 2013/613

BASF Agro B.V. Arnhem (NL)

MK/T/ 2013/614

BASF Agro B.V. Arnhem (NL)

MK/T/ 2013/615

BASF Agro B.V. Arnhem (NL), Zweigniederlassung Zurich

MK/T/ 2014/643

Basf Corporation

MK/T/ 2013/570

Basf Corporation

MK/T/ 2013/572

Basf Corporation

MK/T/ 2013/573

Basf Corporation

MK/T/ 2013/575

BASF SE

MK/T/ 2014/71

BASF SE

MK/T/ 2014/355

Bayer HealthCare LLC

MK/T/ 2013/845

Bayer HealthCare LLC

MK/T/ 2013/846

Bayer Intellectual Property GmbH

MK/T/ 2014/83

BELUPO lijekovi i kozmetika d.d.

MK/T/ 2013/909

BELUPO lijekovi i kozmetika d.d.

MK/T/ 2013/970

BELUPO lijekovi i kozmetika d.d.

MK/T/ 2013/971

BELUPO lijekovi i kozmetika d.d.

MK/T/ 2014/199

BEOSHOES d.o.o.

MK/T/ 2014/604

BERKO Pharmaceuticals and Chemicals Ind. Inc.

MK/T/ 2013/743

BERLIN-CHEMIE AG

MK/T/ 2014/605

BINBIT MEXICO S.A. DE C.V.

MK/T/ 2013/966

BIOCODEX

MK/T/ 2014/765

Biofarma Pharmaceutical Industry Co.

MK/T/ 2013/381

Biofarma Pharmaceutical Industry Co.

MK/T/ 2013/1191

Biogen Idec MA Inc.

MK/T/ 2013/1200

Biogen Idec MA Inc. (a Massachusetts Corporation)

MK/T/ 2013/78

Biogen Idec MA Inc. (a Massachusetts Corporation)

MK/T/ 2013/999

BONES GROUP d.o.o.

MK/T/ 2014/687

BOSNALIJEK d.d.

MK/T/ 2013/461

BOSNALIJEK d.d.

MK/T/ 2013/462

BOSNALIJEK d.d.

MK/T/ 2013/596

BOSNALIJEK d.d.

MK/T/ 2013/619

BOSNALIJEK d.d.

MK/T/ 2013/723

BP Europa SE

MK/T/ 2014/99

Bristol-Myers Squibb Sarl a French limited liabillity compny

MK/T/ 2013/1067

Bristol-Myers Squibb Sarl a French limited liabillity compny

MK/T/ 2013/1068

Bristol-Myers Squibb Sarl a French limited liabillity compny

MK/T/ 2013/1070

British American Tobacco (Brands) Inc.,

MK/T/ 2013/397

British American Tobacco (Brands) Inc.,

MK/T/ 2013/465

British American Tobacco (Brands) Inc.,

MK/T/ 2013/528
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British American Tobacco (Brands) Inc.,

MK/T/ 2013/529

British American Tobacco (Brands) Inc.,

MK/T/ 2013/530

British American Tobacco (Brands) Inc.,

MK/T/ 2013/531

British American Tobacco (Brands) Inc.,

MK/T/ 2013/532

British American Tobacco (Brands) Inc.,

MK/T/ 2013/534

British American Tobacco (Brands) Inc.,

MK/T/ 2013/728

British American Tobacco (Brands) Inc.,

MK/T/ 2013/759

British American Tobacco (Brands) Inc.,

MK/T/ 2014/148

Brother International Europe Limited

MK/T/ 2014/713

BulBio-NCIPD LTD,

MK/T/ 2013/341

CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST, Delaware Business Trust and c/o Calvin Klein, Inc.,

MK/T/ 2014/170

CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST, Delaware Business Trust and c/o Calvin Klein, Inc.,

MK/T/ 2014/171

CANON KABUSHIKI KAISHA

MK/T/ 2013/413

CANON KABUSHIKI KAISHA

MK/T/ 2013/1028

CANON KABUSHIKI KAISHA

MK/T/ 2013/1029

CANON KABUSHIKI KAISHA

MK/T/ 2014/330

CBM Creative Brands Marken GmbH

MK/T/ 2014/639

Celgene Corporation

MK/T/ 2013/68

Celgene Corporation

MK/T/ 2013/1017

Ch. Thomopoulos Distillery S.A. also trading as Sans Rival S.A.

MK/T/ 2014/840

Chrysler Group LLC, a limited liability company organized and existing under the laws of
the State of Delaware
Chrysler Group LLC, a limited liability company organized and existing under the laws of
the State of Delaware
Chrysler Group LLC, a limited liability company organized and existing under the laws of
the State of Delaware
Cipla Limited

MK/T/ 2013/851

COLGATE-PALMOLIVE COMPANY

MK/T/ 2013/602

Colgate-Palmolive Company

MK/T/ 2013/912

COLGATE-PALMOLIVE COPMANY, a Delaware corporation

MK/T/ 2014/86

COLOMBINA S.A.

MK/T/ 2013/911

Comline Auto Parts Limited

MK/T/ 2013/639

COOPER S.A.

MK/T/ 2013/625

COOPER S.A.

MK/T/ 2013/626

COOPER S.A. PHARMACEUTICALS

MK/T/ 2014/587

Corby Spirits and Wine Limited

MK/T/ 2014/225

CTBAT International Co. Limited

MK/T/ 2014/567

CTBAT International Co. Limited

MK/T/ 2014/791

DENSO CORPORATION

MK/T/ 2013/605

Dentinox Gesellschaft fur pharmazeutische Praparate Lenk & Schuppan

MK/T/ 2013/1158

Deutsche Telekom AG

MK/T/ 2013/550

Deva Holding A.S.

MK/T/ 2013/248

Deva Holding A.S.

MK/T/ 2013/742

Deva Holding A.S.

MK/T/ 2013/751

Deva Holding A.S.

MK/T/ 2013/752

Deva Holding A.S.

MK/T/ 2013/753

Deva Holding A.S.

MK/T/ 2013/828
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Deva Holding A.S.

MK/T/ 2014/629

Deva Holding A.S.

MK/T/ 2014/630

Deva Holding A.S.

MK/T/ 2014/631

Deva Holding A.S.

MK/T/ 2014/632

Diageo Brands B.V.

MK/T/ 2014/63

Diageo Brands B.V.

MK/T/ 2014/718

Dole Asia Holdings Pte. Ltd.

MK/T/ 2013/884

Dole Asia Holdings Pte. Ltd.

MK/T/ 2013/885

Dow AgroSciences LLC( a Delaware limited liability company)

MK/T/ 2014/107

Eli Lilly and Company (an Indiana Corporation)

MK/T/ 2014/223

Endava Limited

MK/T/ 2014/49

Endava Limited

MK/T/ 2014/50

ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

MK/T/ 2014/506

ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

MK/T/ 2014/808

Eureka Hellas S.A.

MK/T/ 2014/198

EYGN Limited

MK/T/ 2013/463

F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (joint stock company

MK/T/ 2013/291

Fabrika Konditore "AMO"

MK/T/ 2013/350

Fabrika Konditore "AMO"

MK/T/ 2013/351

Fabrika Konditore "AMO"

MK/T/ 2013/352

Fabrika Konditore "AMO"

MK/T/ 2013/353

Fabrika Konditore "AMO"

MK/T/ 2013/354

Fabrika Konditore "AMO"

MK/T/ 2013/355

Fashion One Television LLC,

MK/T/ 2013/997

FEMAS METAL SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

MK/T/ 2013/1122

FEMAS METAL SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

MK/T/ 2013/1202

FGX International Inc.

MK/T/ 2014/814

FGX International Inc.

MK/T/ 2014/815

FRANCK Prehrambena industrija, dionicko drustvo ZAGREB

MK/T/ 2013/564

FRANCK Prehrambena industrija, dionicko drustvo ZAGREB

MK/T/ 2013/565

FRANCK Prehrambena industrija, dionicko drustvo ZAGREB

MK/T/ 2013/566

FRANCK Prehrambena industrija, dionicko drustvo ZAGREB

MK/T/ 2013/567

GALDERMA S.A.

MK/T/ 2013/562

GALENIKA AD

MK/T/ 2013/420

GALENIKA AD

MK/T/ 2013/421

GALVA-ZINK Sh.p.k.

MK/T/ 2013/694

Gap (ITM) Inc

MK/T/ 2013/800

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

MK/T/ 2013/632
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of the State of Delaware
GENERAL MOTORS LLC, a limited liability company organized and existing under the laws
of the State of Delaware
GENERAL MOTORS LLC, a limited liability company organized and existing under the laws
of the State of Delaware
Glaxo Group Limited

MK/T/ 2014/79

GlaxoSmith Kline Intellectual Property Limited

MK/T/ 2014/290

GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

MK/T/ 2013/1164

GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

MK/T/ 2013/1199

Google Inc.

MK/T/ 2014/213

GUARDANT, INC. a corporation organized and existing under the laws of the state of
Delaware
GUARDANT, INC. a corporation organized and existing under the laws of the state of
Delaware
Gulf International Lubricants, Ltd.

MK/T/ 2013/1246

HANJIN SHIPPING HOLDINGS CO., LTD.

MK/T/ 2013/608

HANJIN SHIPPING HOLDINGS CO., LTD.

MK/T/ 2013/609

Hankook Tire Co., Ltd.

MK/T/ 2014/817

Hankook Tire Worldwide Co., Ltd.

MK/T/ 2014/816

Hard Rock Limited

MK/T/ 2014/316

Hard Rock Limited

MK/T/ 2014/317

HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac

MK/T/ 2013/754

HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac

MK/T/ 2013/1013

HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac

MK/T/ 2013/1073

Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac

MK/T/ 2013/1103

Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac

MK/T/ 2013/1104

HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac

MK/T/ 2013/1216

Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac

MK/T/ 2013/1253

HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac

MK/T/ 2014/261

HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac

MK/T/ 2014/263

HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac

MK/T/ 2014/264

HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac

MK/T/ 2014/265

HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac

MK/T/ 2014/266

HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac

MK/T/ 2014/267

HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac

MK/T/ 2014/268

HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac

MK/T/ 2014/269

HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac

MK/T/ 2014/270

HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac

MK/T/ 2014/271

HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac

MK/T/ 2014/272

HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac

MK/T/ 2014/273

HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac

MK/T/ 2014/274

HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac

MK/T/ 2014/275

HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac

MK/T/ 2014/276

HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac

MK/T/ 2014/277

HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac

MK/T/ 2014/278

HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac

MK/T/ 2014/279

HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac

MK/T/ 2014/479
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Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac

MK/T/ 2014/607

Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac

MK/T/ 2014/608

Hemofarm Koncern A.D. farmaceutsko hemijska industrija

MK/T/ 2004/942

HENKEL AG & Co. KGaA

MK/T/ 2014/715

HENKEL AG & Co. KGaA

MK/T/ 2014/716

Henkel Corporation

MK/T/ 2013/812

Himalaya Global Holdings Ltd.

MK/T/ 2014/371

Himalaya Global Holdings Ltd.

MK/T/ 2014/372

Himalaya Global Holdings Ltd.

MK/T/ 2014/374

HONDA MOTOR CO., LTD.

MK/T/ 2013/460

HONDA MOTOR CO., LTD.

MK/T/ 2013/988

Honeywell International Inc.

MK/T/ 2013/1203

I G L A Sh.p.k,

MK/T/ 2013/410

I G L A Sh.p.k,

MK/T/ 2013/411

I G L A Sh.p.k,

MK/T/ 2013/412

I G L A Sh.p.k,

MK/T/ 2013/574

I G L A Sh.p.k,

MK/T/ 2013/798

I G L A Sh.p.k.

MK/T/ 2013/356

I G L A Sh.p.k.

MK/T/ 2013/357

Intel Corporation

MK/T/ 2013/369

Intel Corporation

MK/T/ 2013/1195

Interactive Advertising Bureau, Inc., non-profit corporation Delaware

MK/T/ 2014/178

Intercontinental Great Brands LLC

MK/T/ 2014/197

Jack Daniel's Properties, Inc.

MK/T/ 2013/918

Jack Daniel's Properties, Inc.

MK/T/ 2013/919

James Goddard-Watts

MK/T/ 2013/947

Jean Patou Worldwide Limited

MK/T/ 2014/783

JFI Global Purchasing Limited

MK/T/ 2014/74

JINGOLD S.P.A.

MK/T/ 2013/938

JINGOLD S.P.A.

MK/T/ 2013/939

John Paul Mitchell Systems

MK/T/ 2014/176

JOHN PLAYER & SONS LIMITED

MK/T/ 2013/1132

JOHN PLAYER & SONS LIMITED

MK/T/ 2013/1133

JOHNSON & JOHNSON

MK/T/ 2013/1056

JOHNSON & JOHNSON

MK/T/ 2013/1057

JOHNSON & JOHNSON

MK/T/ 2013/1058

JOHNSON & JOHNSON

MK/T/ 2014/519

Joint Stock Company Gazprom neft

MK/T/ 2014/210

Kenda Rubber Industrial Co., Ltd.

MK/T/ 2014/227

Kentucky Fried Chicken International Holdings, Inc.,

MK/T/ 2014/53

Kentucky Fried Chicken International Holdings, Inc.,

MK/T/ 2014/160

Kia Motors Corporation

MK/T/ 2013/1061

Kia Motors Corporation

MK/T/ 2014/5

Kia Motors Corporation

MK/T/ 2014/11

Kraft Foods Schweiz Holding GmbH

MK/T/ 2013/1062
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Kraft Foods Schweiz Holding GmbH

MK/T/ 2013/1063

Kraft Foods Schweiz Holding GmbH

MK/T/ 2013/1064

Kraft Foods Schweiz Holding GmbH

MK/T/ 2014/8

LA CAMPAGNOLA S.A.C.I.

MK/T/ 2014/405

LA CAMPAGNOLA S.A.C.I.

MK/T/ 2014/406

LONKING (FUJIAN) MACHINERY CO., LTD

MK/T/ 2014/595

LUIS CALVO SANZ, S.A.

MK/T/ 2013/464

Luxembourg Brands S.a.r.l.

MK/T/ 2013/577

M/S. ALLIED NIPPON LTD

MK/T/ 2013/748

Marriott International, Inc

MK/T/ 2013/635

Marriott Worldwide Corporation

MK/T/ 2013/818

Mars, Incorporated

MK/T/ 2014/155

MasterCard International Incorporated

MK/T/ 2013/953

MasterCard International Incorporated

MK/T/ 2013/1019

MasterCard International Incorporated

MK/T/ 2013/1020

MasterCard International Incorporated

MK/T/ 2013/1021

Mazda Motor Corporation

MK/T/ 2014/184

McCain Foods Limited

MK/T/ 2014/314

McCain Foods Limited

MK/T/ 2014/315

Meda AB

MK/T/ 2013/536

MEDICA AD

MK/T/ 2014/480

Medigene AG

MK/T/ 2013/398

MEGGLE AG

MK/T/ 2014/375

Merck Sharp & Dohme Corp.

MK/T/ 2013/201

Merck Sharp & Dohme Corp.

MK/T/ 2014/235

Merck Sharp & Dohme Corp.

MK/T/ 2014/240

Merck Sharp & Dohme Corp. a New Jersey corporation,

MK/T/ 2013/893

Midis Group Ltd.

MK/T/ 2013/696

MIRATO S.p.A.

MK/T/ 2013/1127

Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha

MK/T/ 2013/687

MN PHARMACEUTICALS

MK/T/ 2014/703

MN PHARMACEUTICALS

MK/T/ 2014/704

MN PHARMACEUTICALS

MK/T/ 2014/705

MN PHARMACEUTICALS

MK/T/ 2014/706

MN PHARMACEUTICALS

MK/T/ 2014/707

MN Pharmaceuticals/Mustafa Nevzat Ilac Sanayii A.S.

MK/T/ 2013/117

MN Pharmaceuticals/Mustafa Nevzat Ilac Sanayii A.S.

MK/T/ 2013/129

National Biscuits & Confectionery Co. Ltd.

MK/T/ 2014/41

Natur Produkt Zdrovit Sp. z.o.o.

MK/T/ 2014/673

NATURPRODUKT d.o.o. za trgovinu Zagreb

MK/T/ 2014/45

NBA Properties, Inc.

MK/T/ 2013/1205

NComputing, Inc.

MK/T/ 2009/367

NEWELL RUBBERMAID EUROPE LLC

MK/T/ 2013/576

NGK SPARK PLUG CO., LTD., a Japanese corporation

MK/T/ 2014/588

Niagara Bottling, LLC,

MK/T/ 2013/820
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NIKON CORPORATION

MK/T/ 2013/739

Nine West Development LLC

MK/T/ 2013/1129

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

MK/T/ 2013/434

No Fear International Limited

MK/T/ 2013/600

NOVARTIS AG

MK/T/ 2013/4

NOVARTIS AG

MK/T/ 2013/294

NOVARTIS AG

MK/T/ 2013/295

NOVARTIS AG

MK/T/ 2013/417

NOVARTIS AG

MK/T/ 2013/418

NOVARTIS AG

MK/T/ 2013/419

NOVARTIS AG

MK/T/ 2013/442

NOVARTIS AG

MK/T/ 2013/443

NOVARTIS AG

MK/T/ 2013/444

NOVARTIS AG

MK/T/ 2013/445

NOVARTIS AG

MK/T/ 2013/446

NOVARTIS AG

MK/T/ 2013/447

NOVARTIS AG

MK/T/ 2013/458

NOVARTIS AG

MK/T/ 2013/459

NOVARTIS AG

MK/T/ 2013/492

NOVARTIS AG

MK/T/ 2013/1123

NOVARTIS AG

MK/T/ 2014/236

NOVARTIS AG

MK/T/ 2014/245

NOVARTIS AG

MK/T/ 2014/246

NOVARTIS AG

MK/T/ 2014/247

NOVARTIS AG

MK/T/ 2014/248

NOVARTIS AG

MK/T/ 2014/249

NOVARTIS AG

MK/T/ 2014/280

NOVARTIS AG

MK/T/ 2014/281

NOVARTIS AG

MK/T/ 2014/282

NOVARTIS AG

MK/T/ 2014/311

Novartis AG

MK/T/ 2014/356

NOVARTIS AG

MK/T/ 2014/655

NOVARTIS AG

MK/T/ 2014/656

NOVARTIS AG

MK/T/ 2014/657

NOVO NORDISK A/S

MK/T/ 2013/913

NOVO NORDISK A/S

MK/T/ 2013/914

NOVO NORDISK A/S

MK/T/ 2013/915

Noxell Corporation

MK/T/ 2014/144

Nu Mark LLC, a limited liability company of Virginia

MK/T/ 2013/889

Nu Mark LLC, a limited liability company of Virginia

MK/T/ 2013/897

Nu Mark LLC, a limited liability company of Virginia

MK/T/ 2013/898

Nutrinova Nutrition Specialties & Food Ingredients GmbH

MK/T/ 2013/451

OKF Corporation

MK/T/ 2013/642

Oralect Licensing, Ltd.

MK/T/ 2014/335

Oralect Licensing, Ltd.

MK/T/ 2014/336
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P.T. SELAMAT SEMPURNA, TBK

MK/T/ 2013/993

PepsiCo, Inc.

MK/T/ 2013/1156

Pfizer Inc.

MK/T/ 2014/147

Philip Morris Brands Sarl

MK/T/ 2014/298

Pickfords 1646 Limited

MK/T/ 2013/688

Pizza Hut International, LLC

MK/T/ 2014/64

Pizza Hut International, LLC

MK/T/ 2014/65

Pizza Hut International, LLC

MK/T/ 2014/159

PLANTAGE CONFECCAO E COMERCIO DE ROUPAS LTDA.

MK/T/ 2013/837

PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.

MK/T/ 2014/215

PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.

MK/T/ 2014/453

PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.

MK/T/ 2014/454

Post Foods, LLC

MK/T/ 2013/1147

PPG INDUSTRIES OHIO, INC. a corporation organized and existing under the laws of the
State of Delaware
PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk

MK/T/ 2014/145

Punch Industries, An unlimited Irish company

MK/T/ 2014/569

Punch Industries, An unlimited Irish company

MK/T/ 2014/570

Qatar Airways (Q.C.S.C.)

MK/T/ 2013/1162

R & A Bailey & Co

MK/T/ 2014/328

Reckitt & Colman (Overseas) Limited

MK/T/ 2013/390

RECKITT & COLMAN (Overseas) Limited

MK/T/ 2013/391

Reckitt & Colman (Overseas) Limited

MK/T/ 2014/597

Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

MK/T/ 2014/513

Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

MK/T/ 2014/514

Regatta Ltd

MK/T/ 2013/749

Retail Royalty Company

MK/T/ 2014/299

Retail Royalty Company

MK/T/ 2014/300

Retail Royalty Company

MK/T/ 2014/301

Retail Royalty Company

MK/T/ 2014/302

Retail Royalty Company

MK/T/ 2014/303

Retail Royalty Company

MK/T/ 2014/304

Retail Royalty Company

MK/T/ 2014/305

Retail Royalty Company

MK/T/ 2014/306

Retail Royalty Company

MK/T/ 2014/307

ROUTEX B.V.

MK/T/ 2013/594

Rum Creation & Products, Inc.

MK/T/ 2014/646

Samsung Electronics Co.,Ltd.

MK/T/ 2013/1072

SANDALYECI DAYANIKLI TUKETIM MALLARI MOBILYA SANAYI VE TICARET ANONIM
SIRKETI
SANOFI

MK/T/ 2014/651

SARANTIS ROMANIA S.A.,

MK/T/ 2013/637

SHARP KABUSHIKI KAISHA also trading as SHARP CORPORATION, a corporation
organized and existing under the laws of Japan, Manufactures and Merchants of
SHULTON, INC.

MK/T/ 2014/745

SHULTON, INC.

MK/T/ 2013/722

SHULTON, INC.

MK/T/ 2013/1153
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SHULTON, INC.

MK/T/ 2013/1223

Shurjoint Piping Products, Inc.

MK/T/ 2013/686

Societe des Produits NESTLE S.A.

MK/T/ 2014/101

SOCIETE GENERALE, a French corporation

MK/T/ 2013/1159

SOCIETE GENERALE, a French corporation

MK/T/ 2013/1160

Sondico IP Limited

MK/T/ 2013/406

Sondico IP Limited

MK/T/ 2013/407

Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee Company

MK/T/ 2013/643

Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee Company

MK/T/ 2013/644

Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee Company

MK/T/ 2013/645

Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee Company

MK/T/ 2013/646

Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee Company

MK/T/ 2013/647

Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee Company

MK/T/ 2013/648

Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee Company

MK/T/ 2013/649

Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee Company

MK/T/ 2013/650

Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee Company

MK/T/ 2013/651

Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee Company

MK/T/ 2013/652

Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee Company

MK/T/ 2013/653

Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee Company

MK/T/ 2013/654

Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee Company

MK/T/ 2013/655

Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee Company

MK/T/ 2013/656

Stiefel Laboratories, Inc.

MK/T/ 2013/396

SUZUKI MOTOR CORPORATION

MK/T/ 2014/720

SUZUKI MOTOR CORPORATION

MK/T/ 2014/719

Taco Bell Corp.

MK/T/ 2014/156

Taco Bell Corp.

MK/T/ 2014/157

Taco Bell Corp.

MK/T/ 2014/158

Taco Bell Corp.

MK/T/ 2014/188

Takeda GmbH

MK/T/ 2013/139

TAVFIK GENERAL TRADING L.L.C.

MK/T/ 2013/892

TDR d.o.o.

MK/T/ 2013/870

TDR d.o.o.

MK/T/ 2013/871

TDR d.o.o.

MK/T/ 2014/376

TDR d.o.o.

MK/T/ 2014/377

TDR d.o.o.

MK/T/ 2014/378

Teavana Corporation

MK/T/ 2013/1078

Teavana Corporation

MK/T/ 2013/1079

Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

MK/T/ 2014/208

Teva Pharmaceuticals Europe B.V.

MK/T/ 2013/441

Teva Pharmaceuticals Europe B.V.

MK/T/ 2014/590

Teva Pharmaceuticals Europe B.V.

MK/T/ 2014/591

Teva Pharmaceuticals Europe B.V.

MK/T/ 2014/592

Teva Pharmaceuticals Europe B.V.

MK/T/ 2014/593

Teva Pharmaceuticals Europe B.V.

MK/T/ 2014/594

Teva Pharmaceuticals Europe B.V.

MK/T/ 2014/798
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Teva Pharmaceuticals Europe B.V.

MK/T/ 2014/799

Teva Pharmaceuticals Europe B.V.

MK/T/ 2014/800

Teva Pharmaceuticals Europe B.V.

MK/T/ 2014/801

THE GILLETTE COMPANY

MK/T/ 2013/414

THE GILLETTE COMPANY

MK/T/ 2013/561

THE GILLETTE COMPANY

MK/T/ 2013/730

THE GILLETTE COMPANY

MK/T/ 2013/731

THE GILLETTE COMPANY

MK/T/ 2013/954

THE GILLETTE COMPANY

MK/T/ 2014/87

THE GILLETTE COMPANY

MK/T/ 2014/106

The Monarch Beverage Company, Inc.

MK/T/ 2013/819

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

MK/T/ 2013/853

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as Toyota Motor Corporation)

MK/T/ 2014/577

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

MK/T/ 2014/648

Unilever N.V.

MK/T/ 2013/741

United Breweries Limited

MK/T/ 2014/642

United Parcel Service of America, Inc., Incorporated in Delaware, U.S.A.

MK/T/ 2013/729

Visa International Service Association

MK/T/ 2013/1105

VITRINOR VITRIFICADOS DEL NORTE, S.A.L.

MK/T/ 2014/807

Vladimir Mladenov Savov

MK/T/ 2013/620

Warszawskie Zaklady Farmaceutyczne ''POLFA'' Spolka Akcyjna

MK/T/ 2011/825

Wix-Filtron Sp. Zo.o.

MK/T/ 2013/680

Wizard Co., Inc. (Delaware corporation)

MK/T/ 2013/677

Zakrytoe Aktsionernoe Obschestvo Kompania "May"

MK/T/ 2013/364

Zakrytoe Aktsionernoe Obschestvo Kompania "May"

MK/T/ 2013/365

Zakrytoe Aktsionernoe Obschestvo Kompania "May"

MK/T/ 2013/366

Zakrytoe Aktsionernoe Obschestvo Kompania "May"

MK/T/ 2013/367

Zbom Cabinets Co., Ltd

MK/T/ 2013/1161

ZHENGZHOU YUTONG BUS CO., LTD.

MK/T/ 2013/636

ZHENGZHOU YUTONG GROUP CO., LTD.

MK/T/ 2013/601

Zongshen Industrial Group Co., Ltd.

MK/T/ 2013/1250

А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони

MK/T/ 2013/327

А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони

MK/T/ 2013/328

А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони

MK/T/ 2013/330

А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони

MK/T/ 2013/333

А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони

MK/T/ 2013/978

А. Д. Европа - Ф-ка за чоколади, вафли и бонбони

MK/T/ 2013/984

Агенција за маркетинг БРЕНД ЈУНИОН ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2013/1166

АД ЈАКА 80 Радовиш

MK/T/ 2013/1220

АД ЈАКА 80 Радовиш

MK/T/ 2013/1221

АД ЈАКА 80 Радовиш

MK/T/ 2013/1222

Адвокат Ана Тошиќ Чубриновски and Адвокат Ивица Јевтиќ

MK/T/ 2014/431

АДВОКАТСКО ДРУШТВО КНЕЗОВИЌ И СОРАБОТНИЦИ СКОПЈЕ

MK/T/ 2013/1138

Адвокатско Друштво Кнезовиќ и Соработници Скопје

MK/T/ 2014/84

Адвокатско Друштво Кнезовиќ и Соработници Скопје

MK/T/ 2014/85
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Адвокатско Друштво Кнезовиќ и Соработници Скопје

MK/T/ 2014/91

Адвокатско Друштво Кнезовиќ и Соработници Скопје

MK/T/ 2014/92

Ангелко Ангелески

MK/T/ 2013/992

Апостолска Марина

MK/T/ 2013/975

АРАС ТЕКСТИЛ ДОО СКОПЈЕ

MK/T/ 2014/109

АРАС ТЕКСТИЛ ДОО СКОПЈЕ

MK/T/ 2014/110

Арменд Салиху

MK/T/ 2013/886

Арменд Салиху

MK/T/ 2013/887

Арменд Салиху

MK/T/ 2013/888

Асоцијација за развој на спорт и култура НАББА МАКЕДОНИЈА - Битола

MK/T/ 2013/683

Атанасов Димитар - ДПТУ „Л-Д" ДОО

MK/T/ 2014/100

АТРЕЈД-Р ДООЕЛ

MK/T/ 2011/758

Божиновски Александар

MK/T/ 2013/1192

Брезовски Чедомир

MK/T/ 2013/571

ВЕРТИГО ВИСУАЛ ДООЕЛ

MK/T/ 2014/496

ВЕРТИГО ВИСУАЛ ДООЕЛ

MK/T/ 2014/497

ВЕРТИГО ВИСУАЛ ДООЕЛ

MK/T/ 2014/498

Винарска Визба "Имако Вино'' Дооел

MK/T/ 2014/565

Влатко Сулев

MK/T/ 2013/340

Вуксановиќ Слободан

MK/T/ 2014/404

Градежно друштво ГРАНИТ АД Скопје

MK/T/ 2013/1170

ГРЕЕН ПЛАНЕТ д.о.о.е.л.

MK/T/ 2014/420

Д.П.Т.У. БОНИМИ КОМПАНИ Скопје

MK/T/ 2013/491

Д.У.Т. Вила Водно Д.О.О.

MK/T/ 2013/433

ДЕВЕЛОПМЕНТ СОЛУШНС ДООЕЛ Скопје and Здружение за рамноправен развој
РЕШЕНИЈА ЗА РАЗВОЈ Скопје
ДЕЛИГХТ доо

MK/T/ 2014/443

ДЗППСУ „ЕРЕН-ТРЕЈД" ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

MK/T/ 2013/991

ДППУ ПИРИН ЕКСПОРТ ДООЕЛ СКОПЈЕ

MK/T/ 2013/824

ДПТУ - АНДАГОР ТРЕЈД ДООЕЛ Прилеп

MK/T/ 2013/568

ДПТУ ПАПАЗ ЕКСКЛУЗИВ ДООЕЛ

MK/T/ 2014/742

ДПТУ СУПЕР-АГЕ дооел

MK/T/ 2013/734

ДПУТУ ЏУСИКО КОМПАНИ ДООЕЛ

MK/T/ 2013/836

Друтво за производство, трговија и услуги АЛМА ДООЕЛ Кочани

MK/T/ 2014/386

Друтво за производство, трговија и услуги АЛМА ДООЕЛ Кочани

MK/T/ 2014/387

Друштво за внатрешен и надворешен промет на големо и мало, производство и
услуги РАД-КОМ ДООЕЛ Скопје
Друштво за внатрешен и надворешен промет ЧЕЗАКОМЕРЦ Симеон Роберто и Виктор
ДОО Скопје
Друштво за внатрешен и надворешен промет ЧЕЗАКОМЕРЦ Симеон Роберто и Виктор
ДОО Скопје
Друштво за забавни рекреативни дејности ФРИГГ ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2014/68

Друштво за издавање и управување со недвижен имот АПАРТМАНИ МИБО ДООЕЛ
Скопје
Друштво за издавачка дејност трговија и услуги КОЛОР МЕДИА ДОО Скопје

MK/T/ 2014/743

Друштво за информатичка технологија , трговија и услуги ИНОВЕЈШН ИВОТЕ
ТЕХНОЛОГИИ ДОО Скопје
Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2013/1040

Трговски марки

MK/T/ 2013/1016

MK/T/ 2013/622
MK/T/ 2013/623
MK/T/ 2013/936

MK/T/ 2014/589

MK/T/ 2013/438
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Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2013/821

Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2013/876

Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2014/52

Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2014/77

Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2014/78

Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2014/668

Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2014/669

Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2014/670

Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2014/671

Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2014/672

Друштво за маркетинг комуникации и услуги ТБВ МЕДИА Дооел Скопје

MK/T/ 2013/552

Друштво за менаџмент, услуги у консалтинг ТОТАЛ БРЕНДС ДООЕЛ Скоје

MK/T/ 2013/371

Друштво за менаџмент, услуги у консалтинг ТОТАЛ БРЕНДС ДООЕЛ Скоје

MK/T/ 2013/372

Друштво за одржливи решенија НОВА СОЛУТИОНС ДООЕЛ Битола

MK/T/ 2013/1130

Друштво за посредување, трговија и услуги ПЛАТИ БРЗО ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

MK/T/ 2013/901

Друштво за посредување, трговија и услуги ПЛАТИ БРЗО ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

MK/T/ 2013/903

Друштво за посредување, трговија и услуги ПЛАТИ БРЗО ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

MK/T/ 2013/904

Друштво за програмирањеи развој на софтвер за веб страни и мобилни апликации
ФРИДГЕ ЦХЕЦК ДОО Скопје
Друштво за производство и промет БАЛКАН ТРИТИКУМ-МЕЛ Рамадан и Јусуф ДОО
увоз-извоз
Друштво за производство и промет КАДИНО ИНДУСТРИ ГРУП ДООЕЛ увоз-извоз
с.Кадино Илинден
Друштво за производство и трговија на големо и мало СТЕЛ ИМПЕКС ДООЕЛ увозизвоз Штип
Друштво за производство и трговија на големо и мало СТЕЛ ИМПЕКС ДООЕЛ увозизвоз Штип
Друштво за производство и трговија НИНА-МАК ДООЕЛ Свети Николе

MK/T/ 2013/733

Друштво за производство и трговија Пелистерка АД Скопје

MK/T/ 2014/818

Друштво за производство транспорт и услуги М - ТЕМПРА УНО ДООЕЛ увоз- извоз
Куманово
Друштво за производство трговија и интелектуални услуги СИ-КОН извоз-увоз
ДООЕЛ Велес
Друштво за производство трговија и услугги БРAБУС ДЕЛУКС увоз-извоз

MK/T/ 2013/592

Друштво за производство трговија и услуги ВЕНЕРА КОМПАНИ увоз-извоз ДООЕЛ
Прилеп
Друштво за производство трговија и услуги ФЕРПРОМ Жарко и др. ДОО експортимпорт Скопје
Друштво за производство трговија и услуги ФЕРПРОМ Жарко и др. ДОО експортимпорт Скопје
Друштво за производство услуги и трговија на Попоски Пеце ВЕСПЕ-91 увоз-извоз
ДООЕЛ Прилеп
Друштво за производство услуги и трговија УНИ-ГРАН-МЕР ДОО увоз-извоз Скопје

MK/T/ 2013/415

Друштво за производство, промет и застапништво за лифтови ДАКАЛИФТ ГРУП ДОО
увоз-извоз Скопје
Друштво за производство, промет и услуги ЕКОСЕ Ќенан ДООЕЛ експорт-импорт
Скопје
Друштво за производство, промет и услуги ЕКОСЕ Ќенан ДООЕЛ експорт-импорт
Скопје
Друштво за производство, промет и услуги ФЛУИДИ-М дооел експорт-импорт
Куманово
Друштво за производство, промет и услуги ФЛУИДИ-М дооел експорт-импорт
Куманово
Друштво за производство, промет, такси и услуги ТИСА - 2005 увоз-извоз ДОО
ПРИЛЕП

MK/T/ 2013/717
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MK/T/ 2013/455
MK/T/ 2013/611
MK/T/ 2013/916
MK/T/ 2014/469
MK/T/ 2013/850

MK/T/ 2014/578
MK/T/ 2013/416

MK/T/ 2014/72
MK/T/ 2014/73
MK/T/ 2013/323
MK/T/ 2013/322

MK/T/ 2013/726
MK/T/ 2013/727
MK/T/ 2014/102
MK/T/ 2014/103
MK/T/ 2013/338
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Друштво за производство, трговија и софтверски услуги ДАРИУС МАК ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2013/942

Друштво за производство, трговија и услуги „БЛАЦК ТТ" д.о.о.е.л.

MK/T/ 2009/333

Друштво за производство, трговија и услуги „БЛАЦК ТТ" д.о.о.е.л.

MK/T/ 2009/334

Друштво за производство, трговија и услуги АЛЛУРЕ СТУДИО ДОО Скопје

MK/T/ 2013/493

Друштво за производство, трговија и услуги АРОНИЈА ЗДРАВА ХРАНА ДООЕЛ увозизвоз Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги АРОНИЈА ЗДРАВА ХРАНА ДООЕЛ увозизвоз Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги АРОНИЈА ЗДРАВА ХРАНА ДООЕЛ увозизвоз Скопје
ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ Б.Б.Ф КОМПАНИ ЛТД ДООЕЛ
УВОЗ ИЗВОЗ СКОПЈЕ
ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ Б.Б.Ф КОМПАНИ ЛТД ДООЕЛ
УВОЗ ИЗВОЗ СКОПЈЕ
ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ Б.Б.Ф КОМПАНИ ЛТД ДООЕЛ
УВОЗ ИЗВОЗ СКОПЈЕ
Друштво за производство, трговија и услуги БИАНА - ШУС увоз-извоз

MK/T/ 2014/108

Друштво за производство, трговија и услуги ВЕБСПОТ ДОО увоз-извоз Скопје

MK/T/ 2014/359

Друштво за производство, трговија и услуги ВИЛСОН СПОРТ ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје
друштво за производство, трговија и услуги ГЕРМАН ПХ ДОО Скопје

MK/T/ 2013/755

Друштво за производство,
Башино Село, Велес
Друштво за производство,
импорт Скопје
Друштво за производство,
Куманово
Друштво за производство,

трговија и услуги ЕКСТРА ПАПАЗ ДООЕЛ увоз-извоз

MK/T/ 2014/606

трговија и услуги ИНЕСЕР-КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-

MK/T/ 2014/321

трговија и услуги КВАТРО Ана и други ДОО увоз-извоз

MK/T/ 2013/883

трговија и услуги МАКПРИМАТ - ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2013/1074

MK/T/ 2014/357
MK/T/ 2014/358
MK/T/ 2013/342
MK/T/ 2013/343
MK/T/ 2013/344
MK/T/ 2013/1124

MK/T/ 2013/951

Друштво за производство, трговија и услуги МЕГА ИТАЛ ГОЛД ДООЕЛ увоз-извоз

MK/T/ 2014/487

Друштво за производство, трговија и услуги МИРАНА Мирсинова Ана ДООЕЛ,
експорт-импорт Велес
Друштво за производство, трговија и услуги МИРАНА Мирсинова Ана ДООЕЛ,
експорт-импорт Велес
Друштво за производство, трговија и услуги ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје

MK/T/ 2014/312

Друштво за производство, трговија и услуги ОРКА ХОЛДИНГ АД Скопје

MK/T/ 2013/1194

Друштво за производство, трговија и услуги САВАОТ ГРЕИС ДООЕЛ Струмица

MK/T/ 2013/1034

Друштво за производство, трговија и услуги САВАОТ ГРЕИС ДООЕЛ Струмица

MK/T/ 2013/1035

Друштво за производство, трговија и услуги СТАР ФООД ДООЕЛ

MK/T/ 2013/736

Друштво за производство, трговија и услуги СТАР ФООД ДООЕЛ

MK/T/ 2013/737

Друштво за производство, трговија и услуги СТАР ФООД ДООЕЛ

MK/T/ 2013/738

Друштво за производство, трговија и услуги СУН АНД СТАРС ДОО експорт-импорт

MK/T/ 2013/549

Друштво за производство, трговија и услуги увоз-извоз СЛАТО-СТ ДООЕЛ Струмица

MK/T/ 2014/566

Друштво за производство, трговија и услуги ЧОКОМИЛ увоз-извоз ДОО Ресен

MK/T/ 2013/964

Друштво за производство,
увоз-извоз Скопје
Друштво за производство,
увоз-извоз Скопје
Друштво за производство,
увоз-извоз Скопје
Друштво за производство,
експорт-импорт Скопје
Друштво за производство,
Битола
Друштво за производство,

трговија на големо и мало и услуги АТОМЕМ Ахмет ДООЕЛ

MK/T/ 2014/600

трговија на големо и мало и услуги АТОМЕМ Ахмет ДООЕЛ

MK/T/ 2014/601

трговија на големо и мало и услуги АТОМЕМ Ахмет ДООЕЛ

MK/T/ 2014/683

трговија, инженеринг и услуги ДУНА КОМПЈУТЕРИ ДОО

MK/T/ 2013/612

трговија, угостителство и услуги ИГОДУЛ увоз-извоз ДОО

MK/T/ 2014/128

трговија, услуги „САВАОТ ГРЕИС" - ДООЕЛ

MK/T/ 2013/1027

Друштво за производство, трговија, услуги и сервисирање ЕКСПЕКТА МЕДИКАЛ
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

Трговски марки

MK/T/ 2014/313
MK/T/ 2013/1193

MK/T/ 2014/244

355 | С т р а н а

Гласник 21/4 октомври 2014, Скопје

Друштво за производство, трговија, услуги и туризам на Кочоски Зоран КОУЗОН и Ко
увоз извоз ДООЕЛ Прилеп, подружница КОУЗОН Студентски сервис Скопје
Друштво за производство, трговија, услуги, увоз-извоз „ 2 ЕР Охрид" ДООЕЛ

MK/T/ 2013/641

Друштво за производство, трговија, услуги, увоз-извоз СУПЕР ХИТ ДОО Радовиш

MK/T/ 2014/628

Друштво за производство, услуги и трговија ЗАФИР КОМЕРЦ Марија ДООЕЛ експортимпорт
Друштво за производство, услуги и трговија НОВУС - ТРЕЈД Драган и Миодраг ДОО
увоз-извоз Скопје
Друштво за производство, услуги, транспорт и трговија ТАКСИ МИЛЕНИУМ увоз извоз
ДОО Прилеп
Друштво за производство, услуги, транспорт и трговија ЏОКО КОМПАНИ увоз-извоз
ДООЕЛ Прилеп
Друштво за производсто трговија транспорт и услуги МОРИЦ-ГП ДООЕЛ експортимпорт Гевгелија
Друштво за промет и услуги ТЕХНОФИЛЛ ДОО Скопје

MK/T/ 2014/291

Друштво за спорт и рекреација СПОРТ ИНН ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2013/466

Друштво за спорт и рекреација СПОРТ ИНН ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2013/467

Друштво за транспорт, шпедиција, промет и услуги УНИ-ТРАНСПОРТ ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2013/1006

Друштво за транспорт, шпедиција, промет и услуги УНИ-ТРАНСПОРТ ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2013/1007

Друштво за транспорт, шпедиција, промет и услуги УНИ-ТРАНСПОРТ ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2013/1008

Друштво за транспорт, шпедиција, промет и услуги УНИ-ТРАНСПОРТ ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2013/1009

Друштво за транспорт, шпедиција, промет и услуги УНИ-ТРАНСПОРТ ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2013/1010

Друштво за трговија и услуги УРБАН ИКС СТОРЕ ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2013/668

Друштво за трговија и услуги КАР СИСТЕМ ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2014/790

Друштво за трговија и услуги КИППЕР МАРКЕТ ДООЕЛ

MK/T/ 2014/627

Друштво за трговија ЈУСУФ ТРЕЈД ДОО увоз-извоз Скопје

MK/T/ 2014/766

Друштво за трговија на големо АГРАГОЛД дооел Скопје

MK/T/ 2013/719

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

MK/T/ 2014/391

Друштво за трговија на мало и големо КАМ ДОО Скопје

MK/T/ 2011/863

Друштво за трговија на мало и големо КАМ ДОО Скопје

MK/T/ 2014/389

Друштво за трговија на мало и големо КАМ ДОО Скопје

MK/T/ 2014/825

Друштво за трговија услуги и производство СУПЕР МОДЕ ШОЕС ДООЕЛ експортимпорт Скопје
Друштво за трговија услуги и производство СУПЕР МОДЕ ШОЕС ДООЕЛ експортимпорт Скопје
Друштво за трговија, производство и услуги ЗИМЕКС Миле увоз-извоз ДООЕЛ Битола

MK/T/ 2014/415

Друштво за трговија, производство и услуги МАР-ВИК ДОО Скопје

MK/T/ 2014/214

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

MK/T/ 2014/338

друштво за трговија, производство и услуги РОЈТЕМ ДООЕЛ Кирил Тодороски

MK/T/ 2014/836

друштво за трговија, производство и услуги РОЈТЕМ ДООЕЛ Кирил Тодороски

MK/T/ 2014/837

Друштво за трговија, производство и услуги РОЈТЕМ ДООЕЛ Кирио Тодороски

MK/T/ 2014/220

Друштво за трговија, производство и услуги РОЈТЕМ ДООЕЛ Кирио Тодороски

MK/T/ 2014/221

Друштво за трговија, производство, транспорт и услуги ИЛ-ДЕН-ИС ДОО експортимпорт Скопје
Друштво за туризам ВАИКИКИ ТРАВЕЛ ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2014/424

Друштво за туризам и угостителство ХОТЕЛ ЛИХНИДОС СКВЕР ДООЕЛ Охрид

MK/T/ 2013/801

Друштво за туризам и угостителство ХОТЕЛ ЛИХНИДОС СКВЕР ДООЕЛ Охрид

MK/T/ 2013/802

Друштво за туризам и угостителство ХОТЕЛ ЛИХНИДОС СКВЕР ДООЕЛ Охрид

MK/T/ 2013/803

Друштво за туризам и угостителство ХОТЕЛ ЛИХНИДОС СКВЕР ДООЕЛ Охрид

MK/T/ 2013/804
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MK/T/ 2013/633
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Друштво за туризам и угостителство ХОТЕЛ ЛИХНИДОС СКВЕР ДООЕЛ Охрид

MK/T/ 2013/805

Друштво за туризам, угостителство и услуги МАСТЕРБЕТ ДООЕЛ СКОПЈЕ

MK/T/ 2013/399

Друштво за туризам, угостителство и услуги МАСТЕРБЕТ ДООЕЛ СКОПЈЕ

MK/T/ 2013/400

Друштво за туризам, угостителство и услуги МАСТЕРБЕТ ДООЕЛ СКОПЈЕ

MK/T/ 2013/401

Друштво за туризам, угостителство и услуги МАСТЕРБЕТ ДООЕЛ СКОПЈЕ

MK/T/ 2013/402

Друштво за угостителство и други услужни дејности БО ЦОНЦЕПТ ДОО увоз-извоз
Скопје
Друштво за угостителство и други услужни дејности БО ЦОНЦЕПТ ДОО увоз-извоз
Скопје
Друштво за угостителство и други услужни дејности БО ЦОНЦЕПТ ДОО увоз-извоз
Скопје
Друштво за угостителство, производство, трговија и услуги К2 увоз-извоз ДОО
Битола and Трговско, услужно и производно друштво Зоран ПРО-ТЕК увоз-извоз
Битола ДООЕЛ
Друштво за услуги и трговија АТОМ-ТАКСИ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп

MK/T/ 2014/401

Друштво за услуги и трговија БЕСТ ПРИМУС ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2014/34

Друштво за услуги МЕДИА ПРИНТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2013/272

Друштво за услуги МЕДИА ПРИНТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2013/273

Друштво за услуги, превоз и посредување БЕСТ НЕТ ГРУП ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2014/167

Друштво за фармацевтско хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2013/358

Друштво за фармацевтско хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2013/457

Друштво за фармацевтско хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2014/38

Друштво за фармацевтско хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2014/39

Друштво за хотелиерство и угостителски услуги МАРКАНА ДОО Скопје

MK/T/ 2013/284

Друштво за централно греење, водовод и одвод, соларна енергија и климатизација
ТЕРМАЛ КОМФОРТ ДООЕЛ увоз-извоз Гостивар
ДТТПУ СИТИ ТАКСИ, ЗДИВ-КОМЕРЦ ДООЕЛ, УВОЗ-ИЗВОЗ КОЧАНИ

MK/T/ 2013/595

ДТУ ВИНКОМ ДОО увоз-извоз Скопје

MK/T/ 2013/745

Експорт Линда ДООЕЛ

MK/T/ 2012/1172

ЕНМОН ДООЕЛ

MK/T/ 2014/47

ЕУРОТЕРМ ДОО Прилеп

MK/T/ 2014/488

Жито Пром Зоран ДООЕЛ Гевгелија

MK/T/ 2013/1218

ЗДРУЖЕНИЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА КУЛТУРА И УМЕТНОСТ НА СКОПЈЕ

MK/T/ 2014/329

Златевски Љубиша

MK/T/ 2013/606

ЗООМСЕРИЕ ДОО

MK/T/ 2014/511

Зоран Милошоски

MK/T/ 2013/881

Зоран Милошоски

MK/T/ 2014/161

Игор Бибановски

MK/T/ 2013/671

Илиев Зоран

MK/T/ 2014/400

Индустрија за млеко, млечни производи и сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА,

MK/T/ 2013/403

Индустрија за млеко, млечни производи и сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА,

MK/T/ 2013/756

Индустрија за млеко, млечни производи и сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА,

MK/T/ 2013/757

Индустрија за млеко, млечни производи и сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА,

MK/T/ 2013/758

Индустрија за млеко, млечни производи и сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА,

MK/T/ 2013/789

Индустрија за млеко, млечни производи и сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА,

MK/T/ 2013/1173

Индустрија за млеко, млечни производи и сокови АД МЛЕКАРА БИТОЛА,

MK/T/ 2013/1174

ИНТЕР-КАФЕ ДОО експорт-импорт Гостивар

MK/T/ 2014/645

ИСИРОВ ЕФТИМ

MK/T/ 2013/321

Трговски марки

MK/T/ 2014/402
MK/T/ 2014/403
MK/T/ 2013/937

MK/T/ 2013/269

MK/T/ 2014/599

357 | С т р а н а

Гласник 21/4 октомври 2014, Скопје

Јавно претпријатие за државни патишта

MK/T/ 2013/268

Јана БОЖИНОВСКА

MK/T/ 2013/672

Јана БОЖИНОВСКА

MK/T/ 2013/673

Јасмин Фидоски

MK/T/ 2013/864

Јасмин Фидоски

MK/T/ 2013/895

Јасминка Фргачиќ

MK/T/ 2014/222

ЈУГОКОКТА ДОО ШТИП

MK/T/ 2013/1091

ЈУГОКОКТА ДОО ШТИП

MK/T/ 2013/1092

ЈУГОКОКТА ДОО ШТИП

MK/T/ 2013/1093

КАЗ Груп ДОО увоз-извоз Скопје

MK/T/ 2013/450

КЕМОФАРМАЦИЈА ШЕ

MK/T/ 2013/546

Кировски Горан

MK/T/ 2013/697

КК Академија ФМП Скопје

MK/T/ 2013/863

Кнезовиќ Дејан

MK/T/ 2013/359

Кнезовиќ Дејан

MK/T/ 2013/360

КОЖУВЧАНКА ДОО

MK/T/ 2014/286

КОЖУВЧАНКА ДОО

MK/T/ 2014/458

Кошаркарски клуб ФЕНИКС 2010 Скопје

MK/T/ 2013/905

ЛЕОВ, Трајче

MK/T/ 2013/510

ЛЕОВ, Трајче

MK/T/ 2013/511

Лидија Балтовска

MK/T/ 2013/349

ЛИОН ДОО

MK/T/ 2013/361

ЛИОН ДОО

MK/T/ 2013/362

ЛИОН ДОО

MK/T/ 2013/452

ЛИОН ДОО

MK/T/ 2014/753

ЛИОН ДОО

MK/T/ 2014/754

ЛИОН ДОО

MK/T/ 2014/755

ЛИОН ДОО

MK/T/ 2014/757

ЛИОН ДОО

MK/T/ 2014/758

ЛИОН ДОО

MK/T/ 2014/759

ЛИОН ДОО

MK/T/ 2014/760

ЛИОН ДОО

MK/T/ 2014/761

ЛИОН ДОО

MK/T/ 2014/762

ЛИОН ДОО

MK/T/ 2014/763

ЛИОН ДОО

MK/T/ 2014/764

ЛИОН ДОО

MK/T/ 2014/809

Магрони ДОО Скопје

MK/T/ 2013/336

Магрони ДОО Скопје

MK/T/ 2013/1042

МАКПЛИН-Ф ДООЕЛ

MK/T/ 2014/292

МАКПРОГРЕС ДОО

MK/T/ 2013/996

МАКПРОГРЕС ДОО

MK/T/ 2013/1038

МАКПРОГРЕС ДОО

MK/T/ 2013/1039

МАКПРОГРЕС ДОО

MK/T/ 2014/89

МАКПРОГРЕС ДОО

MK/T/ 2014/196

МАКПРОГРЕС ДОО

MK/T/ 2014/260
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МАКПРОГРЕС ДОО

MK/T/ 2014/838

МАКПРОГРЕС ДОО

MK/T/ 2014/839

МАРАТОН ГРОУП дооел Скопје

MK/T/ 2013/1005

МАРИ ГРУП ДООЕЛ Битола

MK/T/ 2014/393

МЕД ФОКУС ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ СКОПЈЕ

MK/T/ 2013/616

МЕД ФОКУС ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ СКОПЈЕ

MK/T/ 2013/617

МЕДЕКС ГРУП ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2014/394

Мелоски Владимир

MK/T/ 2013/1012

Михајло Арнаудов

MK/T/ 2013/630

Михајло Цветанов

MK/T/ 2014/495

Младинско здружение за промовирање на културните вредности ОХРИД ХОР Охрид

MK/T/ 2014/339

Младинско здружение за промовирање на културните вредности ОХРИД ХОР Охрид

MK/T/ 2014/340

Младинско здружение за промовирање на културните вредности ОХРИД ХОР Охрид

MK/T/ 2014/341

МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО

MK/T/ 2014/10

МЏ РОБИН ДОО

MK/T/ 2013/965

Накова Наташа

MK/T/ 2014/421

Небојша Златевски

MK/T/ 2013/373

Невенка Грозданова

MK/T/ 2014/422

НЕТРА ДОО СКОПЈЕ

MK/T/ 2014/385

Николоски Игор

MK/T/ 2014/481

Оливер Димитровски

MK/T/ 2013/945

ОФИС ЕКСПРЕС ДООЕЛ Кочани

MK/T/ 2014/573

П.И. СВИССЛИОН ДОО - Скопје

MK/T/ 2013/621

ПАУЕР БРАНД ООД

MK/T/ 2013/825

Пејоски Санде

MK/T/ 2013/998

Петар Ѓошев

MK/T/ 2014/507

Петрески Димитар and Филиповска Елизабета

MK/T/ 2014/105

ПИ ''ВИТАМИНКА'' А.Д., Прилеп

MK/T/ 2014/226

ПИ ''ВИТАМИНКА'' А.Д., Прилеп

MK/T/ 2014/228

ПИ ''ВИТАМИНКА'' А.Д., Прилеп

MK/T/ 2014/229

ПИ ''ВИТАМИНКА'' А.Д., Прилеп

MK/T/ 2014/230

ПИ ''ВИТАМИНКА'' А.Д., Прилеп

MK/T/ 2014/231

ПИ ''ВИТАМИНКА'' А.Д., Прилеп

MK/T/ 2014/232

ПИ ''ВИТАМИНКА'' А.Д., Прилеп

MK/T/ 2014/233

ПИ ''ВИТАМИНКА'' А.Д., Прилеп

MK/T/ 2014/234

ПИ ''ВИТАМИНКА'' А.Д., Прилеп

MK/T/ 2014/242

ПИ ''ВИТАМИНКА'' А.Д., Прилеп

MK/T/ 2014/257

ПИ ''ВИТАМИНКА'' А.Д., Прилеп

MK/T/ 2014/258

ПИ ''ВИТАМИНКА'' А.Д., Прилеп

MK/T/ 2014/259

ПИ ''ВИТАМИНКА'' А.Д., Прилеп

MK/T/ 2014/325

Приватна високообразовна установа универзитет ЕВРО БАЛКАН Скопје

MK/T/ 2013/468

Приватна здравствена установа-аптека ДНА АННИ ФАРМ Скопје

MK/T/ 2013/1125

Приватна здравствена установа-аптека ДНА АННИ ФАРМ Скопје

MK/T/ 2013/1126

Прилепска пиварница А.Д. Прилеп

MK/T/ 2013/346

Прилепска пиварница А.Д. Прилеп

MK/T/ 2013/347
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Прилепска пиварница А.Д. Прилеп

MK/T/ 2013/348

Прилепска пиварница А.Д. Прилеп

MK/T/ 2013/721

Прилепска пиварница А.Д. Прилеп

MK/T/ 2014/410

ПРОАРЦХЕ ДООЕЛ Охрид

MK/T/ 2013/261

Производно услужно и трговско друштво на големо и мало увоз-извоз ДАМЕКС
Мирчевски и др. Д.О.О. Скопје
Производно услужно и трговско друштво на големо и мало увоз-извоз ДАМЕКС
Мирчевски и др. Д.О.О. Скопје
ПРОТОН СИСТЕМ ДОО/PROTON SYSTEM d.o.o.

MK/T/ 2014/437

ПРОТОН СИСТЕМ ДОО/PROTON SYSTEM d.o.o.

MK/T/ 2013/792

ПРОТОН СИСТЕМ ДОО/PROTON SYSTEM d.o.o.

MK/T/ 2013/793

РАДЕ КОНЧАР - ТЕП ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2013/1069

Робертино Саздов

MK/T/ 2014/509

РУЕН-ИНОКС АВТОМОБИЛЕ ДОО Кочани

MK/T/ 2014/684

Рушковски Илија

MK/T/ 2013/1217

руштво за производство, трговија и услуги ФЛУ-АИРТЕХ ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2014/331

САМОСТАЛНА ЗАНАТСКА, ТРГОВИНСКА РАДЊА ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ РОБЕ
НА МАЛО И ВЕЛИКО "VITALIS", БОБАН МИЌИЌ ПР
САМОСТАЛНА ЗАНАТСКА, ТРГОВИНСКА РАДЊА ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ РОБЕ
НА МАЛО И ВЕЛИКО "VITALIS", БОБАН МИЧИЌ ПР
САМОСТАЛНА ЗАНАТСКА, ТРГОВИНСКА РАДЊА ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ РОБЕ
НА МАЛО И ВЕЛИКО "VITALIS", БОБАН МИЧИЌ ПР
САМОСТАЛНА ЗАНАТСКА, ТРГОВИНСКА РАДЊА ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ РОБЕ
НА МАЛО И ВЕЛИКО "VITALIS", БОБАН МИЧИЌ, ПР
СВН доо

MK/T/ 2013/375

Семи Али

MK/T/ 2013/657

Семи Али

MK/T/ 2013/658

СИЊОРИ ДОО Скопје

MK/T/ 2014/610

Соња Јовановска

MK/T/ 2013/1204

СПИРКОВСКИ ФИЛИП

MK/T/ 2014/489

СПИРКОВСКИ ФИЛИП

MK/T/ 2014/490

СПИРКОВСКИ ФИЛИП

MK/T/ 2014/491

СПИРКОВСКИ ФИЛИП

MK/T/ 2014/492

СПИРКОВСКИ ФИЛИП

MK/T/ 2014/493

Ст. Џорџ ДООЕЛ

MK/T/ 2014/76

Стојанче Бојков

MK/T/ 2013/917

Стојчевски Томислав

MK/T/ 2013/956

Стојчевски Томислав

MK/T/ 2013/1033

Стопанска банка а.д. Битола

MK/T/ 2014/661

Стопанска банка а.д. Битола

MK/T/ 2014/662

Стопанска банка а.д. Битола

MK/T/ 2014/663

Стопанска банка а.д. Битола

MK/T/ 2014/664

Тhe Procter & Gamble Company

MK/T/ 2013/374

Тhe Procter & Gamble Company

MK/T/ 2013/393

Тhe Procter & Gamble Company

MK/T/ 2013/505

Тhe Procter & Gamble Company

MK/T/ 2013/506

Тhe Procter & Gamble Company

MK/T/ 2013/521

Тhe Procter & Gamble Company

MK/T/ 2013/1131
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Тhe Procter & Gamble Company

MK/T/ 2014/360

Тhe Procter & Gamble Company

MK/T/ 2014/432

Тара Мода ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2013/799

ТД РИМЕКО ДОО увоз-извоз Скопје

MK/T/ 2014/411

ТДПУТТ ДООЕЛ РИПИЛ 2007 ПРИЛЕП

MK/T/ 2014/412

ТЕКСТИЛ А.Д. Акционерско друштво за промет на стоки и услуги на големо и мало

MK/T/ 2013/1213

ТЕКСТИЛ А.Д. Акционерско друштво за промет на стоки и услуги на големо и мало

MK/T/ 2013/1214

ТЕКСТИЛ А.Д. Акционерско друштво за промет на стоки и услуги на големо и мало

MK/T/ 2013/1215

ТЕМПЛ СИТИ КАФЕ ДООЕЛ Скопје

MK/T/ 2014/652

Теогалактик фарм

MK/T/ 2013/1165

Тирекс ДОО

MK/T/ 2013/700

Тирекс ДОО

MK/T/ 2013/701

Тодоров Владица

MK/T/ 2013/1251

Тодоровски Владица

MK/T/ 2013/1252

ТП за услуги ЛЕНИ КОЗМЕТИКА Роза Стојан Конева

MK/T/ 2014/98

Трговско друштво Агенција во приватна сопственостза интелектуални услуги
АКАДЕМИК ДООЕЛ Скопје
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д.
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д.
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д.
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д.
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д.
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д.
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д.
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д.
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д.
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д.
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д.
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д.
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д.
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д.
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д.
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д.
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д.
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д.
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д.
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д.
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д.

MK/T/ 2014/674

Трговски марки

MK/T/ 2013/385
MK/T/ 2013/386
MK/T/ 2013/387
MK/T/ 2013/388
MK/T/ 2013/389
MK/T/ 2013/470
MK/T/ 2013/471
MK/T/ 2013/472
MK/T/ 2013/473
MK/T/ 2013/474
MK/T/ 2013/475
MK/T/ 2013/476
MK/T/ 2013/477
MK/T/ 2013/478
MK/T/ 2013/479
MK/T/ 2013/481
MK/T/ 2013/482
MK/T/ 2013/483
MK/T/ 2013/484
MK/T/ 2013/485
MK/T/ 2013/486
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Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д.
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д.
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д.
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д.
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д.
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д.
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д.
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д.
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д.
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д.
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д.
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д.
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д.
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д.
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д.
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д.
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д.
Трговско друштво за производство трговија и услуги МС-КОМ 1 Струга ДОО

MK/T/ 2013/487

Трговско друштво за производство, промет и услуги СОЛОПРОМ ДОО Скопје

MK/T/ 2014/333

Трговско друштво за производство, промет и услуги СОЛОПРОМ ДОО Скопје

MK/T/ 2014/334

Трговско друштво за производство, трговија и услуги на големо и мало „Коста Миса
МКБ-МИСА" ДОО
Трговско друштво за производство, трговија, услуги и угостителство ТЕЕ 2009 увозизвоз Охрид
Трговско друштво за производство, услуги и трговија Жарко Ристески „РОМАН"
увоз-извоз ДООЕЛ
Трговско друштво за промет на големо и мало, производство и услуги НЕПТУН
МАКЕДОНИЈА ДОО експорт-импорт Скопје
Трговско друштво за промет на големо и мало, производство и услуги НЕПТУН
МАКЕДОНИЈА ДОО експорт-импорт Скопје
УКИМ „Св.Кирил и Методиј" Скопје Факултет за информатички науки и компјутерско
инженерство
Усеин Асанов

MK/T/ 2013/629

Усеин Асанов

MK/T/ 2014/460

Усеин Асанов

MK/T/ 2014/461

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД - Скопје

MK/T/ 2013/141

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД - Скопје

MK/T/ 2013/698

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД - Скопје

MK/T/ 2013/1095

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД - Скопје

MK/T/ 2013/1096

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД - Скопје

MK/T/ 2013/1097

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД - Скопје

MK/T/ 2013/1098

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД - Скопје

MK/T/ 2013/1099

362 | С т р а н а

MK/T/ 2013/488
MK/T/ 2013/489
MK/T/ 2013/490
MK/T/ 2013/588
MK/T/ 2013/589
MK/T/ 2013/590
MK/T/ 2013/591
MK/T/ 2013/692
MK/T/ 2013/702
MK/T/ 2013/703
MK/T/ 2013/704
MK/T/ 2013/1208
MK/T/ 2013/1209
MK/T/ 2013/1210
MK/T/ 2013/1211
MK/T/ 2013/1212
MK/T/ 2014/211

MK/T/ 2013/1003
MK/T/ 2014/61
MK/T/ 2014/571
MK/T/ 2014/572
MK/T/ 2013/976
MK/T/ 2014/459
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Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД - Скопје

MK/T/ 2013/1100

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје

MK/T/ 2014/174

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје

MK/T/ 2014/175

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје

MK/T/ 2014/284

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје

MK/T/ 2014/399

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје

MK/T/ 2014/425

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје

MK/T/ 2014/426

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје

MK/T/ 2014/427

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје

MK/T/ 2014/428

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје

MK/T/ 2014/515

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје

MK/T/ 2014/516

Фармацевтска Хемиска Козметичка индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје

MK/T/ 2013/627

Фармацевтска Хемиска Козметичка индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје

MK/T/ 2013/628

Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје

MK/T/ 2014/96

Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД - Скопје

MK/T/ 2014/97

Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје

MK/T/ 2013/732

Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје

MK/T/ 2013/986

Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија ''АЛКАЛОИД'' АД - Скопје

MK/T/ 2013/987

ФЕРШПЕД АД Скопје

MK/T/ 2014/22

Фетах Фетаху

MK/T/ 2013/337

Филимена Радоњанин-Стојмирова

MK/T/ 2014/125

ФИТОФАРМ

MK/T/ 2013/507

ФИТОФАРМ

MK/T/ 2014/417

Фондација за развој на иноваторство и претприемништво на Балканот БАЛКАН
АНЛИМИТЕД
Фондација за развој на иноваторство и претприемништво на Балканот БАЛКАН
АНЛИМИТЕД
ФОРЕВЕР ШУС ДООЕЛ

MK/T/ 2013/18

ФОРЕВЕР ШУС ДООЕЛ

MK/T/ 2014/419

ФУДБАЛСКА ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА

MK/T/ 2014/508

Христо Арсов

MK/T/ 2013/681

Хунза Веда клуб дооел увоз-извоз Скопје

MK/T/ 2014/483

Цвеќара ФИОРЕ ТП Тренески Бранко Љупчо Скопје

MK/T/ 2014/429

ЦЕРМАТ ДОО

MK/T/ 2013/638

Трговски марки

MK/T/ 2013/19
MK/T/ 2014/418
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РЕШЕНИЈА НА
ТРГОВСКИ МАРКИ
Во согласност со членот 147 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на
Република Македонија”, бр.47/02, 42/03 и 09/04), Државниот завод за индустриска сопственост ги
објавува податоците за признаените права на трговски марки.
Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60):
(111) Регистарски број на документот
(151) Дата на регистрирање
(181) Дата на важење (очекувано)
(186) Дата на истекот на продолжувањето (очекувано)
(210) Број на пријавата
(220) Дата на поднесување
(230) Дата на изложбено или саемско првенство
(300) Право на првенство: дата, држава, број
(450) Дата на објавување
(510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и
список на производите и услугите
(540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
(551) Ознака за пријава на колективена трговска марка
(560) Ознака за тродимензионалена трговска марка
(580) Дата на донесување решение со кое се впишува секоја промена во регистарот
(591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
(600) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (дата еџ-ЅУ број на
пријавата/исправа/решение)
(732) Носител на правото
(740) Застапник
(770) Име и адреса на претходниот носител
(791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата

________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Datа
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(111) 20986

(151) 02/09/2014

(210) TM 2011/862

(210) TM 2005/398

(220) 01/06/2005
(181) 01/06/2015

(181) 08/08/2021
(450) 31/10/2014
(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(also trading as TOYOTA MOTOR

(450) 31/10/2014
(732) ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП
ул. Марксова бр.101, 7500 Прилеп, MK

(220) 08/08/2011

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА

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

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

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

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

(540)

п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

BUSINESS

LS600HL

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 34 тутун, преработки од тутун - особено
цигари, производи за пушачите, кибрит

(510, 511)
кл. 12
автомобили и составни делови на
истите

(111) 20984

(151) 02/09/2014

(210) TM 2009/92

(220) 12/02/2009

(111) 20973

(151) 22/08/2014

(181) 12/02/2019
(450) 31/10/2014
(732) Агенција за интелектуална
сопственост АРТПИЦК ДООЕЛ Скопје

(210) TM 2011/914

(220) 26/08/2011
(181) 26/08/2021

ул.„Ј.Ј. Свештарот" бр.39/28, 1000 Скопје,

ул.3 Бр.101, Јурумлери, Скопје, MK

MK

(740) Јакимовски Ивица
ул.3 Бр.101, Јурумлери, Скопје

(540)

(450) 31/10/2014
(732) ГОЛДЕН АРТ ДОО СКОПЈЕ

(540)

ARTPICK
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35
огласување; водење на работење;

(551) индивидуална

управување со работи;
канцелариски работи

(510, 511)
кл. 19 неметални градежни материјали

кл.

41

образовни

настава;
забава;
активности

услуги;
спортски

подготвување
и

културни

кл. 43
услуги за подготвување храна и
пијалаци; привремено
сместување
кл. 45 правни услуги; безбедносни услуги за

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо
со декоративен камен
кл.

37

градежни

конструкции,

поправки,

инсталациски услуги
(111) 20970

(151) 02/09/2014

(210) TM 2011/999

(220) 21/09/2011
(181) 21/09/2021
(450) 31/10/2014

заштита на имот и лица;
лични и општествени услуги што ги даваат
трети лица за задоволување на потребите на

(732) EURO 07 AD

поединците

1574 Sofia, R-n Slatina, Bul. Shipchenski
prohod 63, Proizvodstven korpus, et. 5, BG

(111) 20990

Трговски марки

(151) 24/09/2014

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
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ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(732) Друштво за телекомуникациски

(540)

инженеринг, софтвер, трговија и услуги
БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ
Скопје
бул.Трета Македонска Бригада бб, 1000
Скопје, MK
(740)
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 хартија, картон и производите од нив
што не се опфатени со другите класи; печатени
работи; книговезнички материјал; фотографии;
канцелариски

материјали;

лепила

за

канцелариска или куќна употреба; материјали
што ги користат уметниците; сликарски четки;
машини за пишување и канцелариски прибор
(освен мебел); материјал за обука и настава
(освен

апарати);

пластични

материјали

за

пакување (што не се вклучени во другите
класи); карти за играње; печатарски букви;
печатарски блокови, вклучувајќи албуми,
плакати, табли за пишување (канцелариски
материјали), форми, памфлети, знамиња (од
хартија), календари, каталози, обвивки
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски работи,
вклучувајќи
on-line
рекламирање
преку
компјутерска мрежа; спојување, за доброто на
другите, на различни стоки, овозможувајќи им
на клиентите полесно да ги видат и купат тие
стоки
кл.

37

градежни

конструкции;

поправки;

инсталациски услуги
кл. 41
образовни услуги; обука; забава;
спортски и културни активности, вклучувајќи
организиарање на натпревари
(111) 20972

(151) 02/09/2014

(210) TM 2011/1152

(220) 31/10/2011
(181) 31/10/2021
(450) 31/10/2014
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски,
геодетски, фотографски, кинематографски,
оптички, за вагање, за мерење, сигнализација,
контрола (инспекција), спасување и настава;
апарати и инструменти за спроведување,
вклучување, трансформирање, акумулирање,
регулирање
или
контролирање
на
електицитетот; апарати за снимање, пренос и
репродукција на звук и 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 гасење пожар
кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои
не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски
материјал,
лепила
за
канцелариска и куќна употреба; материјали кои
ги користат уметниците, сликарски четки,
машини за пишување и кацелариски 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. 35
огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи
кл. 38 телекомуникации
кл. 39
транспортни услуги; пакување
складирање стока, организирање патувања
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кл. 41

образовни услуги, подготвување на

настава,

забава,

активности
кл. 42
научни

спортски

и

културни

кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои
не се опфатени со другите класи, печатени

и

работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски
материјал,
лепила
за

истражувања и планирања кои се однесуваат
на истите, услуги за индустриски анализи и

канцелариска и куќна употреба; материјали кои
ги користат уметниците, сликарски четки,

истражувања, проектирање и
компјутерски хардвер и софтвер

машини за пишување и кацелариски прибор
(освен мебел), материјали за обука и настава

кл. 45

и

технолошки

услуги

развој

на

правни услуги, безбедносни услуги за

(освен

апарати),

пластични

материјали

за

заштита на имот и лица, лични и општествени
услуги што ги даваат трети лица за

пакување кои не се опфатени во другите класи,
печатарски букви, клишиња

задоволување на потребите на трети лица

кл. 35
огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи

(111) 20971

(151) 02/09/2014

(210) TM 2011/1153

(220) 31/10/2011

кл. 38 телекомуникации
кл. 39
транспортни услуги; пакување

(181) 31/10/2021

складирање стока, организирање патувања

и

(450) 31/10/2014
(732) Друштво за телекомуникациски

кл. 41 образовни услуги, подготвување на
настава,
забава,
спортски
и
културни

инженеринг, софтвер, трговија и услуги
БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ

активности
кл. 42
научни

Скопје
бул.Трета Македонска Бригада бб, 1000

истражувања и планирања кои се однесуваат
на истите, услуги за индустриски анализи и

Скопје, MK

истаржувања,

(540)

компјутерски хардвер и софтвер
кл. 45 правни услуги, безбедносни услуги за

и

технолошки

проектирање

и

услуги

развој

и

на

заштита на имот и лица, лични и општествени
услуги што ги даваат трети лица за
задоволување на потребите на трети лица
(591) темно сива
(551) индивидуална

(111) 20983

(151) 02/09/2014

(510, 511)

(210) TM 2012/247

(220) 14/03/2012
(181) 14/03/2022

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

електицитетот; апарати за снимање, пренос и
репродукција на звук и слика, магнетски носачи
на податоци, дискови за снимање, автоматски
машини и механизми за апаратите што се

(450) 31/10/2014
(732) Друштво за производство, промет и
услуги ВИВАКС Ристо и други ДОО увозизвоз Скопје
ул. „Трета Македонска бригада" бб, 1000
Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

VIVA FRESH

активираат со монети или жетони, регистар
каси, машини за сметање и опрема за

(551) индивидуална

обработка на податоци и компјутери, апарати

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи;

за гасење пожар

Трговски марки
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диететски

супстанции

медицинска

употреба,

прилагодени
храна

за

за

(210) TM 2012/601

(220) 08/06/2012

бебиња;

(181) 08/06/2022

фластери,
материјали
за
преврзување;
материјал за пломбирање заби, забарски

(450) 31/10/2014
(732) MN Pharmaceuticals/Mustafa Nevzat Ilac

смоли; дезинфекциони средства; препарати за
уништување штетници; фунгициди, хербициди

Sanayii A.S.
Pak Is Merkezi, Prof. Dr. Bulent Tarcan Sok.5/1,

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и

34349 Gayrettepe/Istanbul, TR

варено овошје и зеленчук; желеа, џемови,

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

компоти; јајца, млеко и млечни производи;
масла и масти за јадење

(540)

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жито, леб, производи од тесто и слатки,
сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за
печење; сол, сенф; оцет, сосови(како мирудии);
мирудии, мраз
кл. 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. 32

пиво; минерална и сода-вода и други

безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и
овошни сокови; сирупи и други препарати за

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

CARMEN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати
(111) 20985

(151) 02/09/2014

(210) TM 2012/617

(220) 12/06/2012
(181) 12/06/2022

(450) 31/10/2014
(732) Monster Energy Company
1 Monster Way Corona, CA 92879, US
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

MONSTER
REHABITUATE

производство на пијалаци
кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво)
кл. 43
услуги на обезбедување храна и
пијалаци; привремено сместување

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 хранливи додатоци во течна форма

(111) 20982

(151) 02/09/2014

(210) TM 2012/266

(220) 19/03/2012

кл. 30 инстант чај, леден чај и пијалаци што се
на основа на чај; инстант ароматизиран чај,

(181) 19/03/2022
(450) 31/10/2014
(732) DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED
3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, Tokyo

леден чај и пијалаци што се на основа на чај
кл. 32 безалкохолни пијалаци
(111) 20968

(151) 02/09/2014

103-8426, JP

(210) TM 2012/640

(220) 20/06/2012

(740) ПОПОВСКИ ДРАГАН, адвокат
ул. "Маршал Тито" бр. 10/1-1, 1000, Скопје
(540)

ЕЛИПАС

(181) 20/06/2022
(450) 31/10/2014
(732) Дејан СПАСОВСКИ
Бул. Партизански одреди бр. 37-19, 1000

(551) индивидуална
(510, 511)

Скопје, MK

кл. 5 фармацевтски препарати и супстанции

(540)

(111) 20981
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(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

NX200T
(591) црно-бела во комбинација со сите бои

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 12 аавтомобили и нивни структурни делови

кл. 3

(111) 20988

(151) 02/09/2014

сапуни, етерични масла и лосиони за коса
кл. 35 услуги при продажба на мало и големо

(210) TM 2012/1083

(220) 15/10/2012
(181) 15/10/2022

со козметички производи

(450) 31/10/2014
(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA

парфимерија, козметички производи,

(111) 20969

(151) 02/09/2014

(210) TM 2012/641

(220) 20/06/2012

(also trading as TOYOTA MOTOR
CORPORATION)

(181) 20/06/2022

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

(450) 31/10/2014
(732) Дејан СПАСОВСКИ

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

Бул. Партизански одреди бр. 37-19, 1000
Скопје, MK

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

(540)

(540)

NX300H
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 аавтомобили и нивни структурни делови

(591) црно-бела во комбинација со сите бои
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3
парфимерија, козметички производи,
сапуни, етерични масла и лосиони за коса
кл. 35 услуги при продажба на мало и големо
со козметички производи

(111) 20979

(151) 02/09/2014

(210) TM 2012/1178

(220) 13/11/2012
(181) 13/11/2022

(450) 31/10/2014
(732) ТЕЛЕГРАФ ДООЕЛ Скопје
ул. Васил Ѓоргов бр. 16, 1000 Скопје, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје
(540)

(111) 20938

(151) 02/09/2014

(210) TM 2012/1082

(220) 15/10/2012

(181) 15/10/2022
(450) 31/10/2014
(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(also trading as TOYOTA MOTOR
CORPORATION )

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

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP
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кл. 41

образовни услуги, подготвување на

наставата,

забава,

спортски

и

културни

активности

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

DEVOLLI CORPORATION
(111) 20962

(151) 02/09/2014

(210) TM 2012/1191

(220) 13/11/2012

(181) 13/11/2022
(450) 31/10/2014
(732) SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD.
6-9, Wakinohama-cho 3-chome, Chuo-ku Kobeshi, Hyogo 651-0072, JP
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

ЕUROALL SEASON

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични
масла,
козметички
производи,
лосиони за коса, препарати за нега на забите
кл. 4 индустриски масла и масти, мазива,
соединенија за
собирање прашина со
навлажнување
и
врзување,
горива
(вклучително и течните горива за мотори) и
материи за осветлување, свеќи и фитили за
осветлување

(551) индивидуална

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;

(510, 511)
кл. 12 гуми за копнени возила

санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во

(111) 20961

(151) 02/09/2014

медицината,
материјали

(210) TM 2012/1192

(220) 14/11/2012
(181) 14/11/2022

пломбирање заби и забарски смоли, средства
за дезинфекција, препарати за уништување

храна за бебиња, фластери,
за
завои,
материјали
за

(450) 31/10/2014
(732) Chevron Intellectual Property LLC
(Delaware limited liability company)

штетници, фунгициди, хербициди

6001 Bollinger Canyon Road San Ramon,
California 94583, US

конструкции,
метални
материјали
за
железнички шини, жици и кабли од обичен

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

метал кои не се електрични, браварски
производи, мали метални производи, метални

(540)

цевки, каси, производи од метал, кои не се

WITH DEPOSIT SHIELD
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 4 состојка што се користи во моторни масла
и масти
(111) 20991

(151) 24/09/2014

(210) TM 2012/1195

(220) 15/11/2012
(181) 15/11/2022

(450) 31/10/2014
(732) Друштво за производство, трговија и
услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ
Скопје
ул. Љубљанска бр. 5, Скопје Карпош, MK
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кл. 6 обични метали и нивните легури, метални
градежни материјали, метални преносни

опфатени со другите класи, руди
кл. 7 машини и машински алати, мотори и
погонски машини (освен за сувоземни возила),
машински спојници и трансмисиски елементи
(освен за сувоземни возила), земјоделски
направи (кои не се рачни), инкубатори за јајца
кл. 11

апарати за осветлување, греење,

производство на пареа, варење (готвење),
ладење, сушење, вентилација, снабдување со
вода и за санитарни намени
кл. 12 возила, апарати за движење по земја,
воздух или вода
кл. 14 благородни метали и нивните легури и
производите

изработени

од

нив

или
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преслечени со нив, кои не се опфатени со

кл. 24 текстил и текстилни производи, кои не се

другите класи, накит, бижутерија, скапоцени

опфатени

камења,
часовници
инструменти

кревети и маси
кл. 25 облека, обувки и капи

и

хронометриски

со

другите

класи,

покривки

за

кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои
не се опфатени со другите класи, печатени

кл. 27 килими, рогузини, простирки и бришачи,
линолеум и други подни прекривачи, ѕидни

работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски
материјал,
лепила
за

тапети, коишто не се од текстил
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни

канцелариска и куќна употреба; материјали кои

преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и

ги користат уметниците, сликарски четки,
машини за пишување и канцелариски прибор

варено овошје и зеленчук, желе, џемови,
компоти, јајца, млеко и млечни производи,

(освен мебелот); материјали за обука и настава
(освен апарати); пластични материјали за

масла и масти за јадење
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,

пакување кои не се опфатени во другите класи;
печатарски букви, клишиња

саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, производи од тесто и слатки,

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

сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за

производи од нив, кои не се опфатени во
другите класи, полуфабрикати од пластични

печење, сол, сенф; оцет,
мирудии); мирудии; мраз

материјали, материјали за подлошки, за
заптисување и за изолација, свитливи

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и

неметални цевки
кл. 18 кожа и имитација на кожа и производите

овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалоци

од нив кои не се опфатени со другите класи,

кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво)

кожа од животни, куфери и патни торби, чадори
за дожд и за сонце и стапови за одење,

кл. 34 тутун, производи за пушачите, кибрит
кл. 35
огласување; водење на работење;

камшици и сарачки производи
кл. 19 неметални градежни материјали, цврсти

управување со работи; канцелариски работи
кл. 36
осигурување; финансиски работи;

неметални цевки за градба, асфалт, црна
смола и битумен, неметални преносни

монетарни работи;
недвижен имот

работи

конструкции, споменици што не се од метал

кл.

конструкции;

кл. 21 куќни или кујнски апарати и садови за
домќинството, чешли и сунгери, четки (освен

инсталациски услуги
кл. 38 телекомуникации

сликарски четки), материјали за правење четки,
производи кои се користат за чистење, челична

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

волна, сурово и полуобработено стакло (освен
градежно стакло), стакларија, порцелан, фајанс

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

и грнчарија, кои не се опфатени со другите

истражувања и планирања кои се однесуваат

класи
кл. 22

37

градежни

сосови

(како

поврзани

за

поправки;

услуги

и

и

шатори,

на истите; услуги за индустриски анализи и
истражувања; проектирање и развој на

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

компјутерски хардвер и софтвер
кл. 43
услуги за подготвување храна и

опфатени со другите класи, материјали за
полнење душеци (освен од гума или од

пијалоци; привремено сместување
кл. 45 правни услуги; безбедносни услуги за

пластични

заштита на имот и лица; лични и општествени

јажиња,

канапи,

материи),

мрежи

сурови

влакнести материи
кл. 23 предено и конец за текстил
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(111) 20980

(151) 02/09/2014

Rue de Temple 1, 2114 FLEURIER, CH

(210) TM 2012/1196

(220) 15/11/2012

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

(181) 15/11/2022
(450) 31/10/2014

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

(732) EAU ECARLATE S.A.S.
28 Rue de Resistance, ZAC de la Croix
Blanche, 91707 Saint Genevieve des Bois
Cedex, FR

PARMIGIANI
(551) индивидуална

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(510, 511)
кл. 14 накит, скапоцени камења, хоролошки и

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

хронометриски инструменти

SEPTIFOS
(551) индивидуална

(111) 20959

(151) 02/09/2014

(210) TM 2012/1199
во

(220) 16/11/2012
(181) 16/11/2022

индустријата, хемикалии за чистење и
одржување на одводни канали; необработена

(450) 31/10/2014
(732) INELAS POLIURETANO, S.L.

пластика, супстанции за потемнување, лепила

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

што се користат во индустријата, хемикалии за
одржување септички јами, за ѓубралници и за

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

отстранување
бигор,
водени хемикалии,
ѓубрива, ѓубрива за градини, шталски ѓубрива,

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

органски ѓубрива (компости), препарати за
спречување промени во метали, лепила;

(540)

(510, 511)
кл. 1
хемикалии

материјали

за

што

ce

филтрирање

користат

(минерални

супстанции); катализатори и биохемиски
катализатори;
биолошки
активатори
за
септички јами; биоразградлив дигестант на
отпад за употреба во септички јами
кл. 3 средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење, отстранување бигор и нагризување,
сапуни, раствори за триење, средства за
вадење
дамки;
детергенти,
сапуни,
дезодоранси; препарати за автомобилите и
чистење на септички јами
кл. 5 препарати за уништување штетници,
фунгициди, отстранувачи на бигор, средства за
дезинфекција за хемиски тоалети, средства за

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16
хартија, канцелариски производи,
магазини, весници и каталози
кл. 17
производство
полиуретански еластомер

на

делови

од

кл. 35
услуги на големопродажба и
малопродажба на делови од полиуретански
еластомер, услуги на рекламирање, увоз-извоз
на делови од полиуретански еластомер, услуги
за

помош

при

комерцијални

во

делови

од

дезинфекција за хигиенски цели
(111) 20960

(151) 02/09/2014

(111) 20974

(151) 02/09/2014

(210) TM 2012/1198

(220) 16/11/2012

(210) TM 2012/1202

(220) 19/11/2012
(181) 19/11/2022

(181) 16/11/2022
(450) 31/10/2014

на

функции

бизнисот со производство
полиуретански еластомер

(450) 31/10/2014

(732) Parmigiani Fleurier S.A.
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(732) ITOCHU Corporation (a Japanese

(551) индивидуална

Corporation)

(510, 511)

1-3, Umeda 3-chome, Kita-ku, Osaka 530-8448,
JP

кл. 25 облека, обувки и капи

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

(111) 20976

(151) 02/09/2014

(210) TM 2012/1204

(220) 19/11/2012

(540)

(181) 19/11/2022
(450) 31/10/2014
(732) ITOCHU Corporation (a Japanese
Corporation)
1-3, Umeda 3-chome, Kita-ku, Osaka 530-8448,

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 18

торби,

JP
ранци,

руксаци,

патни

цилиндрични торби, торби за планинари, патни
торби, бостон торби, торби за на плажа, акт

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

чанти, торби за пазарење, торби за на рамо,
куфери, патни куфери, поштарски торби, торби
за на појас, женски чанти, торбички за на појас,
торби за кампери, торби за пешачење,
ученички торби, ученички ранци, рачни торби,
торби за на колк, торбички за тоалетен прибор
(празни), чадори, чадори за сонце, ремени за

(551) индивидуална
(510, 511)

животни, футроли за клучеви, футроли за

кл.

кредитни картички, футроли за пасош, футроли
за бизнис картички, држачи за чекови, футроли

цилиндрични торби, торби за планинари, патни
торби, бостон торби, торби за на плажа, акт

за патнички билети, паричници; торби со ремен
за едно рамо; торби со ремен за едно рамо за

чанти, торби за пазарење, торби за на рамо,
куфери, патни куфери, поштарски торби, торби

носење
новороденчиња;
носачи
за
новороденчиња кои се носат на тело, торби за

за на појас, женски чанти, торбички за на појас,

18

торби,

ранци,

руксаци,

патни

пелени

торби за кампери, торби за пешачење,
ученички торби, ученички ранци, рачни торби,

(111) 20975

(151) 02/09/2014

торби за на колк, торбички за тоалетен прибор
(празни), чадори, чадори за сонце, ремени за

(210) TM 2012/1203

(220) 19/11/2012
(181) 19/11/2022

животни, футроли за клучеви, футроли за
кредитни картички, футроли за пасош, футроли

(450) 31/10/2014
(732) ITOCHU Corporation (a Japanese

за бизнис картички, држачи за чекови, футроли

Corporation)

за патнички билети, паричници; торби со ремен
за едно рамо; торби со ремен за едно рамо за

1-3, Umeda 3-chome, Kita-ku, Osaka 530-8448,
JP

носење
новороденчиња;
носачи
за
новороденчиња кои се носат на тело, торби за

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

пелени

(540)

(111) 20977

(151) 02/09/2014

(210) TM 2012/1205

(220) 19/11/2012
(181) 19/11/2022
(450) 31/10/2014

Трговски марки
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(732) ITOCHU Corporation (a Japanese

ученички торби, ученички ранци, рачни торби,

Corporation)

торби за на колк, торбички за тоалетен прибор

1-3, Umeda 3-chome, Kita-ku, Osaka 530-8448,
JP

(празни), чадори, чадори за сонце, ремени за
животни, футроли за клучеви, футроли за

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

кредитни картички, футроли за пасош, футроли
за бизнис картички, држачи за чекови, футроли

(540)

за патнички билети, паричници; торби со ремен
за едно рамо; торби со ремен за едно рамо за
носење

новороденчиња;

носачи

за

новороденчиња кои се носат на тело, торби за
пелени
(551) индивидуална

(111) 20958

(151) 02/09/2014

(510, 511)
кл. 25 облека, обувки и капи

(210) TM 2012/1214

(220) 20/11/2012
(181) 20/11/2022

(111) 20978

(151) 02/09/2014

(210) TM 2012/1206

(220) 19/11/2012
(181) 19/11/2022

(450) 31/10/2014
(732) ITOCHU Corporation (a Japanese
Corporation)
1-3, Umeda 3-chome, Kita-ku, Osaka 530-8448,
JP
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ''Ленинова''' бр.15а-13, 1000 Скопје

(450) 31/10/2014
(732) Victoria's Secret Stores Brand
Managment, Inc.
Four Limited Parkway, Reynoldsburg OHIO
43068, US
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

VICTORIA'S SECRET

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 производи за лична нега и парфимериски
производи, имено,
парфем, колонска

екстракт на парфем,
вода, тоалетна вода,

парфимиран спреј за тело, освежувач за тело
во вид на спреј, спреј за тело, пилинг за тело,
пена за бањање, гел за туширање, купка за
тело, сапун за тело, путер за тело, крема за
тело, лосион за тело, пудра за тело, лосион за
раце и крема за раце; козметика, имено,
коректор за подрачјето под очите, сенки за очи,

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 18

ајлајнери, маскара, шминка за нагласување на

цилиндрични торби, торби за планинари, патни

очи, лак за нокти, пудра за лице, руменило,
подлога за шминка и коректори, течни подлоги;

торби, бостон торби, торби за на плажа, акт
чанти, торби за пазарење, торби за на рамо,

немедицински препарати за нега на усни,
кармини, балзам за усни, средство за

куфери, патни куфери, поштарски торби, торби
за на појас, женски чанти, торбички за на појас,

зголемување на волуменот на усните, сјај за
усни, прајмер за усни, молив за усни, креми за

торби

усни, прајмер за лице, хидратантна крема во

за

торби,

кампери,
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боја,

хранливи

креми,

лосиони

за

кожа,

без

прсти,

наметки,

чорапи

и

трикотажа,

средства за вадење на шминка, креми за лице,

доколенки, хулахопки, женски чорапи, женски

креми за чистење, гелови за чистење, тоници
за лице, хидратантни креми, креми за третман

најлонски чорапи/трико, бадемантили, женски
долен веш, облека за одмор, неглижеи,

на очи, пилинзи за лице; средства за матирање
на кожа, пудри за бронзирање на кожата и

ноќници, ноќни кошули, пижами, облека за
спиење, едноделни блузи со гаќички (женски

лицето, усовршувачки пудри, светликави пудри,
козметички комплет шминки кој се состои од

долен веш) и марами
кл. 35 услуги на малопродажни продавници,

сенки

усни,

услуги на малопродажни продавници преку

бронзери, моливи за усни, маскара, руменила и
лак за нокти

интернет и услуги на продажба "плаќање при
превземање", се во областа на облеката,

кл. 18 рачни торби, торби за сите намени,
големи торби, патни торби, торби за носење

вклучувајќи и женски долен веш и интимен веш,
кожна галантерија, модни додатоци, накит,

преку
раме,
ташни,
женски
ташнички,
поштански торби, торби за пелени, вечерни

облека, козметика, производи за лична нега,
очила, багаж и производи за домаќинство

за

очи,

кармини,

сјајеви

за

рачни торби, торбици кои се носат околу
рачниот зглоб, вреќи за предмети, торби за
кучиња, торбички кои се носат околу

(111) 20957

(151) 02/09/2014

(210) TM 2012/1215

(220) 20/11/2012

половината, ранци, спортски торби, торби за
теретана,
прирачни
куфери,
торби
за
компјутери, актенташни, торби за багаж, вреќи
за облека за патување, патнички куфери, торби

(181) 20/11/2022
(450) 31/10/2014
(732) Victoria's Secret Stores Brand
Managment, Inc.

за плажа, кеси за купување, торбички со учкур,

Four Limited Parkway, Reynoldsburg OHIO

паричници; футроли за клучеви, футроли за
кредитни картички, козметички несесери и

43068, US

торби кои се продаваат празни, чадори, чадори
за сонце, корици за пасоши, паричници за

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

метални пари, корици за чекови и каиши
кл. 25
спортски градници, панталони,

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

здолништа, шорцеви, маици, плетени маици,
блузи, маици без ракави, фармерки, јакни,
капути, фустани, одела, здолништа, шорцеви,
спортска
облека,
свадбена
неформална
облека,
свечена

облека,
облека,

формална облека, облека за гимнастика,
облека за трудници, спортска облека, облека за
заштита од сонце, фустани за плажа, облека за
плажа, саронзи, облека за пливање, стегачи за
обликување на тело, боди, градници, корсети,
камисоли, мидери, појаси за чорапи, стегачи,
гаќички, слипови (долен веш), гаќи, поткошули,
долен веш, елеци, капи за безбол, шешири,
ленти за глава, спортски капи, сламени
шешири, шешири за сонце, костими, капи за
пливање, спортски обувки, обувки за плажа,
неформални обувки, вечерни обувки, обувки за
вежбање, папучи, чорапи, ракавици, ракавици

Трговски марки

(740) Друштво за застапување од областа на

VICTORIA'S SECRET PINK
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 производи за лична нега и парфимериски
производи, имено, екстракт на парфем,
парфем, колонска вода, тоалетна вода,
парфимиран спреј за тело, освежувач за тело
во вид на спреј, спреј за тело, пилинг за тело,
пена за бањање, гел за туширање, купка за
тело, сапун за тело, путер за тело, крема за
тело, лосион за тело, пудра за тело, лосион за
раце и крема за раце; козметика, имено,
коректор за подрачјето под очите, сенки за очи,
ајлајнери, маскара, шминка за нагласување на
очи, лак за нокти, пудра за лице, руменило,
подлога за шминка и коректори, течни подлоги;
немедицински препарати за нега на усни,
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кармини,

балзам

за

усни,

средство

за

шешири, шешири за сонце, костими, капи за

зголемување на волуменот на усните, сјај за

пливање, спортски обувки, обувки за плажа,

усни, прајмер за усни, молив за усни, креми за
усни, прајмер за лице, хидратантна крема во

неформални обувки, вечерни обувки, обувки за
вежбање, папучи, чорапи, ракавици, ракавици

боја, хранливи креми, лосиони за кожа,
средства за вадење на шминка, креми за лице,

без прсти, наметки, чорапи и трикотажа,
доколенки, хулахопки, женски чорапи, женски

креми за чистење, гелови за чистење, тоници
за лице, хидратантни креми, креми за третман

најлонски чорапи/трико, бадемантили, женски
долен веш, облека за одмор, неглижеи,

на очи, пилинзи за лице; средства за матирање

ноќници, ноќни кошули, пижами, облека за

на кожа, пудри за бронзирање на кожата и
лицето, усовршувачки пудри, светликави пудри,

спиење, едноделни блузи со гаќички (женски
долен веш) и марами

козметички комплет шминки кој се состои од
сенки за очи, кармини, сјајеви за усни,

кл. 35 услуги на малопродажни продавници,
услуги на малопродажни продавници преку

бронзери, моливи за усни, маскара, руменила и
лак за нокти

интернет и услуги на продажба "плаќање при
превземање", се во областа на облеката,

кл. 18

рачни торби, торби за сите намени,

вклучувајќи и женски долен веш и интимен веш,

големи торби, патни торби, торби за носење
преку
раме,
ташни,
женски
ташнички,

кожна галантерија, модни додатоци, накит,
облека, козметика, производи за лична нега,

поштански торби, торби за пелени, вечерни
рачни торби, торбици кои се носат околу

очила, багаж и производи за домаќинство

рачниот зглоб, вреќи за предмети, торби за
кучиња, торбички кои се носат околу

(111) 20956

(151) 02/09/2014

(210) TM 2012/1216

(220) 20/11/2012

половината, ранци, спортски торби, торби за

(181) 20/11/2022

теретана,
прирачни
куфери,
торби
за
компјутери, актенташни, торби за багаж, вреќи

(450) 31/10/2014
(732) Victoria's Secret Stores Brand

за облека за патување, патнички куфери, торби
за плажа, кеси за купување, торбички со учкур,

Managment, Inc.
Four Limited Parkway, Reynoldsburg OHIO

паричници; футроли за клучеви, футроли за
кредитни картички, козметички несесери и

43068, US

торби кои се продаваат празни, чадори, чадори

индустриската сопственост ЖИВКО

за сонце, корици за пасоши, паричници за
метални пари, корици за чекови и каиши

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

кл. 25
спортски градници, панталони,
здолништа, шорцеви, маици, плетени маици,

(540)

блузи, маици без ракави, фармерки, јакни,
капути, фустани, одела, здолништа, шорцеви,
спортска

облека,

свадбена

облека,

неформална
облека,
свечена
облека,
формална облека, облека за гимнастика,
облека за трудници, спортска облека, облека за
заштита од сонце, фустани за плажа, облека за
плажа, саронзи, облека за пливање, стегачи за
обликување на тело, боди, градници, корсети,
камисоли, мидери, појаси за чорапи, стегачи,
гаќички, слипови (долен веш), гаќи, поткошули,
долен веш, елеци, капи за безбол, шешири,
ленти

за

глава,
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спортски

капи,

сламени

(740) Друштво за застапување од областа на

LOVE PINK
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 производи за лична нега и парфимериски
производи, имено, екстракт на парфем,
парфем,

колонска

вода,

тоалетна

вода,

парфимиран спреј за тело, освежувач за тело
во вид на спреј, спреј за тело, пилинг за тело,
пена за бањање, гел за туширање, купка за
тело, сапун за тело, путер за тело, крема за
тело, лосион за тело, пудра за тело, лосион за
раце и крема за раце; козметика, имено,
коректор за подрачјето под очите, сенки за очи,

Трговски марки
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ајлајнери, маскара, шминка за нагласување на

камисоли, мидери, појаси за чорапи, стегачи,

очи, лак за нокти, пудра за лице, руменило,

гаќички, слипови (долен веш), гаќи, поткошули,

подлога за шминка и коректори, течни подлоги;
немедицински препарати за нега на усни,

долен веш, елеци, капи за безбол, шешири,
ленти за глава, спортски капи, сламени

кармини, балзам за усни, средство за
зголемување на волуменот на усните, сјај за

шешири, шешири за сонце, костими, капи за
пливање, спортски обувки, обувки за плажа,

усни, прајмер за усни, молив за усни, креми за
усни, прајмер за лице, хидратантна крема во

неформални обувки, вечерни обувки, обувки за
вежбање, папучи, чорапи, ракавици, ракавици

боја,

без

хранливи

креми,

лосиони

за

кожа,

прсти,

наметки,

чорапи

и

трикотажа,

средства за вадење на шминка, креми за лице,
креми за чистење, гелови за чистење, тоници

доколенки, хулахопки, женски чорапи, женски
најлонски чорапи/трико, бадемантили, женски

за лице, хидратантни креми, креми за третман
на очи, пилинзи за лице; средства за матирање

долен веш, облека за одмор, неглижеи,
ноќници, ноќни кошули, пижами, облека за

на кожа, пудри за бронзирање на кожата и
лицето, усовршувачки пудри, светликави пудри,

спиење, едноделни блузи со гаќички (женски
долен веш) и марами

козметички комплет шминки кој се состои од

кл. 35

сенки за очи, кармини, сјајеви за усни,
бронзери, моливи за усни, маскара, руменила и

услуги на малопродажни продавници преку
интернет и услуги на продажба "плаќање при

лак за нокти
кл. 18 рачни торби, торби за сите намени,

превземање", се во областа на облеката,
вклучувајќи и женски долен веш и интимен веш,

големи торби, патни торби, торби за носење
преку
раме,
ташни,
женски
ташнички,

кожна галантерија, модни додатоци, накит,
облека, козметика, производи за лична нега,

поштански торби, торби за пелени, вечерни

очила, багаж и производи за домаќинство

рачни торби, торбици кои се носат околу
рачниот зглоб, вреќи за предмети, торби за

(111) 20955

(151) 02/09/2014

кучиња, торбички кои се носат околу
половината, ранци, спортски торби, торби за

(210) TM 2012/1221

(220) 22/11/2012
(181) 22/11/2022

теретана,
прирачни
куфери,
торби
за
компјутери, актенташни, торби за багаж, вреќи

(450) 31/10/2014
(732) The Procter & Gamble Company

за облека за патување, патнички куфери, торби

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio

за плажа, кеси за купување, торбички со учкур,
паричници; футроли за клучеви, футроли за

45202, US

кредитни картички, козметички несесери и
торби кои се продаваат празни, чадори, чадори

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

за сонце, корици за пасоши, паричници за
метални пари, корици за чекови и каиши

MOUNTAIN SPRING

кл.

25

спортски

градници,

панталони,

здолништа, шорцеви, маици, плетени маици,
блузи, маици без ракави, фармерки, јакни,
капути, фустани, одела, здолништа, шорцеви,
спортска
облека,
свадбена
облека,
неформална
облека,
свечена
облека,
формална облека, облека за гимнастика,
облека за трудници, спортска облека, облека за
заштита од сонце, фустани за плажа, облека за
плажа, саронзи, облека за пливање, стегачи за
обликување на тело, боди, градници, корсети,

Трговски марки

услуги на малопродажни продавници,

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување; сапуни за домашна
употреба
(111) 20954

(151) 02/09/2014

(210) TM 2012/1222

(220) 22/11/2012
(181) 22/11/2022
(450) 31/10/2014
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(732) Regus No2 SARL

Chivas House, 72 Chancellors Road, London

26 Boulevard Royal, Luxembourg L-2449, LU

W6 9RS, GB

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
бул. "Кочо Рацин" бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје

(540)

(540)

REGUS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 изнајмување канцелариски машини и
опрема; советодавни услуги за бизнис
раководење;

раководење

со

услужни

и

канцеларии за управување; услуги за помош во
водењето бизнис; бизнис администрација за
канцеларии за управување; секретарски услуги;
фотокопирање,
телефонско
одговарање,
дактилографски услуги, обработка на текст и
стенографски
секретарски
услуги;
канцелариска работа; умножување документи и
услуги на машини за уништување на
хартија/документи; вработување на персонал и
услуги
за
огласување;
советување,
информации и консултации во врска со овие
услуги
кл. 36

управување, брокерство, лизинг и

проценување

на

недвижности;

агенции

за

недвижности; издавање, брокерство, лизинг и
управување со комерцијален имот, канцеларии

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пива), вина,
јаки алкохолни пијалаци, ликери
(111) 20952

(151) 02/09/2014

(210) TM 2012/1228

(220) 22/11/2012

(181) 22/11/2022
(450) 31/10/2014
(732) Victoria's Secret Stores Brand
Management, Inc.
Four Limited Parkway, Reynoldsburg OHIO
43068, US
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

и канцелариски простор; изнајмување на имот;
уредување договори за закуп за изнајмување
на имот; обезбедување на услужни и
канцеларии за управување; финансирање на
развој на имот; советување, информации и
консултации во врска со овие услуги
кл. 43 обезбедување на објекти за состаноци,
конференции,
семинари
и
изложби;
изнајмување на привремено сместување;

(551) индивидуална
(510, 511)

изнајмување
на
канцелариски
мебел;
советување, информации и консултации во

кл. 3 производи за лична нега и парфимериски
производи, имено, екстракт на парфем,

врска со овие услуги

парфем,

(111) 20953

(151) 02/09/2014

парфимиран спреј за тело, освежувач за тело
во вид на спреј, спреј за тело, пилинг за тело,

(210) TM 2012/1227

(220) 22/11/2012
(181) 22/11/2022

пена за бањање, гел за туширање, купка за
тело, сапун за тело, путер за тело, крема за

(450) 31/10/2014
(732) Allied Domecq Spirits & Wine Limited

тело, лосион за тело, пудра за тело, лосион за
раце и крема за раце; козметика, имено,

колонска

вода,

тоалетна

вода,

коректор за подрачјето под очите, сенки за очи,
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ајлајнери, маскара, шминка за нагласување на

обликување на тело, боди, градници, корсети,

очи, лак за нокти, пудра за лице, руменило,

камисоли, мидери, појаси за чорапи, стегачи,

подлога за шминка и коректори, течни подлоги;
немедицински препарати за нега на усни,

гаќички, слипови (долен веш), гаќи, поткошули,
долен веш, елеци, капи за безбол, шешири,

кармини, балзам за усни, средство за
зголемување на волуменот на усните, сјај за

ленти за глава, спортски капи, сламени
шешири, шешири за сонце, костими, капи за

усни, прајмер за усни, молив за усни, креми за
усни, прајмер за лице, хидратантна крема во

пливање, спортски обувки, обувки за плажа,
неформални обувки, вечерни обувки, обувки за

боја,

кожа,

вежбање, папучи, чорапи, ракавици, ракавици

средства за вадење на шминка, креми за лице,
креми за чистење, гелови за чистење, тоници

без прсти, наметки, чорапи и трикотажа,
доколенки, хулахопки, женски чорапи, женски

за лице, хидратантни креми, креми за третман
на очи, пилинзи за лице; средства за матирање

најлонски чорапи/трико, бадемантили, женски
долен веш, облека за одмор, неглижеи,

на кожа, пудри за бронзирање на кожата и
лицето, усовршувачки пудри, светликави пудри,

ноќници, ноќни кошули, пижами, облека за
спиење, едноделни блузи со гаќички (женски

козметички комплет шминки кој се состои од

долен веш) и марами

сенки за очи, кармини, сјајеви за усни,
бронзери, моливи за усни, маскара, руменила и

кл. 35 услуги на малопродажни продавници,
услуги на малопродажни продавници преку

лак за нокти
кл. 18 рачни торби, торби за сите намени,

интернет и услуги на продажба "плаќање при
превземање", се во областа на облеката,

големи торби, патни торби, торби за носење
преку
раме,
ташни,
женски
ташнички,

вклучувајќи и женски долен веш и интимен веш,
кожна галантерија, модни додатоци, накит,

поштански торби, торби за пелени, вечерни

облека, козметика, производи за лична нега,

рачни торби, торбици кои се носат околу
рачниот зглоб, вреќи за предмети, торби за

очила, багаж и производи за домаќинство

кучиња, торбички кои се носат околу
половината, ранци, спортски торби, торби за

(111) 20951

(151) 02/09/2014

(210) TM 2012/1229

(220) 22/11/2012

теретана,
прирачни
куфери,
торби
за
компјутери, актенташни, торби за багаж, вреќи
за облека за патување, патнички куфери, торби

(181) 22/11/2022
(450) 31/10/2014
(732) Victoria's Secret Stores Brand

за плажа, кеси за купување, торбички со учкур,
паричници, футроли за клучеви, футроли за

Management, Inc.
Four Limited Parkway, Reynoldsburg OHIO

кредитни картички, козметички несесери и
торби кои се продаваат празни, чадори, чадори

43068, US

за сонце, корици за пасоши, паричници за
метални пари, корици за чекови и каиши

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

кл.

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

хранливи

25

креми,

спортски

лосиони

градници,

за

панталони,

здолништа, шорцеви, маици, плетени маици,
блузи, маици без ракави, фармерки, јакни,

(740) Друштво за застапување од областа на

(540)

капути, фустани, одела, здолништа, шорцеви,
спортска
облека,
свадбена
облека,
неформална
облека,
свечена
облека,
формална облека, облека за гимнастика,
облека за
трудници, спортска облека, облека за заштита
од сонце, фустани за плажа, облека за плажа,
саронзи,

облека

за

Трговски марки
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за

379 | С т р а н а

Гласник 21/5 октомври 2014, Скопје

(510, 511)

кл.

кл. 3 производи за лична нега и парфимериски

здолништа, шорцеви, маици, плетени маици,

производи, имено,
парфем, колонска

блузи, маици без ракави, фармерки, јакни,
капути, фустани, одела, здолништа, шорцеви,

екстракт на парфем,
вода, тоалетна вода,

25

спортски

градници,

панталони,

парфимиран спреј за тело, освежувач за тело
во вид на спреј, спреј за тело, пилинг за тело,

спортска
облека,
свадбена
неформална
облека,
свечена

пена за бањање, гел за туширање, купка за
тело, сапун за тело, путер за тело, крема за

формална
облека за

тело, лосион за тело, пудра за тело, лосион за

трудници, спортска облека, облека за заштита

раце и крема за раце; козметика, имено,
коректор за подрачјето под очите, сенки за очи,

од сонце, фустани за плажа, облека за плажа,
саронзи, облека за пливање, стегачи за

ајлајнери, маскара, шминка за нагласување на
очи, лак за нокти, пудра за лице, руменило,

обликување на тело, боди, градници, корсети,
камисоли, мидери, појаси за чорапи, стегачи,

подлога за шминка и коректори, течни подлоги;
немедицински препарати за нега на усни,

гаќички, слипови (долен веш), гаќи, поткошули,
долен веш, елеци, капи за безбол, шешири,

кармини,

ленти

балзам

за

усни,

средство

за

за

облека,

глава,

облека

спортски

за

облека,
облека,

гимнастика,

капи,

сламени

зголемување на волуменот на усните, сјај за
усни, прајмер за усни, молив за усни, креми за

шешири, шешири за сонце, костими, капи за
пливање, спортски обувки, обувки за плажа,

усни, прајмер за лице, хидратантна крема во
боја, хранливи креми, лосиони за кожа,

неформални обувки, вечерни обувки, обувки за
вежбање, папучи, чорапи, ракавици, ракавици

средства за вадење на шминка, креми за лице,
креми за чистење, гелови за чистење, тоници

без прсти, наметки, чорапи и трикотажа,
доколенки, хулахопки, женски чорапи, женски

за лице, хидратантни креми, креми за третман

најлонски чорапи/трико, бадемантили, женски

на очи, пилинзи за лице; средства за матирање
на кожа, пудри за бронзирање на кожата и

долен веш, облека за одмор, неглижеи,
ноќници, ноќни кошули, пижами, облека за

лицето, усовршувачки пудри, светликави пудри,
козметички комплет шминки кој се состои од

спиење, едноделни блузи со гаќички (женски
долен веш) и марами

сенки за очи, кармини, сјајеви за усни,
бронзери, моливи за усни, маскара, руменила и

кл. 35 услуги на малопродажни продавници,
услуги на малопродажни продавници преку

лак за нокти

интернет и услуги на продажба "плаќање при

кл. 18 рачни торби, торби за сите намени,
големи торби, патни торби, торби за носење

превземање", се во областа на облеката,
вклучувајќи и женски долен веш и интимен веш,

преку
раме,
ташни,
женски
ташнички,
поштански торби, торби за пелени, вечерни

кожна галантерија, модни додатоци, накит,
облека, козметика, производи за лична нега,

рачни торби, торбици кои се носат околу
рачниот зглоб, вреќи за предмети, торби за

очила, багаж и производи за домаќинство

кучиња,

(111) 20967

(151) 02/09/2014

(210) TM 2012/1230

(220) 22/11/2012
(181) 22/11/2022

торбички

кои

се

носат

околу

половината, ранци, спортски торби, торби за
теретана,
прирачни
куфери,
торби
за
компјутери, актенташни, торби за багаж, вреќи
за облека за патување, патнички куфери, торби

(732) Henri Bendel Inc.

за плажа, кеси за купување, торбички со учкур,
паричници, футроли за клучеви, футроли за

666 Fifth Avenue, 4th Floor, New York New
York 10103, US

кредитни картички, козметички несесери и

(740) Друштво за застапување од областа на

торби кои се продаваат празни, чадори, чадори
за сонце, корици за пасоши, паричници за

индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

метални пари, корици за чекови и каиши

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
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платено складиштење, услуги на превоз по

(540)

HENRI BENDEL
(551) индивидуална
(510, 511)
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
инструменти

и

хронометриски

кл. 18 кожа и имитација на кожа и производите
од нив кои не се опфатени со другите класи,
кожа од животни, куфери и патни торби, чадори

копнен пат, услуги на туристички резервации
преку компјутерска мрежа
(111) 20945

(151) 02/09/2014

(210) TM 2012/1237

(220) 23/11/2012

(181) 23/11/2022
(450) 31/10/2014
(732) NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S.
inkilap Mah.Akcakoca sk.No:10, Umraniye,
Istanbul, TR
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

за дожд и за сонце и стапови за одење,
камшици и сарачки производи

(540)

кл. 35
огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи

(551) индивидуална
(510, 511)

TYLOL COLD

кл. 5 фармацевтски производи
(111) 20987

(151) 22/08/2014

(210) TM 2012/1236

(220) 23/11/2012

(111) 20944

(151) 02/09/2014

(181) 23/11/2022
(450) 31/10/2014

(210) TM 2012/1238

(220) 23/11/2012
(181) 23/11/2022

(732) SAVATOURS
Rruga Brigada e VIII, Pallat i ri i Firmes Pinguli,

(732) Mediterranean Star LLC

Kati i dute, TIRANE, AL

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

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

(540)

(450) 31/10/2014

JIM
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 цигари, пури, тутун; артикли за пушачи;
кибрит

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

(111) 20966

(151) 02/09/2014

(210) TM 2012/1239

(220) 23/11/2012

(181) 23/11/2022
(450) 31/10/2014
(732) Chivas Holdings (IP) Limited
111-113 Renfrew Road, Paisley, Renfrewshire,
PA3 4DY, GB

кл. 39
превоз и патни услуги, услуги во
воздушен превоз, поштенски и платен превоз,

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
бул. "Кочо Рацин" бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје

туристички услуги, организирање на патувања,
услуги на туристички агенции, организација на

(540)

CHIVAS BROTHERS LTD

дополнителни патнички програми, поштенско и

Трговски марки
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(551) индивидуална

мислење (испитување на јавното мислење),

(510, 511)

објавување рекламни текстови, огласување

кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пива), вина,
жестоки пијалаци, ликери

/рекламирање/,
организирање
дејности
(советување за организирање на дејностите),

(111) 20965

(151) 02/09/2014

плакатирање
/огласување/,
преписи
на
соопштенија, промоција /продажба за трето

(210) TM 2012/1328

(220) 13/12/2012
(181) 13/12/2022

лице/, пропагандни дејности, проучување на
пазарот /маркетинг/, проверка на сметки,

(450) 31/10/2014

рекламирање по пат на радио, рекламирање по

(300) m 2012 10944 27/06/2012 UA
(732) Japan Tobacco Inc.

пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на
рекламни огласи), статистичко информирање,

2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JP
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

телефонско
телефонско

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

претплатници/, ширење рекламен материјал
/трактати, проспекти, печатени примероци/

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

кл.

(540)

информативна технологија, имено, пренос на
глас, податоци, слика, аудио, видео и

CHILL OUT

38

одговарање
(служби
за
одговарање/за
отсутни

услуги

на

телекомуникација

и

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

(551) индивидуална
(510, 511)

лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг
телекомуникациски опреми, напојувања и

кл. 34 цигари
(111) 20964

(151) 02/09/2014

(210) TM 2012/1332

(220) 13/12/2012
(181) 13/12/2022

(450) 31/10/2014
(732) Друштво за комуникациски услуги ВИП
ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје
ул. Васил Аџиларски б.б., 8 кат, Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

системи; услуги на електронска пошта; услуги
на телевизиски пренос; обезбедување вести и
информации по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа; обезбедување
информацми од именик по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
обезбедување мултикориснички интерактивен
пристап на глобална комуникациска мрежа;
пренос и емитирање на сите видови аудио и
видео програми по пат на телефон, телевизија
и глобална комуникациска мрежа, главни
(стожерни) интернет услуги, имено, брза линија

(551) индивидуална

или сериски врски кои ствараат главен премин
во рамките на мрежата; видео и аудио

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

телеконференции по пат на интернет, услуги на

дејностите), демонстрација на производи,
информации
за
дејноста,
информатички

асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на
дигитални мрежи на интегрирани услуги

информатичките

(ИСДН),
интернет
протокол
(ИП)
на
комуникациски услуги, услуги на виртуелна

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

приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна
линија;
обезбедување
услуги
на

изнајмување рекламен простор, изнајмување
уреднички апарати, изнајнување рекламен

телекомуникациски мрежни премини и услуги

картотеки

(водење

на

материјал, изработка на такси, изводи од
сметка (изработка на изводи од сметка), јавно

382 | С т р а н а
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комутација

на

гласот,

податоци,

мултимедиа;

видео

и

овозможување

на компјутеризирани комуникации и мрежи
наподатоци; обезбедување

информации во

телекомуникациско поврзување на интернет и
на други компјутеризирани комуникации,

областа на мрежни услуги на компјутеризирани
комуникации и услуги на центри на податоци

податоци и безжична мрежа; обезбедување
мултикориснички
пристап
на
безжична

(111) 20963

(151) 02/09/2014

комуникациска мрежа; обезбедување факс
услуги; обезбедување услуги на складирање на

(210) TM 2012/1333

(220) 13/12/2012
(181) 13/12/2022

електронски

(450) 31/10/2014
(732) Друштво за комуникациски услуги ВИП
ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје

податоци

за

трети

лица;

телекомуникациски
услуги,
особено,
обезбедување мрежен премин за поврзување
независни телекомуникациски и компјутерски
мрежи
заради
поделба
на
интернет

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

сообраќајот; услуги
телекомуникациски

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

на говорна пошта;
услуги,
особено,

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

обезбедување бесплатни услуги и услуги на
насочување на повиците; услуги на центрите за
пораки во вид на телефонски говорни пораки;
услуги на видео и аудио конференции и
конференции
на
телефонски
податоци;
безжични телекомуникациски услуги, имено,
безжичен пренос на звук и податоци;
телекомуникациски

услуги,

имено

обезбедување глас по пат на интернет
протокол; обезбедување мрежен пристап со
цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу
преносници на интернет сообраќајот; услуги на
електронски пораки
кл. 42 услуги на хостирање на web страници,
услуги на дизајнирање на web страници, работа
на
електронски
информациски
мрежи;
консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа
на информативни технологии, компјутерско
програмирање,
телекомуникација,
комуникациски
мрежи,
компјутеризирани
комуникации, услуги на менаџмент на центри
на податоци и глобални комуникациски мрежи;
обезбедување услуги на центри на податоци;
хостирање (хостинг), складирање и одржување
на web страници, web центри, електронска
пошта, електронски групи, лист сервери како и
на дигитална содржина и податоци на трети
лица; услуги на провајдери на апликативни
услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски
софтверски апликации за трети лица; услуги на
автентификација
во
областа
на
телекомуникација и мрежа; дизајн во областа

Трговски марки

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35
дејности (помош во водењето на
дејностите), демонстрација на производи,
информации

за

дејноста,

информатички

картотеки
(водење
на
информатичките
картотеки), изложби (организирање изложби)
во
комерцијални
или
рекламни
цели,
изнајмување рекламен простор, изнајмување
уреднички апарати, изнајнување рекламен
материјал, изработка на такси, изводи од
сметка (изработка на изводи од сметка), јавно
мислење (испитување на јавното мислење),
објавување рекламни текстови, огласување
/рекламирање/,
организирање
дејности
(советување за организирање на дејностите),
плакатирање
/огласување/,
преписи
на
соопштенија, промоција /продажба за трето
лице/, пропагандни дејности, проучување на
пазарот /маркетинг/, проверка на сметки,
рекламирање по пат на радио, рекламирање по
пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на
рекламни огласи), статистичко информирање,
телефонско
телефонско

одговарање
(служби
за
одговарање/за
отсутни

претплатници/, ширење рекламен материјал
/трактати, проспекти, печатени примероци/
кл. 38
услуги на телекомуникација

и

информативна технологија, имено, пренос на
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глас,

и

пораки во вид на телефонски говорни пораки;

информации по пат на телефон, телевизија и

податоци,

услуги на видео и аудио конференции и

глобална комуникациска мрежа; услуги на
лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг

конференции
на
телефонски
податоци;
безжични телекомуникациски услуги, имено,

телекомуникациски опреми, напојувања и
системи; услуги на електронска пошта; услуги

безжичен пренос
телекомуникациски

на телевизиски пренос; обезбедување вести и
информации по пат на телефон, телевизија и

обезбедување глас по пат на интернет
протокол; обезбедување мрежен пристап со

глобална комуникациска мрежа; обезбедување

цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу

информацми од именик по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;

преносници на интернет сообраќајот; услуги на
електронски пораки

обезбедување мултикориснички интерактивен
пристап на глобална комуникациска мрежа;

кл. 42 услуги на хостирање на web страници,
услуги на дизајнирање на web страници, работа

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

на
електронски
информациски
мрежи;
консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа

и

на информативни технологии,

глобална

слика,

аудио,

комуникациска

видео

мрежа,

главни

на

звук и
услуги,

податоци;
имено

компјутерско

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

програмирање,
комуникациски

во рамките на мрежата; видео и аудио
телеконференции по пат на интернет, услуги на

комуникации, услуги на менаџмент на центри
на податоци и глобални комуникациски мрежи;

асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на
дигитални мрежи на интегрирани услуги

обезбедување услуги на центри на податоци;
хостирање (хостинг), складирање и одржување

(ИСДН),

на

на web страници, web центри, електронска

комуникациски услуги, услуги на виртуелна
приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна

пошта, електронски групи, лист сервери како и
на дигитална содржина и податоци на трети

линија;
обезбедување
услуги
на
телекомуникациски мрежни премини и услуги

лица; услуги на провајдери на апликативни
услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски

на поврзување со протокол на пренос на рамка
заради пренос на податоци; услуги на пренос

софтверски апликации за трети лица; услуги на
автентификација
во
областа
на

на пакет од електронски податоци; услуги на

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа

комутација на
мултимедиа;

податоци, видео и
овозможување

на компјутеризирани комуникации и мрежи
наподатоци; обезбедување информации во

телекомуникациско поврзување на интернет и
на други компјутеризирани комуникации,

областа на мрежни услуги на компјутеризирани
комуникации и услуги на центри на податоци

податоци и безжична мрежа; обезбедување
мултикориснички
пристап
на
безжична

(111) 20946

(151) 02/09/2014

комуникациска

(210) TM 2012/1334

(220) 13/12/2012

интернет

гласот,

мрежа;

протокол

(ИП)

обезбедување

факс

услуги; обезбедување услуги на складирање на
електронски
податоци
за
трети
лица;
телекомуникациски
услуги,
особено,
обезбедување мрежен премин за поврзување

мрежи,

телекомуникација,
компјутеризирани

(181) 13/12/2022
(450) 31/10/2014
(732) Друштво за комуникациски услуги ВИП
ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје

независни телекомуникациски и компјутерски
мрежи
заради
поделба
на
интернет

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

сообраќајот;

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

услуги

на

говорна

пошта;

телекомуникациски
услуги,
особено,
обезбедување бесплатни услуги и услуги на

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
(540)

насочување на повиците; услуги на центрите за
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и

глобална

комуникациска

мрежа,

главни

(стожерни) интернет услуги, имено, брза линија
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35
дејности (помош во водењето на
дејностите),

демонстрација

на

производи,

информации
за
дејноста,
информатички
картотеки
(водење
на
информатичките
картотеки), изложби (организирање изложби)
во
комерцијални
или
рекламни
цели,
изнајмување рекламен простор, изнајмување
уреднички апарати, изнајнување рекламен
материјал, изработка на такси, изводи од
сметка (изработка на изводи од сметка), јавно
мислење (испитување на јавното мислење),
објавување рекламни текстови, огласување
/рекламирање/,
организирање
дејности
(советување за организирање на дејностите),
плакатирање
/огласување/,
преписи
на
соопштенија, промоција /продажба за трето
лице/, пропагандни дејности, проучување на
пазарот /маркетинг/, проверка на сметки,
рекламирање по пат на радио, рекламирање по
пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на
рекламни огласи), статистичко информирање,
телефонско
телефонско

одговарање
(служби
за
одговарање/за
отсутни

претплатници/, ширење рекламен материјал
/трактати, проспекти, печатени примероци/
кл. 38
услуги на телекомуникација и
информативна технологија, имено, пренос на
глас,

податоци,

слика,

аудио,

видео

и

информации по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа; услуги на
лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг
телекомуникациски опреми, напојувања и
системи; услуги на електронска пошта; услуги
на телевизиски пренос; обезбедување вести и
информации по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа; обезбедување
информацми од именик по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
обезбедување мултикориснички интерактивен
пристап на глобална комуникациска мрежа;
пренос и емитирање на сите видови аудио и
видео програми по пат на телефон, телевизија

Трговски марки

или сериски врски кои ствараат главен премин
во рамките на мрежата; видео и аудио
телеконференции по пат на интернет, услуги на
асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на
дигитални мрежи на интегрирани услуги
(ИСДН),
интернет
протокол
(ИП)
на
комуникациски услуги, услуги на виртуелна
приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна
линија;
обезбедување
услуги
на
телекомуникациски мрежни премини и услуги
на поврзување со протокол на пренос на рамка
заради пренос на податоци; услуги на пренос
на пакет од електронски податоци; услуги на
комутација

на

гласот,

податоци,

видео

и

мултимедиа;
овозможување
телекомуникациско поврзување на интернет и
на други компјутеризирани комуникации,
податоци и безжична мрежа; обезбедување
мултикориснички
пристап
на
безжична
комуникациска мрежа; обезбедување факс
услуги; обезбедување услуги на складирање на
електронски
податоци
за
трети
лица;
телекомуникациски
услуги,
особено,
обезбедување мрежен премин за поврзување
независни телекомуникациски и компјутерски
мрежи
заради
поделба
на
интернет
сообраќајот; услуги на говорна пошта;
телекомуникациски

услуги,

особено,

обезбедување бесплатни услуги и услуги на
насочување на повиците; услуги на центрите за
пораки во вид на телефонски говорни пораки;
услуги на видео и аудио конференции и
конференции
на
телефонски
податоци;
безжични телекомуникациски услуги, имено,
безжичен

пренос

телекомуникациски
обезбедување глас

на

звук

и

услуги,
по пат на

податоци;
имено
интернет

протокол; обезбедување мрежен пристап со
цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу
преносници на интернет сообраќајот; услуги на
електронски пораки
кл. 42 услуги на хостирање на web страници,
услуги на дизајнирање на web страници, работа
на
електронски
информациски
мрежи;
консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа
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на информативни технологии,
програмирање,

компјутерско

/рекламирање/,

организирање

дејности

телекомуникација,

(советување за организирање на дејностите),

комуникациски
мрежи,
компјутеризирани
комуникации, услуги на менаџмент на центри

плакатирање
/огласување/,
преписи
на
соопштенија, промоција /продажба за трето

на податоци и глобални комуникациски мрежи;
обезбедување услуги на центри на податоци;

лице/, пропагандни дејности, проучување на
пазарот /маркетинг/, проверка на сметки,

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

рекламирање по пат на радио, рекламирање по
пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на

пошта, електронски групи, лист сервери како и

рекламни огласи), статистичко информирање,

на дигитална содржина и податоци на трети
лица; услуги на провајдери на апликативни

телефонско
телефонско

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

претплатници/, ширење рекламен материјал
/трактати, проспекти, печатени примероци/

автентификација
во
областа
на
телекомуникација и мрежа; дизајн во областа

кл. 38
услуги на телекомуникација и
информативна технологија, имено, пренос на

на компјутеризирани комуникации и мрежи

глас,

наподатоци; обезбедување информации во
областа на мрежни услуги на компјутеризирани

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

комуникации и услуги на центри на податоци

лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг
телекомуникациски опреми, напојувања и

(111) 20943

(151) 02/09/2014

(210) TM 2012/1335

(220) 13/12/2012

системи; услуги на електронска пошта; услуги
на телевизиски пренос; обезбедување вести и

(181) 13/12/2022

информации по пат на телефон, телевизија и

одговарање
(служби
за
одговарање/за
отсутни

податоци,

слика,

аудио,

видео

и

(450) 31/10/2014
(732) Друштво за комуникациски услуги ВИП

глобална комуникациска мрежа; обезбедување
информацми од именик по пат на телефон,

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

телевизија и глобална комуникациска мрежа;
обезбедување мултикориснички интерактивен

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

пристап на глобална комуникациска мрежа;
пренос и емитирање на сите видови аудио и

(540)

видео програми по пат на телефон, телевизија
и глобална комуникациска мрежа, главни
(стожерни) интернет услуги, имено, брза линија

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

демонстрација

на

производи,

информации
за
дејноста,
информатички
картотеки
(водење
на
информатичките
картотеки), изложби (организирање изложби)
во
комерцијални
или
рекламни
цели,
изнајмување рекламен простор, изнајмување
уреднички апарати, изнајнување рекламен
материјал, изработка на такси, изводи од
сметка (изработка на изводи од сметка), јавно
мислење (испитување на јавното мислење),
објавување рекламни текстови, огласување
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или сериски врски кои ствараат главен премин
во рамките на мрежата; видео и аудио
телеконференции по пат на интернет, услуги на
асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на
дигитални

мрежи

на

интегрирани

услуги

(ИСДН),
интернет
протокол
(ИП)
на
комуникациски услуги, услуги на виртуелна
приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна
линија;
обезбедување
услуги
на
телекомуникациски мрежни премини и услуги
на поврзување со протокол на пренос на рамка
заради пренос на податоци; услуги на пренос
на пакет од електронски податоци; услуги на
комутација на гласот, податоци, видео и
мултимедиа;

овозможување

Трговски марки
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телекомуникациско поврзување на интернет и

областа на мрежни услуги на компјутеризирани

на

комуникации и услуги на центри на податоци

други

компјутеризирани

комуникации,

податоци и безжична мрежа; обезбедување
мултикориснички
пристап
на
безжична

(111) 20942

(151) 02/09/2014

комуникациска мрежа; обезбедување факс
услуги; обезбедување услуги на складирање на

(210) TM 2012/1337

(220) 14/12/2012
(181) 14/12/2022

електронски
податоци
за
трети
лица;
телекомуникациски
услуги,
особено,

(450) 31/10/2014
(732) Друштво за комуникациски услуги ВИП

обезбедување мрежен премин за поврзување

ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје

независни телекомуникациски и компјутерски
мрежи
заради
поделба
на
интернет

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

сообраќајот; услуги
телекомуникациски

ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

на говорна пошта;
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
обезбедување глас

услуги,
по пат на

имено
интернет

протокол; обезбедување мрежен пристап со
цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу
преносници на интернет сообраќајот; услуги на
електронски пораки
кл. 42 услуги на хостирање на web страници,
услуги на дизајнирање на web страници, работа
на
електронски
информациски
мрежи;
консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа
на информативни технологии, компјутерско
програмирање,
телекомуникација,
комуникациски
мрежи,
компјутеризирани
комуникации, услуги на менаџмент на центри
на податоци и глобални комуникациски мрежи;
обезбедување услуги на центри на податоци;
хостирање (хостинг), складирање и одржување
на web страници, web центри, електронска
пошта, електронски групи, лист сервери како и
на дигитална содржина и податоци на трети
лица; услуги на провајдери на апликативни
услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски
софтверски апликации за трети лица; услуги на
автентификација

во

областа

на

телекомуникација и мрежа; дизајн во областа
на компјутеризирани комуникации и мрежи
наподатоци; обезбедување

Трговски марки

информации во

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

MEDIA PACKAGE PLUS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35
дејности (помош во водењето на
дејностите),

демонстрација

на

производи,

информации
за
дејноста,
информатички
картотеки
(водење
на
информатичките
картотеки), изложби (организирање изложби)
во
комерцијални
или
рекламни
цели,
изнајмување рекламен простор, изнајмување
уреднички апарати, изнајнување рекламен
материјал, изработка на такси, изводи од
сметка (изработка на изводи од сметка), јавно
мислење (испитување на јавното мислење),
објавување рекламни текстови, огласување
/рекламирање/,
организирање
дејности
(советување за организирање на дејностите),
плакатирање
/огласување/,
преписи
на
соопштенија, промоција /продажба за трето
лице/, пропагандни дејности, проучување на
пазарот /маркетинг/, проверка на сметки,
рекламирање по пат на радио, рекламирање по
пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на
рекламни огласи), статистичко информирање,
телефонско
одговарање
(служби
за
телефонско

одговарање/за

отсутни

претплатници/, ширење рекламен материјал
/трактати, проспекти, печатени примероци/
кл. 38
услуги на телекомуникација и
информативна технологија, имено, пренос на
глас, податоци, слика, аудио, видео и
информации по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа;

услуги на
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лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг

безжични телекомуникациски услуги, имено,

телекомуникациски

безжичен

опреми,

напојувања

и

пренос

на

звук

и

податоци;

системи; услуги на електронска пошта; услуги
на телевизиски пренос; обезбедување вести и

телекомуникациски
обезбедување глас

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

протокол; обезбедување мрежен пристап со
цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу

информацми од именик по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;

преносници на интернет сообраќајот; услуги на
електронски пораки

обезбедување мултикориснички интерактивен

кл. 42 услуги на хостирање на web страници,

пристап на глобална комуникациска мрежа;
пренос и емитирање на сите видови аудио и

услуги на дизајнирање на web страници, работа
на
електронски
информациски
мрежи;

видео програми по пат на телефон, телевизија
и глобална комуникациска мрежа, главни

консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа
на информативни технологии, компјутерско

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

програмирање,
комуникациски

во

рамките

на

мрежата;

видео

мрежи,

имено
интернет

телекомуникација,
компјутеризирани

аудио

комуникации, услуги на менаџмент на центри

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

на податоци и глобални комуникациски мрежи;
обезбедување услуги на центри на податоци;

дигитални мрежи на интегрирани услуги
(ИСДН),
интернет
протокол
(ИП)
на

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

комуникациски услуги, услуги на виртуелна
приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна

пошта, електронски групи, лист сервери како и
на дигитална содржина и податоци на трети

линија;

на

лица; услуги на провајдери на апликативни

телекомуникациски мрежни премини и услуги
на поврзување со протокол на пренос на рамка

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

заради пренос на податоци; услуги на пренос
на пакет од електронски податоци; услуги на

автентификација
во
областа
на
телекомуникација и мрежа; дизајн во областа

комутација на
мултимедиа;

податоци, видео и
овозможување

на компјутеризирани комуникации и мрежи
наподатоци; обезбедување информации во

телекомуникациско поврзување на интернет и

областа на мрежни услуги на компјутеризирани

на други компјутеризирани комуникации,
податоци и безжична мрежа; обезбедување

комуникации и услуги на центри на податоци

мултикориснички
пристап
на
безжична
комуникациска мрежа; обезбедување факс

(111) 20941

(151) 02/09/2014

(210) TM 2012/1339

(220) 17/12/2012

услуги; обезбедување услуги на складирање на
електронски
податоци
за
трети
лица;

(181) 17/12/2022
(450) 31/10/2014
(732) Western Union Holdings, Inc.

обезбедување

гласот,

телекомуникациски

и

услуги,
по пат на

услуги

услуги,

особено,

обезбедување мрежен премин за поврзување
независни телекомуникациски и компјутерски

12500 E. Belford Ave., M21A2, Englewood,
Colorado 80112, US

мрежи
заради
поделба
на
интернет
сообраќајот; услуги на говорна пошта;

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

телекомуникациски
услуги,
особено,
обезбедување бесплатни услуги и услуги на

(540)

насочување на повиците; услуги на центрите за
пораки во вид на телефонски говорни пораки;
услуги на видео и аудио конференции и
конференции
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на

телефонски

WU
(551) индивидуална
(510, 511)

податоци;
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кл. 36

осигурување; финансиски работи;

монетарни работи; работи со недвижнини

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

VANQUORAL
(111) 20940

(151) 02/09/2014

(210) TM 2012/1357

(220) 18/12/2012
(181) 18/12/2022

(450) 31/10/2014
(732) Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.
2-9 Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku, Tokyo,
JP
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

JINARC

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за превенција и
третман
на
имунолошки
реакции
на
трансплантирани органи и за третман на
автоимунитетни нарушувања
(111) 20949

(151) 02/09/2014

(210) TM 2012/1364

(220) 21/12/2012
(181) 21/12/2022

(450) 31/10/2014
(732) Chiesi Farmaceutici S.p.A.
Via Palermo 26/A, 43122 Parma, IT

(551) индивидуална

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

(510, 511)

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

кл. 5 фармацевтски препарати

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

(111) 20939

(151) 02/09/2014

(540)

(210) TM 2012/1358

(220) 18/12/2012

(181) 18/12/2022
(450) 31/10/2014
(732) Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.
2-9 Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku, Tokyo,
JP
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

SABACOMB
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати и медицински
препарати;
фармацевтски
препарати
за
лекување на респираторни заболувања
(111) 20948

(151) 02/09/2014

(210) TM 2012/1366

(220) 24/12/2012
(181) 24/12/2022

(450) 31/10/2014
(732) BERKE PLASTIK SANAYI VE TICARET

JINARQ
(551) индивидуална

ANONIM SIRKETI

(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати

Ataturk Mahallesi, Erzincan Caddesi, No: 24,
Atasehir - Istanbul, TR

(111) 20950

(151) 02/09/2014

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје

(210) TM 2012/1363

(220) 20/12/2012
(181) 20/12/2022

(540)

(450) 31/10/2014
(732) Teva Pharmaceuticals Europe B.V.
Computerweg 10 3542DR Utrecht, NL
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО

(551) индивидуална
(510, 511)

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Трговски марки
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кл. 17

гума, гутаперка, растителна смола,

азбест,

лискун

и

производите

од

(210) TM 2013/943

(220) 03/10/2013

овие

(181) 03/10/2023

материјали што не се вклучени во другите
класи; пресувани пластични материјали кои се

(450) 31/10/2014
(732) Друштво за производство, трговија и

користат во производството; материјали за
обвивање, за заптисување и за изолација;

услуги ПУЦКО ПЕТРОЛ увоз-извоз ДОО
с.Пласница, Пласница, MK

неметални еластични цевки

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

(111) 20947

(151) 02/09/2014

Бул.Партизански одреди бр.104, Скопје,

(210) TM 2012/1376

(220) 27/12/2012
(181) 27/12/2022

Карпош
(540)

(450) 31/10/2014
(732) China Tobacco Guangdong Industrial
Co., Ltd.
8th-16th Floor, No.186, Linhexiheng Road,
Tianhe, Guangzhou, CN
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул."Македонија" бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)
(591) бела и црвена

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34

цигари; тутун; цигари што содржат

замена за тутун, што не се за медицинска
употреба, кутии за цигари; држачи за цигари;
пепелници за пушачи; кибрити; зпалки за
пушачи; филтери за цигари, хартија за виткање

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 услуги на продажба на големо со цврсти,
течни и гасовити горива и слични производи и
трговија на моторни горива и мазива
во
специјализирани продавници

цигари
(111) 20989
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ПРЕГЛЕДИ
ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА
КЛАСИФИКАЦИЈАНА ТРГОВСКИ МАРКИ
(510) код по меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска)
(111) регистарски број
(510)

(111)

14

20967

29

20991

35

20984

1

20980

14

20991

30

20983

35

20989

3

20951

16

20959

30

20985

35

20991

3

20952

16

20970

30

20991

36

20941

3

20955

16

20971

31

20983

36

20954

3

20956

16

20972

32

20983

36

20984

3

20957

16

20991

32

20985

36

20991

3

20958

17

20948

32

20991

37

20970

3

20968

17

20959

33

20953

37

20973

3

20969

17

20991

33

20966

37

20991

3

20980

18

20951

33

20983

38

20942

3

20991

18

20952

33

20991

38

20943

4

20961

18

20956

34

20944

38

20946

4

20991

18

20957

34

20947

38

20963

5

20939

18

20958

34

20965

38

20964

5

20940

18

20967

34

20986

38

20971

5

20945

18

20974

34

20991

38

20972

5

20949

18

20976

35

20942

38

20984

5

20950

18

20978

35

20943

38

20991

5

20980

18

20991

35

20946

39

20971

5

20981

19

20973

35

20951

39

20972

5

20982

19

20991

35

20952

39

20984

5

20983

21

20991

35

20954

39

20987

5

20985

22

20991

35

20956

39

20991

5

20991

23

20991

35

20957

40

20984

6

20991

24

20991

35

20958

40

20991

7

20991

25

20951

35

20959

41

20970

9

20971

25

20952

35

20963

41

20971

9

20972

25

20956

35

20964

41

20972

11

20991

25

20957

35

20967

41

20979

12

20938

25

20958

35

20968

41

20984

12

20962

25

20975

35

20969

42

20942

12

20988

25

20977

35

20970

42

20943

12

20990

25

20991

35

20971

42

20946

12

20991

27

20991

35

20972

42

20963

14

20960

29

20983

35

20973

42

20964
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42

20971

43

20954

44

20984

42

20972

43

20983

45

20971

42

20984

43

20984

45

20972

42

20991

43

20991

45

20984

45

20991

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ТРГОВСКИ

МАРКИ
(732) носител на правото на трговската марка
(111) регистарски број
(210) број на пријавата
(732)
Allied Domecq Spirits & Wine Limited
BERKE PLASTIK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
Chevron Intellectual Property LLC (Delaware limited liability company)
Chiesi Farmaceutici S.p.A.
China Tobacco Guangdong Industrial Co., Ltd.
Chivas Holdings (IP) Limited
DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED
EAU ECARLATE S.A.S.
EURO 07 AD
Henri Bendel Inc.
INELAS POLIURETANO, S.L.
ITOCHU Corporation (a Japanese Corporation)
ITOCHU Corporation (a Japanese Corporation)
ITOCHU Corporation (a Japanese Corporation)
ITOCHU Corporation (a Japanese Corporation)
ITOCHU Corporation (a Japanese Corporation)
Japan Tobacco Inc.
Mediterranean Star LLC
MN Pharmaceuticals/Mustafa Nevzat Ilac Sanayii A.S.
Monster Energy Company
NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S.
Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.
Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.
Parmigiani Fleurier S.A.
Regus No2 SARL
SAVATOURS
SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD.
Teva Pharmaceuticals Europe B.V.
The Procter & Gamble Company
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR
CORPORATION )
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR
CORPORATION)
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR
CORPORATION)
Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc.
Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc.
Victoria's Secret Stores Brand Managment, Inc.
Victoria's Secret Stores Brand Managment, Inc.
Victoria's Secret Stores Brand Managment, Inc.
Western Union Holdings, Inc.
Агенција за интелектуална сопственост АРТПИЦК ДООЕЛ Скопје
ГОЛДЕН АРТ ДОО СКОПЈЕ
Дејан СПАСОВСКИ
Дејан СПАСОВСКИ
Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје
Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје
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(210)
MK/T/ 2012/1227
MK/T/ 2012/1366
MK/T/ 2012/1192
MK/T/ 2012/1364
MK/T/ 2012/1376
MK/T/ 2012/1239
MK/T/ 2012/266
MK/T/ 2012/1196
MK/T/ 2011/999
MK/T/ 2012/1230
MK/T/ 2012/1199
MK/T/ 2012/1202
MK/T/ 2012/1203
MK/T/ 2012/1204
MK/T/ 2012/1205
MK/T/ 2012/1206
MK/T/ 2012/1328
MK/T/ 2012/1238
MK/T/ 2012/601
MK/T/ 2012/617
MK/T/ 2012/1237
MK/T/ 2012/1357
MK/T/ 2012/1358
MK/T/ 2012/1198
MK/T/ 2012/1222
MK/T/ 2012/1236
MK/T/ 2012/1191
MK/T/ 2012/1363
MK/T/ 2012/1221
MK/T/ 2012/1082

(111)
20953
20948
20961
20949
20947
20966
20982
20980
20970
20967
20959
20974
20975
20976
20977
20978
20965
20944
20981
20985
20945
20940
20939
20960
20954
20987
20962
20950
20955
20938

MK/T/ 2011/862

20990

MK/T/ 2012/1083

20988

MK/T/ 2012/1228
MK/T/ 2012/1229
MK/T/ 2012/1214
MK/T/ 2012/1215
MK/T/ 2012/1216
MK/T/ 2012/1339
MK/T/ 2009/92
MK/T/ 2011/914
MK/T/ 2012/640
MK/T/ 2012/641
MK/T/ 2012/1332
MK/T/ 2012/1333

20952
20951
20958
20957
20956
20941
20984
20973
20968
20969
20964
20963
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Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје
Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје
Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје
Друштво за производство, промет и услуги ВИВАКС Ристо и други ДОО
увоз-извоз Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН
ДООЕЛ Скопје
Друштво за производство, трговија и услуги ПУЦКО ПЕТРОЛ увоз-извоз
ДОО
Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги
БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје
Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги
БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје
ТЕЛЕГРАФ ДООЕЛ Скопје
ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП

MK/T/ 2012/1334
MK/T/ 2012/1335
MK/T/ 2012/1337
MK/T/ 2012/247

20946
20943
20942
20983

MK/T/ 2012/1195

20991

MK/T/ 2013/943

20989

MK/T/ 2011/1152

20972

MK/T/ 2011/1153

20971

MK/T/ 2012/1178
MK/T/ 2005/398

20979
20986

ПРОМЕНИ
(111) 682

(732) THE ARMOR ALL/STP PRODUCTS

(732) British American Tobacco (Brands) Inc.,

COMPANY

2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington,
Delaware 19808, US

44 Olld Ridgebury Road, Danbury,
Connecticut 06810, US

(111) 697

(111) 3378

(732) British American Tobacco (Brands) Inc.,

(732) Blue Cross & Blue Shield Association

2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington,
Delaware 19808, US

225 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois
60601-7680, US

(111) 616

(111) 3379

(732) British American Tobacco (Brands) Inc.,
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington,

(732) Blue Cross & Blue Shield Association
225 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois

Delaware 19808, US

60601-7680, US

(111) 617

(111) 3380

(732) British American Tobacco (Brands) Inc.,
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington,

(732) Blue Cross & Blue Shield Association
225 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois

Delaware 19808, US

60601-7680, US

(111) 620

(111) 3150

(732) British American Tobacco (Brands) Inc.,
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington,

(732) Blue Cross & Blue Shield Association
225 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois

Delaware 19808, US

60601-7680, US

(111) 3089
(732) Wilsonart LLC

(111) 4031
(732) Blue Cross & Blue Shield Association

10501 NW H.K. Dodgen Loop. Temple, Texas,

225 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois

76503-6110, US

60601-7680, US

(111) 3142

(111) 4032
(732) Blue Cross & Blue Shield Association

Трговски марки
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225 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois

(732) Advance Magazine Publishers Inc.

60601-7680, US

Four Times Square, New York, N.Y. 10036, US

(111) 4033

(111) 7906

(732) BLUE CROSS AND BLUE SHIELD
ASSOCIATION

(732) BASF SE,
38, Carl-Bosch-Strasse D-67063

225 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois
60601-7680, US

LUDWIGSHAFEN am Rhein, DE
(111) 8929

(111) 4034
(732) BLUE CROSS AND BLUE SHIELD

(732) GLOBERIDE, Inc.
14-16, Maesawa, 3-chome, Higashikurume-shi,

ASSOCITAION
225 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois

Tokyo, JP

60601-7680, US

(111) 9048
(732) Illva Saronno S.p.A.

(111) 4856

Via Archimede, 243 21047 Saronno (VA), IT

(732) Vanguard Trademark Holdings USA LLC
600 Corporate Park Drive, St. Louis, Missouri

(111) 9048

63105, US

(732) Illva Saronno S.p.A.
Via Archimede, 243 21047 Saronno (VA), IT

(111) 4837
(732) SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD.

(111) 8774

27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-

(732) Esprit International

8260, JP

1370 Broadway, New York, New York 10018,
US

(111) 4101
(732) PIONEER HIBRED INT INC

(111) 9726

7100 N.W. 62nd Avenue, P.O. Box 1014,
Johnston, IA 50131-1014, US

(732) Glaxo Group Limited
980 Great West Road, Brentford, Middlesex,
TW8 9GS, GB

(111) 2963
(732) LEK farmacevtska druzba d.d.

(111) 10205

Verovskova 57, 1526 Ljubljana , SI

(732) Tommy Hilfiger Licensing LLC
601 W.26th St.,6th Floor, NEW YORK, NY

(111) 7821
(732) Advance Magazine Publishers Inc.

10001, US

Four Times Square, New York, N.Y. 10036, US

(111) 10206

(111) 7820

(732) Tommy Hilfiger Licensing LLC
601 W.26th St.,6th Floor, NEW YORK, NY

(732) Advance Magazine Publishers Inc.
Four Times Square, New York, N.Y. 10036, US

10001, US

(111) 7819

(111) 10207
(732) Tommy Hilfiger Licensing LLC

(732) Advance Magazine Publishers Inc.

601 W.26th St.,6th Floor, NEW YORK, NY

Four Times Square, New York, N.Y. 10036, US

10001, US

(111) 7848

(111) 10285
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(732) Allianz SE
Koeniginstrasse 28, 80802 Munich, DE

(111) 11117

(111) 10313

(732) GM Korea Company
199-1 Cheongcheon-2 Dong, Bupyung-Gu,

(732) Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive, Whitehouse Station, New

Incheon, KR

Jersey 08889, US

(111) 11341
(732) HUMAX HOLDINGS Co., Ltd

(111) 10313

212-1, Yubang-dong, Cheoin-gu, Yongin-si,

(732) Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive, Whitehouse Station, New

Gyeonggi-do, KR

Jersey 08889, US

(111) 11333
(732) KYE SYSTEMS CORP., Taiwan

(111) 10569
(732) American-Cigarette Company (Overseas)

corporation
No. 492, Sec. 5, Chongxin RD., Sanchong

Limited

Dist., New Taipei City 24160, TW

Zahlerweg 4, 6300 Zug, CH
(111) 17905
(111) 10721
(732) Esprit International, California

(732) Oki Electric Industry Co., LTD
1-7-12, Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JP

Partnership
1370 Broadway, New York, New York 10018,
US

ПРЕНОС
(111) 495
(732) SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, CH

Av. Nestle 55, 1800 Vevey, CH

(111) 1680
(732) Philip Morris Brands Sarl

(111) 4856
(732) Vanguard Trademark Holdings USA LLC

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, CH

600 Corporate Park Drive, St. Louis, Missouri

(111) 1683

63105, US

(732) Philip Morris Brands Sarl
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, CH

(111) 1108
(732) S.C.Johnson & Son, Inc.

(111) 1685

1525 Home Street, Racine, Wisconsin 53403,
US

(732) Philip Morris Brands Sarl
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, CH

(111) 1678
(732) Philip Morris Brands Sarl

(111) 1686
(732) Philip Morris Brands Sarl

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, CH

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, CH

(111) 1679
(732) Philip Morris Brands Sarl

(111) 1688
(732) Philip Morris Brands Sarl
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Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, CH

(732) Philip Morris Brands Sarl
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, CH

(111) 1689
(732) Philip Morris Brands Sarl
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, CH

(111) 1295
(732) Philip Morris Brands Sarl
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, CH

(111) 1691
(732) Philip Morris Brands Sarl

(111) 1296

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, CH

(732) Philip Morris Brands Sarl
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, CH

(111) 1258
(732) Philip Morris Brands Sarl
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, CH

(111) 1297
(732) Philip Morris Brands Sarl
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, CH

(111) 1259
(732) Philip Morris Brands Sarl

(111) 1299

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, CH

(732) Philip Morris Brands Sarl
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, CH

(111) 1261
(732) Philip Morris Brands Sarl
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, CH

(111) 1304
(732) Philip Morris Brands Sarl
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, CH

(111) 1263
(732) Philip Morris Brands Sarl
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, CH

(111) 1305
(732) Philip Morris Brands Sarl
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, CH

(111) 1264
(732) Philip Morris Brands Sarl
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, CH

(111) 9048
(732) Illva Saronno S.p.A.
Via Archimede, 243 21047 Saronno (VA), IT

(111) 1265
(732) Philip Morris Brands Sarl
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, CH

(111) 9048
(732) Illva Saronno S.p.A.
Via Archimede, 243 21047 Saronno (VA), IT

(111) 1270
(732) Philip Morris Brands Sarl

(111) 10181

Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, CH

(732) LRC Products Limited
103-105 Bath Road, Slough, SL1 3UH, GB

(111) 1275
(732) Philip Morris Brands Sarl
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, CH

(111) 13304
(732) R&A Bailey & Co.

(111) 1277

Nangor House, Western Estate, Nangor Road,
Dublin 12, IE

(732) Philip Morris Brands Sarl
Quai Jeanrenaud 3, CH-2000 Neuchatel, CH

(111) 13305
(732) R&A Bailey & Co.

(111) 1283
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Nangor House, Western Estate, Nangor Road,
Dublin 12, IE

ПРОМЕНИ
(111) 3140

44 Olld Ridgebury Road, Danbury,

(732) THE ARMOR ALL/ STP PRODUCTS
COMPANY

Connecticut 06810, US

1221 Broadway, Oakland, California 946121888,, US

(111) 10313
(732) Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive, Whitehouse Station, New

(111) 3142
(732) THE ARMOR ALL/STP PRODUCTS

Jersey 08889, US

COMPANY

ПРОДОЛЖУВАЊА

Трговски марки

(111) 310

(186) 24/07/2022

(111) 480

(186) 22/02/2023

(111) 597

(186) 22/02/2023

(111) 29

(186) 22/02/2023

(111) 30

(186) 22/02/2023

(111) 41

(186) 22/02/2023

(111) 481

(186) 22/02/2023

(111) 62

(186) 22/02/2023

(111) 63

(186) 22/02/2023

(111) 485

(186) 20/04/2023

(111) 495

(186) 26/05/2023

(111) 598

(186) 09/06/2023

(111) 425

(186) 26/10/2023

(111) 682

(186) 04/12/2023

(111) 613

(186) 04/12/2023

(111) 683

(186) 04/12/2023

(111) 697

(186) 04/12/2023

(111) 616

(186) 13/12/2023

(111) 618

(186) 13/12/2023

(111) 620

(186) 13/12/2023

(111) 3571

(186) 20/12/2023

(111) 608

(186) 20/12/2023

(111) 507

(186) 15/09/2023
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(111) 930

(186) 05/10/2021

(111) 900

(186) 12/09/2020

(111) 997

(186) 15/02/2019

(111) 3090

(186) 30/10/2020

(111) 3130

(186) 15/12/2022

(111) 3140

(186) 05/03/2021

(111) 3998

(186) 06/02/2023

(111) 3999

(186) 06/02/2023

(111) 3378

(186) 21/03/2020

(111) 3379

(186) 21/03/2020

(111) 3380

(186) 21/03/2020

(111) 3150

(186) 21/03/2020

(111) 2949

(186) 05/10/2022

(111) 4031

(186) 11/07/2020

(111) 4032

(186) 11/07/2020

(111) 4033

(186) 11/07/2020

(111) 4034

(186) 11/07/2020

(111) 4039

(186) 28/05/2012

(111) 4045

(186) 27/10/2020

(111) 4856

(186) 17/04/2020

(111) 4877

(186) 25/08/2022

(111) 4878

(186) 07/06/2024

(111) 4854

(186) 04/03/2022

(111) 4837

(186) 16/03/2022

(111) 5026

(186) 08/01/2022

(111) 5187

(186) 12/07/2020

(111) 5687

(186) 30/03/2022

(111) 2836

(186) 06/02/2014

(111) 1911

(186) 21/12/2017

(111) 2562

(186) 10/11/2022

(111) 4261

(186) 10/02/2023

(111) 1643

(186) 15/12/2022

(111) 1258

(186) 23/12/2020

(111) 1270

(186) 26/10/2021

(111) 1275

(186) 26/10/2021

(111) 1277

(186) 22/01/2020

(111) 1295

(186) 26/03/2022

(111) 1304

(186) 18/03/2024

(111) 2009

(186) 14/08/2023
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(111) 2010

(186) 10/04/2023

(111) 2059

(186) 05/05/2019

(111) 4361

(186) 12/10/2020

(111) 2847

(186) 12/12/2021

(111) 2821

(186) 25/05/2017

(111) 2173

(186) 26/03/2023

(111) 6642

(186) 01/09/2015

(111) 6657

(186) 01/09/2015

(111) 6658

(186) 01/09/2015

(111) 6659

(186) 01/09/2015

(111) 6764

(186) 01/09/2015

(111) 2203

(186) 22/10/2019

(111) 2751

(186) 13/11/2019

(111) 6403

(186) 15/12/2019

(111) 6406

(186) 15/12/2022

(111) 3305

(186) 20/01/2023

(111) 7503

(186) 19/02/2017

(111) 7850

(186) 06/05/2017

(111) 7653

(186) 21/07/2017

(111) 7902

(186) 09/09/2017

(111) 7907

(186) 26/11/2017

(111) 9477

(186) 04/06/2018

(111) 9146

(186) 28/09/2018

(111) 8506

(186) 08/02/2019

(111) 8430

(186) 11/02/2019

(111) 8934

(186) 01/03/2019

(111) 9949

(186) 12/03/2019

(111) 8748

(186) 07/05/2019

(111) 9045

(186) 03/06/2019

(111) 9231

(186) 05/10/2019

(111) 9468

(186) 30/12/2019

(111) 9876

(186) 28/01/2020

(111) 9207

(186) 07/02/2020

(111) 9647

(186) 24/04/2020

(111) 9691

(186) 23/05/2020

(111) 9792

(186) 14/06/2020

(111) 9802

(186) 19/06/2020

(111) 9909

(186) 16/08/2020

(111) 10181

(186) 19/10/2020
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(111) 10205

(186) 19/10/2010

(111) 10206

(186) 19/10/2020

(111) 10207

(186) 19/10/2020

(111) 10569

(186) 31/01/2021

(111) 10721

(186) 24/07/2021

(111) 11235

(186) 15/03/2022

(111) 11245

(186) 15/03/2022

(111) 11349

(186) 28/03/2022

(111) 17705

(186) 28/03/2022

(111) 13489

(186) 08/04/2022

(111) 9372

(186) 08/05/2022

(111) 11389

(186) 09/05/2022

(111) 11117

(186) 06/06/2022

(111) 11136

(186) 14/08/2022

(111) 11181

(186) 26/08/2022

(111) 12222

(186) 26/08/2022

(111) 11360

(186) 05/09/2022

(111) 11341

(186) 05/09/2022

(111) 11333

(186) 10/09/2022

(111) 9684

(186) 18/09/2022

(111) 15187

(186) 01/10/2022

(111) 12344

(186) 08/11/2022

(111) 12345

(186) 08/11/2022

(111) 11701

(186) 08/11/2022

(111) 10070

(186) 08/11/2022

(111) 11195

(186) 20/11/2022

(111) 11631

(186) 26/11/2022

(111) 11803

(186) 29/11/2022

(111) 11873

(186) 30/12/2022

(111) 12920

(186) 23/05/2023

(111) 11515

(186) 25/11/2023

ИСТЕКУВАЊЕ
(111) 5066
Правото на трговската марка престанува да

(111) 13927
Правото на трговската марка престанува да

важи на: 05/03/2012

важи на: 08/10/2012
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ОГРАНИЧУВАЊА НА КЛАСИ
(111) 7503
Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи:
(510,511)
кл. 25 - предмети за облекување за мажи, жени и деца, посебно кошули, маици, потници,
облека за џогирање, тренинг-комплети облека, пантолони, фармерки, шорцеви, тесни горни
делови од облека кои се носат припиени на телото (припиени маици); облека за заштита од
дожд, лигувчиња од текстил, здолништа, блузи, фустани, суспензори, мидери, стегачи, јакни,
вентијаги, џакети, капути, палта, дождовни мантили, облека за заштита од снег, вратоврски,
свечени фустани, шапки, ширити за заштита од сонце, појаси, колани, шамии, облека за
спиење, пиџами, ноќници, долна облека, чизми, чевли, патики, сандали, получизми,
комбинација од чорапа и влечки во едно, костуми за капење, гаќички за капење, костуми за
маскирање и костуми за Ноќ на вештерките, кои се состојат од облека за тело и маски за лице,
гумени чизми, хула-хоп чорапи, пелени, Т-маици
кл. 28 - играчки, спортски производи, игри и предмети за игра, особено фигури кои се движат
и прибор за истите; кадифени играчки, балони, играчки за во када, играчки за јавање; игри со
карти и комплетна опрема за истите; возила-играчки, играчки во вид на моторни возила со кои
се управува на електронски погон; кукли, летечки дискови и плочи, портабл игри на
електронски погон и делови за истите; табли за игри, игри со употреба на картички;
манипулативни - управувачки - игри, игри за играње во соба, акциони игри со поставена цел,
кутии и касети за игри, уреди за видео игри кои се раздвижуваат со уфрлување метална пара
или жетон, или без такво уфрлување; сложувалки, коцки за сложување, манипулативни
сложувалки, маски за лице од хартија, костуми; костуми за маскирање; табли за одржување на
снег при движење по снегот; лизгалки, играчки кои испуштаат вода или прскаат вода во
млазеви, топки, а особено топки за игралишта, фудбалски топки, спортски топки, топки за
бејзбол, топки за кошарка, ракавици за бејзбол, даски и плочи кои се користат при пливање за
одржување на вода, плочи за сурфирање (плочи за одржување на вода при работа на нозете),
штици кои пловат и табли за рекреациска употреба; перки за пливање, украси за божиќно
дрво/елка
(111) 9222
Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи:
(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
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ЛИСТА НА ЗАСТАПНИЦИ
Рег.
бр.
1. Адвокатско друштво ЈОАНИДИС
ул. “Орце Николов” 155
1000 Скопје
Република Македонија
тел/факс: 02 3067-199,3067-201
2. БИНСО Д.О.О. Скопје
Друштво за застапување
ул. “Народен фронт” 7/ 4
п.п. 768
1000 Скопје
Република Македонија
тел/факс: 02 3117-871;
3082-280; 3117-755

11.АЛКАЛОИД А.Д.
Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија
ул. “Александар Македонски” 12
1000 Скопје
тел: 02 3104 - 000
факс: 02 3104 - 014; 3104 - 036
12. Борис НОШПАЛ, адвокат
Ул. “Славе Деловски” 7
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 02 3093093; 3093094
факс 02 3093070
e-mail: egal@mol.com.mk
13. Драган ПОПОВСКИ, адвокат
ул. “Маршал Тито” 10/1-1
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 02 3231-610
факс: 02 3137-284
e-mail: info@popovski-law-office.com.mk

4. БИНПРО ДООЕЛ Скопје
Друштво за заштита на индустриска
сопственост
ул. “Ленинова” бр.15а-13
П.Факс 716
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 02 3118 709, 3166 046
факс: 02 3118-709, 3227 144
e-mail:mail@binpro.com.mk

14. Никола ДОДЕВСКИ, адвокат
ул. Дебарца бр. 12
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 02 313 1400
факс: 02 313 1410
e-mail:
contact@dodevski.lawoffice.com.mk

6. Драган ТОНЕВСКИ, адвокат
бул. “Кочо Рацин” бр. 14/4-13
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 02 3111-270
факс: 02 3111-267

16. БЕРИН Д.О.О. Друштво за
интелектуална сопственост
ул. “Македонија” бр. 27/2/22
1000 Скопје
тел: 02 3130-367 и 3130-398
факс: 02 3130-367 и 3130-398
е-mail:berin@unet.com.mk
www.berin.com.mk

10. МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ
Центар за заштита, искористување и
унапредување на музичко книжевни
дела, пронајдувачки дејности, стоковни и
услужни жигови и други авторски права
Д.О.О. Скопје,
ул. “Апостол Гусларот” бр.3
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 02 3121-053, 3121-059; 3122-189
факс: 02 3121-059
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18. МЕНС ЛЕГИС ДООЕЛ
Друштво за посредување и застапување
на домашни и странски фирми
бул. “Св.Климент Охридски” бр.54- 3/2
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 02 3126-462

Листа на застапници
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19. ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ
А.Д. Скопје
Агенција за услуги од областа на
авторското право и индустриската
сопственост
бул. “Кузман Јосифовски Питу” 28 лок.8
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 02 2469-476
факс: 02 2469-886
е-mail: patent@mt.net.mk

25. Василие СЕРДЈУК, адвокат
бул. “Партизански одреди” 46-А кат 1
стан 3
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 02 3115-777,3220- 277
факс: 02 3220-277
29. МАКЕДОНСКА АВТОРСКА
АГЕНЦИЈА ДОО
бул. “Кочо Рацин” 14
П.О. Бокс 148
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 02 3114-655
факс: 02 3115-762

68. Билјана ПАНОВА Видески, адвокат
ул. Владимир Комаров бр. 1а/4-20
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 02 309 18 36; 02 309 18 37; 02 309 18
38
факс: 02 308 62 11
моб. 070 22 55 27
е-маил: panova@panova.com.mk

73. Пандорка КИМОВА, адвокат
ул. “Васил Главинов” бр.3/1-1
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 02 3111-637

75. Мирјана МАРКОВСКА, адвокат
ул. “Орце Николов” бр. 75
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 02 3129 240
мобил. 070 24 31 00
76. Анета ИНДОВСКА, адвокат
ул. “Даме Груев” 3/ 2-11
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 02 3222- 175, 3227- 919

41. Маргарита ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. “Народен фронт” 21/4-5
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 02 3229- 859
факс: 02 3229- 859
мобилен: 070 936 976; 070 56 55 65
е-маил: pekevski@unet.com.mk

77. Aдвокатско друштво
ПЕПЕЉУГОСКИ
ул. “Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 02 3211- 005
факс.: 02 3211- 004
мобил. 070 22 11 97
e-mail: vpepelju@unet.com.mk

45. Митко АНДОНОСКИ, адвокат
Бул. Кочо Рацин бр. 30/2-2
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/ факс 02 3238 126
Моб. 070 231 801

81. Ирена КОЦАРЕВА, адвокат
Ул. Македонија 16/2-1
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 02 3132-376
02 3220-021

49. МАКПЕТРОЛАкционерско друштво за промет со
нафта и нафтени деривати Скопје
ул. “Мито Хаџивасилев-Јасмин” бр.4
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 02 3112-144
факс: 02 3111-525; 3119-323

84.ТП ТОНИ МЛАДЕНОВСКИзастапник за индустриска
сопственост
ул. “Илинденска” 2/ 13
1400 Велес
Република Македонија
тел. 043 227- 121
факс: 048 418-142

Листа на застапници

Е-маил; botoma@yahoo.com
tmladenovski@mt.net.mk
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87. Адвокатско друштво
ПОЛЕНАК
ул. “Орце Николов” 98
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 02 3114-737
мобилен 070 249- 284
92. Ерол ХАСАН, адвокат
ул. “М.Х. Јасмин” 52В 1/6
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 02 3133- 191
моб. 070 204- 961
94. Бранко РАДОЈЧИЌ, адвокат
бул. “Кузман Јосифовски Питу” бр.30/1-7
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 02 321 70 48
96. Адвокатско друштво Георги
Димитров Адвокати
ул. “Иво Лола Рибар” бр.57/1-6
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 02 3230-789
100. АДИНГ АД Скопје
ул. “Новоселски пат” бб
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 02 2032- 154, 2031- 162
факс. 02 2036- 762
e-mail:ading@mpt.com.mk
web page: ading.com.mk
101. Ненад ЈАНИЌЕВИЌ, адвокат
бул. “Кочо Рацин” бр.38/1-5
1000 Скопје
Република Македонија
тел/факс 02 3166-629
02 3165-409 моб. 070 245-353
103. Благица ВЕСКОВСКА, адвокат
ул. “Архимедова” 4
7500 Прилеп
Република Македонија
тел. 048 427 966

105. СЕНЗАЛ ДООЕЛ Скопје
Дрштво за застапување и заштита на
интелектуална сопственост
Ул. Сава Ковачевиќ бр.47А локал бр. 10
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/факс 02 2784-427
e- mail: senzaldooel@yahoo.com
108. Адвокатско друштво
Кнезовиќ и соработници Скопје
ул. “Вељко Влаховиќ” бр. 4-2/3
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 02 3220-680
факс. 02 3220-690
112. Златко АНТЕВСКИ, адвокат
Бул. Св. Климент Охридски 29,
4 кат, стан бр. 20
1000 Скопје
Република Македонија
Тел: . 02 3217-377
факс: 02 3239-168
e-mail: lawyersa@mt.net.mk

114. Бранко ПЕТКОВСКИ, адвокат
ул. “Народен фронт” бр.7/4
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/факс: . 02 3117-871
116. Адвокатско друштво
ДЕБАРЛИЕВ, ДАМЕСКИ И
ЌЕЛЕШОСКА
Ул. “Алберт Ајнштајн” бр.4/1
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 02 3136-530
Факс. 02 3215-470
117. Друштво за застапување од
областа на индустриската
сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ
АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
ул. Даме Груев бр.3/2-11
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/факс 02 3222-175
118. Валентина ЈОВАНОВСКА
ВАСИЛЕВА, адвокат
ул. “Пролет” бр. 10А 2/13
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 02 3298-280
факс. 02 3225-089
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120. Александра РУЖОЈЧИЌ, адвокат
ул. “Бојмија” бр. 8 мезанин
1000 Скопје
Република Македонија
моб. 070 365-177
факс. 02 5111 459
e-mail: advokat.aleksandra@gmail.com
121. Леонид ТРПЕНОСКИ, адвокат
ул. “Максим Горки” бр. 18 локал 8
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 02 3296-465
факс. 02 3296-557
е-маил: leonidtrpenoski@mt.net.mk

122. Друштво за деловни услуги
ВИП АГЕНСИ ДОО Скопје
ул. “Владимир Комаров” 18А/1-5
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/факс. 02 3111-235
е-маил: vipagency@mt.net.mk

123. Адвокатско друштво
ДЕ ЛЕГЕ Скопје
Бул. Кочо Рацин бр. 14-6/6
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 02 3132-200
факс: 02 3225-131
124. Адвокатско друштво
ЧАКМАКОВА АДВОКАТИ
ул. “8-ма Ударна бригада” 43/3
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 02 3115-205
факс: 02 3111-521
cakmakova@menslegisadvocates.com.mk

126. Снежана САВИЌ ДИМОВСКА,
адвокат
ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр.
59/3-6 кат
1000 Скопје
Република Македонија
тел./ факс 02 3223-876
моб. 070 226-403
e-mail: snezana@savic.com.mk

Листа на застапници

131. Петре ШИЛЕГОВ, адвокат
ул. “К.Ј.Питу” бр. 17 лок. 33
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/факс. 02 2469 - 777
е-маил: petreshilegov@freemail.com.mk
132. Адвокатско друштво ЧУКИЌ И
МАРКОВ
ул. “Македонија” бр. 7
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 02 3230 - 916
Факс. 02 3120 – 916
е-маил: office@cukic-markov.com.mk
137. Петошевиќ ДООEЛ друштво за
остварување и заштита на
интелектуална
сопственост Скопје
ул. 29 Ноември 17-2/3М
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 02 3245 955, 3245 985
Факс. 02 3245 984
емаил: Macedonia@petosevic.com
138. Марта Поповска, адвокат
ул. Црвена Вода бр. 7/4
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 02 3112 833
Факс. 02 3110 915
е-маил: martapopovska@yahoo.com
143. Билјана Јоанидис, адвокат
ул. Орце Николов бр. 155 б
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 02 3067 199
Факс 02 3067 201
е-маил: joanidis@t-home.mk
144. Александар Јоанидис, адвокат
ул. Орце Николов бр. 155 б
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 02 3067 199
Факс 02 3067 201
145. Данче Чакаровска Гроздановска,
адвокат
Бул. Св. Климент Охридски бр. 63а-8
1000 Скопје
Република Македонија
Тел./факс 02 3109 704
Моб. 075 488 244
e-mail: lawoffice@cakarovska.com.mk
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147. Снежана Станковиќ, адвокат
Бул. Партизански одреди бр. 18/2-7
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 02 3124 209, 3116 845
148. Агенција за интелектуална
сопственост
АРТПИЦК ДООЕЛ Скопје
Ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.
39/28
1000 Скопје
Република Македонија
Тел.факс 02 3122 599
Моб. 070 212721
Web: www.artpick.com.mk
e-mail:artpick@artpick.com.mk

161. Златко Колевски, адвокат
Ул. Метрополит Теодосиј Гологанов
бр. 59/2-2, 1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 02 3116 262
Факс. 02 3118 430
e-mail: lawoffice@kolevski.com.mk
163. Зоран Стојановски, адвокат
ул. Борис Кидрич бр. 72
Тетово
Република Македонија
Тел/факс. 044 336-714
моб. 071 240-989
e-mail. zsfeniks@gmail.com

152. БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ Скопје,
Агенција за интелектуална сопственост,
ул. Љубица Георгиева бр. 6-б,
1000 Скопје,
Република Македонија
Тел/факс. 02 307 7626
e-mail: brendprotekt@yahoo.com

165. АЦТ!-ДОО Скопје,
Друштво за консултантски услуги
бул. Маркс и Енгел бр. 3/8-5,
1000 Скопје
Република Македонија
Тел./факс . 23 224 131
e-mail: info@act.com.mk

154. Никола Темелковски, адвокат
Ул. Кочо Чолаков бр. 32
Битола
Република Македонија
Тел. 047 256 086
Факс 047 252 777

166. Илија Чилиманов, адвокат
Ул. 27 Март бр. 14
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 02 3116 232
Моб. 070 222 624
e-mail: ilija@chilimanov.mk

156. Ана Пекевска, адвокат
бул. Партизански Одреди бр. 14, кат 3,
локал 5, Бизнис Центар Аура
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 02 3223 870 моб. 070 565 565
Факс. 02 3223 871
e-mail: ana.pekevska@karanovicnikolic.com
158. Маја Бариќ, адвокат
бул.Видое Смилевски Бато 39 локал 6
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 02 6145 002
e-mail: contact@juridica-intellectual.com
159. Анета Мострова, адвокат
Ул. Иво Лола Рибар бр. 42 A
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 2 551 1304
Моб. 070 327 512
Факс: 02 3 122 792
e-mail: info@mostrova.com.mk
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168. Живка Костовска Стојковска
ул. 29 Ноември 17-2/3м
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 02 3245 955 / 985
Факс 02 3245 984
e-mail: zkostovska@petosevic.com
170. Маја Парговска, адвокат
Ул. Миладин Поповиќ бр. 13, 1000
Скопје
Република Македонија
Тел. / факс 02 3256 657
e-mail: advokati@email.com
172. Друштво за застапување МСА
ИП-Милојевиќ-Секулиќ ДОО Куманово
Србо Томовиќ 36/1-7,
1300 Куманово
Република Македонија
Тел. 072 259 599
e-mail: Elena.bliznakovsa@msa-ipl

Листа на застапници
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173. Адвокатско друштво
Гоџо, Кичеец и Новаковски
бул. “Македонски просветители” 8
Охрид
Република Македонија
тел. 046 263-163
факс. 046 263-362
e-mail: dragan.godzo@gknlegal.com

182. Дарко Јанкуловски , адвокат
бул. “Крсте Мисирков” бр. 13/2
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/факс. 02 3135 043
Моб. 070 335 774
e-mail: nikodije@hotmail.com

174. Јела Бошковиќ Огњаноска,
адвокат
ул. “Маршал Тито” бр. 53/1
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 070 930-603
факс. 02 3225-089
e-mail: jela_boskovic@yahoo.com

183. Адвокатско друштво БОНА
ФИДЕ
Ул. Јордан Константинов-Џинот 3
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/факс. 02 3232065
E-mail: contact@bonafide.mk

175. Борко Бајалски, адвокат
ул. “Титоввелешка” бр. 85
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 02 3151-454
факс. 02 3151-886
e-mail: info@bajalski.com

184. Марин ГАВРИЛОВСКИ, адвокат
бул. “Партизански одреди” бр.103/26
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 075 471 559
факс: . 02 3116 238
E-mail: office@industrialproperty.com

177. ПРАЈСВОТЕРХАУСКУПЕРС
ДООЕЛ Скопје
Бул. 8 Септември бр. 16
Хипериум Бизнис Центар 2ри кат
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 02 3140 900
Факс. 02 3116 525
e-mail: office@mk.pwc.com

185. Петро ЈАНУРА, адвокат
ул. “Орце Николов” бр.94
1000 Скопје
Република Македонија
моб. 070 228 619
E-mail: januralawoffice@gmail.com

178. Фани Михалјовска, адвокат
ул. “Лермонтова” бр. 3/3
1000 Скопје
Република Македонија
тел. 02 3129 072, 3151 637
факс. 02 3129 072
моб. 070 244 828
e-mail: fanimihaljovska@hotmail.com
179. Трајче Саздов , адвокат
ул. “11 Октомври” бр. 86/1-3
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/факс. 02 3241 144
e-mail: strajce@gmail.com
180. Адвокатско друштво
АПОСТОЛСКА И АЛЕКСАНДРОВСКИ
Ул. Коста Веселинов бр. 5/1-2
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/факс. 02 2466 001
e-mail: info@businesslaw.mk

Листа на застапници

186. Адвокатско друштво ИНТЕР
ПАРТЕС Скопје
Бул. Крсте Мисирков бр. 11 ДТЦ
Мавровка лам. Ц 2/4
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/факс. 02 3123 034
e-mail. office@interpartes.mk
187. Адвокатско друштво Бранко
Кузманоски Скопје
ул. Огњан Прица бр. 1/1-6
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 02 2402 968
факс. 02 2402 970
e-mail. brankokuzmanoski@hotmail.com

188. Славица Трчкова, адвокат
ул. “Св. Кирил и Методиј” бр. 16
1000 Скопје
Република Македонија
моб. 078 99 63 93
e-mail: advokat_trckova@yahoo.com
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189. Тамара Крстевска, адвокат
бул. “Партизански Одреди” бр. 40/1-4
1000 Скопје
Република Македонија
моб. 071 294 600
e-mail: tamara@zeqir.com
190. Весна Јовановска, адвокат
Ул. 1 бр. 32,
Скопје, Општина Гази Баба
Република Македонија
Моб. 078 219 176
e-mail: vesna_982@yahoo.com
191. СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
Скопје
ул. “Ќемал Ататурк” бр. 10/1-7
1000 Скопје
Република Македонија
моб. 071 266 686
e-mail: dritakalisi@hotmail.com
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