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

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

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

KODOVI NA ME\UNARODNI ORGANIZACII

AP

- Afrikanska regionalna organizacija za industriska
sopstvenost (ARIPO)

BX

- Biroto na Beneluks za `igovi i modeli

EA

- Evroaziska patentna organizacija

EM

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

EP

- Evropsko patentno biro (EPO)

IB

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

OA

- Afrikanska organizacija za intelektualna
sopstvenost (OAPI)

WO

- Svetska organizacija za intelektualna sopstvenost (WIPO)

GC

- Kooperativen sovet na arapskite zemji vo Zalivot

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

SOOP[TENIE
Pretsedatelot na Vladata na Republika Makedonija na
14 avgust 2008 go nazna~i za direktor na Dr`avniot zavod
za industriska sopostvenost gospodinot Safet Emruli.
Gospodinot Emruli zavr{il praven fakultet na
Dr`avniot univerzitet vo Tetovo i magistarski studii
na Pravniot fakultet vo Tirana.
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I SLU@BENI OBJAVI
OGLASUVAWE ZA NI[TOVNO RE[ENIE
ZA PRIZNAVAWE NA PRAVO OD
INDUSTRISKA SOPSTVENOST

Soglasno ~lenot 224 od Zakonot za indu–
striskata sopstvenost (“Slu`ben vesnik na
Republika Makedonija” br.47/02 42/03 09/04)
re{enieto za priznavawe na pravoto na indutriska
sopstvenost }e se oglasi za ni{tovno ako se utvrdi
deka ne postoele uslovi predvideni so Zakonot za
industriskata sopstvenost za priznavawe na toa
pravo.
Predlog za oglasuvawe za ni{tovno re{enie za
priznavawe na pravoto od industriska sopstvenost
soglasno ~lenot 225 od Zakonot za industriskata
sopstvenost mo`e da podnese zainteresirano
lice javniot obvinitel ili Zavodot po slu`bena
dol`nost.
Predlogot za oglasuvawe za ni{tovno
re{enie za priznavawe na pravata od industriska
sopstvenost mo`e da se podnese za seto vreme na
traeweto na za{titata.

Patenti
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PATENTI
Vo soglasnost so ~lenot 60 od Zakonot za industriskata sopstvenost (“Slu`ben vesnik na Republika
Makedonija” br. 47/02 42/03 09/04 Dr`avniot zavod za za{tita na industriska sopstvenost gi objavuva
podatocite od re{enieto na patent.
Vo soglasnost so ~lenot 52 od Zakonot za industriskata sopstvenost (“Slu`ben vesnik na Republika
Makedonija” br. 47/02 42/03 09/04 so denot na objavuvaweto na podatocite od re{enieto na patent i
apstraktot so nacrt ako go ima patentot se priznava i se zapi{uva vo registarot na patentite.
Vo soglasnost so ~lenot 58 i ~lenot 60 stav 3 od ZIS (“Slu`ben vesnik na Republika Makedonija br.
47/02 42/03 09/04) kon podatocite na re{enieto vrz osnova na dokaz za potpolno ispituvawe se objavuva
prvoto patentno barawe.
Vo soglasnost so ~lenot 2 od odredbite koi va`at pri pro{iruvawe na evropskite patenti (“Slu`ben
vesnik na Republika Makedonija br. 49/97) DZIS go objavuva sekoe barawe za pro{iruvawe vo najkus
mo`en rok dokolku e platena propi{anata taksa.
Podatocite se ozna~eni so INID* kodovi za patenti (WIPO standard ST.9). Za specifi~nite podatoci
koi ne postojat vo INID vovedeni se dopolnitelni kodovi.
(11)
(13)

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

Registarski broj na dokumentot
Vid na dokumentot:
A-patent A1-patent so dokaz
A2-dopolnitelen patent
T1-prevod na patentni barawa za priznaen evropski patent
T2-odr`uvawe na evropski patent so izmeneti patentni barawa
Broj na prijavata				
Datum na podnesuvaweto
Data na izlo`beno ili saemsko prvenstvo
Pravo na prvenstvo: datum dr`ava broj
Data na objavuvawe
Objava na prvi~nite patentni barawa
Kod po Me|unarodnata klasifikacija na patenti (MKP)			
Naziv na pronajdokot
Citirani dokumenti
Apstrakt ili patentno barawe
Podatoci za prijavata podnesena do SZP na SFRJ
(datum na prijavuvaweto ex- YU broj na prijavata
godina ex- YU broj na patentot)
Broj na osnovnata prijava
Broj na prvobitnata prijava
Pronajduva~ (i)
Nositel na pravoto na patentot
Zastapnik
Me|unarodna (PCT) prijava (datum na podnesuvawe dr`ava broj na PCT prijavata)
Objavuvawe na Me|unarodna (PCT) prijava; (datum na objavuvaweto objaven broj - WO)
Me|unarodna (EP) prijava (datum na objavuvaweto dr`ava broj na ER prijavata)

(97)

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

(21)
(22)
(23)
(30)
(45)
(45)
(51)
(54)
(56)
(57)
(60)

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data
Patenti
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(51)

G 06F 17/00, 17/50

(11)
(13)

А

(21)

2006/119

(22)

09/03/2006

		
(30)

П- 2006/119  09/03/2006  MK

(73)

ДИМОВСКИ, Ѓорѓи

902718

(45)	31/12/2008

ул.”Ѓорѓе Андреевиќ-Кун” 47б  1000 Скопје, MK
(74)

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

(72)

ДИМОВСКИ, Ѓорѓи

(54)

ПОСТАПКА ЗА ПРУЖАЊЕ КРЕАТИВНИ УСЛУГИ
СО КОРИСТЕЊЕ НА ЕЛЕКТРОНСКИТЕ КОМУ–
НИКАЦИСКИ МРЕЖИ

(57)

Постапка која се однесува на пружање услуги
на креативна обработка на содржина со
личен карактер со посредство на електронски
комуникациски мрежи се состои од “клиент”
односно барател на услугата, “Галерија-Каталог”

Patenti
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за избор на тема во која треба да се вклопи
определена содржина, центар за креирање
“порачки”, тема која се избира од галеријата
и лична содржина која треба да се вклопи во
избраната тема, која може да биде фотографија,
цртеж, видео снимка, звук или мелодија во
соодветен формат како и центар за обработка
на содржините се состои од избор на придружна
содржина, испраќање на лична содржина,
обработка на содржините и испраќање на
обработената содржина. Правењето на порачките
и дистрибуција на нарачаната содржина се одвива
со користење на интернет комуникациската
мрежа преку соодветно изработена интернет
презентацијата односно мобилна телефонска
мрежа или апликација во склоп на било која
електронска мрежа посебно прилагодена за
навигација и дистрибуција на содржини помеѓу
клиентите и центрите за обработка. Пронајдокот
наоѓа примена во прометот со содржини особено
во прометот со содржини специјално прилагодени
за мобилни телефонски уреди.

902718
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(11)

902727

		

(13)

А

(21)

(22)	20/06/2007

(51)

B 60P 1/00, 7/00
2007/255

		

(45)	31/12/2008

(30)

2007/255  20/06/2007  MK

(73)

Друштво за трговија, транспорт и шпедиција
МУЛТИ ШПЕД ДООЕЛ Скопје
ул.”Ернест Телман” бр.8Б  1000 Скопје, MK

(74)

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

(72)

Влатко Серафимовски

(54) КОНТЕЈНЕР 

ПЛАТФОРМА
ЗА
ТРАНСПОРТ НА ШИРОКИ ЛИМОВИ

902727

ВРШЕЊЕ

(57)

Контејнер платформа за вршење транспорт на
широки лимови е составена од потсклопови (2) и
на секој потсклоп поставен е хидрауличен уред (1)
кој служи за подигање на лимовите во искосена
положба за да се подигнат лимовите и бидат во
границите на законски дозволената ширина на
полуприколката на камионот-влекач.
Хидрауличниот уред (1) е составен од тело на
посклопот (3) кое се зацврстува за подот на
полуприколката од камионот-влекач (2), подвижен
дел на посклопот кој го подигнува лимот за да
може да се транспортира во искосена положба
(4), оска околу која се врти подвижниот дел од
потсклопот(5), хидрауличен клип кој ротира
околу својата оска (6), дополнителен потпирач (7)
и потпирач на кој лежат лимовите од кога ќе се
подигнат во искосена положба (8).

Patenti
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B 21B 27/03

(21)

2007/381

		

(11)

902729

(13)

А

(22)

05/10/2007

(72)

(73)

SMS DEMAG AG
Eduard-Schloemann-Strasse 4, 40237 Dusseldorf,
DE

(74)

ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ

MOCKEL, Jorg;

MUNKER, Jochen;
SOHLER, Jorn and
BERGER, Maik

and 102006002773.6  20/01/2006  DE
05/07/2006 EP2006/006557



MULLER, Heinz-Adlof;

(45)	31/12/2008

(87)	18/01/2007 WO2007/006467 A1

str. 2-60 dekemvri 2008 Skopje

KLEIN, Achim;

(30) 102005032126.7  07/07/2005  DE
(86)

15/6

(54)

ПОДДРЖУВАЧКИ ВАЛЕЦ ЗА ВАЛАЛНИЦА

(57)

Откриен е потпорен валец (1) за валалница, како
што е валалница за табли, валалница за плочи или
слично, која се состои од школка (2) и осовина на
валецот / вретено на валецот (3) инкорпориран во
неколку делови. Изумот, исто така, е поврзан со
една метода за произведување потпорен валец.

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

Patenti

902729
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pregledi
PREGLED NA objavENI PATENTI SPORED ME\UNARODNATA KLASIFIKACIJA NA PATENTITE
(51)
kod po Me|unarodnata klasifikacija na patentite (MKP)
(51)
kod po Me|unarodnata klasifikacija na patentite (MKP) - osnoven
(11,13) registarski broj na dokumentot, vid na dokumentot
(51)

(51) osnoven

B21B27/03	
B60P1/00
B60P7/00

B21B27/03		
B60P1/00
B60P1/00

(11,13)

902729 A
902727 A
902727 A

(51)		

G06F17/00
G06F17/50

(51) osnoven

G06F17/00
G06F17/00

(11,13)

902718 A
902718 A

PREGLED PO NOSITELI NA objavENI PATENTI
(73)
nositel na pravoto na patent
(51)
kod po Me|unarodnata klasifikacija na patentite (MKP)
(11,13) registarski broj na dokumentot vid na dokumentot

(73) SMS DEMAG AG
(51) B 21B 27/03	

(11,13) 902729 A

(73) ДИМОВСКИ, Ѓорѓи
(51) G 06F 17/00, 17/50

(11,13) 902718 A

Pregledi

(73) Друштво за трговија, транспорт и шпедиција
  МУЛТИ ШПЕД ДООЕЛ Скопје
(51) B 60P 1/00, 7/00
(11,13) 902727 A

Patenti

Glasnik

(51)

A 61K 9/48

902736

(11)

		

(13)

Т1

(21)

(22)

09/02/2007

2007/54

		
(30)

20000649947  29/08/2000  US

(96)

28/08/2001 EP01984557.7

(97)

31/01/2007 EP1365749

(73)

R.P.Scherer Technologies, Inc.

(45)	31/12/2008

Paradise Valley, Nevada 89119, US
(74)

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

(72)

FERDINANDO, Josephine Joan Christine;
TINDAL, Stephen Charles;
WEBSTER, Christopher Clive and
LEWIS, Jacqueline, Carol

(54)

(57)

ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ ФАРМАЦЕВТСКИ
СОСТАВИ ЗА УПОТРЕБА СО ФОРМУЛАЦИИ ОД
МЕК ЖЕЛАТИН
1.  Постапка за зголемување на концентрацијата
на фармацевтски активна состојка во однос
на вискозноста на составот за исполнување за
дозажни единици, која ги опфаќа следните етапи:

15/6
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а) комбинирање на прва количина фармацевтски
активна состојка со суштински целокупното
количество на полиетилен гликол што треба да
се употреби во составот за исполнување, за да се
добие почетна суспензија;
б) мешање на наведената суспензија;
в) додавање на прва количина на извор на
хидроксиден јон во суспензијата;
г) мешање на состојките до нивно целосно
растопување во растворот;
д) додавање на втора количина на фармацевтски
активна состојка во растворот, за да се добие
друга суспензија;
ѓ) мешање на суспензијата;
е) додавање на втора количина на извор на
хидроксиден јон во суспензијата; и
ж) мешање на состојките до нивно целосно
растопување во растворот;
назначена со тоа што наведената прва и втора
количина на фармацевтски активна состојка и
наведената прва и втора количина на извор на
хидроксиден јон се, секоја од нив поединечно,
помали од вкупната количина на засебните
состојки кои се употребени во добиениот состав
за исполнување.
Има уште 18 патентни барања.

Patenti

902736
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C 07D 233/78,

(11)

902740

A 61K 31/4166,

(13)

Т1

A 61P 11/06, 17/02,

(22)

09/02/2007

2007/55

(45)	31/12/2008

одбран од азот, кислород и сулфур, и R1 е како што
е дефинирано горе,
R4 претставува водород или C1-C6 алкил;

R5, R6, R7 и R8 секој независно претставува водород
или C1-C6 алкил евентуално супституиран со барем
еден супституент одбран од хидроксил, халоген и
C1-C6 алкокси;

17/06, 19/00,
25/28, 29/00,
35/00, 37/00, 41/00

L претставува -CH2C(O)- или -C(O)CH2-, или

(30)

20020002539  27/08/2002  SE

(96)

26/08/2003 EP03791528.7

(97)

20/12/2006 EP1542977

(73)

AstraZeneca AB
151 85 Sodertalje , SE
БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје

(74)
(72)

MUNCK AF ROSENSCHOLD,
HENRIKSSON, Krister

Magnus

(54)

2,5-ДИОКСОИМИДАЗОЛИДИН-4-ИЛ
АЦЕТА–
МИДИ И АНАЛОЗИ КАКО ИНХИБИТОРИ НА
МЕТАЛОПРОТЕИНАЗА ММР12.

(57)

1.   Соединение со формулата (I) или негова
фармацевтски прифатлива сол или солват

L претставува C2-C6 алкилен или C2-C6 алкинилен
група евентуално прекината или терминирана
од барем една средина одбрана од О, NH,
S, SO, SO2 и C(O), или L претставува C3-C6
циклоалкилен, метил C3-C6 циклоалкилен или C3C6 циклоалкилметилен група, секоја од кажаните
групи е евентуално супституирана со барем еден
супституент одбран од хидроксил, халоген, C1C4 алкил, C1-C4 халоалкил, C1-C4 алкокси и C1-C4
халоалкокси, или

and

L претставува C3-C4 алкантриил синџир, чии краеви
се прикачени на соседни прстенести јаглеродни
атоми во 5- до 10-член прстенест систем од G2 за
да формираат прстен;
G2 претставува заситен или незаситен 5- до 10-член
прстенест систем кој може да содржи барем еден
хетероатом одбран од азот, кислород и сулфур,
прстенестиот систем е евентуално супституиран
со барем еден супституент одбран од халоген,
хидроксил, циано, нитро, C1-C6 алкил (евентуално
супституиран од еден или повеќе од циано,
халоген, хидроксил и метокси), C2-C6 алкенил, C1C6 алкокси (евентуално супституиран од еден или
повеќе халогени атоми), -S(O)nC1-C6 алкил каде
што n е 0, 1 или 2, C1-C6 алкилкарбониламино,
C1-C6 алкилкарбонилокси, фенил, бензилокси, NR9R10 и група со формулата

назначено со тоа што
X претставува кислороден атом или група NR4;
Y претставува NH;
Z1 и Z2 секој претставува кислороден атом;
R1 или претставува водород или група одбрана
од C1-C6 алкил и заситен или незаситен 3- до
10-член прстенест систем кој исто така може да
содржи барем еден хетероатом одбран од азот,
кислород и сулфур, секоја група е евентуално
супституирана со барем еден супституент одбран
од халоген, хидроксил, циано, карбоксил, -NR5R6,
-CONR7R8, C1-C6 алкил, C1-C6 алкокси, C1-C6
алкилкарбо-нилокси, -S(O)mC1-C6 алкил кога
m е 0, 1 или 2, C1-C6 алкилсулфониламино, C1C6 алкилкарбониламино, бензилокси и заситен
или незаситен 5- до 6-член прстен кој може
да содржи барем еден прстенест хетероатом
одбран од азот, кислород и сулфур, прстенот
еден по друг е евентуално супституиран со
барем еден супституент одбран од халоген,
хидроксил, оксо, карбоксил, циано, C1-C6 алкил,
C1-C6 алкоксикарбонил и C1-C6 хидроксиалкил,
R2 претставува водород или C1-C6 алкил, и R3
претставува водород или C1-C6 алкил, или
R1 и R2 заедно со јаглеродните атоми на кои се
прикачени формираат заситен 5- до 6-член прстен
кој евентуално содржи прстенест хетероатом
одбран од азот, кислород и сулфур, и R3 е како
што е дефинирано горе, или

R2 и R3 заедно со јаглеродните атоми на кои се
прикачени формираат заситен 5- до 6-член прстен
кој евентуално содржи прстенест хетероатом

902740

  

R9 и R10 секој независно претставува водород или
C1-C6 алкил евентуално супституиран со барем
еден супституент одбран од хидроксил, халоген и
C1-C6 алкокси;
M претставува врска или -O-, -S-, -Ca C-, -CH2Oили -OCH2-;

G3 претставува незаситен 5- до 10-член прстенест
систем кој може да содржи барем еден хетероатом
одбран од азот, кислород и сулфур, прстенестиот
систем е евентуално супституиран со барем еден
супституент одбран од халоген, хидро-ксил, циано,
нитро, C1-C6 алкил (евентуално супституиран од
еден или повеќе од циано, халоген, хидроксил и
метокси), C2-C6 алкенил, C1-C6 алкокси (евентуално
супституиран од еден или повеќе халогени атоми),
-S(O)tC1-C6 алкил каде што t е 0, 1 или 2, C1-C6
алкилкарбониламино, C1-C6 алкилкарбонилокси,
фенил, бензилокси и -NR11R12; и
R11 и R12 секој независно претставува водород или
C1-C6 алкил евентуално супституиран со барем
еден супституент одбран од хидроксил, халоген и
C1-C6 алкокси.
Има уште 16 патентни барања.

Patenti

Glasnik

(11)

902741

		

(13)

Т1

(21)

(22)	12/02/2007

(51)

C 07D 401/04
2007/58

		
(30)

(45)	31/12/2008

02724323.7  19/04/2002  WO

(96)   19/04/2002 EP02724323.7

15/6

str. 2-60 dekemvri 2008 Skopje

(54)

ПОЛИМОРФ НА 4-[2-[-4-[1-(2-ЕТОКСИЕТИЛ)-1НБЕНЗИМИДАЗОЛ-2- ИЛ]-1-ПИПЕРИДИНИЛ]Е–
ТИЛ]-АЛФА, АЛФА-ДИМЕТИЛБЕНЗЕНА ЦЕТА–
ТНА КИСЕЛИНА

(57)

1.  Полиморф 1 на биластин се карактеризира со
кристалографски анализи со X-зраци со следните
кристални параметри од апроксимативно:

(97)

06/12/2006 EP1505066

          Кристалографски систем  Моноклиничен

(73)

FAES FARMA, S.A

          Просторни групи P2 (1)/c

Maximo Aguirre, 14   48940 Leioa, ES

Големина на кристалот  0,56 x 0.45 x 0.24 mm

(74)

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

Димензија на клетката

(72)

ORJALES VENERO, Aurelio;
BORDELL, MARTIN, Maravillas;
CANAL MORI, Gonzalo;
BLANCO FUENTE, Haydee;
LUCERO DE PABLO, Maria Luisa;
RBIO ROYO, Victor and



а=23,38 (5) А ангстрем   α = 90°
б=8,829 (17)А                  β = 90°
c=12.59 (2) A
Волумен 2600 А

        γ =90°
3

Z, пресметана густина 4, 1.184 mg/m3
Има уште 13 патентни барања.

MOSQUERTA PESTANA, Ramon

Patenti

902741

10

Glasnik

(51)

15/6
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E 04D 3/30,

(11)

902742

E 04C 2/08,

(13)

Т1

E 04D 3/361, 3/363,

(22)

19/02/2007

E 04F 13/12

(45)

31/12/2008

(21)

2007/63		

(30)

20030011771  08/10/2003  FR

(96)

05/10/2004 EP04791470.0

(97)

03/01/2007 EP1670999

(73)

Arcelor Construction France
Immeuble „La Pacific”, la Defence 7   11/13 Cours
Valmy, 92800 Puteaux, FR

(74)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје

(72)

DUPAS, Philippe

(54)

ПЛОЧА КОЈА МОЖЕ ДА СЕ УПОТРЕБИ КАКО
ГРАДЕЖЕН ЕЛЕМЕНТ И ЅИД КОЈШТО ЈА
СОДРЖИ НАВЕДЕНАТА ПЛОЧА

(57)

1.  Плоча која може да се употреби како градежен
елемент, формирана од метален профил кој
содржи шуплина или бразда (10) и две крила

902742

(20, 30; 50, 60) кои се протегаат од две подолжни
страни (рабови) кои се поставени спротивно
на наведената шуплина, при што секое крило
содржи ивица (24, 34; 54, 64) која е паралелна на
рамнината (P1) на шуплината (10) и се протега кон
надворешната страна на плочата, двете крила (20,
30; 50, 60) од истата плоча засебно содржат по еден
главен дел (21, 31; 51, 61), при што овие два главни
дела (21, 31; 51, 61) се меѓусебно паралелни врз
најмалку еден дел од својата должина, назначена
со тоа, што двата главни дела (21, 31; 51, 61), со
рамнина (P2) која е вертикална на рамнината (P1)
на шуплината на плочата, формираат агол од 5 до
15°, делот од двете крила (20; 50) којшто е наведнат
кон внатрешната страна на плочата содржи еден
дел (23; 53) којшто се протега од главниот дел и
кој е повеќе наведнат кон внатрешната страна на
плочата, при што ивицата (24; 54) на истото крило
се протега кон надворешната страна на плочата,
почнувајќи од страната на споменатиот наведнат
дел (23; 53) којшто е најоддалечен од главниот
дел.
Има уште 15 патентни барања.

Patenti

Glasnik

(51)

C 07D 239/42,

(11)

902743
Т1

A 61K 31/505,

(13)

A 61P 9/00,

(22)	21/02/2007

C 07D 239/22, 239/30,

(45)	31/12/2008

239/34, 239/36
(21)

2007/68

(30)

2001213417  13/07/2001  JP;
2001310900  09/10/2001  JP;
2001360339  27/11/2001  JP;
2002007015  16/01/2002  JP
and 2002042076  19/02/2002  JP
27/12/2006 ЕP1417180

(73)

AstraZeneca UK Limited

11

во кој R’ е хидрокарбил група и X е халоген атом,
или органски сулфоaнхидрид со формулата (2а):
(R’SO2)2О

(2а)

во кој R’ го има истото значење како горе, и
реакција на резултантниот производ на реакцијата
со N-метил-N-метансулфо-намид;

Има уште 36 патентни барања.

12/07/2002 EP02747666.2

(97)

str. 2-60 dekemvri 2008 Skopje

назначена со тоа што и двете реакции
на соединението на хидроксипирими-дин со
органскиот сулфонил халид или органскиот
сулфоанхидрид и реакцијата на резултантниот
прозивод
на
реакцијата
со
N-метил-Nметансулфонамид се изведуваат во присуство на
база.

2001213418  13/07/2001  JP;

(96)

15/6

15 Stanhope Gate, London W1Y 1LK, GB
(74)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје

(72)

MATSUSHITA, Akio;
ODA, Mizuho;
KAWACHI, Yasuhiro
and CHIKA, Jun-ichi

(54)

ДОБИВАЊЕ НА
ПИРИМИДИН

СОЕДИНЕНИЈА

АМИНО–

(57)

1.  Постапка за добивање 2-(N-метил-N-метансулф
ониламино)пиримидин соединение со формулата
(3):

во кое R е хидрокарбил група, која ги опфаќа чекорите
на:
реакција на соединение на хидроксипиримидин
со формулата (1):

во кое R е истo како горе, со органски сулфонил
халид со формулата (2):
R’SO2X

Patenti

(2)

902743

12

Glasnik

15/6
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C 07D 487/04,

(11)

902732

A 61K 31/5025,

(13)

Т1

A 61P 25/16, 37/02

(22)	16/05/2007

(21)

2007/170

(45)	31/12/2008

(30)

20030531451P   19/12/2003   US and 20040016198  
17/12/2004  US

(96)

17/12/2004 EP 04815007.2

(97)

25/04/2007 EP 1697371

(73)

Bristol-Myers Squibb Company

(51)

Route 206 and Province Line Road Princeton, NJ
08543-4000, US

R4 е отсутно кога n е двојна врска;
R4 е одбран од групата која се состои од Н, алкил,
алкенил, алкинил, циклоалкил, циклоалкилалкил,
хетероциклил,
хетероциклилалкил,
арил,
арилалкил и хетероарилалкил кога n е единечна
врска;

SHER, Philip, M.,;
EWING, William, R.,;

R5 е О кога m е двојна врска;

MIKKILINENI, Amarendra, B.,;

R8 и   R9 се независно одбрани од Н, алкил,
арилалкил, циклоалкил, хетероциклил, хете–
роциклоалкил, арил, хетероарил и хете–
роарилалкил;

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје

(72)

ELLSWORTH, Bruce A.,;

PENDRI, Annapurna,;
GERRITZ, Samuel, ;
SUN, Chongqing,;
WU, Ximao,  and

R8 и R9 заедно може да формираат 4, 5, 6, или
7 член хетероциклилен прстен или 5 или 6 член
хетероарилен прстен;

GU, Guixue,

m е единечна или двојна врска;

АЗАБИЦИКЛИЧНИ
ХЕТЕРОЦИКЛИ
КАКО
МОДУЛАТОРИ НА КАНАБИНОИДЕН РЕЦЕП–
ТОР

n е единечна или двојна врска;

MURUGESAN, Natesan,;

(57)

R3 е одбран од групата која се состои од Н, алкил,
алкенил, алкинил, циклоалкил, циклоалкилалкил,
хетероциклил,
хетероциклилалкил,
арил,
арилалкил и хетероарилалкил;

R5 е одбран од групата која се состои од халоген,
-ОR8, -NR8R9, -ОСОNR8R9,-NCR8, -NСО2R8 и NR8Ѕ(О)pR9 кога m е единечна врска, каде што R5
групата има молекуларна тежина од помалку од
200 атомски масени единици;

(74)

(54)

-NR8Ѕ(О)pR9, -NR8Ѕ(О)pNR8R9, -NR8Ѕ(О)pОR9 и ОЅ(О)pNR8R9;

1.  Соединение со формулата I

кога m е единечна врска, n е двојна врска;
кога m е двојна врска, n е единечна врска; и
р е цел број од 1 или 2.
Има уште 73 патентни барања.

вклучувајќи фармацевтски прифатливи соли и
стереоизомери, назначено со тоа што:
R1 е одбран од групата која се состои од
халоген, циано, алкил, алкенил, алкинил,
циклоалкил, циклоалкилалкил, хетероциклил,
хетероциклилалкил,
арил,
арилалкил,
хетероарил,
хетероарилалкил,
арилокси,
хетероарилокси, -NR8R9, -СО2R8, -СОNR8R9, -ОR8,
-NR8СОR9, -NR8СОNR8R9, -NR8СО2R9, -ОСОNR8R9,
-NR8Ѕ(О)РR9, -NR8Ѕ(О)рNR8R9, -NR8Ѕ(О)pОR9 и ОЅ(О)pNR8R9;

R2 е одбран од групата која се состои од
халоген, циано, алкил, алкенил, алкинил,
циклоалкил, циклоалкилалкил, хетероциклил,
хетероциклилалкил, арил,    арил-алкил,  
хетероарил,   хетероарилалкил,   арилокси,  
хетероарилокси, -NR8R9, -СО2R8, -СОNR8R9, -ОR8,
-NR8СОR9, -NR8СОNR8R9, -NR8СО2R9, -ОСОNR8R9,

902732

Patenti

Glasnik

(51)

C 07D 281/10,

(11)

902733
Т1

A 61K 31/554, 31/675,

(13)

38/05, 38/06,

(22)	22/05/2007

A 61P 3/06,

(45)	31/12/2008
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eдно од R4 и R5 е група со формулата (IA):

C 07D 417/12,
C 07F 9/6536,
C 07K 5/065, 5/087
(21)

2007/178		

(30)

20010012592  24/05/2001  GB
and 20000004811  21/12/2000  SE

(96)

17/12/2001 EP 01271366.5

(97)

18/04/2007 EP 1345918

(73)

AstraZeneca AB
151 85 Sodertalje , SE

(74)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје

(72)

DAHLSTROM, Mikael;  
STARKE, Ingemar
and BLOMBERG, David

(54)

1,5-БЕНЗОТИАЗЕПИНИ И НИВНА УПОТРЕБА
КАКО АНТИХИПЕРЛИПИДЕМИЦИ

(57)

1.Соединение со формулата (I):

R3 и R6 и   другото   од  R4 и R5 се независно одбрани
од водород, хало, нитро, циано, хидрокси, амино,
карбокси,   карбамоил,    меркапто,   сулфамоил,   
C1-4алкил, C2-4алкенил, C2-4алкинил, C1-4алкокси, C1алканоил, C1-4алканоилокси, N-(C1-4алкил)амино,
4
N,N-(C1-4алкил)2 амино,C1-4алканоиламино,
N(C1-4алкил)карбамоил,   N,N-(C1-4алкил)2карбамоил, C1-4алкилS(O)а каде што   а е 0    до    2,
C1-4алкоксикарбонил,
N-(C1-4алкил)сулфа-моил
и N,N-(C1-4алкил)2сулфамоил; каде што R3 и R6
и другото од R4 и R5 може да бидат евентуално
супституирани на јаглерод од еден или повеќе
R16;
D е -O-, -N(Ra)-, -S(O)b- или -CH(Ra)-; каде што Ra е
водород или C1-6алкил и b е 0-2;
прстенот А е арил или хетероарил; каде што
прстенот А е евентуално супституиран од еден
или повеќе супституенти одбрани од R17;

R7 е водород, C1-4алкил, карбоциклил или
хетероциклил; каде што R7 е евентуално
супституиран од еден или повеќе супституенти
одбрани од R18;
R8 е водород или C1-4алкил;
R9 е водород или C1-4алкил;

R10 е водород, C1-4алкил, карбоциклил или
хетероциклил; каде што R10 е евентуално
супституиран од еден или повеќе супституенти
одбрани од R19;   
назначенo со тоа што:
Rv и Rw се независно одбрани   од   водород   или
C1-6алкил;
R1 и R2 се независно одбрани од C1-6алкил;

R11 е карбокси, сулфо, сулфино, фосфоно,
тетразолил, -P(O)(ORc)(ORd),   - P(O)(OH)(ORc), P(O)(OH)(Rd) или -P(O)(ORc)(Rd) каде што Rc и Rd
се независно одбрани од C1-6алкил; или R11 е група
со формулата (IB):

Rx и Ry се независно одбрани   од   водород или
C1-6алкил,  или  еден  од  Rx и Ry  е  водород  или  
C1-6алкил и другиот е водород или C1-6алкокси;

Rz   е одбранo од хало, нитро, циано, хидрокси,
амино, карбокси,   карбамоил,    меркапто,   
сулфамоил, C1-6алкил, C2-6алкенил, C2-6алкинил,
C1-6алкокси,   C1-6алканоил,   C1-6алка-ноилокси,  
N-(C1-6алкил)амино,
N,N-(C1-6алкил)2амино,
C1-6алканоиламино,
N-(C1-6алкил)карбамоил,
N,N-(C1-6алкил)2карбамоил,
C1-6алкилS(O)a
каде што а е 0 до 2, C1-6алкоксикарбонил,
C1-6алкоксикарбониламино,
уреидо,
N’-(C1алкил)уреидо, N-(C1-6алкил)уреидо, N’,N-(C16
алкил)2уреидо,
N’-(C1-6алкил)-N-(C1-6алкил)
6
уреидо,
N’,N-(C1-6алкил)2-N-(C1-6алкил)уреидо,  
N-(C1-6алкил) сулфамоил и N,N-(C1-6алкил)2–
сулфамоил;
v e 0-5;

Patenti

каде што:
X е -N(Rq)-, -N(Rq)C(O)-, -O-, и -S(O)a-; каде што а
е  0-2, каде  што a  е  0-2  и  Rq е  водород   или
C1-4алкил;
R12 е водород или C1-4алкил;

R13 и R14   се независно одбрани од   водород,
C1-4алкил, карбоциклил, хетероциклил или R23;
каде што наведениот C1-4алкил, карбоциклил
или хетероциклил може да бидат евентуално
независно супституирани од еден или повеќе
супституенти одбрани од R20;

902733
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R15 е карбокси, сулфо, сулфино, фосфоно,
тетразолил, -P(O)(ORe)(ORf), -P(O)(OH)(ORе),        P(O)(OH)(Re) или -P(O)(ORe)(Rf) каде што Re и
Rf се независно одбрани од C1-6алкил; или R15 е
група со формулата (IC):

каде што:
R24 е одбран од водород или C1-4алкил;

R25 е одбран од водород, C1-4алкил, карбоциклил,
хетероциклил    или R27;   каде   што   наведениот
C1-4алкил, карбоциклил или хетероциклил може
да бидат евентуално независно супституирани од
еден или повеќе супституенти одбрани од R28;
R26 е одбрано од карбокси, сулфо, сулфино,
фосфоно,
тетразолил,
-P(O)(ORg)(ORh),                 
-P(O)(OH)(ORg), -P(O)(OH)(Rg) или -P(O)(ORg)(Rh)
каде што Rg и Rh се независно одбрани од C1-6ал–
кил;
p е 1-3; каде што вредностите на R13 може да се
исти или различни;
q е 0-1;
r е 0-3; каде што вредностите на R14 може да се
исти или различни;
m е 0-2; каде што вредностите на R10 може да се
исти или различни;
n е 1-3; каде што вредностите на R7 може да се
исти или различни;

Rb се независно одбрани од C1-6алкил; каде што
R19, R20, R23, R27 и R28 може да бидат евентуално
независно супституирани на јаглерод од еден или
повеќе R22;
R21 и R22 се независно одбрани од хало, хидрокси,
циано, карбамоил, уреидо, амино, нитро,
карбокси, карбамоил, меркапто, сулфамоил,
трифлуорометил, трифлуоро-метокси, метил,
етил, метокси, етокси, винил, алил, етинил,
метоксикарбонил, формил, ацетил, формамидо,
ацетиламино,
ацетокси,
метиламино,
диметиламино,
N-метилкарбамоил,
N,Nдиметилкарбамоил, метилтио, метилсулфинил,
метилсул-фонил, N-метилсулфамоил и N,Nдиметилсулфамоил; или негова фармацевтски
прифатлива сол, солват, солват на таквата сол
или in vivo хидролизирачки естер или амид, каде
што хетероарил е целосно незаситен, моно или
бицикличен прстен кој содржи 3-12 атоми од кои
барем еден атом е одбран од азот, сулфур или
кислрод, кои може,  доколку поинаку не е назначено,
да се јаглеродно или азотно поврзани; каде што
арил е целосно незаситен, моно или бицикличен
јаглероден прстен кој содржи 3-12 атоми; каде
што хетероциклил е заситен, делумно заситен
или незаситен, моно или бицикличен прстен кој
содржи 3-12 атоми од кои барем еден атом е
одбран од азот, сулфур или кислрод, кои може,
доколку поинаку не е назначено, да се јаглеродно
или азотно поврзани; и каде што „карбоциклил”
е заситен, делумно заситен или незаситен, моно
или бицикличен јаглероден прстен кој содржи 3-12
атоми.
Има уште 46 патентни барања.

z е 0-3; каде што вредностите на R25 може да се
исти или различни;
R16,   R17 и   R18 се независно одбрани од хало,
нитро, циано, хидрокси, амино, карбокси,
карбамоил,   меркапто,   сулфамоил,   C1-4алкил,
C2-4алкенил, C2-4алкинил, C1-4алкокси, C1-4ал–
каноил, C1-4алканоилокси, N-(C1-4алкил)амино,
N,N-(C1-4алкил)2амино, C1-4алкан-оиламино, N(C1-4алкил)карбамоил, N,N-(C1-4алкил)2карбамоил,
C1-4алкилS(O)a каде што а е 0 до 2, C1-4ал–
коксикарбонил, N-(C1-4алкил)сулфамоил и N,N-(C1алкил)2сулфамоил;  каде што R16, R17 и R18 може
6
да бидат евентуално независно супституирани на
јаглерод од еден или повеќе R21;
R19, R20, R23, R27 и R28 се независно одбрани од
хало, нитро, циано, хидрокси, амино, карбокси,
карбамоил,   меркапто,   сулфамоил,    C1-4алкил,  
C2-4алкенил, C2-4алкинил, C1-4алкокси, C1-4ал–
каноил, C1-4алканоилокси, N-(C1-4алкил)амино,
N,N-(C1-4алкил)2амино, C1-4алканоиламино, N-(C1алкил)карбамоил,
N,N-(C1-4алкил)2карбамоил,
4
C1-4алкилS(O)a каде што а е 0 до 2, C1алкоксикарбонил,
N-(C1-4алкил)сулфамоил
4
и
N,N-(C1-4алкил)2сулфамоил,
карбоциклил,
хетероциклил,
сулфо,
сулфино,
амидино,
фосфоно, -P(O)(ORa)(ORb), -P(O)(OH)(ORa), P(O)(OH)(Ra) или -P(O)(ORa)(Rb), каде што Ra и
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(51)

A 61K 31/425,

(11)
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C 07D 277/46, 409/12,

(13)

409/14, 413/12,

(22)	22/05/2007

413/14, 417/12

(45)	31/12/2008

(21)

2007/179

(30)

20010002764  17/08/2001  SE

(96)

15/08/2002 EP04028297.2

(97)

18/04/2007 EP1568367

(73)

AstraZeneca AB
БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје

(72)

CAULKETT, Peter;
JAMES, Roger;

R5 е евентуално супституиран од еден или повеќе
супституенти      независно   одбрани   од:  хало,  
C1-6алкил, -ОC1-6алкил, -CH3-aFa, CH, OH, NH2,
COOH, или -C(O)OC1-6алкил,

R3 е хетероциклил, каде што атомот на втората
положба од хетероциклилниот прстен релативно
на амид групата, на која R3 е прикачен, е sp2
хибридизиран азот, и R3 е евентуално супституиран
од до 2 R7 групи;

R6а е независно одбран од водород, хало, C1алкил или -C2-4алкил-О-C1-4алкил;
6

JOHNSTONE, Craig;
BOYD, Scott;

секој R7 е независно одбран од:

HARGREAVES, Rodney;
JONES, Clifford David;
BOWKER, Suzanne and
BLOCK, Michael Howard
(54)

СОЕДИНЕНИЈА
ГЛУКОКИНАЗА

(57)

1.Соединение со формулата (IIф) или негова сол
или солват:

КОИ

ДЕЈСТВУВААТ

НА

формула (IIф)
назначенo со тоа што:
Het е моноцикличен хетероциклил, и   Het и
C1-6алкил групите се евентуално независно
супституирани   со до 3 групи одбрани    од   R4
и    C1-6алкил групата евентуално содржи двојна
врска;
секој X е поврзувач независно одбран од:
-O-Z-,  -O-Z-O-Z,   -C(O)O-Z,  -OC(O)-Z-, -S-Z-,    SO-Z, -SO2-Z-, -N(R6)-Z-, -N(R6)SO2-Z-, - SO2N(R6)Z,
-CH=CH-Z-, -C?C-Z-, -N(R6)CO-Z-, -CON(R6)-Z-,     C(O)N(R6)S(O)2-Z-,  -S(O)2N(R6)C(O)-Z-, -C(O)-Z-, Z-, -C(O)-Z-O-Z-, -N(R6)-C(O)-Z-O-Z-, -O-Z-N(R6)-Z-,                 
-O-C(O)-Z-O-Z-;
секој Z независно е директна врска, C2-6алкенилен
или група со формулата
-(CH2)p-C(R6a)2-(CH2)q-;

секој R4 е независно одбран од хало, -CH3-aFa, CN,
NH2, C1-6алкил,   -OC1-6алкил,   -COOH, -C(O)OC1алкил, OH или фенил евентуално супституиран
6
од C1-6алкил и  -C(O)OC1-6алкил,

Patenti

дефиниран во X горе и R5 е одбран од водород,
C1-6алкил, -CH3-aFa, фенил, нафтил, хетероциклил
или C3-7циклоалкил; и

R6 е независно одбран од водород, C1-6алкил или
-C2-4алкил-О-C1-4алкил;

MCKERRECHER, Darren;

или R -X -, каде X

15

-(CH2)p-C(R6a)2-(CH2)q-;

(74)
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секој Z1 независно е директна врска, C2-6алкенилен
или група со формулата
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5

15/6

1

е независно како што е

C1-6алкил, C2-6алкенил, C2-6алкинил, (CH2)0-3арил,
(CH2)0-3хетероциклил,
(CH2)0-3C3-7циклоалкил,
OH, C1-6алкил-OH, хало, C1-6алкил-хало, ОC1алкил, (CH2)0-3S(O)0-2R8, SH, SO3H, тиоксо, NH2,
6
CN, (CH2)0-3NHSO2R8, (CH2)0-3COOH, (CH2)0-3-O(CH2)0-3R8, (CH2)0-3C(O)(CH2)0-3R8, (CH2)0-3C(O)OR8,
(CH2)0-3C(O)NH2,
(CH2)0-3C(O)NH(CH2)0-3R8,   
8
(CH2)0-3NH(CH2)0-3R ,(CH2)0-3NHC(O)
(CH2)0-3R8,
(CH2)0-3C(O)NHSO2-R8,
и
(CH2)0-3SO2NHC(O)R8 каде што алкил синџир, циклоалкил прстен
или хетероциклил прстен во R7 е евентуално
супституиран од еден или повеќе супституенти
независно одбрани од: C1-4алкил, OH, хало, CN,
NH2, N-C1-4алкиламино, N,N-ди-C1-4алкиламино и
ОC1-4алкил;

R8 е одбран од водород, C1-6алкил, арил,
хетероциклил, C3-7циклоалкил, OH, C1-6алкилOH, COOH, C(O)OC1-6алкил, N(R6)C1-6алкил,
OC1-6алкил, C0-6алкилOC(O)C1-6алкил, C(OH) (C1алкил)C1-6алкил; каде што алкил синџир или
6
арил, хетероциклил или циклоалкил прстен во R8
е евентуално супституиран од еден или повеќе
супституенти независно одбрани од: C1-4алкил,
OH, хало, CN, NH2, -NH-C1-4алкил, -N-ди-(C1-4ал–
кил) и О R3 е;
секое а е независно 1, 2 или 3;
p е цел број помеѓу 0 и 3;
q е цел број помеѓу 0 и 3;
и p+q < 4;
под услов да:
(i) кога R3 е 2-пиридил и X е различно од -Z-, C(O)-Z-O-Z-, -N(R6)-C(O)-Z-O-Z- или   -O-Z-N(R6)Z-, тогаш R3 не може да биде моносупституиран
на 5-положба со R7 група одбрана од COOH или
C(O)OC1-6алкил;
(ii) неразгранет, несупституиран алкил синџир не
може да надмине C6алкил во должина;
(iii) само една X група може да биде -NHC(O)- или
-C(O)NH-;
(iv) кога X е независно одбран од -C(O)NH-, -

902734
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NHC(O)-, -O-, -S(O2)NH- или директна врска каде
што една X група е -NHC(O)- или -C(O)NH-, HetZ1 е одбрано од 4,5-дихидро-5-оксо-пиразолил,
тиенил или пиридил и Het-Z1 е евентуално
супституиран од R4 тогаш R3 не може да биде
несупституиран
тиазол,
4,5-дихидро-5-оксопиразолил супституиран од трихлорофенил,
4,5,6,7-тетрахидро-бензо[b]тиофен супституиран
од етоксикарбонил или пиридил евентуално

902734

независно моно или дисупституиран од метил,
етокси или пропилкарбониламино;
(v) кога R3 е 2-пиридил, X е Z или -C(O)-Z-O-Z-, и
(еден) Z е одбран така што со тоа X е директна
врска, -(CH2)1-4-, -CH=CH-Z- или -C(O)O-Z-,
тогаш R3 не може да биде моносупституиран на
5-положба со R7 група одбрана од COOH или
C(O)OC1-6алкил.
Има уште 20 патентни барања.
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A 61K 31/397,

(11)
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Т1

A 61P 3/04, 3/06,

(13)

3/10, 9/06, 9/10, 9/12

(22)	22/05/2007

(21)

2007/180

(45)	31/12/2008

(30)

264275P  26/01/2001  US;
264396P  26/01/2001  US;
264600P  26/01/2001  US and
323842P  21/09/2001  US

(96)

25/01/2002 EP 02707500.1

(97)

23/05/2007 EP1385548

(73)

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

(74)

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

(72)

KOSOGLOU, Teddy;
RESS, Rudyard, Joseph;
STRONY, John; VELTRI, Enrico, P. and
HAUER, William

(54)

(57)

КОМБИНАЦИИ
НА
ИНХИБИТОР(И)
НА
АПСОРПЦИЈАТА НА СТЕРОЛИ СО КАРДИО–
ВАСКУЛАРНО(И) СРЕДСТВО(А) ЗА ТРЕТИРАЊЕ
ВАСКУЛАРНИ СОСТОЈБИ
1.Состав кој содржи:
а) најмалку еден инхибитор на апсорпцијата на
стероли или негова фармацевтски прифатлива
сол или солват; и
б) најмалку едно кардиоваскуларно средство
за третирање на васкуларни состојби, коешто е
различно од наведениот најмалку еден инхибитор
на апсорпцијата на стероли, назначен со тоа
што наведениот најмалку еден инхибитор
на апсорпцијата на стероли е претставен со
формулата (I):

или негови изомери, или фармацевтски
прифатливи соли или солвати на соединенијата
со формулата (I) или нивните изомери, каде што:
Ar1 и Ar2 се независно одбрани од групата која се
состои од арил и арил супституиран со R4;
Ar3 е арил или арил супституиран со R5;
X, Y и Z се независно одбрани од групата која
се состои од -CH2-, -CH(понизок алкил)- и C(дипонизок алкил)-;
R и R2 се независно одбрани од групата која се
состои од -OR6, -O(CO)R6,
-O(CO)OR9 и -O(CO)NR6R7;
R1 и R3 се независно одбрани од групата која се
состои од водород, понизок алкил и арил;
q е 0 или 1;
r е 0 или 1;
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m, n и p се независно одбрани од 0, 1, 2, 3 или
4; под услов најмалку еден од q и r да биде 1, а
збирот од m, n, p, q и r да биде 1, 2, 3, 4, 5 или 6; и
под услов кога p е 0, а r е 1, збирот од m, q и n да
биде 1, 2, 3, 4 или 5;
R4 е 1-5 супституенти независно одбрани од
групата која се состои од: понизок алкил, -OR6, O(CO)R6, -O(CO)OR9, -O(CH2)1-5OR6, -O(CO)NR6R7,
-NR6R7, -NR6(CO)R7, -NR6(CO)OR9, -NR6(CO)NR7R8,
-NR6SO2R9, -COOR6, -CONR6R7, -COR6, -SO2NR6R7,
S(O)0-2R9, -O(CH2)1-10-COOR6, -O(CH2)1-10CONR6R7,
-(понизок алкилен)COOR6, -CH=CH-COOR6, -CF3,
-CN, -NO2 и халоген;
R5 е 1-5 супституенти независно одбрани од
групата која се состои од -OR6, -O(CO)R6, O(CO)OR9, -O(CH2)1-5OR6, -O(CO)NR6R7, -NR6R7,
-NR6(CO)R7,   -NR6(CO)OR9, -NR6(CO)NR7R8, NR6SO2R9, -COOR6, -CONR6R7, -COR6, -SO2NR6R7,
S(O)0-2R9, -O(CH2)1-10-COOR6, -O(CH2)1-10CONR6R7,
-(понизок алкилен)COOR6 и -CH=CH-COOR6;
R6, R7 и R8 се независно одбрани од групата која се
состои од водород, понизок алкил, арил и понизок
алкил супституиран со арил; и
R9 е понизок алкил, арил или понизок алкил
супституиран со арил, каде што терминот:
„Алкил” или „понизок алкил” значи праволиниски
или разгранети алкилни ланци кои имаат 1 до 6
јаглеродни атоми;
„Алкокси” значи алкокси групи кои имаат 1 до 6
јаглеродни атоми
„Алкенил” значи праволиниски или разгранети
јаглеродни ланци кои имаат една или повеќе
двојни врски во синџирот, кои може да бидат
модифицирани или немодифицирани;
„Алкинил” значи праволиниски или разгранети
јаглеродни ланци кои имаат една или повеќе
тројни врски во синџирот; каде што алкилниот,
алкенилниот или алкинилниот синџир спојува
две други променливи - и затоа е двовалентен,
се користат термините алкилен, алкенилен и
алкинилен;
„Циклоалкил” значи заситен јаглероден прстен со
3 до 6 јаглеродни атоми, додека „циклоалкилен”
се однесува на соодветен двовалентен прстен,
каде што местата на прикачување со други групи
ги содржат сите позициони изомери;
„Халогено” се однесува на радикали на флуор,
хлор, бром или јод;
„Арил”
значи
фенил,
нафтил,
тетрахидронафтил или инданил; и

инденил,

„Фенилен” значи двовалентна фенилна група,
вклучително и орто-, мета- и пара-супституција;
и каде што најмалку едно кардиоваскуларно
средство, кое е различно од наведениот
најмалку еден инхибитор на апсорпцијата на
стероли, е одбрано од групата која се состои
од: безилатна сол на амлодипин, клентиазем
малеат, израдипин, фелодипин, нимодипин,
нилвадипин, дилтиазем хидрохлорид, верапамил
хидрохлорид, телудипин хидрохлорид, белфоздил,
фостедил, фенспирид хидрохлорид, лабеталол
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хидрохлорид, пророксан, алфузосин хидрохлорид,
бретилиум тозилат, карведилол, лабеталол,
дихидроерготамин мезилат, фентоламин мезилат,
солипертин тартарат, золертин хидрохлорид,
бунолол хидрохлорид, ацебутолол, ацебутолол
хидрохлорид,
алпренолол
хидрохлорид,
атенолол, картеолол хидрохлорид, целипролол
хидрохлорид, цетамолол хидрохлорид, есмолол
хидрохлорид,
левобетаксолол
хидрохлорид,
левобунолол
хидрохлорид,
практолол,
пропранолол хидрохлорид, соталол хидрохлорид,
тимолол малеат, бисопролол, бисопролол
фумарат, небивалол, циклопролол хидрохлорид,
декспропранолол хидрохлорид, флестолол сулфат,
металол хидрохлорид, метопролол тартарат,
паматолол сулфат, пенбутолол сулфат, практолол,
типренолол хидрохлорид, толамолол, гванфацин
хидрохлорид,
метилдопа-хидрохлоротиазид
комбиниран со хидрохлоротиазид, метилдопахлоротиазид, клонидин хидрохлорид, клонидин,
беназеприл
хидрохлорид,
фосиноприл,
моексиприл
хидрохлорид,
периндоприл
ербумин, хинаприл, рамиприл, еналаприл
малеат, делаприл, спираприл, беназеприлат,
делаприл хидрохлорид, натриум фосиноприл,
либензаприл, пентоприл, периндоприл 1H-индол2-карбоксилна киселина, хинаприл хидрохлорид,
хинаприлат, спираприл хидрохлорид, лизиноприл,
зофеноприл, алтиазид, каптоприл, хлоротиазид,
циклотиазид, дилевалол хидрохлорид, доксазосин
мезилат,
монатепил
малеат,
метопролол
суксинат, примидолол, празосин хидрохлорид,
феноксибензамин хидрохлорид, кандесартан

цилексетил, телмисартан, кандесартан, 3,5пиридиндикарбоксилна киселина, феразосин
хидрохлорид, бевантолол хидрохлорид, калиум
лосартан, ранолазин, бетаксолол хидрохлорид,
бутопрозин хидрохлорид, цинепазет малеат,
тозифен,
ранолазин,
изосорбид
динитрат,
нитроглицерин, верапамил, хромонар, клонитат,
дропрениламин,
лидофлазин,
прениламин,
пропатил нитрат, миофлазин хидрохлорид,
миксидин, изосорбид мононитрат, еритритил
тетранитрат, клонитрат, дипиридамол етанол,
пиридинкарбоксамид, нифедипин, перхексилин
малеат, окспренолол хидрохлорид, пентринитрол,
алтиазид, бензтиазид, бутиазид, спиронолактон,
триамтерен, азаклорзин хидрохлорид, хромонар
хидрохлорид,
дропрениламин,
молсидомин,
никорандил,
низолдипин,
окспренолол
хидрохлорид, перхексилиние малеат, прениламин,
пропатил
нитрат,
теродилин
хидрохлорид,
диацетолол
хидрохлорид,
ексапролол
хидрохлорид, метапролол, надолол, тимолол,
периндоприл, спираприлат, тепротид, калциум
зофеноприл, производот од комбинацијата на
метилдопа   
хидрохлоротиазид
и
метилдопа,
производот
од
комбинацијата
на хлорталидон и клонидин хидрохлорид,
натриум хлоротиазид, метилдопа, пелансерин
хидрохлорид, теразосин хидрохлорид, амлодипин
малеат, ирбесартан, ранолазин хидрохлорид,
производот од комбинацијата на хидрохлоротиазид
и спиронолактон, производот од комбинацијата
на хидрохлоротиазид и триамтерен, како и нивни
комбинации.
Има уште 30 патентни барања.
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902737

		

(13)

Т1

(21)

(22)	29/05/2007

(51)

A 61K 38/17
2007/184

		

(45)	31/12/2008

(30)

19990131047  22/07/1999  IL

(96)

17/07/2000 EP00944201.3

(97)

30/05/2007 EP1206274

(73)

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

(74)

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

(72)

DINARELLO, Charles
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(54)

УПОТРЕБА НА ИНХИБИТОРИ ИНТЕРЛЕУКИН18 ЗА ДА СЕ ИНХИБИРААТ МЕТАСТАЗИ НА
ТУМОР

(57)

1. Употреба на инхибитори на продукција и/или
дејство на IL-18 за изготвување на медикаменти
за да   се   инхибираат   метастази   на меланом,
каде што инхибиторот на IL-18 е селектиран
од антителата против IL-18, антителата против
било која од подединиците на IL-18   рецептор,
антагонисти на IL-18 кои конкурираат на IL-18 и
го блокира IL-18 рецепторот, и IL-18 врзувачки
протеини,
мутеини,
фузирани
протеини,  
функционални деривати, активни фракции или
циркуларно пермутирани   деривати од него кои
што имаат иста активност како IL-18 врзувачки  
протеин (IL-18BP).
Има уште 5 патентни барања.
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C 07D 409/12,

(11)

902738
Т1

A 61K 31/4436,

(13)

A 61P 11/00, 37/00,

(22)	29/05/2007

C 07D 409/14, 413/14,

(45)	31/12/2008

417/14, 471/04
(21)

2007/186		

(30)

0317498  25/07/2003  GB

(96)

13/07/2004 EP04744038.3

(97)

23/05/2007 EP1651641

(73)

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

(74)

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

(72)

BARBER, Christopher, Gordon;
BUNNAGE, Mark, Edward;

R2 е одбран од фенил, бензил, нафтил, хетероарил
и (C3-C8)циклоалкил, при што секој од нив е
супституиран со 1 супституент одбран од (C1C6)алкокси,
((C3-C8)циклоалкил)-(C1-C6)алкокси,
хидрокси(C2-C6)алкокси, ((C3-C8)циклоалкил)окси
и фенил супституиран со (C1-C6)алкокси (при
што наведениот фенил може додатно да биде
супституиран со OH и/или хало);
и секој од нив може додатно да биде супституиран
со 1 или 2 супституенти кои се независно одбрани
од хало, CN, CONR3R4, (C1-C6)алкил, хало(C1C6)алкил, OH, хидрокси(C1-Cа)алкил,   ((C3C8)циклоалкил)-(C1-C6)алкил, (C3-C8)циклоалкил и
NR3R4; и
R3 и R4 се независно еден од друг одбрани од
H, (C1-C4)алкил и SO2(C1-C4)алкил; и негови
фармацевтски прифатливи соли.
Има уште 18 патентни барања.

HARVEY, John, Wilson   and
MATHIAS, John, Paul,  
(54)

ДЕРИВАТИ
НА
НИКОТИНАМИД
ИНХИБИТОРИ НА PDE4

(57)

1.Соединение со формулата (I):

КАКО

каде што:
R1 е одбран од H, хало и (C1-C4)алкил;

Z е поврзувачка група одбрана од CO и SO2;

902738

Patenti

Glasnik

(51)

C 07K 14/475,

(11)

902739

C 12N 15/12

(13)

Т1

2007/188

(22)	29/05/2007

(21)
		
(30)

02702706.9  05/02/2002  EP

(96)

05/02/2002 EP 02702706.9

(97)

04/04/2007 EP 1472286

(73)

GEYMONAT S.p.A.

(45)	31/12/2008

2 Via S.Anna I-03012 Anagni FR, IT
(74)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје

(72)

MAGLIONE, Domenico;
BATTISTI, Mauro;
CONTI, Ettore;
SALVIA, Giuseppe and
TUCCI, Marina

(54)

ПОСТАПКА
ЗА
ПРОИЗВОДСТВО
НА
РЕКОМБИНАНТЕН ФАКТОР  ЗА РАСТЕЊЕ НА
ПЛАЦЕНТАТА

(57)

1. Постапка за извлекување и прочистување на
рекомбинантен фактор за растење на плацентата
(PLGF) во димерна и мултимерна активна форма
која содржи не повеќе од 1,5% од мономерна
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форма, со изразување во индуциран изразувачки
систем во модифицирани прокариотски клетки
која ги опфаќа следниве чекори: I) ферментација
на прокариотските клетки, II) извлекување и
прочистување на вклучените тела, III) ренатурација
на изразениот протеин, IV) хроматографија
со размена на јони, V) хроматографија со
спротивни фази, назначена со тоа, што чекор (I)
се изведува додека не се добие оптичка густина
на култивираната средина од 14 до 50 на 600 nm
(OD600 14-50) следено со индукција, чекор (II)
опфаќа разградување на култивираните клетки,
раскинување на DNA и изолирање на вклучените
тела, во чекор (III) вклучените тела се раствораат
во денатуриран пуфер и изразувачкиот протеин
се носи, барем делумно, назад до димерната
форма, во чекор (IV) димерните и мултимерните
форми на изразувачкиот протеин се одделуваат
од мономерната форма со хроматографија со
размена на анјони, во чекор (V) димерните и
мултимерните форми на изразувачкиот протеин
додатно се одделуваат од мономерната форма
со хроматографија со спротивни фази со две
подоцнежни етапи на елутација при изократски
услови и конечно се изолираат.
Има уште 27 патентни барања.
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C 07D 409/04, 411/04

(11)

902724

		

(13)

Т1

(21)

(22)

02/11/2007

2007/411	

		
(30)

20010298079P  15/06/2001  US

(96)

14/06/2002 EP05017130.5

(97)

22/08/2007 EP1632490

(73)

SHIRE CANADA INC.

(45)	31/12/2008

2250 Alfred-Nobel Boulevard, Suite 500, Ville SaintLaurent,  Quebec H4S 2C9, CA
(74)

да се добие меѓупродукт со формула (D1):

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

(72)

Yu, Qing

(54)

СТЕРЕОСЕЛЕКТИВН МЕТОД ЗА ПОДГОТОВКА
НА НУКЛЕОТИДНИ АНАЛОЗИ

(57)

1.   Стереоселективен    процес   за    создавање   
првенствено    на    цис-2 хидроксиметил-4(цитозин-1’-ил)-1,3-оксатиолан со формула (А1),

каде R1 е дефиниран како и порано;
и дополнителен чекор со кој се премавнува
заштитата на меѓупродуктот со   формула (D1)
како би се добиле првенствено цѕс оксатиолани
со формула (А1).
Има уште 7 патентни барања.

каде што, процесот создава цис/транс однос
поголем од 2:1 и кој опфаќа чекор на здружување
на соединение со формула (B1):

со база R1, каде R1 е заштитен цитозин или негов
дериват, во погоден раствор за здружување во
присуство на каталитичко количество на елемент
од групата на IB или IIB избран помеѓу Cu+,
Cu2+, Аg+ Аu+,Аu3+, Zn2+ или Cd2+ или од нивните
комбинации; терциарен амин кој е избран
помеѓу тетраетиламин, диетилциклохексамин,
диетилметиламин, диметилетиламин, диме–
тилосопропиламин,
диметилбутиламин,
диметилциклохексамин,
трибутиламин
или
дизопропиленамин
или
нивни
коминации;
и луисова киселина која е избрана помеѓу
триметилсилил трифлат бромотриметилсилан,
јодотриметилсилан или нивни комбинации, а за
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902723

		

(13)

Т1

(21)

(22)	15/11/2007

(51)

C 07K 1/18, 16/32	
2007/425

		
(30)

19980084459P  06/05/1998  US

(96)

03/05/1999 EP 02029009.4

(97)

22/08/2007 EP1308456 B1

(73)

GENENTECH, INC.

(45)	31/12/2008

1 DNA Way, South San Francisco  CA 94080-4990,
US
(74)

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

(72)

Basey, Carol D. and
Blank, Greg S.

(54)

ПРОЧИСТУВАЊЕ НА АНТИТЕЛО СО ХРОМАТО–
ГРАФИЈА НА РАЗМЕНА НА ЈОНИ

(57)

1.    Метода за прочистување на антитело од
состав вклучувајќи го антителото и загадувач,
каде што загадувачот е киселинска варијанта на
антителото, кој метод ги вклучува следните чекори
изведени доследно:
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а) врзување на антителото за катјонска размена на
смола употребувајќи лодирачки пуфер, кадешто
лодирачкиот пуфер е на првата спроводливост и
рН, кадешто вредноста на антителото лодирана
на катјонската размена на смола е од 20мг до
35мг на антителото за мл на катјонската размена
на смола;
б) перење на катјонската размена на смола со
среден пуфер на втората спроводливост и/или
рН кој е поголем од оној на лодирачкиот пуфер за
да го елутира загадувачот од јонската размена на
материјали;
в) перење на катјонската размена на смола со
перачки пуфер на третата спроведливост и/или
рН кој е помал од оној на средниот пуфер; и
г) перење на катјонската размена на смола со
елутионен пуфер на четвртата спроводливост и/
или рН кој е поголем од оној на средниот пуфер
за да го елутира антителото од јонската размена
на смола.
Има уште 3 патентни барања.

902723

24

Glasnik

(51)

15/6

str. 2-60 dekemvri 2008 Skopje

A 61K 31/4045,

(11)

902712
Т1

31/4402, 31/4406,

(13)

31/4409, 31/506,

(22)	23/11/2007

A 61P 25/18, 25/28,

(45)	31/12/2008

C 07C 217/54,
317/14, 323/01,
C 07D 209/14,
209/16, 213/64,
233/24, 239/34,
277/34, 307/91,
333/20, 401/12, 403/12
(21)

2007/493		

(30)

20010279928P  29/03/2001  US

R4 e избран од групата која се состои од водород,
алил, C2-C4 алкил, флуориниран C2-C4 алкил,
опционално супституиран фенил, опционално
супституиран
фенилсулфонил,
опционално
супституиран бензил, и опционално супституиран
5 до 6 член моноцикличен ароматичен хетероцикл
кој има еден или два хетероатоми избрани од
групата која се состои од азот, кислород и сулфур,
со тоа што R4 e не опционално супституиран
фенилсулфонил кога X е -SO2-, -CH2-, -CH(F)-,
-CH(OH)- или -C(O)-; каде што „опционално
супституираниот фенил” значи радикал од
формулата

and 20010329449P  15/10/2001  US
(96)

15/03/2002 EP02731094.5

(97)

12/09/2007 EP1379239

(73)

ELI LILLY AND COMPANY
Lilly Corporate Center,  Indianapolis, IN 46285, US

(74)

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

(72)

MILLER, Shawn, Christopher;
CHEN, Zhaogen;
COHEN, Michael, Philip;
FISHER, Matthew, Joseph;

каде што Rа e избран од 1 до 3 групи независно
избрани од група која се состои од водород,
хидрокси, C1-C4 алкил, C1-C4 алкокси, халоген,
бензилокси, карбокси, C1-C4 алкоксикарбонил,
амидо, N-(C1-C4алкил)амидо, сулфониламидо,
цијано, трифлуорометил, трифлуорометокси,
нитро, и фенил несупституиран или супституиран
со C1-C4 алкил, C1-C4 алкокси, халоген,цијано, или
трифлуорометил;
„опционално супституираниот
радикал од формулата

нафтил”

значи

GIETHLEN, Bruno, Prestwick Chemical, Inc.;
GILLIG, James, Ronald;
MCCOWAN, Jefferson, Ray and
SCHAUS, John, Mehnert
(54)

N-(2-АРИЛЕТИЛ) БЕНЗИЛАМИНИ КАКО АНТА–
ГОНИСТИ НА 5-НТ6 РЕЦЕПТОРОТ

(57)

1.  Соединение од формулата:

			

формула I

кадешто:

каде што    Rc e избран од 1 до 3 групи
независно избрани од група која се состои од
водород, C1-C4 алкил, C1-C4 алкокси, халоген,
цијано, трифлуорометил, и нитро; „опционално
супституиран со 5 до 6 член моноцикличен
ароматичен хетероцикл којшто има еден
хетероатом избран од групата која се состои
од азот, кислород, и сулфур и чијшто 5 до 6
член моноцикличен ароматичен хетероцикл е
опционалнo бензофузиран” значи радикал од
формулата

X е избран од групата која се состои од -O-, -NH-,
-S-, -SO2-, -CH2-, -CH(F)-, -CH(OH)-, -C(O)-;

R1 e избран од групата која се состои од
опционално супституиран фенил, опционално
супституиран нафтил, опционално супституиран 5
до 6 член моноцикличен ароматичен хетероцикл
кој има еден хетероатом избран од групата која се
состои од азот, кислород, и сулфур и кадешто 5 до
6 члениот моноцикличен ароматичен хетероцикл
е опционално бензофузиран;
R2 e избран од групата која се состои од водород
и C1-C3 алкил;

R3 e избран од групата која се состои од водород,
флуор, и метил;

902712

                                             и
кадешто Q1 e избран од групата која се состои од -О,
-S-, и -NRg- кадешто Rg e избран од групата која се
состои од водород, C1-C4 алкил; и Q2 е -N=, Rd, секој
Rе, и Rf, се секој независно избрани од групата која
се состои од водород, C1-C4 алкил, C1-C4 алкокси,
халоген, цијано, и трифлуорометил,, или Rd и Re
(или еден од Re) се земени заедно со атомите
кон кои тие се прикачени за да се формира бензо
прстен пришто бензо прстенот е несупституиран

Patenti
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или супституиран со 1 до 4 супституенти
независно избрани од групата која се состои од
водород, хидрокси, C1-C4 алкил, C1-C4 алкокси,
трифлуорометокси,
2,2,2-трифлуороетокси,
трифлуорометил, халоген, карбокси, C1-C4
алкокси карбонил, амидо, N-(C1-C4 алкил)амидо,
амино, (C1-C4 алкил)амино, ациламино кадешто
ацилната група е избрана од групата која се
состои од C1-C4 алкил и фенил, цијано, нитро,
сулфониламидо, фенил несупституиран или
супституиран со C1-C4 алкил, C1-C4 алкокси,
халоген, цијано, или трифлуорометил, фенокси,
бензилокси,  -NHS(O)2Rh, кадешто Rh е избран од
групата која се состои од C1-C4 алкил и фенил;
и -S(O)pRi, кадешто p e 0, 1, или 2 и Ri е избран
од групата која се состои од C1-C4 алкил и фенил
несупституиран и супституиран со C1-C4 алкил, C1C4 алкокси, халоген, цијано, или трифлуорометил;
и Rf  е избран од групата која се состои од хидроген,
C1-C4 алкил, C1-C4 алкокси, трифлуорометил, и
халоген;
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кадешто Rк e избран од 1 до 3 групи независно
избрани од група која се состои од водород,
C1-C4 алкил, C1-C4 алкокси, цијано, нитро,
трифлуорометил и халоген;
и нивни прифатливи фармацевтски соли; поинакви
од 3-етоксибензил-[2-(4-етоксифенил)етил]амин,
3-етоксибензил-[2-(3-етоксифенил)етил]амин,   3етоксибензил-[2-(2-етоксифенил)етил]амин и N-[2(3,4-диметокси-фенил)етил]-3-феноксибензила–
мин.
Има уште 32 патентни барања.

„опционално супституиран со 5 до 6 член
моноцикличен ароматичен хетероцикл којшто
има еден хетероатом избрани од групата која се
состои од азот, кислород, и сулфур” значи радикал
од формулата

                                       и
каде што Q3 e избран од групата која се состои од
-О-, -S-, и -NRg- кадешто Rg e избран од групата
која се состои од водород и C1-C4 алкил; и Q4 и
Q5 се  -CRm, кадешто секој Rm е независно избран
од групата која се состои од водород, C1-C4 алкил,
халоген, и трифлуорометил или еден или двата
од Q4 и Q5 е -N=; и кадешто еден или два од Q6
се -N=; додека другите се -CRn; кадешто секој
Rn е независно избран од групата која се состои
од водород, C1-C4 алкил, C1-C4 алкокси, халоген,
цијано, нитро, и трифлуорометил;
„опционално
супституиран
значи радикал од формулата

фенилсулфонил”

каде што Rј e избран од 1 до 3 групи независно
избрани од група која се состои од водород,
C1-C4 алкил, C1-C4 алкокси, халоген, цијано,
трифлуорометил, нитро, и фенил;
„опционално супституираниот
радикал од формулата

Patenti
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902726

		

(13)

Т1

(21)

(22)	27/11/2007

(51)

C 07D 231/56
2007/494

		

(45)	31/12/2008

(30)

19990142130P  02/07/1999  US

(96)

30/06/2000 EP00943375.6

(97)

24/10/2007 EP1218348

(73)

AGOURON PHARMACEUTICALS, INC.
10350 North Torrey Pines Road, La Jolla CA 920371022, US

(74)

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

(72)

PALMER, Cynthia, Louise;  
VARNEY, Michael, David;
REICH, Siegfried, Heinz;
JOHNSON, Theodore Otto, Jr.;

терминот алкил се однесува на линискa и
разгранетa низа од   C1-C12 алкил групи терминот
алкенил се однесува на линиска и разгранета
низа C1-C12 алкенил групи терминот циклоалкил
се однесува на заситени или делумно незаситени
C3-C12 карбоцикли терминот хетероциклоалкил
се однесува на заситен или делумно незаситен
моноцикличен радикал којшто содржи атоми на
јаглерод и барем еден хетеро атом, избран од азот,
кислород и сулфур, термините арил и хетероарил
се однесуваат на моноциклични и полициклични
ароматични прстенести структури со арил кои
се однесуваат кон оние кои се карбоцикли и
хетероарил кои се однесуваат кон оние кои се
хетероцикли и арилните и хетероарилните групи
можат опционално да бидат супституирани со
споена прстенеста структура или мост или нивна
фармацевстки прифатлива сол.
Има уште 16 патентни барања.

BORCHARDT, Allen J.;
KANIA, Robert Steven;
BENDER, Steven, Lee;
BRAGANZA, John, F.;
CRIPPS, Stephan, James;
HUA, Ye;
JOHNSON, Michael, David;
LUU, Hiep, The;
TEMPCZYK-RUSSELL, Anna, Maria;
TENG, Min;
THOMAS, Christine;
WALLACE, Michael, Brennan and
COLLINS, Michael, Raymond
(54)

СОЕДИНЕНИЈА
НА
ИНДАЗОЛ
И
ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ ЗА ИНХИБИЦИЈА
НА ПРОТЕИН КИНАЗИ И ПОСТАПКИ ЗА НИВНА
УПОТРЕБА

(57)

1.  Соединение од формулата I(a):

каде што:
R1 е супституиран или несуституиран арил или
хетероарил, или група од формулата CH=CH-R3
или  CH= N-R3, кадешто
R3 е супституиран или несуституиран алкил,
алкенил, циклоалкил, хетероциклоалкил, арил,
или хетероарил; и
R2 е супституиран или   несуституиран  арил  или
Y-Ar, кадешто Y е O, S, C=CH2, C=O, S=O, SO2, CH2,
CHCH3, или N-(C1-C8алкил), и Аr е супституиран
или несупституиран арил;
каде што:

902726
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(51)

C 07D 401/14,

(11)

902725
Т1

A 61K 31/513,

(13)

A 61P 3/10,

(22)	30/11/2007

C 07D 401/04,

(45)	31/12/2008

403/14, 405/14,
413/14, 417/14
(21)

2007/496		

(30)

20030440394P  14/01/2003  US;
20030449829P  24/02/2003  US;
20030453390P  06/03/2003  US and
20030470875P  14/05/2003  US

(96)

14/01/2004 EP04702248.8

(97)

03/10/2007 EP1599468

(73)

Arena Pharmaceuticals, Inc.
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X е N или СRК5 ;                                                    

Y е N или СR6;                                                         

Z е селектиран од: С1-5ацил, С1-8алкил, С1-4
алкилкарбоксамид, амино цијано, С4-8диацила–
мино, С2-6 диалкилсулфонамид, формил, халоген,
хетероциклик, и нитро кадешто С1-8 алкил и
С1-5 ацил се секое опционално заменети со 1
или 2 групи селектирани од С2-4 диалкиламино,
хидрокси, и халоген;  или
Z е селектирано од: нитро, амино, формил,
NНС(О)СF3,
Вr,
NHС(О)СН3,
N(С(О)СН3)2,
N(Ѕ(О)2СН3)2,СН3,
[1,3]диоксолан-2ил,
СН2ОН,СН2N(СН3)2,  и С(О)СН3;  или
Z е група од формула (А):

6166 Nancy Ridge Drive, San Diego, CA 921213223, US
(74)

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

(72)

SEMPLE, Graeme;
JONES, Robert, M.;
FIORAVANTI, Beatriz;
PEREIRA, Guilherme;
CALDERON, Imelda;
Uy, Jane;
DUVVURI, Kameshwari;
CHOI, Jin, Sun, Karoline;
XIONG, Yifeng;
DAVE, Vibha and
AZIMIOARA, Mihai D.

(54)

1,2,3-ТРОЈНО
СУПСТИТУИРАНИ
АРИЛ
И
ХЕТЕРОАРИЛ
ДЕРИВАТИВИ
КАКО
МОДУЛАТОРИ
НА
МЕТАБОЛИЗАМ
И
ПРОФИЛАКСИЈАТА
И
ТРЕТМАН
НА
НАРУШУВАЊА ПОВРЗАНИ СО ДИЈАБЕТИ И
ХИПЕРГЛИКЕМИЈА

(57)

1.  Соединение селектирано од соединенијата од
формула (Iа) и фармацевтски прифатливи соли,
хидрати, и солвати од:                                             

каде што:
А и В се независни С1-3 алкилен опционално
заменети со 1 до 4 метил групи;
D е СR2R3;                                                            

каде што:
R7 е Н, С1-8 алкил,циклоалкил или С3-6; и                 
R8 е Н,нитро или нитрил ;                                        

Аr1 е арил или хетероарил кадешто секој е
опционално заменет со R9-R13;      
R1 е селектиран од: Н, С1-4 алкокси, С1-8 алкил, С2-6
алкинил,амино, С3-6 циклоалкил, и С1-4 халоалкил;
R2 е селектиран од: С1-5 ацил, С1-5 ацилокси, С1-4
алкокси, С1-8 алкил, С1-4 алкилкарбоксамид, С1-4
алкилтиокарбоксамид,С1-4 алкилсулфинил, С1-4
алкилсулфонил, С1-4 алкилтио, амино, карбоС1-6алкокси,
карбоксамид,   карбоксил,С3-6
циклоалкил, С1-4 халоалкокси, С1-4 халоалкил,
халоген, и хидроксил; или                              

R2 е С1-8 алкил или хетероалкил, секој опционално
заменет со 1 до 5 заменитeли селектирани
од: С1-5 ацилкси,С1-4 алкокси, С1-8 алкил, С1-4
алкилсулфонил, карбо-С1-б-алкокси, карбоксамид,
карбокси, С3-б-циклоалкил, С3-б-циклоалкил-С1-3алкилен, С3-б-циклоалкил-С1-3-хетероалкилен, и
хидеоксил; или
R2 е -Аr2-Аr3 кадешто Аr2 и Аr3 се независни
арил и хетероарил секој опционално заменет
со 1 до 5 заменители селектирани од: Н, С1-5
ацил,   С1-5 ацилокси, С1-4 алкокси, С1-8 алкил, С1алкилкарбоксамид, С1-4 алкилтиокарбоксамид,
4
С1-4
алкилсулфинил,
С1-4
алкалсулфонил,
С1-4
алкилтио,
амино,
карбо-С1-б-алкокси,
карбоксамид,карбокси, цијано,   С3-б-циклоалкил,
С2-б диалкилкарбоксамид,    С1-4халоалкокси,   С1-4
халоалкил, халоген, хидроксил и нитро; или

V е отсатен;                                                            
W е NR4O, или Ѕ;                                                   
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R2 е група од Формула (В):

каде што:
R14 е С1-8 алкил или С3-6 циклоалкил; и
R15 е F, Сl, Вr, или СN;

или R2 е група од Формула (С):

С2-6 диалкиламино, С2-бдиалкилкарбоксамид, С2-6
диалкилсулфонамид, халоген, С1-4халоалкокси,
С1-4халоалкил,
С1-4халоалкилсулфинил,С1-4ха–
лоалкилсулфонил, С1-4халоалкилтио, хетеро–
циклик,
хетероцикликсулфонилхетероари,
хидриксил, нитро, С4-7оксоциклоалкил,фенокси,
фенил, сулфонамид, и сулфонска киселина,
и кадешто С1-5 ацил, С1-4 алкокси, С1-8 алкил,
С1-4
алкилсулфонамид,
алкилсулфонил,
арилсулфонил,
хетероарил,
фенокси,
и
фенил се секој опционално заменети со 1 до
5 заменители селектирани независно од: С1ацил, С1-5ацилокси, С2-балкенил, С1-4алкокси,
5
С1-8алкил, С1-4 алкилкарбоксамид, С2-6 алкинил,
С1-4 алкилсулфонамид, С1-4алкилсулфинил, С1-4
алкилсулфонил, С1-4 алкилтио, С1-4 алкилуреил,
карбо-С1-б-алкокси,
карбоксамид,
карбокси,
цијано,С3-бциклоалкил, С2-6 диалкилкарбоксамид,
халоген, С1-4халоалкокси, С1-4халоалкил, С1-4
халоалкилсулфонил,
С1-4халоалкилсулфонил,
С1-4халоалкилтио, хетероарил, хетероциклик,
хидроксил, нитро, и фенил; или
R9 е група од Формула (D):                             

каде што:
G е С=O, СR16R17, O, Ѕ, Ѕ(О), или Ѕ(О)2;                  

каде што:

R16 и R17 се независни Н или С1-8 алкил; и

Аr4 е фенил или хетероарил опционално
заменети со 1 до 5 заменители селектирани од:
С1-5 ацил, С1-5 ацилокси,С1-4 алкокси, С1-8 алкил, С1ал–килкарбоксамид, С1-4 алкилтиокарбоксамид,
4
С1-4 алкилсулфонамид, С1-4 алкилсулфинил,С1-4
алкилсулфонил, С1-4алкилтио, C1-4 алкилтиоу–
реил, С1-4 алкилуреил, амино, карбо-С1-балкокси,
карбоксамид,
карбокси,
цијано,
С3-6-циклоалкил,
С2-6
диалкилкарбоксамид,
С1-4
диалкилтиокарбоксамид,
С2-6
диалки–
лсулфонамид,
С1-4
алкилтиоуреил,
С1-4
халоалкокси,
С1-4халоалкил,
С1-4халоа–
лкилсулфинил, С1-4халоалкилсулфонил, С1-4ха–
лоалкил,С1-4 халоалкилтио, халоген, хетероарил,
хидроксил, хидроксиламино, и нитро; R3 е Н,
С1-8алкил, С1-4 алкокси, халоген, или хидро-ксил;         
R4 е Н или С1-8 алкил;                                             

R5 и Rб се независни Н, С1-8 алкил, или халоген;    
R9 е селектиран од: С1-5 ацил, С1-5 ацилокси, С2-6
алкенил, С1-4 алкокси, С1-8 алкил, С1-4 алкиламино,
С1-4
алкилкарбоксамид,С2-б
алкинил,С1-4
алкилсулфонамид,
С1-4
алкилсулфинил,С1алкилсулфонил,С1-4 алкилтио,С1-4 алкилу–
4
реил,амино, арилсулфонил, карбо-С1-б-алкокси,
карбоксамид, карбокси, цијано, С3-6 циклоалкил,

902725

кадешто:
„р” и „r” се независни 0, 1,2, или 3; и                        
R18 е Н, С1-5 ацил, С2-6 алкенил, С1-8 алкил,
С1-4 алкилкарбоксамид,
С2-6
алки|нил,
С1алкилсулфонамид,
карбо-С
-алкокси,
4
1-б
карбоксамид, карбокси, цијано, С3-6циклоалкил,
С2-6диалкилкарбоксамид, халоген, хетероарил,
или фенил, и
кадешто хетероарилот и фенилот се секој
опционално заменети со 1 до 5 заменители
селектирани независно од: С1-4 алкокси, амино,
С1-4 алкиламино, С2-6 алкинил, С2-8 диалкиламино,
халоген, С1-4халоалкокси, С1-4 халоалкил, и
хидроксил; и                                                      
R10-R13 се независно селектирани од: С1-5 ацил,
С1-5 ацилокси, С2-6 алкенил, С1-4 алкокси, С1-8
алкил, С1-4алкилкарбоксамид, С2-6 алкинил, С1алкилсулфонамид, С1-4 алкилсулфинил, С1-4
4
алкилсулфонил, С1-4 алкилтио, С1-4 алкилуреил,
карбо-С1-6-алкокси,
карбоксамид,
карбокси,
цијано, С3-бциклоалкил, С2-6 диалкилкарбоксамид,
халоген, С1-4халоалкокси, С1-4халоалкил, С1-4
халоалкилсулфинил,     С1-4халоалкилсулфонил,
С1-4халоалкилтио, хидроксил, и нитро;

или две соседни R10-R11 групи заедно со Аr1
формира 5, 6, или 7 членски циклоалкил,
циклоалкенил или хетероциклична група кадешто
5, 6, или 7 членска група е опционално заменета
со  халоген;
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каде што:
арил означува фенил или нафтил;   
хетероарил означува пиридил, бензофуранил,
пиразинил,
пиридазинил,
пиримидинил,
триазинил, квинолин, бензоксазол, бензотиазол,
1Н-бензимидазол,
изоквинолин,
квиназолин,
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квиноксалин, 1Н-имидазолил, [1,2,4]триазолил,
[1,2,3]триазолил,
пирролил,
пиразолил,
1Н-пиразолил,
имидазолил,
оксазолил,
[1,3,4]оксадиазолил,
[1,3,4]тиадиазолил,
[1,2,4]оксадиазолил,
[1,2,4]тиадиазолил,
тетразолил, 1,3-диоксо-1, 3-дихидро-изоиндолил,
или [1,2,3]тиадиазол-4-ил.
Има уште 72 патентни барања.                           
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JIMENEZ MAYORGA, Juan Miguel;
BACH TANA, Jordi;
ONTORIA ONTORIA, Jesus Maria and
NAVARRO ROMERO, Eloisa

(54)

ДЕРИВАТИ НА УРЕА КАКО ИНТЕГРИН АЛФА 4
АНТАГОНИСТИ

(57)

1.  Соединение со општа формула I:

со еден до четири супституенти, кои може да
бидат исти или различни и се независно избрани
од Ra;
R5 е C1-6алкил, C3-10циклоалкил, C3-10циклоалкилC1-4алкил, 3- до 10 -член хетероциклил, 3- до 10член хетероциклил-C1-4алкил, C6-10арил, C6-10арилC1-4алкил, 5-до 10-член хетероарил или 5- до 10член хетероарил-C1-4алкил, кадешто споменатите
алкил групи или половини се несупституирани или
супституирани со една до четири супституенти,
коишто можат да бидат исти или различни и се
независно избрани од Ra;  и кадешто споменатиот
циклоалкил, хетероциклил, арил и хетероарилни
групи или половини се несупституирани или
супституирани со еден до четири супституенти,
коишто можат да бидат исти или различни и се
независно избрани од Rb;
L1 e -S-, -S(O)-, -S(O)2-, -C(O)-, -C(O)O-, -C(S)-, N(Rc)-, -CH2-, -CH2N(Rc)-, -CON(Rc)-, -CSN(Rc),N(Rc)CO-, -N(Rc)CS-, -S(O)2N(Rc)или -N(Rc)S(O)2-;

L2 e ковалентна врска, -О-, -S-, -S(O)-, -S(O)2-, C(O)-, -C(O)O-, -OC(O)-, -C(S)-, -N(Rc)-, -CON(Rc),
-OC(O)N(Rc), -CSN(Rc)-, -N(Rc)CO-, -N(Rc)C(O)
O,-N(Rc)CS-,
-S(O)2N(Rc)-,
-N(Rc)S(O)2-,
N(Rc)CON(Rc)- или -N(Rc)CSN(Rc)-, кадешто ако
двa Rc супституенти се присутни, овие може да
бидат исти или различни;
W е O, S, NH, N(Rc) или NCN;

Формула I
или негова фармацевтски прифатлива сол,
каде што:
A претставува -CH-група или азотен атом:
R1 e C3-10 алкил, C3-10алкенил, C3-10алкинил, C3циклоалкил, C3-10 циклоалкил-C1-10алкил, C3-10
10
циклоалкил-C2-10алкенил, C3-10 циклоалкил-C2алкинил, 3-до10-член хетероциклил, 3- до1010
член хетероциклил-C1-10алкил, 3- до10- член
хетероциклил-C2-10алкенил,
3до10член
хетероциклил-C2-10алкинил, C6-10 арил,   C6-10арилC1-10алкил, C6-10арил-C2-10алкенил, C6-10арил-C2-10
алкинил, 5- до 10-член хетероарил, 5- до 10-член
хетероарил-C1-10алкил, 5- до 10-член хетероарилC2-10алкенил или 5- до 10-член хетероарил-C2-10
алкинил; кадешто споменатиот алкил,  алкенил и
алкинил групи или половини се несупституирани
или супституирани со еден до четири супституенти,
коишто може да бидат исти или различни и се
независно избрани од Ra; и кадешто споменатите
циклоалкил, хетероциклил, арил и хетероарил
групи или половини се несупституирани или
супституирани со еден до четири супституенти,
кои можат да бидат исти или различни и се
независно избрани од Rb;
R2  е водород, C1-6алкил, C0-2алкил-C3-10циклоалкил,  
C0-2алкил-C8-10 арил,
C0-2алкил-5-до10-член
хетероарил, C3-10циклоалкил- C0-2алкил, C6-10 арилC0-2алкил или 5-до 10-член хетероарил-C0-2алкил,
каде што споменатите арил и хетероарил групи или
половини се несупституирани или супституирани
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Z e -C(O)ORd, -P(O)2ORd, -S(O)2ORd, -S(O)2N(Rd)
(Rd), -S(O)2N(Re)C(O)Rd, -5-тетразолил или C(O)Rd, каде што ако две Rd групи се присутни
овие можат да бидат истите или различни;
Ra е -ОRe, -NO2, халоген, -S(O)Re, -S(O)2Re,
-SRe, -S(O)2ORe, -S(O)NReRe, -S(O)2NReRe, NReRe, -O(CReRe)mNReRe, -C(O)Re, -CO2Re,
-CO2(CReRe)mCONReRe, -OC(O)Re, -CN, C(O)NReRe, -NReC(O)Re, -OC(O)NReRe, NReC(O)ORe, -NReC(O)NReRe, -CRe(N-ORe), CFH2, -CF2H, или -CF3; кадешто ако два или повеќе
Re групи се присутни овие може да бидат истите
или различни;
Rb е група избрана од -ОRe, -NO2, халоген, S(O)Re, -S(O)2Re, -SRe, -S(O)2ORe, -S(O)NReRe, S(O)2NReRe, -NReRe, -O(CReRe)mNReRe, -C(O)Re,
-CO2Re, -CO2(CReRe)mCONReRe, -OC(O)Re, CN, -C(O)NReRe, -NReC(O)Re, -OC(O)NReRe,
-NReC(O)ORe, -NReC(O)NReRe, -CRe(N-ORe),
-CFH2, -CF2H, -CF3, C1-6алкил, C2-4алкенил, C2-4
алкинил, C3-10циклоалкил, C3-10циклоалкил-C1-4
алкил, 3-до 10-член хетероциклил, 3- до 10-член
хетeроциклил-C1-4 алкил, C6-10арил, C6-10арил-C1-4
алкил, 5-до 10-член хетероарил или 5- до 10член хетероарил-C1-4алкил, кадешто споменатите
алкил,
алкенил,
алкинил,
циклоалкил,
хетероциклил, арил и хетероарил групи или
половини се несупституирани или супституирани
со еден до четири супституенти коишто можат
да бидат истите или различни и се независно
избрани од Ra;
Rc е водород, C1-10алкил или C3-10циклоалкил; каде
што споменатите алкил или циклоалкил групи или
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половини се несупституирани или супституирани
со еден до четири супституенти коишто може да
бидат истите или различни и се избрани од Ra;
Rd е водород, C1-6алкил, C3-10циклоалкил,
C3-10циклоалкил-C1-4алкил,
3-до
10-член
хетероциклил, 3- до 10-член хетероциклил-C1-4
алкил, C6-10арил, C6-10арил-C1-4алкил, 5-до 10-член
хетероарил или 5- до 10-член хетероарил-C1-4
алкил, каде што споменатите алкил, циклоалкил,
хетероциклил, арил и хетероарил групи или
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половини се несупституирани или супституирани
со еден до четири супституенти коишто можат
да бидат истите или различни и се независно
избрани од Ra;
Re е водород или C1-4алкил;

p е цел број од 0 до 4; и
m е цел број од 1 до 6.

Има уште 15 патентни барања.
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БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје
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VAN ROEY, Jens, Marcel;
DE BETHUNE, Marie-Pierre, T., M., M., G. and
STOFFELS, Paul

(54)

МИКРОБИЦИДАЛЕН
ПИРИМИДИН
ИЛИ
ТРИАЗИН    КОЈ   ГО     СПРЕЧУВА ПРЕНЕ–
СУВАЊЕТО НА HIV  ПО СЕКСУАЛЕН ПАТ

(57)

1.   Употребата на соединение кое ја има
формулата (I), (II) или (III) назначенa со тоа
што соединение со формулата (I) одговара на

трихалометил, трихалометилокси, или кога Y е CR5
тогаш R4 може исто така да претставува C1-6алкил
супституиран со циано или амино-карбонил;
R5 е водород или C1-4алкил;

L е -X1-R6- или  -X2-Alk-R7- каде што

R6 и R7 секој независно се фенил или фенил
супституиран со еден, два, три, четири или
пет супституенти секој независно одбран од
хало, хидрокси, C1-6алкил, C1-6алкилокси, C1-6
алкилкарбонил, C1-6алкилоксикарбонил, формил,
циано, нитро, амино, и трифлуорометил; или кога
Y е CR5 тогаш R6 и R7 може исто така да бидат
одбрани од фенил супституиран со еден, два,
три, четири или пет супституенти секој независно
одбран од аминокарбонил, трихалометилокси
и трихалометил; или кога Y е N тогаш R6 и R7
може исто така да бидат одбрани од инданил или
индолил, секој од наведените инданил или индолил
може да е супституиран со еден, два, три, четири
или пет супституенти секој независно одбран
од хало, хидрокси, C1-6алкил, C1-6алкилокси, C1алкилкарбонил, C1-6алкилоксикарбонил, формил,
6
циано, нитро, амино, и трифлуорометил; кога R6
е евентуално супституиран инданил или индолил,
подобро е да е прикачен за остатокот од молекулот
преку заситениот фенил прстен. На пример, R6 е
прикладно 4-, 5-, 6- или 7-индолил;
X1 и X2 се секој независно -NR3-, -NH-NH-, -N=N-,
-O-, -S-, -S(=O)- или -S(=O)2-;

Alk е C1-4алкандиил; или

негов N-оксид, фармацевтски прифатлива
адитивна сол или стереохемиска изомерна
форма, каде што
Y е CR5 или N;
A е CH, CR4 или N;
n е 0, 1, 2, 3 или 4;
Q е -NR1R2 или кога Y е CR5 тогаш Q може исто
така да е водород;
R1 и R2 се секој независно одбрани од водород,
хидрокси,
C1-12алкил,
C1-12алкилокси,
C1алкилкарбонил, C1-12алкилоксикарбонил, арил,
12
амино, моно- или ди(C1-12алкил)амино, моно- или
ди(C1-12алкил)аминокарбонил каде што секоја од
горе-споменатите C1-12алкил групи може евентуално
и секоја за себе да е супституирана со еден или
два супституенти секој независно одбран од
хидрокси, C1-6 алкилокси, хидроксиC1-6алкилокси,
карбоксил, C1-6алкилоксикарбонил, циано, амино,
имино, аминокарбонил, аминокарбониламино,
моно- или ди(C1-6алкил)амино, арил и Het; или
R1 и R2 земени заедно може да формираат
пиролидинил, пиперидинил, морфолинил, азидо
или моно- или ди(C1-12алкил)аминоC1-4алкилиден;

R3 е водород, арил, C1-6алкилкарбонил, C1-6алкил,
C1-6алкилоксикарбонил, C1-6алкил супституиран
со C1-6алкилоксикарбонил; и

кога Y е CR5 тогаш L може исто така да е одбрано
од C1-10алкил, C3-10алкенил, C3-10алкинил, C3-7
циклоалкил, или C1-10алкил супституиран со еден
или два супституенти независно одбрани од C3-7
циклоалкил, инданил, индолил и фенил, каде што
наведените фенил, инданил и индолил може да се
супституирани со еден, два, три, четири или каде
е можно пет супституенти секој независно одбран
од хало, хидрокси, C1-6алкил, C1-6алкилокси, циано,
аминокарбонил, C1-6алкилоксикарбонил, формил,
нитро, амино, трихалометил, трихалометилокси и
C1-6алкилкарбонил;

арил е фенил или фенил супституиран со еден,
два, три, четири или пет супституенти секој
независно одбран од C1-6алкил, C1-6алкилокси,
циано, нитро и трифлуорометил;

Het е алифатски или ароматски хетероцикличен
радикал; наведениот алифатски хетероцикличен
радикал е одбран од пиролидинил, пиперидинил,
хомопипери-динил, пиперазинил, морфолинил,
тетрахидрофуранил и тетрахидротиенил каде што
секој од наведениот алифатски хетероцикличен
радикал може евентуално да е супституиран со оксо
група; и наведениот ароматски хетероцикличен
радикал е одбран од пиролил, фуранил, тиенил,
пиридил, пиримидинил, пиразинил и пиридазинил каде што секој од наведениот ароматски
хетероцикличен радикал може евентуално да е
супституиран со хидрокси;

секој R4 независно е хидрокси, хало, C1-6алкил, C1-6  
алкилокси, циано, аминокарбонил, нитро, амино,
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и, каде што соединение со формулата (II) одговара
на

негов N-оксид, фармацевтски прифатлива
адитивна сол, кватернарен амин и стереохемиски
изомерни форми, каде што
-b1=b2-C(R2a)=b3-b4=
претставува
радикал со формулата
-CH=CH-C(R2a)=CH-CH=

(b-1);

-N=CH-C(R2a)=CH-CH=

(b-2);

-CH=N-C(R2a)=CH-CH=

(b-3);

-N=CH-C(R )=N-CH=

(b-4);

-N=CH-C(R2a)=CH-N=

(b-5);

-CH=N-C(R )=N-CH=

(b-6);

-N=N-C(R )=CH-CH=

(b-7);

2a

2a

2a

бивалентен

q е 0, 1, 2; или каде е можно q е 3 или 4;
R1 е водород, арил, формил, C1-6алкилкарбонил,
C1-6алкил,
C1-6алкилоксикарбонил,
C1-6алкил
супституиран со формил, C1-6алкилкарбонил, C1-6
алкилоксикарбонил;
R2 a е циано, аминокарбонил, моно- или
ди(метил)аминокарбонил,
C1-6алкил
супсти–
туиран со циано, аминокарбонил или моноили
ди(метил)аминокарбонил,
C2-6алкенил
супституиран со циано, или C2-6алкинил
супституиран со циано;
секој R2 независно е хидрокси, хало, C1-6алкил
евентуално супституиран со циано или C(=O)R6, C3-7циклоалкил, C2-6алкенил евентуално
супституиран со еден или повеќе халогени атоми
или циано, C2-6алкинил евентуално супституиран
со еден или повеќе халогени атоми   или циано,
C1-6алкилокси, C1-6алкилоксикарбонил, карбоксил,
циано, нитро, амино, моно- или ди(C1-6алкил)амино,
полихалометил,
полихалометилокси,
полихалометилтио, -S(=O)pR6, -NH-S(=O)pR6, C(=O)R6, -NHC(=O)H, -C(=O)NHNH2,  -NHC(=O)R6,
-C(=NH)R6 или радикал со формулата

каде што секој A независно е N, CH или CR6;
B е NH, O, S или NR6;
p е 1 или 2; и
R6 е метил, амино, моно- или диметиламино или
полихалометил;
L е C1-10алкил, C2-10алкенил, C2-10алкинил, C3-7
циклоалкил; каде што секоја од наведе-ните
алифатски групи може да е супституирана со
еден или два супституенти независно одбрани од
* C3-7циклоалкил,

* индолил или изоиндолил, секој евентуално
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супституиран со еден, два, три или четири
супституенти секој независно одбран од хало,
C1-6алкил, хидрокси, C1-6алкилокси, циано,
аминокарбонил, нитро, амино, полихалометил,
полихало-метилокси и C1-6алкилкарбонил,

* фенил, пиридинил, пиримидинил, пиразинил
или пиридазинил, каде што секој од наведените
ароматски прстени може евентуално да е
супституиран со еден, два, три, четири или
пет супституенти секој независно одбран од
супституентите дефинирани во R2; или

L е -X-R3 каде што
R3 е фенил, пиридинил, пиримидинил, пиразинил
или пиридазинил, каде што секој од наведените
ароматски прстени може евентуално да е
супституиран со еден, два, три, четири или
пет супституенти секој независно одбран од
супституентите дефи-нирани во R2; и
X е -NR1-, -NH-NH-, -N=N-, -O-, -C(=O)-, -CHOH-,
-S-, -S(=O)- или -S(=O)2-;

Q претставува водород, C1-6алкил,
полихалоC1-6алкил или -NR4R5; и

хало,

R4 и R5 се секој независно одбрани од водород,
хидрокси,
C1-12алкил,
C1-12алкилокси,
C1-12
алкилкарбонил, C1-12алкилоксикарбонил, арил,
амино, моно- или ди(C1-12алкил)амино, моно- или
ди(C1-12алкил)аминокарбонил каде што секој од
гореспоменатите C1-12алкил групи може евентуално
и секоја за себе да се супституирани со еден или два
супституенти секој независно одбран од хидрокси,
C1-6алкилокси, хидроксиC1-6алкилокси, карбоксил,
C1-6алкилоксикарбонил, циано, амино, имино,
моно- или ди(C1-6алкил)амино, полихалометил,
полихалометилокси,
полихалометилтио,
S(=O)pR6, -NH-S(=O)pR6, -C(=O)R6, -NHC(=O)H, C(=O)NHNH2,           -NHC(=O)R6, -C(=NH)R6, арил
и Het; или
R4 и R5 земени заедно може да формираат
пиролидинил, пипериднил, морфолинил, азидо
или моно- или ди(C1-12алкил)аминоC1-4алкилиден;

Y претставува хидрокси,    хало, C3-7циклоалкил,
C2-6 алкенил евентуално супституиран со еден или
повеќе халогени атоми, C2-6алкинил евентуално
супституиран со еден или повеќе халогени атоми,
C1-6алкил супституиран со циано или -C(=O)R6, C1алкилокси, C1-6алкилоксикарбонил, карбоксил,
6
циано, нитро, амино, моно- или ди(C1-6алкил)амино,
полихалометил, полихалометилокси, полихало–
метилтио,      -S(=O)pR6, -NH-S(=O)pR6, –C(=O)R6, NHC(=O)H, -C(=O)NHNH2, -NHC(=O)R6, -C(=NH)R6
или арил;
арил е фенил или фенил супституиран со еден, два,
три, четири или пет супсти-туенти секој независно
одбран од хало, C1-6алкил, C3-7циклоалкил, C1-6
алкилокси, циано, нитро, полихалоC1-6алкил и
полихалоC1-6алкилокси;

Het е алифатски или ароматски хетероцикличен
радикал; наведениот алифатски хетероцикличен
радикал е одбран од пиролиднил, пипериднил,
хомопиперидинил, пиперазинил, морфолинил,
тетрахидрофуранил и тетрахидротиенил каде што
секој од наведениот алифатски хетероцикличен
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радикал може евентуално да е супституиран
со оксо група; и наведениот ароматски
хетероцикличен радикал е одбран од пиролил,
фуранил, тиенил, пиридинил, пиримидинил,
пиразинил и пири-дазинил каде што секој од
наведениот ароматски хетероцикличен радикал
може евентуално да е супституиран со хидрокси;
Het би требало да ги вклучува сите можни
изомерни форми на хетероцикли споменати
во дефиницијата на Het, на пример, пиролил
исто така вклучува 2H-пиролил; Het радикалот
може да прикачен за остатокот од молекулот со
формулата (II) преку некој прстен на јаглерод или
хетероатом како е соодветно, така, на пример,
кога хетероциклот е пиридинил, може да е 2пиридинил, 3-пиридинил или 4-пиридинил;
и, каде што соединение со формулата (III)
одговара на

R4 е метил, амино, моно- или диметиламино или
полихалометил;
L е C1-10алкил, C2-10алкенил, C2-10алкинил, C3циклоалкил; каде што секоја од наведените
7
алифатски групи може да е супституирана со еден
или два супституенти независно одбрани од
* C3-7циклоалкил,

* индолил или изоиндолил, секој евентуално
супституиран со еден, два, три или четири
супституенти секој независно одбран од хало,
C1-6алкил, хидрокси, C1-6алкилокси, циано,
аминокарбонил, нитро, амино, полихалометил,
полихало-метилокси и C1-6алкилкарбонил,

* фенил, пиридинил, пиримидинил, пиразинил
или пиридазинил, каде што секој од наведените
ароматски прстени може евентуално да е
супституиран со еден, два, три, четири или
пет супституенти секој независно одбран од
супституентите дефинирани во R2; или
L е -X-R3 каде што

негов N-оксид, фармацевтски прифатлива
адитивна сол, кватернарен амин и стереохемиски
изомерни форми, каде што
-a1=a2-a3=a4- претставува бивалентен радикал со
формулата
-CH=CH-CH=CH-

(a-1);

-N=CH-CH=CH-

(a-2);

-N=CH-N=CH-

(a-3);

-N=CH-CH=N-

(a-4);

-N=N-CH=CH-

(a-5);

n е 0, 1, 2, 3 или 4;
и во случај -a1=a2-a3=a4- да е (a-1), тогаш n може
исто да е 5;
R1 е водород, арил, формил, C1-6алкилкарбонил,
C1-6алкил,
C1-6алкилоксикарбонил,
C1-6алкил
супституиран со формил, C1-6алкилкарбонил, C1-6
алкилоксикарбонил; и
секој R2 независно е хидрокси, хало, C1-6алкил
евентуално супституиран со циано или C(=O)R4, C3-7циклоалкил, C2-6алкенил евентуално
супституиран со еден или повеќе халогени атоми
или циано, C2-6алкинил евентуално супституиран
со еден или повеќе халогени атоми   или циано,
C1-6алкилокси, C1-6алкилоксикарбонил, карбоксил,
циано, нитро, амино, моно- или ди(C1-6алкил)амино,
полихалометил, полихалометилокси, полиха–
лометилтио, -S(=O)pR4, -NH-S(=O)pR4, -C(=O)R4, NHC(=O)H, -C(=O)NHNH2, -NHC(=O)R4,   C(=NH)R4
или радикал со формулата

X е -NR1-, -NH-NH-, -N=N-, -O-, -C(=O)-, -CHOH-,
-S-, -S(=O)- или -S(=O)2-;

арил е фенил или фенил супституиран со еден, два,
три, четири или пет супсти-туенти секој независно
одбран од хало, C1-6алкил, C3-7циклоалкил, C1-6
алкилокси, циано, нитро, полихалоC1-6алкил и
полихалоC1-6алкилокси;

под услов да соединенијата со формулата (III)
каде што

* L е C1-3алкил; R1 е одбран од водород, етил
и метил; -a1=a2-a3=a4- претставува бивалентен
радикал со формулата (a-1); n е 0 или 1 и R2 е
одбран од флуоро, хлоро, метил, трифлуорометил,
етилокси и нитро; или
* L е -X-R3, X е -NH-; R1 е водород; -a1=a2-a3=a4претставува бивалентен радикал со формулата
(a-1); n е 0 или 1 и R2 е одбран од хлоро, метил,
метилокси, циано, амино и нитро и R3 е фрнил,
евентуално супституиран со еден супституент,
одбран од хлоро, метил, метилокси, циано, амино
и нитро;
и соединенијата
* N,N-дипиридинил-(1,3,5)-триазин-2,4-диамин;
* (4-хлоро-фенил)-(4(1-(4-изобутил-фенил)етил)-(1,3,5) триазин-2-ил)-амин не се вклучени;

B е NH, O, S или NR4;

во производството на медикамент корисен за
спречување пренесување на или инфекција со
HIV, каде што пренесувањео или инфекцијата
е преку сексуален однос или поврзан интимен
контакт помеѓу партнери и каде што соединенијата
се нанесени на местото каде што се случува
сексуалниот однос или поврзаниот интимен
контакт помеѓу партнери.

p е 1 или 2; и

Има уште 22 патентни барања.

каде што секој A независно е N, CH или CR4;

902720

R3 е фенил, пиридинил, пиримидинил, пиразинил
или пиридазинил, каде што секој од наведените
ароматски прстени може евентуално да е
супституиран со еден, два, три, четири или
пет супституенти секој независно одбран од
супституентите дефинирани во R2; и
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(13)
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(21)

(22)

06/12/2007

2007/502	

		
(30)

20000810415  15/05/2000  EP

(96)

14/05/2001 EP01925814.4

(97)

12/12/2007 EP1289586

(73)

ARES TRADING S.A.

(45)	31/12/2008

Zone Industrielle de l’Ouriettaz, 1170 Aubonne, CH
(74)

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

(72)

BERGERON, Luc;
MOULIN, Jerome;
SOLDINI, Laurent and
BOSSET, Gregoire

(54)

КОНТЕЈНЕР  ЗА СМЕСТУВАЊЕ НА НАЈМАЛКУ
ЕДНА ХИПОДЕРМИЧНА ИГЛА

(57)

1.  Контејнер сместување за најмалку една хипо–
дермична игла (2) којашто има конектирачки крај
(2а) кој што има конектори (2b) прилагодени да
бидат комплементарни со конекторите (3а) на
врвот на инјекциониот инструмент (4), во кој што
хиподермичната игла е вовлечена внатре во
цилиндрично буре (5), еден од конекторите (2а,
2b, 3а) има радијална еластичност и направите

Слика 1а
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за конвертирање на аксијалната сила притиснати
помеѓу иглата (2) и цилиндричното буре (5) во
најмалку една радијална компонента способна
за деформирање на еластичниот конектор,
наведениот контејнер има куќиште (1; 21) конст–
руирано за држење на оваа игла во одредена
позиција, и отвор (7; 27) кој што дава пристап до
куќиштето (1, 11, 21), карактеристичен во тоа што
вториот цилиндричен ѕид (1c; 11c; 21c) го обиколува
цилиндричниот ѕид (1b) од куќиштето (1; 11; 21)
нагоре до нивото на дното на ова куќиште и горен
раб (1а) кој што се протега помеѓу наведените два
ѕида (1b, 1c), радијален дел (1d) кој се протега
нанадвор на долниот крај од наведениот втор
ѕид и завршува во трет цилиндричен ѕид (1е;
11е; 21е) коаксијален со лонгитудиналната оска
од куќиштето (1, 21) и внатрешната површина
од која водечката површина е конструрирана да
се спои со комплементарната водечка површина
од цилиндричното буре (5) така што спојувањето
на овие водечки површини (1е; 11е; 21е) една
со друга им овозможува на комплементарните
конектори (2b, 3а) да бидат ставени во склопената  
позиција, следејќи го притисокот на направите за
конвертирање на аксијалната сила во најмалку
една радијална компонента, од притисокот
коаксијален со лонгитудиналната оска од
куќиштето (1; 11; 21).
Има уште 6 патентни барања.
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902715

(11)

A 61P 17/00, 17/06

(13)

Т1

2007/503	

(22)

06/12/2007

(21)
		
(30)

20040009213  19/04/2004  EP

(96)

07/04/2005 EP05731107.8

(97)

24/10/2007 EP1755630

(73)

Universitatsklinikum Freiburg

(45)	31/12/2008

Hugstetter Strasse 49,  79106 Freiburg, DE
(74)

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

(72)

SCHEMPP, Christoph;

(54)

ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ ОД БРАДЕСТ
ЛИШАЈ (USNEA BARBATA) И КАНТАРИОН
(HYPERICUM
PERFORATUM)
И
НИВНА
УПОТРЕБА

(57)

1.   Фармацевтскиот состав се карактеризира
со тоа што содржи 0.001 - 20% од тежината на
CO2 екстракт на брадест лишај и 0.01 - 80% од
тежината на CO2 екстракт на кантарион (Hipericum
perforatum).
Има уште 18 патентни барања.

JOCHER, Andrea;
ENGEL, Kathrin and
HUYKE, Constance

902715
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(54)

КОМБИНАЦИИ НА ЕЗЕТИМБ СО АСПИРИН, ЗА
ТРЕТИРАЊЕ ВАСКУЛАРНИ СОСТОЈБИ

(57)

1.  Состав кој содржи:
а) најмалку еден инхибитор на апсорпцијата на
стероли, конкретно езетимиб; и

20010324123P  21/09/2001  US

б) најмалку еден модификатор на крвта за
васкуларни состојби, којшто е различен од
компонентата (а) погоре, имено инхибитор на
крвните плочки, конкретно аспирин.

25/01/2002 EP02704233.2

Има уште 7 патентни барања.

20010264396P  26/01/2001  US;
20010264600P  26/01/2001  US and
(96)

15/6

(97)

19/12/2007 EP1353694

(73)

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

(74)

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

(72)

KOSOGLOU, Teddy;
RESS, Rudyard, Joseph;
STRONY, John and
VELTRI, Enrico, P.
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2007/521	

(22)	20/12/2007

(21)
		
(30)

20030103780  13/10/2003  EP

(96)

12/10/2004 EP04791207.6

(97)

19/12/2007 EP1675813

(73)

Laboratoires Serono SA

Чекор 2: трансформација на соединение од
формулата (V) во соединение од формулата
(VI), користејќи погоден халогенизирачки  агенс:

(45)	31/12/2008

Centre Industriel,  1267 Coinsins, Vaud, CH
(74)

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

(72)

SWINNEN, Dominique and
POHIN, Danig

(54)

ПОСТАПКА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА
ФЕНИЛ АЛКИНИЛ БЕНЗАЛДЕХИДИ

ПАРА-

(57)

1.   Процес за изготвување на   соединенија од
формулата (I):

				

Чекор 3: подложување на соединение (VI) на
реакција на елиминирање за да се добие
соединение од формулата (VII):
			

Чекор  4:  подложување на соединението (VII) или на
негови активирани видови со формилирачки
агенс (VIII) за добивање на соединението (I):
со R кој што е C1-C12-алкил, C1-C12-алкил арил, C1C12-алкил хетероарил,
C2-C12-алкенил,
C 2C12-алкенил арил, C2-C12-алкенил хетероарил,
C2-C12-алкинил, C2-C12-алкинил арил, C2-C12алкинил хетероарил, C1-C12-алкил- C3-C8- цик–
лоалкил, C3-C8-циклоалкил, C1-C12-алкокси; арил,
хетероарил, халиди;
наведениот процес ги содржи чекорите на:

Има уште 7 патентни барања.
Чекор 1: реакција на ацил хлорид од формулата
(III) со алкил бензен од формулата (IV) за да се
добие кореспондирачкото соединение (V):
каде што LG е заминувачка група;

902716

Patenti

Glasnik

(51)

A 61K 39/395,

(11)

902714
Т1

38/17, 48/00,

(13)

A 61P 9/10

(22)	20/12/2007

(21)

2007/522	

(45)	31/12/2008

(30)

20010101959  29/01/2002  EP

(96)

28/01/2002 EP02718052.0

(97)

12/12/2007 EP1355668

(73)

Laboratoires Serono SA
Centre Industriel,  1267 Coinsins, Vaud, CH

(74)

(72)

ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПJЕ  
бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 1000,
Скопје
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(54)

УПОТРЕБА НА IL-18 ИНХИБИТОРИ ЗА
ТРЕТМАН И/ИЛИ ПРЕВЕНЦИЈА НА СРЦЕВО
ЗАБОЛУВАЊЕ

(57)

1.  Употреба на инхибитор на IL-18 во производството
на медикамент за третман и/или превенција на
кардиомиопатија, каде што инхибиторот на IL-18 е
избран од инхибитор на каспаза-1 (ICE), антитела
против IL-18, антитела против било која од IL-18
рецептор субединици, и IL-18 врзувачки протеини,
или изоформи, мутеини, фузирани протеини,
или функционални деривати од нив коишто ја
инхибираат биолошката активност на IL-18.
Има уште 16 патентни барања.

DINARELLO, Charles;
CHVATCHKO, Yolande;
POMERANTZ, Benjamin;
REZNIKOV, Leonid and
HARKEN, Alden

Patenti
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C 07D 215/36,

(11)

902706

A 61K 31/33,

(13)

Т1

A 61P 9/06,
C 07D 213/71, 261/10,

(22)	20/12/2007
(45)	31/12/2008

271/12, 33/34,
401/12, 405/12
(21)

2007/523

(30)

20011028331  12/06/2001  DE

(96)

31/05/2002 EP02745333.1

(97)

14/11/2007 EP1399423

(73)

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main, DE

(74)

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

(72)

PEUKERT, Stefan;
BRENDEL, Joachim;
KLEEMANN, Heinz-Werner and
BOHME, Thomas

(54)

АМИДИ
НА
АНТРАНИЛНА
КИСЕЛИНА
КОИ СОДРЖАТ СТРАНИЧЕН Синџир НА
ХЕТЕРОАРИЛСУЛФОНИЛ,
МЕТОДА
ЗА
НИВНО ДОБИВАЊЕ, НИВНА УПОТРЕБА
КАКО ЛЕК ИЛИ ДИЈАГНОСТИЧКО СРЕДСТВО
И ФАРМАЦЕВТСКИ ПРЕПАРАТИ КОИ ГИ
СОДРЖАТ НАВЕДЕНИТЕ СОЕДИНЕНИЈА

(57)

1.  Соединение со формулата (I):

која се состои од F, Cl, Br, I, CF3, OCF3, NO2, CN,
COOMe, CONH2, COMe, NH2, OH, алкил со 1, 2,
3 или 4 јаглеродни атоми, алкокси со 1, 2, 3 или
4 јаглеродни атоми, диметиламино, сулфамоил,
метилсулфонил и метилсулфониламино;
R(9) е водород или алкил со 1, 2, 3, 4, 5 или 6
јаглеродни атоми;
R(10) е водород, алкил со 1, 2, 3 или 4 јаглеродни
атоми, фенил, нафтил или хетероарил, каде што
наведените фенил, нафтил и хетероарил може
да бидат несупституирани или супституирани
со 1, 2 или 3 супституенти одбрани од групата
која се состои од F, Cl, Br, I, CF3, OCF3, NO2, CN,
COOMe, CONH2, COMe, NH2, OH, алкил со 1, 2,
3 или 4 јаглеродни атоми, алкокси со 1, 2, 3 или
4 јаглеродни атоми, диметиламино, сулфамоил,
метилсулфонил и метилсулфониламино;
R(11) е циклоалкил со 3, 4, 5 или 6 јаглеродни
атоми, фенил, нафтил, тиенил, фурил, пиридил,
пиразинил, пиримидинил, пиридазинил, индолил,
индазолил, хинолил, изохинолил, фталазинил,
хиноксалинил, хиназолинил или цинолинил, каде
што наведените фенил, нафтил, тиенил, фурил,
пиридил, пиразинил, пиримидинил, пиридазинил,
индолил, индазолил, хинолил, изохинолил,
фталазинил, хиноксалинил, хиназолинил или
цинолинил може да бидат несупституирани
или супституирани со 1, 2 или 3 супституенти
одбрани од групата која се состои од F, Cl, Br, I,
CF3, OCF3, NO2, CN, COMe, NH2, OH, алкил со 1,
2, 3 или 4 јаглеродни атоми, алкокси со 1, 2, 3 или
4 јаглеродни атоми, диметиламино, сулфамоил,
метилсулфонил и метилсулфониламино;
R(12) е алкил со 1, 2, 3 или 4 јаглеродни атоми,
алкинил со 1, 2, 3 или 4 јаглеродни атоми,
циклоалкил со 3, 4, 5 или 6 јаглеродни атоми,
фенил, нафтил или хетероарил,

назначено со тоа што:
R(1) е:

каде што наведените фенил, нафтил и хетероарил
може да бидат несупституирани или супституирани
со 1, 2 или 3 супституенти одбрани од групата
која се состои од F, Cl, Br, I, CF3, OCF3, NO2, CN,
COOMe, CONH2, COMe, NH2, OH, алкил со 1, 2,
3 или 4 јаглеродни атоми, алкокси со 1, 2, 3 или
4 јаглеродни атоми, диметиламино, сулфамоил,
метилсулфонил и метилсулфониламино;
R(13) е CpH2p-R(14);
p е 0, 1, 2, 3, 4 или 5;

A е -CnH2n-;

R(15) е циклоалкил со 3, 4, 5, 6, 7 или 8 јаглеродни
атоми;

D е врска или -O-;

R(2) е водород или алкил со 1, 2, 3 или 4 јаглеродни
атоми;

E е -CmH2m-;

R(3) е хетероарил,

n = 0, 1, 2, 3, 4 или 5;

m = 0, 1, 2, 3, 4 или 5;
R(8) е водород, алкил со 1, 2, 3 или 4 јаглеродни
атоми или CpH2p-R(14);

p е 0, 1, 2, 3, 4 или 5;

R(14) е фенил, нафтил или хетероарил,
каде што наведените фенил, нафтил и хетероарил
може да бидат несупституирани или супституирани
со 1, 2 или 3 супституенти одбрани од групата

902706

каде што наведениот хетероарил може да биде
несупституиран или супституиран со 1, 2 или 3
супституенти одбрани од групата која се состои
од F, Cl, Br, I, CF3, OCF3, NO2, CN, COOMe, CONH2,
COMe, NH2, OH, алкил со 1, 2, 3 или 4 јаглеродни
атоми, алкокси со 1, 2, 3 или 4 јаглеродни атоми,
диметиламино, сулфамоил, метилсулфонил и
метилсулфониламино;
R(4), R(5), R(6) и R(7) се, независно еден од

Patenti

Glasnik

друг, водород, F, Cl, Br, I, CF3, OCF3, NO2, CN,
COOMe, CONH2, COMe, NH2, OH, алкил со 1, 2,
3 или 4 јаглеродни атоми, алкокси со 1, 2, 3 или
4 јаглеродни атоми, диметиламино, сулфамоил,

Patenti
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метилсулфонил и метилсулфониламино;
и неговите фармацевтски прифатливи соли.
Има уште 20 патентни барања.
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(11)

902707

		

(13)

Т1

(21)

(22)	24/12/2007

(51)

A 61K 9/127, 31/195
2007/524

		
(30)

АГРЕГАТ СО ЗГОЛЕМЕНА ДЕФОРМАЦИЈА,
КОЈ СОДРЖИ НАЈМАЛКУ ТРИ АМФИПАТИ,
ЗА ПОДОБРЕН ТРАНСПОРТ НИЗ ПОЛУПРОПУСТЛИВИ
БАРИЕРИ
И
ЗА
НЕИНВАЗИВНАТА ИН ВИВО АПЛИКАЦИЈА НА
ЛЕК, ОСОБЕНО ПРЕКУ КОЖАТА

(57)

1.  Фармацевтски препарат кој содржи меурчиња
со двослојна мембрана суспендирани во течен
медиум, наведените меурчиња содржат липид
кој формира два слоја, амфипатичен аналгетски
лек и сурфактанс способен за авто-агрегација во
суспензионата средина; назначен со тоа што
вкупната сува маса на сите наведени амфипатични
супстанции е помеѓу 0.01 % од тежината и 50 % од
тежината, и содржината на лек е помеѓу 0.1 % и 60
% базирано на наведената вкупна сува маса.

(45)	31/12/2008

20020417847P  11/10/2002  US;
20030357617  04/02/2003  US and
20030357618  04/02/2003  US

(96)

09/10/2003 EP03757944.8

(97)

19/12/2007 EP1551370

(73)

IDEA AG
Frankfurter Ring 193a, 80807 Munich, DE

(74)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје

(72)

CEVC, Gregor and
VIERL, Ulrich

902707

(54)

Има уште 5 патентни барања.

Patenti

Glasnik

(51)

C 07D 295/185,

(11)

902709
Т1

A 61K 31/495,

(13)

31/496, 31/506,

(22)	25/12/2007

A 61P 25/00, 29/00,

(45)	31/12/2008

C 07D 209/16, 231/12,
239/26, 261/08
(21)

2007/526		

(30)

20040001953  26/02/2004  FR

(96)

25/02/2005 EP05732897.3

(97)

05/12/2007 EP1720848

(73)

Sanofi-Aventis
174, Avenue de France, 75103 Paris, FR

(74)

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

(72)

ALMARIO GARCIA, Antonio;
LI, Adrien, Tak;
ABOUABDELLAH, Ahmed and
HOORNAERT, Christian

(54)

(57)

ДЕРИВАТИ
НА
АЛКИЛПИПЕРАЗИНИ
АЛКИЛХОМОПИПЕРАЗИНКАРБОКСИЛАТИ,
МЕТОДА ЗА НИВНО ДОБИВАЊЕ И НИВНА
ПРИМЕНА КАКО ИНХИБИТОРИ НА ЕНЗИ–
МОТ”FAAH”
1.  Соединение со формулата (I):

каде што:
n претставува цел број 1 или 2;
p претставува цел број од 1 до 7;
A е одбран од една или повеќе групи X, Y и/или
Z;
X претставува метиленска група која може да
биде супституирана со една или две C1-6-алкилни,
C3-7-циклоалкилни
или
C3-7-циклоалкил-C1-3алкиленски групи;
Y претставува или C2-алкениленска група, која
може да биде супституирана со една или две C1-6алкилни, C3-7-циклоалкилни или C3-7-циклоалкилC1-3-алкиленски групи; или C2-алкиниленска
група;
Z претставува група со формулата:
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G претставува единечна врска, атом на кислород
или сулфур или SO, SO2, C=O или CH(OH) група;

R1 претставува група R4, која може да биде
супституирана со една или повеќе групи R5 и/или
R 6;

R4 претставува група одбрана од фенил, пири–
динил, пиримидинил, пиридазинил, пиразинил,
триазинил,
пиролил,
фуранил,
тиенил,
имидазолил, оксазолил, тиазолил, пиразолил,
изоксазолил,
изотиазолил,
оксадиазолил,
тиадиазолил, триазолил, тетразолил, нафталенил,
дифенилметил, хинолинил, тетрахидрохинолинил,
изохинолинил, тетрахидроизохинолинил, хина–
золинил, хиноксалинил, фталазинил, цино–
линил, нафтиридинил, бензофуранил, дихи–
дробензофуранил, бензотиенил, дихидробен–
зотиенил,
индолил,
индолинил,
инданил,
индазолил,
изоиндолил,
бензимидазолил,
бензоксазолил, бензизоксазолил, бензотиазолил,
бензизотиазолил,
бензотриазолил,
бензок–
садиазолил, бензотиадиазолил, пиролопиридинил,
фуропиридинил,
тиенопиридинил,
ими–
дазопиридинил,
оксазолопиридинил,
тиазолопиридинил, пиразолопиридинил, изокса–
золопиридинил и изотиазолопиридинил;
R5 претставува атом на халоген или цијано,
нитро, C1-6-алкилна, C1-6-алкокси, хидроксилна,
C1-6-тиоалкилна, C1-6-флуороалкилна, C1-6-флуо–
роалкокси или C1-C6-флуоротиоалкилна група,
NR7R8, NR7COR8, NR7CO2R8, NR7SO2R8, COR7,
CO2R7, CONR7R8, SO2R7 или SO2NR7R8 група, или
-O-(C1-3-алкилен)-O група;
R6 претставува фенилна, фенилокси, бензилокси,
нафталенилна, пиридинилна, пиримидинилна,
пиридазинилна или пиразинилна група, при што
групата(ите) R6 може да бидат супституирани со
една или повеќе групи R5, кои може да бидат исти
или различни една од друга;

R7 и R8 претставуваат, независно еден од друг,
атом на водород, C1-6-алкилна група, или заедно
со атомот(ите) што ги носат формираат прстен
одбран од азетидин, пиролидин, пиперидин,
морфолин, тиоморфолин, азепин и пиперазин,
при што овој прстен може да биде супституиран
со C1-6-алкилна или бензилна група;
R2 претставува атом на водород или C1-6-алкилна
група;

R3 претставува атом на водород или C1-6алкилна, C3-7-циклоалкилна или C3-7-циклоалкилC1-3-алкилна група; во вид на база, киселинска
адитивна сол, хидрат или солват.
Има уште 12 патентни барања.

каде што:
o претставува цел број од 1 до 5;
r и s претставуваат цели броеви и се дефинирани
така што r+s да биде број од 1 до 5;

Patenti

902709

44

Glasnik

(51)

15/6

str. 2-60 dekemvri 2008 Skopje

A 61K 9/107, 31/56,

(11)

902717
Т1

31/59, 47/30,

(13)

A 61P 17/06

(22)	25/12/2007

(21)

2007/527

(45)	31/12/2008

(30)

20000243471P  27/10/2000  US

(96)

26/09/2001 EP01971719.8

(97)

12/12/2007 EP1331927

(73)

LEO PHARMA A/S
Industriparken 55, 2750 Ballerup, DK

(74)

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

(72)

H Y, Gert and
DIDRIKSEN, Erik, Johannes

(54)

ЛОКАЛЕН СОСТАВ КОЈ СОДРЖИ НАЈМАЛКУ
ЕДЕН ВИТАМИН D ИЛИ ЕДЕН АНАЛОГ
НА ВИТАМИН D И НАЈМАЛКУ ЕДЕН
КОРТИКОСТЕРОИД

(57)

1.  Суштински безводен фармацевтски состав на
гел за апликација врз кожата, назначен со тоа
што содржи најмалку еден витамин D или аналог
на витамин D одбран од групата која се состои
од сеокалцитол; калципотриол; калцитриол;
такалцитол;
максакалцитол;
парикалцитол;
фалекалцитриол; 1a, 24S-дихидрокси-витамин
D2; и 1(S),3(R)-дихидрокси-20(R)- [((3-(2-хидрокси2-пропил)
-фенил)-метокси)-метил]-9,10-секопрегна-5(Z),7(E), 10(19)-триен, како и нивни
мешавини;
најмалку еден кортикостероид одбран од групата

902717

која се состои од бетаметазон, клобетазол,
клобетазон, дезоксиметазон, дифлукортолон,
дифлоразон, флуоцинонид, флуметазон, флуо–
цинолон, флутиказон, флупредниден, халцинонид,
хидрокортизон, мометазон, триамцинолон и
фармацевтски прифатливите естри и ацетониди,
како и нивни мешавини; и
најмалку еден растворувач одбран од групата која
се состои од:
i) соединенија
со
општата
формула
R3(OCH2C(R1)H)xOR2(I), каде што x е во областа 260, R1 во секоја x единица е независно H или CH3,
R2 е праволиниски синџир или разгранет C1-20 алкил
или бензоил, а R3 е H или фенилкарбонилокси;
ii) ди-(праволиниски или разгранети)-C4-10 алкилни
естри на C4-C8 дикарбоксилни киселини;
iii) праволиниски или разгранети C12-18 алкилни
бензоати;

iv) праволиниски или разгранети C2-4 алкилни естри
на праволиниски или разгранети C10-18 алканонски
или алкенонски киселини;
v) пропиленгликол диестри со C8-24 алканонски
киселини; и
vi) разгранети примарни C18-24 алканоли;

при што наведениот состав додатно содржи
тиксотропско средство за желирање како средство
за врзување кое ја зголемува вискозноста, во
количество кое ќе доведе до вискозност во областа
од околу 5 mPa.s до околу 500 mPa.s.
Има уште 17 патентни барања.

Patenti

Glasnik

str. 2-60 dekemvri 2008 Skopje

(11)

902705

		

(13)

Т1

(21)

(22)	14/01/2008

CDR1: KASQDVSTAVA

(45)	31/12/2008

CDR2: SASYRYT

(51)

C 07K 16/30

15/6

2008/9
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CDR3: SGVREGRAQAWFAY
ЛЕСЕН  СИНЏИР

(30)

20010008420  06/04/2001  CU

CDR3: QQHYSTPWT

(96)

08/04/2002 EP 02759752.5

(97)

14/11/2007 EP1411064

врамените региони (FRs) на тешките и лесни
ланци од Mab P3 ги содржат следниве секвенци:

(73)

Centro de Inmunologia Molecular

ТЕЖОК  СИНЏИР

12100 Ciudad Habana , CU

FR1: QVQLKESGPGLVAPSQSLSITCTVSGFSLS

(74)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје

FR3:RLSISKDNSKSQVFLKMNSLQTDDTAMYYCAR

(72)

ROQUE NAVARRO, Lourdes Tatiana;

FR4: WGQGTLV

MATEO DE ACOSTA DEL RIO, Cristina, Maria;
LOMBARDERO VALLADARES, Josefa and

ЛЕСЕН СИНЏИР

LOPEZ REQUENA, Alejandro

FR2: WYQQKPGQSPKLLIY

(54)

(57)

ГАНГЛИОЗИД-ПОВРЗАНИ РЕКОМБИНАНТНИ
АНТИТЕЛА
И
НИВНА
УПОТРЕБА
ВО
ДИЈАГНОЗАТА И ТРЕТМАНОТ НА ТУМОРИ
1. Химерско моноклонално антитело изведено
од мурин моноклоналното антитело Mab P3
кое препознава ганглиозиди кои содржат Nгликолилирана сиалинска киселина, и кои се
произведува од хибридома клеточната линија со
број на депонирање ECACC 94113026, каде што
хиперпроменливите домени на тешките и лесните
ланци од Mab P3 ги содржат следниве секвенци:
ТЕЖОК  СИНЏИР
CDR1: RYSVH
CDR2: MIWGGGSTDYNSALKS

Patenti

FR2: WVRQPPGKGLEWLG

FR1: DIVMTQSHKFMSTSVGDRVSITC
FR3:GVPDRFTGSGSGTDFTFTISSVQAEDLAVYYC
FR4: FGGGTKL;
каде што химерското моноклонално антитело, за
негова хуманизација и задржување на особините
за врзување на антигенот, ги вклучува следниве
супституции во FR1 регионот на лесниот синџир:
ЛЕСЕН  СИНЏИР
Положба 8: His by Pro
Положба 9: Lys by Ser
Положба 10: Phe by Ser
Положба 11: Met by Leu
Положба 13: Thr by Ala
Има уште 5 патентни барања.
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Glasnik

(51)
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C 07D 405/06,

(11)

902713

A 61K 31/44,

(13)

Т1

A 61P 35/00,

(22)	15/01/2008

43/00, 7/02, 9/00,

(45)	31/12/2008

9/04, 9/06, 9/10, 9/12
(21)

2008/11

(30)

373072P  16/04/2002  US

(96)

14/04/2003 EP 03718393.6

(97)

14/11/2007 EP1495018

(73)

Schering Corporation
2000 Galloping Hill Road, Kenilworth, New Jersey
07033-0530, US

(74)

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

(72)

WU, Wenxue;

R3 е H, хидрокси, (C1-C6)алкокси, -C(O)OR17,
(C1-C6)алкил, халоген, (C3-C6) циклоалкил или NR22R23;
Het е пиридил, каде што прстен на азот може да
формира   N-оксид    или    кватернарна   група со
(C1-C4)алкилна група, каде што Het е прикачен за
B со јаглероден атом како член на прстен и каде
што групата Het е супституирана со W;
W е 1 до 4 супституенти независно одбрани
од групата која се состои од R21-арил и R21хетероарил;
R4 и R5 се независно одбрани од групата која се
состои од H, (C1-C6)алкил, фенил, бензил и (C3-C6)
циклоалкил, или R4 и R5 заедно се -(CH2)4, -(CH2)5или -(CH2)2NR7-(CH2)2- и заедно со азотниот атом
за кој се прикачени формираат прстен;
R8, R10 и R11 се независно одбрани од групата која
се состои од R1 и -OR1, под услов кога е присутна
можната двојна врска, R10 да биде отсутен;

VELTRI, Enrico, P.;
CHACKALMANNIL, Samuel;
CLASBY, Martin, C.;

R9 е H, OH- или (C1-C6)алкокси;

GREENLEE, William, J.;

B е -CH=CH-;

WANG, Yuguang;
XIA, Yan and
CHELLIAH, Mariappan
(54)

ТРИЦИКЛИЧНИ АНТАГОНИСТИ НА РЕЦЕП–
ТОРОТ НА ТРОМБИН

(57)

1.Соединение
формула:

претставено

од H и (C1-C6)алкил;

со

структурната

секој R13 е независно одбран од H, (C1-C6)алкил,
(C3-C8)циклоалкил,
-(CH2)n6NHC(O)OR16b,
16b
(CH2)n6NHC(O)R ,
-(CH2)n6NHC(O)NR4R5,
(CH2)n6NHSO2R16, -(CH2)n6NHSO2NR4R5
и -(CH2)n6C(O)NR28R29, каде што n6 е 0-4, халоалкил
и халоген;

секој R14 е независно одбран од H, (C1-C6)алкил,
R27-арил(C1-C6)алкил,
-OH,
(C1-C6)алкокси,
хетероарил, хетероарилалкил, хетероциклил,
хетероциклилалкил,
-(CH2)n6NHC(O)OR16b,
16b
(CH2)n6NHC(O)R ,
-(CH2)n6NHC(O)NR4R5,(CH2)n6NHSO2R16,
-(CH2)n6NHSO2NR4R5
и
(CH2)n6C(O)NR28R29, каде што n6 е 0-4, халоген и
халоалкил; или
R13 и R14 заедно формираат спироцикличен или
хетероспироцикличен прстен со 3-6 атоми;

или негова фармацевтски прифатлива сол или
солват, назначено со тоа што:
претставува можна двојна врска;
n е 0-2;
Q е:

R1 е независно одбран од групата која се состои
од H и (C1-C6)алкил;
R2 е независно одбран од групата која се состои

902713

каде што најмалку едниот од R13 или R14 е одбран
од групата која се состои од  -(CH2)n6NHC(O)OR16b,
-(CH2)n6NHC(O)R16b, -(CH2)n6NHC(O)NR4R5, -(CH2)n6
NHSO2R16,  -(CH2)n6NHSO2NR4R5,
n6 е 0-4;

R16 е независно одбран од групата која се состои
од (C1-C6)алкил, фенил и бензил;

-R16b е H,   алкокси, (C1-C6)алкил, (C1-C6)алкокси
(C1-C6)алкил-, R22-O-C(O)-(C1-C6)алкил-, (C3-C6)
циклоалкил,
R21-арил,
R21-арил(C1-C6)алкил,
халоалкил, алкенил, халосупституиран алкенил,
алкинил,
халосупституиран
алкинил,
R2121
хетероарил, R -(C1-C6)алкил хетероарил, R21-    
(C1-C6) алкил хетероциклоалкил, R28R29N- (C1C6) aлкил, R28R29N-(CO)-(C1-C6)алкил, R28R29N(CO)O-(C1-C6)алкил, R28O(CO)N(R29)-(C1-C6)алкил,
R28S(O)2N(R29)(C1-C6)алкил, R28R29N-(CO)-N(R29)(C1-C6)алкил,
R28R29N-S(O)2N(R29)-(C1-C6)алкил,
R28-(CO)N(R29)(C1-C6)алкил, R28R29N-S(O)2-(C1-C6)
алкил, HOS(O)2-(C1-C6)алкил, (OH)2P(O)2-(C1-C6)
алкил, R28-S-(C1-C6)алкил, R28-S(O)2-(C1-C6) алкил
или хидрокси(C1-C6)алкил);

Patenti

Glasnik

R17 е независно одбран од групата која се состои
од H, (C1-C6)алкил, фенил и бензил;
R21 е 1 до 3 супституенти независно одбрани од
групата која се состои од H, -CN,

-CF3, -OCF3, халоген, -NO2, (C1-C6)алкил, -OH,
(C1-C6)алкокси, (C1-C6)-алкиламино-, ди-((C1-C6)
алкил)амино-, NR25R26(C1-C6)алкил-, хидрокси(C1-C6)алкил-, -C(O)OR17, -C(O)R17, -NHCOR16,
-NHSO2R16, -NHSO2CH2CF3, -C(O)NR25R26, -NR25C(O)-NR25R26, -S(O)R13, -S(O)2R13 и -SR13-;
R22 е H или (C1-C6)алкил;

R23 е H, (C1-C6)алкил, -C(O)R24,
C(O)NHR24 или -SO2NHR24;
R

Patenti

24

-SO2R24,

-

е (C1-C6)алкил, хидрокси (C1-C6)алкил или
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NR25R26-((C1-C6)алкил)-;

R25 и R26 се независно одбрани од групата која се
состои од H и (C1-C6)алкил;

R27 е 1, 2 или 3 супституенти одбрани од групата која
се состои од H, (C1-C6)алкил, (C3-C6)циклоалкил,
(C1-C6)алкокси; халоген и -OH; и

R28 и R29 се независно одбрани од групата која
се состои од H, (C1-C6)алкил, (C1-C6)алкокси, R27арил(C1-C6)алкил, хетероарил, хетероарилалкил,
хидрокси(C1-C6)алкил, (C1-C6)алкокси(C1-C6)алкил,
хетероциклил, хетероциклилалкил и халоалкил;
или
R28 и R29 заедно формираат спироцикличен или
хетероспироцикличен прстен со 3-6 атоми.
Има уште 44 патентни барања.

902713
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(11)

902728

		

(13)

Т1

(21)

(22)	23/01/2008

(51)

E 01F 7/04
2008/19

		
(30)

03775785.3  22/10/2003  EP

(96)

22/10/2003 EP 03775785.3

(97)

05/12/2007 EP1680552

(73)

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.

(45)	31/12/2008

Via Agresti 6, 40123 Bologna, IT
(74)

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

(72)

FERRAIOLO, Francesco

(54)

ЗАШТИТНА ЖИЧАНА МРЕЖА, ЗАШТИТНА
СТРУКТУРА КОНСТРУИРАНА СО МРЕЖА И
УПОТРЕБА НА ЗАШТИТНА ЖИЧАНА МРЕЖА ЗА
КОНСТРУКЦИЈА НА ЗАШТИТНА СТРУКТУРА

(57)

1. Заштитна жичана мрежа која се состои од
распоред на лонгитудинални жици (12) поставени
една до друга и секоја закачена со најмалку една
подесувачка лонгитудинална жица (12), која се
карактеризира со тоа што понатаму содржи
еден или повеќе лонгитудинални кабли (14)
секој закачен или испреплетен со најмалку една
подесувачка лонгитудинална жица (12).
Има уште 15 патентни барања.

СЛИКА 1

СЛИКА 2

902728

Patenti

Glasnik

(51)

C 07K 14/475,
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(11)

902711

(54)

НЕВРОТРОФИЧНИ ФАКТОРИ

Т1

(57)

1.   Полипептид чија што аминокиселинска сек–
венца е избранa од групата составена од:

A 61K 38/18,

(13)

C 12Q 1/68

(22)	23/01/2008

(21)

2008/20

(45)	31/12/2008

(30)

804615  12/03/2001  US

(96)

12/03/2002 EP 02706759.4

(97)

14/11/2007 EP 1373503

(73)

Biogen Idec MA  Inc. and NsGene A/S
14 Cambridge Center, Cambridge, Massachusetts
02142, US and Baltorpvej 154  2750 Ballerup, DK

(74)

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

(72)

SAH, Dinah, Wen,Yee, Biogen,Inc.;

(a) аминокиселина 37-140 од SEQ ID NO: 9 (NBN
104);
(б) аминокиселина 39-140 од SEQ ID NO: 9 (NBN
102); и
(в) аминокиселина 42-140 од SEQ ID NO: 9 (NBN
99);
Има уште 11 патентни барања.

ROSSOMANDO, Anthony and
JOHANSEN, Teit, E., NS Gene A/S

Patenti

902711

50

Glasnik

(51)
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C 07D 417/06,

(11)

902708
Т1

A 61K 31/506,

(13)

A 61P 25/28,

(22)	29/01/2008

C 07D 417/14

(45)	31/12/2008

(21)

2008/22

(30)

20020100417  25/04/2002  EP

(96)

25/04/2003 EP 03727365.3

(97)

09/01/2008 EP1501828

(73)

Laboratoires Serono SA
Centre Industriel,  1267 Coinsins, Vaud, CH

(74)

(72)

ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПJЕ  
бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 1000,
Скопје
GAILLARD, P., Domaine de la Prasle;
GOTTELAND, Jean-Pierre and
VITTE, Pierre-Alain

(54)

ПИПЕРАЗИН БЕНЗОТИАЗОЛИ КАКО АГЕНСИ
ЗА ТРЕТМАН НА ЦЕРЕБРАЛНИ ИСХЕМИЧНИ
ПОРЕМЕТУВАЊА ИЛИ CNS ПОРЕМЕТУВАЊА

(57)

1. Деривати на пиперазин бензотиазол согласно
формулата I

R е избран од групата која ги содржи или е
составена од водород, C1-C6-алкил, C1-C6-алкил
арил, хетероарил, C1-C6-алкил хетероарил, C2C6-алкенил, C2-C6-алкенил арил, C2-C6-алкенил
хетероарил, C2-C6-алкинил, C2-C6-алкинил арил,
C2-C6-алкинил хетероарил, C3-C8-циклоалкил,
хетероциклоалкил, C1-C6-алкил циклоалкил, C1-C6алкил хетероциклоалкил, C1-C6-алкил карбокси,
ацил, C1-C6-алкил ацил, ацилокси, C1-C6-алкил
ацилокси, C1-C6-алкил алкокси, алкоксикарбонил,
C1-C6-алкил алкоксикарбонил, аминокарбонил, C1C6-алкил аминокарбонил, ациламино, C1-C6-алкил
ациламино, уреидо, C1-C6-алкил уреидо, амино,
C1-C6-алкил амино, сулфонилокси, C1-C6-алкил
сулфонилокси, сулфонил, C1-C6-алкил сулфонил,
сулфинил, C1-C6-алкил сулфинил, сулфанил, C1C6-алкил сулфанил, сулфониламино, C1-C6-алкил
сулфониламино;
R1 е избран од групата која ги содржи или е
составена од Н, халоген, цијано, нитро, амино,
C1-C6-алкил, C2-C6-алкенил, C2-C6-алкинил, C1C6-алкил-арил, арил или хетероарил, C1-C6алкил-хетероарил, -C(O)-OR2, -C(O)-R2, -C(O)NR2R2’, -(SO2)R2, со R2 и R2’ кои што се независно
избрани од групата која ги содржи или е составена
од водород, C1-C6 алкил, C2-C6 алкенил, C2-C6
алкинил, арил, хетероарил, C1-C6-алкил арил, C1C6-алкил хетероарил;
n е цел број од 0 до 3.

Има уште 9 патентни барања.
како и неговите таутомери, неговите геометриски
изомери, неговите оптички активни форми
како енантиомери, диастереомери и неговите
рацематни форми, како и фармацевтски
прифатливи негови соли, каде што

902708

Patenti

Glasnik

(11)

902710

		

(13)

Т1

(21)

(22)	29/01/2008

(51)

A 61C 17/22
2008/23	

		
(30)

01931519.1  14/03/2001  EP

(96)

14/03/2001 EP 01931519.1

(97)

07/11/2007 EP 1367958

(73)

Braun GmbH

(45)	31/12/2008

Frankfurter Strasse 145  61476 Kronberg, DE
(74)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје

(72)

HILSCHER, Alexander;
REICK, Hansjorg;
STRATMANN, Martin;
TRAWINSKI, Peter;
VORBECK, Wolfgang;
SCHWARZ-HARTMANN, Armin and
MANNEBACH, Horst

(54)

(57)
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1.Рачен дел (1) на електричен апарат за чистење
на заби (1, 2) со поврзувачки дел за поврзување
на алати за чистење (2), пред се додатоци со
четка, и кој има погон (23) за придвижување на
соодветно поврзаниот алат за чистење, при што
е обезбеден апарат за откривање на кодирање
(5) со цел да се открие  кодирање на соодветниот
алат за чистење (2) распореден на рачниот дел,
назначен со тоа, што апарат за контролирање
(27) за контролирање на барем еден параметар
за чистење на забите од апаратот за чистење на
забите како функција од откриеното кодирање,
при што кодирањето содржи податоци кои се
специфични за одреден човек и/или за алат за
чистење, и при што се контролира или открива
барем еден од параметрите за чистење на
забите вклучително и фреквенцијата на чистење,
брзината на чистење, контактниот притисок,
почетната вредност на контактниот притисок или
номиналната вредност на контактниот притисок.
Има уште 27 патентни барања.

АПАРАТ ЗА ЧИСТЕЊЕ ЗАБИ

Patenti

902710

52

Glasnik

(51)
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A 61K 31/427,

(11)

902730

A 61P 25/00, 35/00

(13)

Т1

2008/24

(22)	29/01/2008

(21)
		
(30)

(45)	31/12/2008

200410004787  30/01/2004  DE and
20040539977P  30/01/2004  US

(96)

31/01/2005 EP 05707090.6

(97)

21/11/2007 EP 1718340

(73)

Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft
Mullerstrasse 178,  13353 Berlin,, DE

(74)

БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ  ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а13, 1000, Скопје

(72)

KLAR, Ulrich;
WILLUDA, Jorg;
MENRAD, Andreas and
BOSSLET, Klaus

(54)

(57)

НОВИ ЕФЕКТОР  КОЊУГАТИ, ПОСТАПКА ЗА
НИВНО ПРОИЗВОДСТВО И НИВНА ФАРМА–
ЦЕВТСКА УПОТРЕБА
1  Ефектор коњугат со општата формула (I):

O-CH2, или, ако G претставува CH2 група, D-E е
исто така CH2-O,

W е група C(=X)R8, или би- или трицикличен
ароматски или хетероароматски радикал,
L3 е водород, или, доколку радикал во W содржи
хидроксил група, формира група O-L4 со вториот,
или, доколку радикал во W содржи амино група,
формира група NR25-L4 со вториот,
R25 е водород или C1-C10 алкил,

X е кислороден атом, или две OR20 групи, или
C2-C10 алкилендиокси група, која треба да биде со
неразгранет синџир или разгранет, или H/OR9, или
CR10R11 група,
R8 е водород, C1-C10 алкил, арил, аралкил, халоген
или CN, и
R9 е водород или заштитна група PGX,
R10, R11, во секој случај независно едно од друго,
се водород, C1-C20 алкил, арил, или аралкил, или
заедно со метилен јаглероден атом формира 5- до
7-член карбоцикличен прстен,
Z може да претставува кислород или H/OR12,
R12 може да претставува водород или заштитна
група PGZ,
A-Y може да претставува група O-C(=O), O-CH2,
CH2-C(=O), NR21-C(=O) или NR21-SO2,

R20 може да претставува C1-C20 алкил,

R21 може да претставува водороден атом или C1C10 алкил,

назначен со тоа што
R1a, R1b, независно еден од друг, се водород, C1-C10
алкил, арил, аралкил, или заедно -(CH2)m група, во
која m е 2 до 5,
R2a, R2b, независно еден од друг, се водород, C1C10 алкил, арил, аралкил, или заедно -(CH2)n група,
во која n е 2 до 5, или C2-C10 алкенил, или C2-C10
алкинил,
R3 е водород, C1-C10 алкил, арил или аралкил, и

R4a, R4b, независно еден од друг, се водород, C1-C10
алкил, арил, аралкил, или заедно -(CH2)p група, во
која p е 2 до 5,
R5 е водород, C1-C10 алкил, арил, аралкил, CO2H,
CO2алкил, CH2OH, CH2Oалкил, CH2Oацил, CN,
CH2NH2, CH2N(алкил, ацил)1,2, или CH2Hal,
Hal е халоген атом,

R , R , во секој случај, се водород, или заедно
дополнителна врска или заедно кислороден атом,
или заедно NH група, или заедно N-алкил група,
или заедно CH2 група, и
6

7

G е кислороден атом или CH2,

D-E е група H2C-CH2, HC=CH, C=C, CH(OH)CH(OH), CH(OH)-CH2, CH2-CH(OH),

902730

PGX, PGY, и PGZ може да претставува заштитна
група PG, и

L1, L2, и L4, независно едно од друго, може да
претставува водород, група C(=O)Cl, група C(=S)Cl,
група PGY или поврзувач со општата формула
(III);
со состојбата дека најмалку еден супституент
L1, L2, и L4, претставува поврзувач со општата
формула (III);
поврзувачот со општата формула (III) ја има
следнава структура,

во која
Т претставува халоген, OH, O-алкил, CO2H, CO2алкил, -NHR23, -NO2, -N3, -CN, C1-C20-алкил, C1-C20ацил или C1-C20-ацилокси групи,

U претставува врска, кислород, или NR24a,
o претставува 0 до 5,
V претставува кислород или NR24b,

Aa1 претставува врска или група со општата
формула IV и
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Аа2, Аа3, независно едно од друго, претставува
група со општата формула IV

која е изведена од природна или вештачка амино
киселина HO-Aa1-H, HO-Aa2-H, или HO-Aa3-H со
општата формула IV’

во која RA може да е исто или различно во HO-Aa1H, HO-Aa2-H, или HO-Aa3-H, и Aa-супституентот
претставува природна или вештачка амино
киселина,
R22 може да претставува водород, C1-C10 алкил,
арил или аралкил,
R23 може да претставува водород, C1-C10 алкил,
или C1-C10 ацил,
R24а, R24b, R24c, независно еден од друг, може да
претставуваат водород или C1-C10 алкил,
q може да претставува 1 до 20,

FG1 може да претставува C1-C10 алкил-S3,

или CO2H;

како хомоген изомер или мешавина од различни
изомери и/или негова фармацевтски прифатлива
сол.
Има уште 18 патентни барања.
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ДЕРИВАТИ НА СУЛФОНАМИДИ КАКО ПРОЛЕ–
КОВИ НА ИНХИБИТОРИТЕ НА ПРОТЕАЗА НА
АСПАРТИЛ

(57)

1.  Соединение со формулата (I):

назначено со тоа што:
A е одбран од H; Ht; -R1-Ht; -R1-(C1-C6)-алкил, кој
може да биде супституиран со една или повеќе
групи кои се независно одбрани од хидрокси,
C1-C4 алкокси, Ht, -O-Ht, -NR2-CO-N(R2)2 или CO-N(R2)2; -R1-(C2-C6)-алкенил, кој може да биде
супституиран со една или повеќе групи кои се
независно одбрани од хидрокси, C1-C4 алкокси,
Ht, -O-Ht, -N(R2)-C(O)-N(R2)2 или -CO-N(R2)2; или
R 7;
секој R1 е независно одбран од -C(O)-, -S(O)2-,
-C(O)-C(O)-, -O-C(O)-, -O-S(O)2, -N(R2)-S(O)2-, N(R2)-(O)- или -N(R2)-C(O)-C(O)-,
секој Ht е независно одбран од C3-C7 циклоалкил;
C5-C7 циклоалкенил; C6-C10 арил; или 5- до 7-член
заситен или незаситен хетероциклик, кој содржи
еден или повеќе хетероатоми одбрани од N,
N(R2), O, S и S(O)n; каде што наведениот арил или
наведениот хетероциклик може да биде споен
со Q; и каде што било кој член на наведениот Ht
може да биде супституиран со еден или повеќе
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супституенти кои се независно одбрани од оксо,
-OR2, SR2, -R2, -N(R2)2, -R2-OH, -CN, -C(O)O-R2,

-C(O)-N(R2)2, -S(O)2-N(R2)2, -N(R2)-C(O)-R2, -C(O)R2, -S(O)n-R2, -OCF3, -S(O)n-Q, метилендиокси,
-N(R2)-S(O)2-R2, хало, -CF3, -NO2, Q, -OQ, -OR7, SR7, -R7, -N(R2)(R7) или -N(R7)2;

секој R2 е независно одбран од H, или (C1-C4)алкил кој може да биде супституиран со Q;
B, кога е присутен, претставува -N(R2)-C(R3)2C(O);
секој x е независно еден од друг 0 или 1;

секој R3 е независно одбран од H, Ht, (C1-C6)алкил, (C2-C6)-алкенил, (C3-C6)-циклоалкил или
(C5-C6)-циклоалкенил; каде што било кој член на
наведениот R3, освен H, може да биде супституиран
со еден или повеќе супституенти одбрани од -OR2,
-C(O)-NH-R2, -S(O)n-N(R2)2, Ht, -CN, -SR2, -CO2R2,
N(R2)-C(O)-R2;
секој n е независно еден од друг 1 или 2;
G, кога е присутен, е одбран од H, R7 или (C1-C4)алкил, или, кога G е (C1-C4)-алкил, G и R7 се врзани
еден за друг или директно или преку C1-C3 врска
и формираат хетероцикличен прстен; или, кога G
е отсутен, атомот за којшто е прикачен G е врзан
директно со групата R7 во -OR7, со истовремено
поместување на една -ZM група од R7;
D и D’ се, независно еден од друг, одбрани од
Q; (C1-C6)-алкил, кој може да биде супституиран
со една или повеќе групи одбрани од (C3-C6)циклоалкил, -OR2, -R3,
-O-Q или Q; (C2-C4)-алкенил, кој може да биде
супституиран со една или повеќе групи одбрани од
(C3-C6)-циклоалкил, -OR2, -R3, -O-Q или Q; (C3-C6)циклоалкил, кој може да биде супституиран со или
споен со Q; или (C5-C6)-циклоалкенил, кој може да
биде супституиран со или споен со Q; секој Q е
независно одбран од 3- до 7-член заситен, делумно
заситен или незаситен карбоцикличен прстенест
систем; или 5- до 7-член заситен, делумно заситен
или незаситен хетероцикличен прстен кој може да
содржи еден или повеќе хетероатоми одбрани од
O, N, S, S(O)n или N(R2); каде што било кој прстен
во Q може да биде супституиран со една или
повеќе групи одбрани од оксо, -OR2, -R2, -N(R2)2,
-N(R2)-C(O)-R2, -R2-OH, -CN,
-C(O)OR2, -C(O)-N(R2)2, хало или -CF3;

E е одбран од Ht; O-Ht; Ht-Ht; -O-R3; -N(R2)(R3);
(C1-C6)-алкил, кој може да биде супституиран
со една или повеќе групи одбрани од R4 или Ht;
(C2-C6)-алкенил, кој може да биде супституиран
со една или повеќе групи одбрани од R4 или Ht;
(C3-C6)-заситен карбоциклик, кој може да биде
супституиран со една или повеќе групи одбрани
од R4 или Ht; или (C5-C6)-незаситен карбоциклик,
кој може да биде супституиран со една или повеќе
групи одбрани од R4 или Ht;
секој R4 е независно одбран од -OR2, -SR2, -C(O)NHR2, -S(O)2-NHR2, хало, -N(R2)-C(O)-R2, -N(R2)2
или -CN;
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-OR2, -R2, -N(R2)2, N(R2)3, -R2OH, -CN, -CO2R2, C(O)-N(R2)2, -S(O)2-N(R2)2, -N(R2)-C(O)-R2-C(O)R2,
-S(O)n-R2, -OCF3, -S(O)n-R6, -N(R2)-S(O)2-R2, хало,
-CF3, или -NO2;

Z е CH3, O, S, N(R2)2, или, кога M не е присутен,
H.
каде што секој M е независно одбран од H, Li,
Na, K, Mg, Ca, Ba, -N(R2)4, (C1-C12)-алкил, (C2-C12)алкенил, или -R6; каде што 1 до 4 -CH2 радикали
од алкилната или алкенилната група, различни од
-CH2 којшто е врзан со Z, може да се заменат со
група хетероатоми одбрани од O, S, S(O), S(O)2,
или N(R2); и каде што било кој водороден атом
во наведениот алкил, алкенил или R6, може да се
замени со супституент одбран од оксо, -OR2, -R2,
N(R2)2, N(R2)3, R2OH, -CN, -C(O)OR2, -C(O)-N(R2)2,
S(O)2-N(R2)2, N(R2)-C(O)-R2C(O)R2, -S(O)n-R2, OCF3,
-S(O)n-R6, N(R2)-S(O)2-R2, хало, -CF3, или -NO2;

M’ е H, (C1-C12)-алкил, (C2-C12)-алкенил, или -R6;
каде што 1 до 4 радикали -CH2 од алкилната или
алкенилната група, може да се заменат со група
хетероатоми одбрани од O, S, S(O), S(O)2, или
N(R2); и каде што било кој водороден атом во
наведениот алкил, алкенил или R6, може да се
замени со супституент одбран од оксо,
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Y е P или S;
X е O или S; и
R9 е C(R2)2, O или N(R2); и каде што кога Y е S, Z не
е S; и
R6 е 5- до 6-член заситен, делумно заситен или
незаситен карбоцикличен или хетероцикличен
прстенест систем, или 8- до 10-член заситен,
делумно заситен или незаситен бицикличен
прстенест систем; каде што било кој од наведените
хетероциклични прстенести системи содржи еден
или повеќе хетероатоми одбрани од O, N, S, S(O)n
или N(R2); и каде што било кој од наведените
прстенести системи може да содржи од 1 до 4
супституенти кои се независно одбрани од OH,
C1-C4 алкил, O-(C1-C4)-алкил или O-C(O)-(C1-C4)алкил.
Има уште 28 патентни барања.
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A61P9/12
C07C217/54
C07C311/18
C07C317/14
C07C323/01
C07C45/00
C07C45/68
C07C47/548
C07C47/55
C07D209/14
C07D209/16
C07D209/16
C07D213/64
C07D213/71
C07D215/36
C07D231/12
C07D231/56
C07D233/24
C07D233/78
C07D239/22
C07D239/26
C07D239/30
C07D239/34
C07D239/34
C07D239/36
C07D239/42
C07D261/08
C07D261/10
C07D271/12
C07D275/00
C07D277/34
C07D277/46
C07D281/10
C07D295/185
C07D307/20
C07D307/91
C07D33/34
C07D333/20
C07D401/04
C07D401/04
C07D401/12
C07D401/12
C07D401/14
C07D403/12
C07D403/14
C07D405/06
C07D405/12
C07D405/12
C07D405/14
C07D409/04
C07D409/12
C07D409/12
C07D409/14
Patenti

(51) osnoven

(11,13)

A61K31/397
A61K39/395
C07D405/06
A61K31/397
C07D405/06
A61K31/4045
C07D307/20
A61K31/4045
A61K31/4045
C07C45/68
C07C45/68
C07C45/68
C07C45/68
A61K31/4045
A61K31/4045
C07D295/185
A61K31/4045
C07D215/36
C07D215/36
C07D295/185
C07D231/56
A61K31/4045
C07D233/78
C07D239/42
C07D295/185
C07D239/42
C07D239/42
A61K31/4045
C07D239/42
C07D239/42
C07D295/185
C07D215/36
C07D215/36
C07D275/00
A61K31/4045
A61K31/425
C07D281/10
C07D295/185
C07D307/20
A61K31/4045
C07D215/36
A61K31/4045
C07D401/04
C07D401/14
A61K31/4045
C07D215/36
C07D401/14
A61K31/4045
C07D401/14
C07D405/06
C07D215/36
C07D307/20
C07D401/14
C07D409/04
A61K31/425
C07D409/12
A61K31/425

902735 T1
902714 T1
902713 T1
902735 T1
902713 T1
902712 T1
902731 T1
902712 T1
902712 T1
902716 T1
902716 T1
902716 T1
902716 T1
902712 T1
902712 T1
902709 T1
902712 T1
902706 T1
902706 T1
902709 T1
902726 T1
902712 T1
902740 T1
902743 T1
902709 T1
902743 T1
902743 T1
902712 T1
902743 T1
902743 T1
902709 T1
902706 T1
902706 T1
902719 T1
902712 T1
902734 T1
902733 T1
902709 T1
902731 T1
902712 T1
902706 T1
902712 T1
902741 T1
902725 T1
902712 T1
902706 T1
902725 T1
902712 T1
902725 T1
902713 T1
902706 T1
902731 T1
902725 T1
902724 T1
902734 T1
902738 T1
902734 T1

15/6

(51)		

C07D409/14
C07D411/04
C07D413/12
C07D413/14
C07D413/14
C07D413/14
C07D417/06
C07D417/12
C07D417/12
C07D417/14
C07D417/14
C07D417/14
C07D471/04
C07D487/04
C07F9/6536
C07F9/655
C07F9/6584
C07H15/18
C07K1/18
C07K14/475
C07K14/475
C07K16/30
C07K16/32
C07K5/065
C07K5/087
C12N15/12
C12Q1/68
E01F7/04
E04C2/08
E04D3/30
E04D3/361
E04D3/363
E04F13/12
А61К45/06

str. 2-60 dekemvri 2008 Skopje

(51) osnoven

C07D409/12
C07D409/04
A61K31/425
A61K31/425
C07D409/12
C07D401/14
C07D417/06
C07D281/10
A61K31/425
C07D409/12
C07D401/14
C07D417/06
C07D409/12
C07D487/04
C07D281/10
C07D307/20
C07D307/20
C07D307/20
C07K1/18
C07K14/475
C07K14/475
C07K16/30
C07K1/18
C07D281/10
C07D281/10
C07K14/475
C07K14/475
E01F7/04
E04D3/30
E04D3/30
E04D3/30
E04D3/30
E04D3/30
А61К45/06

57

(11,13)

902738 T1
902724 T1
902734 T1
902734 T1
902738 T1
902725 T1
902708 T1
902733 T1
902734 T1
902738 T1
902725 T1
902708 T1
902738 T1
902732 T1
902733 T1
902731 T1
902731 T1
902731 T1
902723 T1
902739 T1
902711 T1
902705 T1
902723 T1
902733 T1
902733 T1
902739 T1
902711 T1
902728 T1
902742 T1
902742 T1
902742 T1
902742 T1
902742 T1
902722 T1

Pregledi

58

Glasnik

15/6
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PREGLED PO NOSITELI NA objavENI PATENTI
(73)
nositel na pravoto na patent
(51)
kod po Me|unarodnata klasifikacija na patentite (MKP)
(11,13) registarski broj na dokumentot vid na dokumentot

(73)
(51)

AGOURON PHARMACEUTICALS, INC.
C 07D 231/56
(11,13) 902726 T1
Arcelor Construction France
E 04D 3/30,
E 04C 2/08,
E 04D 3/361, 3/363,
E 04F 13/12
902742 T1
Arena Pharmaceuticals, Inc.
C 07D 401/14,
A 61K 31/513,
A 61P 3/10,
C 07D 401/04,
403/14, 405/14,
413/14, 417/14

902725 T1

ARES TRADING S.A.
A 61K 38/17

902737 T1

ARES TRADING S.A.
A 61M 5/32, 5/34

902721 T1

AstraZeneca AB
C 07D 233/78,
A 61K 31/4166,
A 61P 11/06,
17/02, 17/06,
19/00, 25/28,
29/00, 35/00,
37/00, 41/00
AstraZeneca AB
C 07D 281/10,
A 61K 31/554, 31/675,
38/05, 38/06,
A 61P 3/06,
C 07D 417/12,
C 07F 9/6536,
C 07K 5/065, 5/087
AstraZeneca AB
A 61K 31/425,
C 07D 277/46, 409/12,
409/14, 413/12,
413/14, 417/12
AstraZeneca UK Limited
C 07D 239/42,
A 61K 31/505,
A 61P 9/00,
Pregledi

902740 T1

902733 T1

902734 T1

C 07D 239/22, 239/30,
239/34, 239/36
Bayer Schering Pharma
Aktiengesellschaft		
A 61K 31/427,
A 61P 25/00, 35/00

902743	T1

902730 T1

Biogen Idec MA  Inc. and NsGene A/S
C 07K 14/475,
A 61K 38/18,
C 12Q 1/68
902711 T1
Braun GmbH
A 61C 17/22

902710 T1

Bristol-Myers Squibb Company
C 07D 487/04,
A 61K 31/5025,
A 61P 25/16, 37/02
902732 T1
Centro de Inmunologia Molecular
C 07K 16/30
902705 T1
ELI LILLY AND COMPANY
A 61K 31/4045,
31/4402, 31/4406, 3
1/4409, 31/506,
A 61P 25/18, 25/28,
C 07C 217/54,
317/14, 323/01,
C 07D 209/14,
209/16, 213/64,
233/24, 239/34,
277/34, 307/91, 333/20,
401/12, 403/12

902712 T1

FAES FARMA, S.A
C 07D 401/04 902741 T1
GENENTECH, INC.
C 07K 1/18, 16/32

902723 T1

GEYMONAT S.p.A.
C 07K 14/475,
C 12N 15/12

902739 T1

IDEA AG
A 61K 9/127, 31/195

902707 T1

Patenti

Glasnik

Laboratoires Serono SA
C 07C 45/68, 45/00,
47/548, 47/55
Laboratoires Serono SA
A 61K 39/395,
38/17, 48/00,
A 61P 9/10

902716 T1

902714 T1

Laboratoires Serono SA
C 07D 417/06,
A 61K 31/506,
A 61P 25/28,
C 07D 417/14

902708 T1

Laboratorios Almirall, S.A.
C 07D 275/00,
A 61K 31/17, 31/44

902719 T1

LEO PHARMA A/S
A 61K 9/107, 31/56,
31/59, 47/30,
A 61P 17/06

902717 T1

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A.
E 01F 7/04
902728 T1
Pfizer Inc.
C 07D 409/12,
A 61K 31/4436,
A 61P 11/00, 37/00,
C 07D 409/14, 413/14,
417/14, 471/04

902738 T1

R.P.Scherer Technologies, Inc.
A 61K 9/48
902736 T1
Sanofi-Aventis
C 07D 295/185,
A 61K 31/495,
31/496, 31/506,
A 61P 25/00, 29/00,
C 07D 209/16, 231/12,
239/26, 261/08

902709 T1

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
C 07D 215/36,
A 61K 31/33,
A 61P 9/06,
C 07D 213/71, 261/10,
271/12, 33/34,
401/12, 405/12
902706 T1
Schering Corporation
A 61K 31/397,
A 61P 3/04, 3/06,
3/10, 9/06, 9/10, 9/12
Patenti

902735 T1

15/6
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Schering Corporation
А 61К 45/06,
A 61K 31/3955,
A 61P 9/00

902722 T1

Schering Corporation
C 07D 405/06,
A 61K 31/44,
A 61P 35/00,
43/00, 7/02,
9/00, 9/04,
9/06, 9/10, 9/12

902713 T1

SHIRE CANADA INC.
C 07D 409/04, 411/04

902724 T1

Tibotec Pharmaceuticals Ltd.
A 61K 31/505,
31/506, 31/535,
A 61P 15/02,
31/02, 31/18
902720 T1
Universitatsklinikum Freiburg
A 61K 36/185, 36/09,
A 61P 17/00, 17/06
902715 T1
VERTEX PHARMACEUTICALS
INCORPORATED
C 07D 307/20,
A 61K 31/16,
31/34, 31/66,
31/665, 31/70,
C 07C 311/18,
C 07D 405/12,
C 07F 9/655, 9/6584,
C 07H 15/18
902731 T1

59

60

Glasnik

15/6
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prestanok na va@ewe na patentot
900021
SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
Schwarzwaldalle 215, CH-4058 Basel, CH

(11)
(73)

900053
MEDA Pharma GmbH & Co.KG
Benzstrasse 1  61352 Bad Homburg, DE

90024
(11)
(73)		 SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
Schwarzwaldalle 215, CH-4058 Basel,, CH

(11)
(73)

900714
TOPLOFIKACIA SOFIA LTD.-BG and  
ATTICUS SERVICES
JASTREBEC STR. NO.23, 1680 SOFIA, BG
and Suite 300A, Two Greenville 4001 Kenet
Pike, P.O.Box 4477QN, Wilminkton, New
Castle Country  Delaware 19807-0477,
US

(11)
(73)

Promeni, prenos, prestanok na va`ewe

Patenti

Glasnik,

PRIJAVi

15/6,

str.61-64, dekemvri 2008 Skopje

na Industri ski

61

di zajn

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

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

__________________________________
* Internationally agreed Numbers for the Indentification of Data

Industriski dizajn

62

Glasnik,

(21)

15/6,

str.61-64, dekemvri 2008 Skopje

20080012

(28)

1(eден) дизајн

(72)

Ненад Токалиќ

(73)

Ненад Токалиќ

(45)

31/12/2008

(22)

07/07/2008

Шарски Одреди 7 б/ 8, Скопје, MK
(51)

06-01

(54)

ДВОНАМЕНСКO ЛЕГЛО

20080012

Industriski dizajn

Glasnik,

(21)

20080018

(28)

1(еден) дизајн

(72)

OHARA, Nariko и

(45)

31/12/2008

(22)

21/08/2008

15/6,

str.61-64, dekemvri 2008 Skopje
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TAKAMATSU, Kuniaki
(73)

OHARA, Nariko и
TAKAMATSU, Kuniaki
538-18, Ayameikeminami 7-chome, Nara-shi, Nara
631-0033, JP и
34-22, Oaza, Shinchaya, Meiwa-cho, Taki-gun, Mie
515-0314, JP

(74)

СД ПЕТОШЕВИЌ ДОО СКОПЈЕ  
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000

(51)

11-01

(54)

БЕЛЕГЗИЈА

Industriski dizajn

20080018

64

Glasnik,

15/6,

str.61-64, dekemvri 2008 Skopje

PREGLEDI
PREGLED NA PRIJAVI NA DIZAJN SPORED ME\UNARODNATA KLASIFIKACIJA NA INDUSTRISKI
DIZAJN
(51) kod po Me|unarodnata klasifikacija na industriski dizajn
(21) broj na prijavata

(51) 06-01
(51) 11-01

(21)
(21)

20080012
20080018

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

(73) OHARA, Nariko and
TAKAMATSU, Kuniaki
(21) 20080018
(73) Ненад Токалиќ
(21) 20080012

Pregledi

Industriski dizajn

Glasnik,

Industri ski
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di zajn

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

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

__________________________________
* Internationally agreed Numbers for the Indentification of Data

Industriski dizajn
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Glasnik,

15/6,

str.65-77, dekemvri 2008 Skopje

(11)

00563

(45)

31/12/2008

(21)

20070018

(22)

04/05/2007

(18)

04/05/2012

(28)

1(еден) дизајн

(72)

ЈОНЧЕВСКИ Ратко
бул.”Јане Сандански” бр.12-4/7, 1000 Скопје

(73)

ЈОНЧЕВСКИ Ратко
бул.”Јане Сандански” бр.12-4/7, 1000 Скопје,
MK

(51)

08-07

(54)

ЦЕНТРАЛЕН ПРЕНОСНИК ЗА ЦИЛИНДЕР
БРАВА

00563

Industriski dizajn

Glasnik,

(11)

00562

(45)

31/12/2008

(21)

20070049

(22)

11/12/2007

(18)

11/12/2012

(28)

3(три) дизајни

(72)

Дејан Зотовиќ ул.Иво Лола Рибар бр.124-5 1000
Скопје

(73)

Дејан Зотовиќ
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ул.Иво Лола Рибар бр.124-5 1000 Скопје, MK
(51)

06-01

(54)

КЛУПИ

Industriski dizajn

00562

68

Glasnik,

15/6,

str.65-77, dekemvri 2008 Skopje

(11)

00561

(45)

31/12/2008

(21)

20080002

(22)

23/01/2008

(18)

23/01/2013

(28)

1(еден) дизајн

(30)

000773619-001  09/08/2008  EM

(72)

Patrice GALIMAND (16 bis rue des Pervenches,
91270 Vigneux-sur-Seine)

(73)

The Coca-Cola Company  
One Coca-Cola Plaza, NW, Atlanta, Georgia 30313,
US

(74)

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

(51)

09-01

(54)

ШИШЕ

00561

Industriski dizajn

Glasnik,

(11)

00564

(45)

31/12/2008

(21)

20080003

(22)

14/02/2008

(18)

14/02/2013

(28)

1(еден) дизајн

(30)

USA 29/284,133  31/08/2007  US

(72)

Carie, A.DAVIS, United States of America (510
Edgewood Ave. # 3, Atlanta, Georgia 30005);
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Scott C.BIONDICH, United States of America (1705
Amberlilly Drive  Alpharetta, Georgia 30005);
Daniel Young-Doo CHUNG, Republic of South korea
(831 West Ainsile, 2nd floor  Chicago, Illinois 60640);
Michael Antonio BLANCHET-RUTH,   United States
of America (2078 North Campbell, Apt.1   Chicago,
Illinois 60647) and Jereme Nathaniel DUMM,  United
States of America (615 South Blvd., Unit B  Oak Park,
Illionois 60302)
(73)

The Coca-Cola Company  
One Coca-Cola Plaza, NW, Atlanta, Georgia 30313,
US

(74)

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

(51)

09-01

(54)

ШИШЕ

Сл. 2

Сл. 3

Сл. 8

Сл. 1

Industriski dizajn

Сл. 4

Сл. 5

Сл. 7

00564

70

Glasnik,

15/6,

str.65-77, dekemvri 2008 Skopje

(11)

00566

(45)

31/12/2008

(21)

20080005

(22)

13/03/2008

(18)

13/03/2013

(28)

4(четири) дизајни

(72)

DOGAN, Atilla (KiracMevkii Muhacir Mah. Fevzi
Cakmak CD. No: 51, Buyukcekmece, Istanbul)

(73)

MAKEL ELEKTRIK MALZEMELERI SANAYI VE
TICARET LIMITED SIRKETI
Fevzi Cakmak CD. Muhacir MH.No:51,Kirac Mevkii
Buyukcekmece, Istanbul, TR

(74)

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

(51)

13-03

(54)

ЕЛЕКТРИЧНИ ПРЕКИНУВАЧИ И ПРИКЛУЧОЦИ

00566

Industriski dizajn

Glasnik,

Industriski dizajn
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00566

72

Glasnik,

15/6,

str.65-77, dekemvri 2008 Skopje

(11)

00567

(45)

31/12/2008

(21)

20080006

(22)

13/03/2008

(18)

13/03/2013

(28)

4(четири) дизајни

(72)

DOGAN, Atilla (KiracMevkii Muhacir Mah. Fevzi
Cakmak CD. No: 51, Buyukcekmece, Istanbul)

(73)

MAKEL ELEKTRIK MALZEMELERI SANAYI VE
TICARET LIMITED SIRKETI
Fevzi Cakmak CD. Muhacir MH.No:51,Kirac Mevkii
Buyukcekmece, Istanbul, TR

(74)

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

(51)

13-03

(54)

EЛЕКТРИЧНИ ПРЕКИНУВАЧИ И ПРИКЛУЧОЦИ

00567

Industriski dizajn

Glasnik,

(11)

00568

(45)

31/12/2008

(21)

20080007

(22)

19/03/2008

(18)

19/03/2013

(28)

1(еден) дизајн

(72)

OHARA, Nariko (538-18, Ayameikeminami 7-chome,
Nara-shi, Nara 631-0033) and
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TAKAMATSU, Kuniaki (34-22, Oaza, Shinchaya,
Meiwa-cho, Taki-gun, Mie 515-0314)
(73)

OHARA, Nariko and TAKAMATSU, Kuniaki
538-18, Ayameikeminami 7-chome, Nara-shi, Nara
631-0033, JP and 34-22, Oaza, Shinchaya, Meiwacho, Taki-gun, Mie 515-0314, JP

(74)

СД ПЕТОШЕВИЌ ДОО СКОПЈЕ  п.факс: 301,ул.29
Ноември 17-2/3М, 1000

(51)

06-11

(54)

ПОСТИЛАЧ ЗА ВЕЖБАЊЕ

Industriski dizajn

00568

74
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(11)

00565

(45)

31/12/2008

(21)

20080008

(22)

03/04/2008

(18)

03/04/2013

(28)

1(еден) дизајн

(72)

Ангеле Илиевски (ул.Франце Прешерн бр.165
Скопје)

(73)

Друштво за производство, трговија и услуги
ЛАПЛАСТ-М ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

(74)

Тоневски Драган, адвокат  бул. Кочо Рацин бр.14/413 1000 Скопје

(51)

25-02

(54)

НОСАЧ НА ЧАДОР

ул.Франце Прешерн бр.165 Скопје, MK

00565

Industriski dizajn

Glasnik,

Industriski dizajn
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PREGLEDI
PREGLED NA objaveni DIZAJNi SPORED ME\UNARODNATA KLASIFIKACIJA NA INDUSTRISKI
DIZAJN
(51) kod po Me|unarodnata klasifikacija na industriski dizajn
(11) registarski broj na dokumentot

(51)
(51)
(51)
(51)

06-01
06-11
08-07
09-01

(11)
(11)
(11)
(11)

00562
00568
00563
00561

(51)
(51)
(51)
(51)

09-01
13-03
13-03
25-02

(11)
(11)
(11)
(11)

00564
00566
00567
00565

(11)

00564

(11)

00562

PREGLED PO noSITELI NA objaveni dIZAJNi
(73) nositel na pravoto na id
(11) registarski broj na dokumentot
(21) broj na prijavata

(73) MAKEL ELEKTRIK MALZEMELERI SANAYI VE
TICARET LIMITED SIRKETI

(21) 20080005

(11)

00566

(73) MAKEL ELEKTRIK MALZEMELERI SANAYI VE
TICARET LIMITED SIRKETI

(21) 20080006

(11)

00567

(73) OHARA, Nariko and TAKAMATSU, Kuniaki
(21) 20080007
(11)
00568
(73) The Coca-Cola Company
(21) 20080002

Pregledi

(11)

(73) The Coca-Cola Company
(21) 20080003
Дејан Зотовиќ

(21) 20070049

(73) Друштво за производство, трговија и услуги
ЛАПЛАСТ-М ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

(21) 20080008

(11)

00565

(73) ЈОНЧЕВСКИ Ратко
(21) 20070018

(11)

00563

00561

Industriski dizajn
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PRODOL@UVAWE
(111)

(186)

00406

13/11/2013

00182

14/12/2013

00183

14/12/2013

Industriski dizajn

Prodol`uvawa, promeni, prenosi
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PRIJAVi
na trgovski
marki
TRGOVSKI
MARKI

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

Podatocite se ozna~eni so INID* kodovi za trgovski marki (WIPO standard ST.60):
(210) Broj na prijavata				
(220) Datum na podnesuvawe
(230) Datum na izlo`beno ili saemsko prvenstvo
(442) Datum na na objavuvawe na prijavata				
(300) Pravo na prvenstvo: datum, dr`ava, broj
(731) Podnositel: ime i adresa
(740) Zastapnik
(540) Izgled na trgovskata marka, transkripcija i prevod
(591) Nazna~uvawe na bojata, odnosno kombinaciite na boi
(551) Individualena/kolektivena trgovska marka
(510, 511) Broevite na klasite po me|unarodnata klasifikacija na proizvodi i uslugi
(Ni~anska) i spisok na proizvodite i uslugite

____________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data
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(220) 04/04/2003

апарати за снимање, пренос, репродукција на звук
или слика; магнетски носачи на податоци, дискови
за снимање; автоматски машини и механизми
за апаратите што се активираат со монети или
жетони; регистар каси, машини за сметање и
опрема за обработка на податоци и компјутери;
апарати за гаснење пожар

(442) 31/12/2008
(731) AL-MAK FLOWER Inc.
B.O. Box 3901 Syrakuse, New York 13220, US
(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат
Ул.”Васил Ѓоргов” бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје
(540)

кл. 16 - хартија, картон и производи од нив, кои
не се опфатени со другите класи; печатени
работи; книговезнички материјал; фотографии;
канцелариски материјал; лепила за канцелариска
и куќна употреба; сликарски прибор; четкички;
машини за пишување и канцелариски прибор
(освен мебелот), материјали за инструкции и
настава (освен апарати); пластични материјали за
пакување, кои не се опфатени во другите класи;
карти за играње, печатарски букви; клишиња

(591) црна, бела, зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - диететски супстанции што се користат во
медицината
(210) TM 2004/539

кл. 18 - кожа и имитација на кожа и производите од
нив кои не се опфатени со другите класи; кожа од
животни; куфери и патни торби; чадори за дожд и
за сонце и стапови за одење; камшици и сарачки
производи

(220) 16/07/2004
(442) 31/12/2008

(731) E.R. Squibb & Sons, L.L.C.
a Delaware Limited Liability Company
Lawrenceville-Princeton Road, Princeton,
New Jersey 08540, US

кл. 25 - облека, чевли и капи
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи

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

кл. 36 - осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани за недвижен
имот

(540)

кл. 41 - образовни услуги; подготвување на
настава; забава; спортски и културни активности

HYDROFIBER

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

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - медицински и хируршки завои и облоги;
фластери; материјали за облоги; полначи за рани;
завои од газа; продукти за нега на раните
(210) TM 2006/236

(220) 28/02/2006
(442) 31/12/2008

(731) Никола Димушевски
ул. „Дрезденска” 40, 1000 Скопје, MK

(210) TM 2006/943

(220) 29/09/2006
(442) 31/12/2008

(731) Finlandia Vodka Worldwide Ltd.,
a Finland corporation
Porkkalankatu 24, 00180 Helsinki, FI
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(540)

FINLANDIA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 - алкохолни
дестилирани алкохоли
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - апарати и инструменти: научни,
поморски, геодетски, електрични, фотографски,
кинематографски,
оптички,
за
мерење,
сигнализација, контрола (инспекција); спасување
и настава; апарати инструменти за спроведување,
вклучување, трансформирање, акумулирање,
регулирање или контролирање на електрицитетот,

Trgovski marki

(210) TM 2006/944

пијалаци,

вклучително,

(220) 29/09/2006
(442) 31/12/2008

(731) Finlandia Vodka Worldwide Ltd.,
a Finland corporation
Porkkalankatu 24, 00180 Helsinki, FI
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
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(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 - алкохолни
дестилирани алкохоли

пијалаци,

(210) TM 2007/267

вклучително,

(220) 26/03/2007
(442) 31/12/2008

(731) VIVARTIA S.A.
10, Ziridi Street 151 23 Maroussi, GR
(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат
Ул.”Васил Ѓоргов” бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје
(540)

(591) кафена и светлокафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - кафе, замена за кафе
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци,
привремено сместување: вклучително услуги
за храна и пијалаци, ресторани за брза храна и
соодветно know-how, организирање и водење
ресторани,   кетеринг услуги, организирање
приеми
(210) TM 2007/325

(220) 13/04/2007
(442) 31/12/2008

(731) STUDIO MARKETING J. WALTER THOMPSON
INTERNATIONAL, SM JWT, MARKETINSKA
AGENCIJA, D.O.O.
Vojkova cesta 50, 1000 Lubjana, SI
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

JWT
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - аудиовизуелни апарати за едукација;
оптички компакт дискови; еластични дискети;
електронски
публикации
(се
наплатуваат
преку телекомуникациски мрежи); електронски
табли за рекламирање; филмови(слоеви) со
наснимени содржини; флуоресцентни екрани;

TM 2007/267

акустични дискови; холограми; ласери што не
се за медицинска употреба; магнетни дискови;
магнетни носачи на податоци; магнетни ленти;
монитори (компјутерски програми); апарати за
наснимување звук; апарати за пренос на звук;
апарати за режење (сечење) филмови; апарати
за репродукција на звук; апарати за едукација;
носачи на звучни записи; оптички носачи на
податоци; подлошки за глувче; компјутерски
програми (софтвери што се наплатуваат преку
мрежи за телекомуникации); регистрирани
компјутерски програми; софтвери (регистрирани
програми); филмови за наснимување звук; видео
касети; видео ленти; апарати и инструменти,
научни, поморски, геодетски,   фотографски,
кинематографски, оптички, за тежинско мерење,
за мерење, за сигнализација, за контрола
(инспекција), за помош (спасување) и за едукација;
апарати и инструменти за пренос, дистрибуција,
трансформација,
акумулација,
регулирање
(подесување) или контрола на електрична струја;
апарати за наснимување, пренос, репродукција
на звук или слики; магнетски носачи на записи;
акустични дискови; машини за сметање, опрема
за обработка на информациите и компјутери
кл. 16 - хартиени или картонски преносливи
постери; албуми; ленти (прстени) за пури;
макети за архитектура; глина за моделирање;
гравирани
уметнички
предмети;
гравури;
табли (за слики) со или без рамки; часописи,
списанија; атласи; билети (карти), клишиња
за печатници; селективни календари (на пр.
астрономски); карнети; упатствен материјал
(освен апарати); каталози; папки за документи;
хромолитографски слики; восок за моделирање
што не е за дентална употреба; регистратори
(канцелариски
материјал);
книги;
капаци
(хартиени); цртежи; шеми; обвивки (хартиени);
хартија за завиткување; беџови (хартиени печатиналепници); фотографии; регистри (книги);
формулари; обрасци; географски карти; графички
репродукции; графички презентации; таблички
за гравирање; поштенски (дописни) картички;
публикации; прирачници; џебни книги; материјали
за моделарство; материјали за моделирање;
тесто за моделирање; црни табли; фотогравури;
планови; плочка-секач за хартија (канцелариски
материјали); матрици за умножување; проспекти;
ревии (списанија); ќесички (пликоа, торби) за
пакување (хартиени или пластични); честитки;
алманаси; пакувања за шишиња (картонски или
хартиени); производи од хартија (потребни за
пишување); амбалажи за шишиња (картонски
или хартиени); етикети што не се од текстил;
самолепливи производи (од хартија); дневници
со исцртани ленти; чековни книшки; картички за
музички желби; циркуларни материјали; корици
за пасоши; печатени производи; фотографии;
хартиени производи; материјал за уметници;
четки; упатствен или едукативен материјал (освен
апарати); пластични производи за завиткување
(не спаѓаат во другите класи)
кл. 35 - реклами; раководење со комерцијални
работи; комерцијално управување; канцелариско

Trgovski marki

Glasnik,

работење; помош во деловно работење; проекти
(помош во водење на деловното работење);
деловно информирање; лепење огласи; агенции
за комерцијални информации; анализа на цените
на трошоците; распределба на рекламни огласи;
статистички информации; сметководство; водење
книги; проверка на сметките; совети за организација
и управување со работата; консултации за
кадровски прашања; консултации за управување
во областа на деловното работење; рекламна
пошта;  презентации на производи;  разнесување
рекламен   материјал (флаери, проспекти,
печатени материјали, обрасци); распределба на
рекламен материјал (флаери, проспекти, печатени
материјали, обрасци); помош во управувањето
со комерцијални или индустриски претпријатија;
репродукција
на
документи;
ажурирање
на рекламна документација; разнесување
(распределба) на обрасци; експертизи во
деловното работење; продажба на лицитации;
испитување на пазарот; проценки за комерцијални
работи; изнајмување рекламен материјал; совети
за организација на работата; објавување рекламни
текстови; реклама; рекламирање преку радио
програми; истражувања во врска со деловното
работење; односи со јавноста; рекламирање
преку телевизиски програми; транскрипција на
соопштенија; уредување излози; агенции за
рекламирање; услуги за совети за управување
во областа на деловното работење; манекенски
услуги за рекламни цели или зголемување на
продажбата; истражување на пазарот; раководење
со информатички системи; професионална
консултација за деловно работење; економско
прогнозирање;
организирање
изложби
за
комерцијални или рекламни цели; информации
за деловно работење; испитување (сондажа)
на мислењето; изготвување платни листи;
регрутирање кадри; изнајмување рекламен
простор; продажна промоција (за трети лица);
секретарски услуги; утврдување на даночни
извештаи; услуги за телефонско јавување (за
претплатени лица кои се отсутни); обработка
на текст; услуги за претплата на списанија (за
трети лица); рекламирање по пат на преписка;
професионално управување со работи во областа
на уметноста; прибирање податоци во централни
компјутерски единици; систематска обработка
на податоци во централен компјутерски систем;
организирање саеми во комерцијални или
рекламни цели; реклама со директен пристап
преку мрежи на информатичка технологија; услуги
за набавки за трети лица (купување производи
и услуги за други претпријатија); пребарување
информации во компјутерски системи (за трети
лица); изнајмување време за рекламирање
преку сите средства за комуникација; услуги на
печатени списанија; избор на персонал по пат
на психотехнички постапки; услуги за анализа
на медиумите за клиенти, особено печатени,
аудиовизуелни, електронски или какви било
медиуми; систематски анализи на вестите,
истражување на информациите кај медиумите
кл. 41 - образование; воспитание (обука); забава;
спортски и културни активности; академии
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(образование); забава; услуги од артисти за
спектакли; кинематографски студија, организација
на натпревари (образование или забава); едукација
по пат на преписка; физичка обука; услуги во
рамки на слободното време; забава преку радио
програми; објавување текстови (различни од
рекламни текстови); образование; продукција на
филмови; едукација во областа на гимнастиката;
давање книги под наем; објавување книги;
монтажа на радио и телевизиски програми; услуги
на оркестар; театарски претстави; продукција на
спектакли; забава преку телевизиски програми;
услуги за клубови (забава или едукација);
организација и водење симпозиуми; организација
и водење конференции; организација и водење
конгреси; информации за образовни предмети;
педагошко тестирање; информации во областа
на забавата; организација изложби за културни
и едукативни цели; услуги за „летни” кампови
(забава); претставување спектакли; организација
на спортски натпревари; планирање приеми
(забава); практична обука (демонстрација);
услуги за музеи (презентации, изложби); услуги за
студија за снимање; информации за активности
за рекреација; организација и водење семинари;
кампови (обука) за спортско усовршување;
организација и водење симпозиуми; продукција на
филмови на видео ленти; организација и водење
атељеа за обука; организација на натпревари за
убавина; постсинхронизација; организација на  
балови; организација на спектакли (услуги на
импресарио); користење сали за игри; редакциско
уредништво на сценарија; монтажа на видео
ленти; електронска публикација на џебни книги
и списанија преку централен компјутер; микроедиција; услуги за нумеричко сликовито излагање;
услуги за музичко компонирање; користење на
електронски публикации достапни преку централен
компјутер (не се наплатуваат преку мрежи за
телекомуникација); фотографски репортажи;
фотографија;
професионална
ориентација
(совети за образование или воспитание); услуги
на репортери; услуги за превод; филмски записи
(снимки) на видео ленти
кл. 42 - научни и технолошки услуги, како и услуги
за истражување и проектирање што се однесуваат
на истите; услуги за индустриски анализи и
истражувања; проектирање и развој на хардверска
и софтверска технологија; технички истражувања;
внатрешно уредување; индустриски модели;
проектантски услуги за пакувања; проучување
технички проекти; инженеринг; давање компјутери
под наем; компјутерско програмирање; проверка на
автентичноста на уметнички дела; изработување
(проектирање) софтвер; ажурирање софтвери;
консултации во областа на компјутерите; услуги
за модни креатори; услуги за уметници во областа
на сликарството; контрола на квалитетот; давање
информатички софтвери под наем; истражување
и развој на нови производи (за трети лица);
стилизам (индустриска естетика); совети во
областа на интелектуалната сопственост; услуги
за арбитража; обновување на бази на податоци;
одржување компјутерски софтвери; анализи
за
воспоставување
компјутерски
системи;
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консултација во областа на заштита на животната
средина; урбано планирање; проектирање на
информатички системи; конверзија на податоци
или документи од физички облик (верзија) во
електронска верзија; создавање и одржување
веб-сајтови за трети лица; поставување софтвери;
конверзија на податоци и информатички програми
(различни од физичка конверзија)
кл. 45 - правни услуги; раководење со авторски
права; услуги за решавање спорови; правни
истражувања; отстапување на лиценци во областа
на интелектуакна сопственост
(210) TM 2007/362

(220) 30/04/2007
(442) 31/12/2008

(731) Caterpillar Inc. (a corporation of Delaware)
100 N.E. Adams Street Peoria, Illinois 61629, US
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

кл. 35 - рекламирање; деловно управување;
деловна администрација; работа на канцеларии;
деловно управување и консултации; одредби од
деловни информации; операции за дистрибуција
на производи и управувачки услуги; логистички
консултативни услуги, вклучувајќи снабдување
на синџири со дизајн и управување; маркетиншки
услуги; компилација и систематизација на
информации во компјутерски бази на податоци;
управување и компилација со компјутерски бази на
податоци; услуги за малопродажба и изнајмување
за продавници; он лајн услуги за малопродажба;
услуги за малопродажба; обезбедување на
пребарувачки компјутерски бази на податоци,
веб-страници и он-лајн информативни услуги што
се однесуваат на купување, наем, финансирање,
поправка и одржување на отстранување на земја,
одржување, чување на материјалот, конструкција,
копање, рамнење, земјоделски и шумски  возила,  
опрема и машинерија,   машини   и опрема за
генерирање сила
кл. 36 - осигурување; финансиии; монетарни
прашања; прашања за недвижности; финансиски
услуги; финансиски услуги на управување;
издавање на осигурувања за долг; инвестициони
услуги; осигурителни услуги; кредитни услуги;
гаранциски услуги

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - научни, наутички, оптички, истражувачки,
тежински, мерни, сигнални, проверувачки,
спасувачки и наставни апарати и инструменти;
апарати и инструменти за одржување, свртување,
трансформирање, акумулирање регулирање или
контролирање на електричната енергија; апарати
за запишување, трансмисија или репродукција
на звук или слики; носачи на магнетски записи,
дискови за снимање; сметачки машини, опрема за
процесуирање податоци и компјутери; електрични
и електронски апарати и инструменти; апарати
за снимање, трансмисија или репродукција на
звук или слики; носачи на магнетски записи;
опрема за процесуирање на податоци; апарати
и инструменти за мерење и тестирање; апарати
за мониторирање и екрани; дијагностички
апарати и инструменти; апарати и инструменти
за тежина; индикатори, вентили и останато за
притисок и температура; компјутерски хардвер
и софтвер; контролни единици; операторски
интерфази; сигурносна опрема; ГПС опрема;
опрема за повторување на операции, контрола
и следење на движење на земјата, состојба на
земјата, чување на материјалот, конструкција,
копање, рамнење, земјоделски и шумски возила,
опрема и машинерија, машини, опрема за
генерирање на моќност и камиони за патишта
што не се автопатишта; батерии и полначи на
батерии; кабли, прекинувачи и овртници; радија;
телекомуникациска опрема; очила; очила за
сонце; игри на ЦД-Ром; делови и дополнувања за
се погоре наведено, вклучено во класата 9
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кл. 37 - конструкција на згради; поправка;
инсталациони услуги; услуга, одржување и
поправка на земјоделски и шумски возила, опрема,
машинерија, мотори и опрема за генерирање
на енергија и нивни контролни единици за
поместување, одржување, копање и рамнење
земја; инсталација, одржување и поправка на
машинерија; изнајмување земјоделски и шумски
возила, опрема, машинерија, мотори и опрема за
генерирање енергија и нивни контролни единици
за поместување, одржување, копање и рамнење
на земја; повторна изработка на машини,
трансмисии, компоненти за енергија на возови,
единици за генерирање на енергија, сувоземни
возила, машини за поместување и одржување
на земјата, машинерија за чување материјал,
земјоделска машинерија, опрема за рамнење и
конструкција, електронски компоненти на горното
и електронски корисници
кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражување
и дизајн во врска со тоа; индустриски анализи
и услуги за истражување; дизајн и развој на
компјутерски хардвер и софтвер; компјутерски
услуги; инженерство и технички консултации;
компјутерско
програмирање;
обезбедување
софтвер што не се симнува он-лајн; дизајн на
компјутеризирани
информациони
системи;
тестирање и инспекција на мотори и машинерија;
тестирање, дијагноза, контрола, калибрација
и мониторирање на земјоделски и шумски
возила, опрема, машинерија, мотори и опрема
за генерирање на енергија, работни позиции,
машински делови, камиони, делови за камиони
и работа на машини преку компјутерски мрежи
и интернет за поместување на земја, одржување
на земјата, чување на материјалот, конструкција,
копање, рамнење; одржување и анализи на
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податоци преку компјутерски мрежи и интернет;
откривање грешки на компјутерски хардвер и
софтвер
(210) TM 2007/363

(220) 30/04/2007
(442) 31/12/2008

(731) Caterpillar Inc. (a corporation of Delaware)
100 N.E. Adams Street Peoria, Illinois 61629, US
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - научни, наутички, оптички, истражувачки,
тежински, мерни, сигнални, проверувачки,
спасувачки и наставни апарати и инструменти;
апарати и инструменти за одржување, свртување,
трансформирање, акумулирање регулирање или
контролирање на електричната енергија; апарати
за запишување, трансмисија или репродукција
на звук или слики; носачи на магнетски записи,
дискови за снимање; сметачки машини, опрема за
процесуирање податоци и компјутери; електрични
и електронски апарати и инструменти; апарати
за снимање, трансмисија или репродукција на
звук или слики; носачи на магнетски записи;
опрема за процесуирање на податоци; апарати
и инструменти за мерење и тестирање; апарати
за мониторирање и екрани; дијагностички
апарати и инструменти; апарати и инструменти
за тежина; индикатори, вентили и останато за
притисок и температура; компјутерски хардвер
и софтвер; контролни единици; операторски
интерфази; сигурносна опрема; ГПС опрема;
опрема за повторување на операции, контрола
и следење на движење на земјата, состојба на
земјата, чување на материјалот, конструкција,
копање, рамнење, земјоделски и шумски возила,
опрема и машинерија, машини, опрема за
генерирање на моќност и камиони за патишта
што не се автопатишта; батерии и полначи на
батерии; кабли, прекинувачи и овртници; радија;
телекомуникациска опрема; очила; очила за
сонце; игри на ЦД-Ром; делови и дополнувања за
се погоре наведено, вклучено во класата 9
кл. 35 - рекламирање; деловно управување;
деловна администрација; работа на канцеларии;
деловно управување и консултации; одредби од
деловни информации; операции за дистрибуција
на производи и управувачки услуги; логистички
консултативни услуги, вклучувајќи снабдување
на синџири со дизајн и управување; маркетиншки
услуги; компилација и систематизација на
информации во компјутерски бази на податоци;
управување и компилација со компјутерски бази на
податоци; услуги за малопродажба и изнајмување
за продавници; он лајн услуги за малопродажба;
услуги за малопродажба; обезбедување на
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пребарувачки компјутерски бази на податоци,
веб-страници и он-лајн информативни услуги што
се однесуваат на купување, наем, финансирање,
поправка и одржување на отстранување на земја,
одржување, чување на материјалот, конструкција,
копање, рамнење, земјоделски и шумски  возила,  
опрема и машинерија,   машини   и опрема за
генерирање сила
кл. 36 - осигурување; финансиии; монетарни
прашања; прашања за недвижности; финансиски
услуги; финансиски услуги на управување;
издавање на осигурувања за долг; инвестициони
услуги; осигурителни услуги; кредитни услуги;
гаранциски услуги
кл. 37 - конструкција на згради; поправка;
инсталациони услуги; услуга, одржување и
поправка на земјоделски и шумски возила, опрема,
машинерија, мотори и опрема за генерирање
на енергија и нивни контролни единици за
поместување, одржување, копање и рамнење
земја; инсталација, одржување и поправка на
машинерија; изнајмување земјоделски и шумски
возила, опрема, машинерија, мотори и опрема за
генерирање енергија и нивни контролни единици
за поместување, одржување, копање и рамнење
на земја; повторна изработка на машини,
трансмисии, компоненти за енергија на возови,
единици за генерирање на енергија, сувоземни
возила, машини за поместување и одржување
на земјата, машинерија за чување материјал,
земјоделска машинерија, опрема за рамнење и
конструкција, електронски компоненти на горното
и електронски корисници
кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражување
и дизајн во врска со тоа; индустриски анализи
и услуги за истражување; дизајн и развој на
компјутерски хардвер и софтвер; компјутерски
услуги; инженерство и технички консултации;
компјутерско
програмирање;
обезбедување
софтвер што не се симнува он-лајн; дизајн на
компјутеризирани
информациони
системи;
тестирање и инспекција на мотори и машинерија;
тестирање, дијагноза, контрола, калибрација
и мониторирање на земјоделски и шумски
возила, опрема, машинерија, мотори и опрема
за генерирање на енергија, работни позиции,
машински делови, камиони, делови за камиони
и работа на машини преку компјутерски мрежи
и интернет за поместување на земја, одржување
на земјата, чување на материјалот, конструкција,
копање, рамнење; одржување и анализи на
податоци преку компјутерски мрежи и интернет;
откривање грешки на компјутерски хардвер и
софтвер

(210) TM 2007/429

(220) 28/05/2007
(442) 31/12/2008

(731) CRYO - SAVE BALKANICA Ltd.,
Chalandris Attikis, Greece
296 Kifissias and 40 Navarinou,
Chalandris Attikis, GR
(740) Валентина Јовановска Василева, адвокат
ул. Маршал Тито бр. 53/1 1000 Скопје
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(540)

(591) светло и темно сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39 - транспортни услуги, пакување
складирање стока, организирање патувања

и

кл. 42 - научни и технолошки услуги, истражувања
и планирања што се однесуваат на истите;
услуги за индустриски анализи и истражувања;
проектирање и развој на компјутерски хардвер и
софтвер; правни услуги
кл. 44 - медицвнски услуги; ветеринарни услуги;
хигиенска нега и нега на убавината на луѓето или
животните; услуги од областа на земјоделството,
градинарството и шумарството
(210) TM 2007/534

(220) 14/06/2007
(442) 31/12/2008

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
ЕУРО ХОРМОНЕС ВАЛАНДОВО ЕХВ ДОО
Валандово
ул. Моша Пијаде бр. 1/1-4, Валандово, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) зелена, сина, тиркизна, бела, црна, сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување на штетници, фунгициди,
хербициди; алдехиди за фармацевтска употреба,
алкални   јодиди за фармацевтска употреба,
алкалоиди за медицинска употреба, алуминиумов
триоксид /глиница/ (ацетати на алуминиумов
триоксид) за фармацевтска употреба, амонијак,
англиски фластери, анестетици, антисептици,
антисептички
памук,
апсорбирачки
памук
(вата), апчињаза фармацевтска употреба,
ацетати за фармацевтска    употреба,    бадеми   
(бадемово   млеко)   за  фармацевтска употреба,
бактериолошки препарати за медицинска или
ветеринарна употреба, бактериски препарати
за медицинска или ветеринарна употреба, бањи
(соли за бањи) за медицинска употреба, бањи
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(терапевтски препарати за бањи), бела вода /
раствор на базичен оловен ацетат/ за нега на
изгореници и слично, бизмут за фармацевтска
употреба, бонбони за фармацевтска употреба,
брашно за фармацевтска употреба, бром
за фармацевтска употреба, вакцини, вар за
медицинска употреба, варени сокови /декокти/ за
фармацевтска употреба, вештачко: оплодување,
витамински препарати, газа за завиткување,
гајакол за фармацевтска употреба, глицерин за
медицинска употреба, глицерофосфати, диетил
етери за фармацевтска употреба, дрвен јаглен
за фармацевска употреба, дрога за медицинска
употреба, еликсир (фармацевтски препарат),
енцијан за фармацевтска употреба, еукалиптус
за фармацевтска употреба, јод за фармацевтска
употреба, јодити за фармацевтска употреба,
јодоформ, капсули за медицинска употреба,
каустици за фармацевтска употреба, кашу /екстрат
од акција/ за фармацевтска употреба, квасец за
фармацевтска употреба, кинин за медицинска
употреба, киселина од; шишарки за фармацевтска
употреба, киселини за фармацевтска употреба,
кожа (фармацевтски производи за нега на
кожата), колодион за фармацевтска употреба,
комплексни етери за фармацевтска употреба,
кора за фармацевтска употреба, крв за
медицинска употреба, крвна плазма. Крема од
вински камен /бирса/ за фармацевтска употреба,
крозот за фармацевтска употреба, култура од
микроорганизми за ветеринарна или медицинска
употреба, лекови, ленено брашно за фармацев+ска
употреба, ленено семе за фармацевтска
употреба, магнезиум за фармацевтска употреба,
манглово дрво за фармацевтска употреба, масти
за медицинска употреба, медицински алкохол,
медицински бањи, медицински инфузии, нане  
за    фармацевтска    употреба,    нараквици    за   
медицинска   употреба, наркотици, пектини за
фармацевтска употреба, пепсини за фармацевтска
употреба, пептони за фармацевтска употреба,
прашоци за фармацевтска употреба, радиум
за медицинска употреба, ’рж за фармацевтска
употреба,
седативи,
серуми,
синап
за
фармацевтска употреба, сируп за фармацевтска
употреба, слад за фармацевтска употреба,
стерилизација (производи за стерилизација),
сулфамиди, сулфурен прав за фармацевтска
употреба, таблети за фармацевтска употреба,
терпентин за фармацевтска употреба, тимол
за фармацевтска употреба, фармацевтски
производи, фенол за фармацевтска употреба,
ферменти за фармацевтска употреба, фластери,
формалин за фармацевтска употреба, фосфати
за фармацевтска употреба, хемиски препарати за
фармацевтска употреба, хемиско-фармацевтски
производи, хемоглобин, хидриран хлорал. за
фармацевтбка употреба, хлороформ, хормони
за медицинска употреба, целулоза (целулозни
етери) за фармацевтска употреба    
кл. 35 - огласување;   водење на работите;  
управување со работи; канцелариски работи
кл. 44 - медицински услуги; ветеринарни
услуги; фармација; фармација (советување за
фармација), клиники
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(510, 511)
кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци

(442) 31/12/2008
(731) Хенди Телеком ДООЕЛ
Скопје ул. Железничка 8/2-1, MK
(540)

(210) TM 2007/707

(220) 26/07/2007
(442) 31/12/2008

(731) Г.Е.КОМПАНИ ДОО КАВАДАРЦИ
Ул.Западен Булевар бб Кавадарци, MK
(591) помаранџеста, бела, црна и сина

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - услуги при продажба на мало и големосо
мобилни телефони аксесоари и опрема; дигитални
фотоапарати и опрема, компјутери и опрема,
фиксни телефони
(210) TM 2007/557

(220) 20/06/2007
(442) 31/12/2008

(731) ПроКредит Банка АД Скопје
Бул. Јане Сандански бр. 109А, MK

(591) црна, жолта и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - кафе
кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо со
кафе

(540)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 - финансиски работи, мониторни работи
(210) TM 2007/558

(220) 20/06/2007
(442) 31/12/2008

(731) ПроКредит Банка АД Скопје
Бул. Јане Сандански бр. 109А, MK

(210) TM 2007/897

(220) 17/09/2007
(442) 31/12/2008

(731) Златевски Љубиша
ул. „Фазанерија” 1 бр.96, Гостивар, MK
(540)

(540)

(551) индивидуална

(591) кафена, црвена, сина, жолта, црна и бела

(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 36 - финансиски работи, мониторни работи
(210) TM 2007/684

(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) 18/07/2007
(442) 31/12/2008

(731) Companhia de Bebidas das Americas - AMBEV
R. Dr. Renato Paes de Barros, 1017 - 3 e 4 andares,
(partes) conj. 41 e 42, do Ed. Corporate Park,
04530-000 Sao Paulo, BR
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(210) TM 2007/904

(220) 18/09/2007
(442) 31/12/2008

(731) BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d
Danica 5, 48000 Koprivnica, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

BRAHMA

АRIPRIZOL

(551) индивидуална

Trgovski marki
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи
(210) TM 2007/953

(220) 03/10/2007
(442) 31/12/2008

(731) Мешано друштво со странски капитал
со ограничена одговорност во приватна
сопственост за производство, промет, услуги,
транспорт ФРОТИРЕКС Михаил и Ангел ДОО
увоз-извоз Скопје
Источна индустриска зона
дел 3 бб - Гази Баба, MK

(731) „GR. SARANTIS S.A. Industrial and Commercial
Company of Cosmetics, Garments, House and
Pharmaceutical Articles” Maroussi Attikis,
Athens
Str. Amarousiou-Halandriou 26, Athens, GR
(740) Валентина Јовановска Василева, адвокат
ул. Маршал Тито бр. 53/1 1000 Скопје
(540)

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

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

(591) сина, бела и златна

(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 16 - пластични обвивки за пакување, пластични
кеси за заштита и конзервација на храна, хартија за
печење, кеси за замрзнување, кеси за отпадоци

(510, 511)
кл. 23 - предено и конец за текстил
кл. 24 - текстил и текстилни производи, кои не се
опфатени со другите класи, покривки за кревети
и маси
(210) TM 2007/979

(220) 10/10/2007
(442) 31/12/2008

(731) „GR. SARANTIS S.A. Industrial and Commercial
Company of Cosmettics, Garments, House and
Pharmaceutical Articles” Maroussi Attikis
Str. Amarousiou-Halandriou 26, Athens, GR
(740) Валентина Јовановска Василева, адвокат
ул. Маршал Тито бр. 53/1 1000 Скопје

(210) TM 2007/982

(220) 10/10/2007
(442) 31/12/2008

(731) „GR. SARANTIS S.A. Industrial and Commercial
Company of Cosmetics, Garments, House and
Pharmaceutical Articles” Maroussi Attikis,
Athens
Str. Amarousiou-Halandriou 26, Athens, GR
(740) Валентина Јовановска Василева, адвокат
ул. Маршал Тито бр. 53/1 1000 Скопје
(540)

(540)

(591) жолта, темно и светло кафена и црвена
(551) индивидуална
(591) жолта, зелена, црвена, светло и темно кафена и  
црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 - различни алуминиумски фолии за домашна
употреба, за заштита и конзервирање стоки и
производи
(210) TM 2007/980

(220) 10/10/2007
(442) 31/12/2008

TM 2007/953

(510, 511)
кл. 16 - пластични обвивки за пакување, пластични
кеси за заштита и конзервација на храна, хартија за
печење, кеси за замрзнување, кеси за отпадоци
(210) TM 2007/983

(220) 10/10/2007
(442) 31/12/2008

(731) „GR. SARANTIS S.A. Industrial and Commercial
Company of Cosmetics, Garments, House and
Pharmaceutical Articles” Maroussi Attikis,
Athens
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Str. Amarousiou-Halandriou 26, Athens, GR
(740) Валентина Јовановска Василева, адвокат
ул. Маршал Тито бр. 53/1 1000 Скопје
(540)

Edificio El Dorado Calle 52 Y Elvira Mendez,
Panama, PA
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) светло и темно сина, црвена, жолта, црна, (светла
и темна) зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - пластични обвивки за пакување, пластични
кеси за заштита и конзервација на храна, хартија за
печење, кеси за замрзнување, кеси за отпадоци
(210) TM 2007/1164

(220) 30/11/2007
(442) 31/12/2008

(731) Заштитно друштво за производство, трговија и
услуги Александар Поповски АЛПОЈО ДООЕЛ
Охрид
ул. Марко Нестороски бр.62 6000 Охрид, MK
(540)

(591) црна, бела и сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11 - уреди за осветлување, греење, генерирање
пареа, готвење, ладење, сушење, вентилирање,
снабдување со вода и санитарни работи
(210) TM 2008/30

(220) 16/01/2008
(442) 31/12/2008

(731) ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје Друштво за
комуникациски услуги
ул. Димитрие Чуповски бр.2, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

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

(510, 511)
кл. 29 - суво грозје-бело; суво грозје-полубело

(551) индивидуална

кл. 30 - прашок за печење; ванилин шеќер; бибер
во зрно; бибер мелен; цимет; нишесте; шеќер во
прав; кокос; презла-лебни трошки; какао; гриз;
црвен пипер; био мирудија; ориз; пченка - пуканки;
оригано; лорберов лист; шеќер за угостителство;
сода бикарбона за домашна употрба; лимонтус;
винобран; конзерванс

(510, 511)

кл. 31 - кикиритки; леблебија; леблебија мешана;
сусам
кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо
со: прашок за печење; ванилин шеќер, бибер
во зрно, бибер мелен, цимет, нишесте; шеќер
во прав, кокос, презла, лебни трошки, какао,
гриз, црвен пипер, био мирудија, ориз, пченка
пуканка, суво грозје-бело, суво грозје- полубело,
кикиритки, леблебија, леблебија мешана, сусам,
оригано, лорберов лист, шеќер за угостиелство,
сода бикарбона за домашна употреба, лимонтус,
винобран, конзерванс
(210) TM 2007/1191

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

(731) EZILI INVESTISSEMENTS Inc.

Trgovski marki

кл. 9 - производи за телекомуникација и
информативна технологија; опрема, компоненти,
напојувања и системи за телекомуникација и
информативна технологија, имено, пејџери,
телефони, телефонски комутатори (свичери),
перифериска опрема за употреба во локални
мрежи и регионални мрежи; коаксиални и кабли
од оптички влакна и адаптери, компјутери,
микрокомпјутери, монитори, компјутерски дисплеј
единици, звучници, микрофони, компјутерски
медиуми за чување податоци, компјутерски
мемории, компјутерска периферија и модеми;
телевизори и телевизиска периферна опрема,
имено, камери, подесувачки кутии, далечински
управувачи за интерактивна и неинтеракгивна
употреба, компјутерски програми за употреба во
телекомуникации, работење, финансии, програми
за пристап на глобални компјутерски мрежи или
интерактивни компјутерски комуникацски мрежи;
машински-читливи, магнетски кодирани картички,
вклучително телефонски картички и кредитни
картички; аудио и видео снимки во областа на
телекомуникацијата, информативната технологија,
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сигурноста, вести, спорт, забава, култура, работење
и финансии, временски извештаи и патувања;
слушалки за телефони, музика и играње; филтри
за комуникација со глас и податоци; џекови;
групни џекови; спојници и реглети за употреба со
телекомуникациски жици и кабли; рутери и мрежни
премини за телекомуникациска и компјутерска
употреба; сервери за печатење; web камери; CD
читачи; MP3 читачи;DVD читачи; РC картички;
уреди и инструменти за следење на временските
прилики; камери и опрема за обработка на
фотографии; радио примопредаватели; снимачи
на глас; GPS/мапирачки уреди; сигурносни
системи; картички со податоци; паметни (smart)
картички; EVDO картички со податоци; GSM
SPRS UMTS картички со податоци; ЅIМ картички;
компјутерски софтвер во областа на умрежување
на податоци, компјутерска телефонија, е-берзи,
компјутерска и мрежна сигурност, електронски
пораки, факс преноси, видео-конференции на
маси, соработничка размена на податоци и
обезбедување пристап на базите со податоци
кл. 16 - знамиња /хартиени/, етикети /не се од
ткаенина/, известување /хартиени производи/,
календари, календари на кои им се кинат листовите,
календари во коси линии годишии, канцелариски
прибор со исклучок на мебел, каталози, книги
(ознаки за страници на книги), конфети, кутии од
картон или од хартија, лепенка /картон/, лепење
на фотографии, лепливи траки за хартиени
производи или за домаќинство, листови /хартиени
производи/, мали печати /нотарски потписи/, мапи
за пишување, маслена хартија, натписни плочки
од хартија или картон, нацрти, обвивки / хартиени
производи/, обвивки, корици /хартиени производи/,
ознаки /натлиси/ во хартија или картон, папки за
документи, папки /канцелариски прибор/, папки/
хартиени производи/, печатарски производи,
печатен материјал /печатници/, печати со адреси,
печати /жиг/. писма /хартија за писма/, плакати
(плочи за поставување плакати) од хартија или
картон,   плакати /постери/, покривки за маса
(хартиени), прецртани слики, прецрти, проспекти,
публикации, разгледници, саатници {печатени
саатници) /возни редови/, хартиени вреќички,
хартиени ленти, хартија, шишиња (подлошки за
шишиња) од хартија
кл. 35 - услуга при трговија на големо и мало со
алишта (производи за закиснување алишта),
алишта (синило за алишта), алишта (средства за
парфемирање на алиштата), апретура (скробна
апретура) /штирка/, аромати (етерични масла),
бадемов сапун, белење (сода за белење), белење
(соли за белење), белила /деколоранти/ за
козметичка употреба, бергамота /стебло/ (масти
на бергамота), бои (производи за отстранување
бои), бои (средства за отстранување на боите),
дезодорирачки сапуни, детергенти различни од
оние што се користат во медицината или во текот
на производни процеси, хемиски материи со мирис
на темјанушки, кожа (креми за кожни производи),
кожа (креми за чистење на кожата), кожа
(препарати за чистење на кожни производи), кожа
(производи за заштита на кожата), кожни производи
(средства за чистење на кожни производи),
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козметика (украсни детали за козметичка
употреба), лепила врз основа на скроб, лосион за
козметичка употреба, лустра /масти/ за подови,
шамичиња натопени во козметички лосиони,
масла за чистење, масла /етерични масла/, масло
(бадемово масло), масло за козметичка употреба,
мириси /парфеми/, моливи (за козметичка
употреба), мошус /парфимерија/, оживување на
бои (хемиски производи за оживување на боите)
за употреба во домаќинството, смекнувачи,
освежување (сапуни за освежување), отнување
на одводни цевки (препарати за отнување на
одводните цевки), очи (хартиени помагала
за шминкање на очите), памук за козметичка
употреба, парфимирање алишта (производи за
парфимирање на алиштата), перење (средства за
белење), перење (средства за перење), перење
алишта (правила за перење), перење /чистење/
(производи за чистење со триење), плавење
(средства за плавење на алиштата), плавец за
полирање (камен од вулканско потекло), платно
(брусно платно), полирање (брусна хартија за
полирање), полирање (камен за полирање),
полирање (камења за полирање), полирање
(платнена шмиргла), полирање (препарати за
полирање), растворувачи за бои, сапуни, сапуни
за дезинфекција, сапуни за дезодорирање,
сапуни за миење, сапуни за оживување на бојата
на текстилот, сапуни против потење, сјаење
(производи за постигнување сјај), сјај (производи за
постигнување сјај), скроб /штирка/, сода (раствор
за перење /лукшија/), сода за белење алишта, соли
за белење, соли за капење /не се за медицинска
употреба/, средства за отстранување каменец /за
домаќинството/, стакла на автомобили (течности
за перење на автомобилски стакла), стаклена
хартија /шмиргла за хартија/, стапала (сапуни
против потење на стапалата), стапчиња обложени
со памук за козметичка употреба, статички
електрицитет (средства за неутрализација
на статичкиот електрицитет) за домаќинство,
терпентан /средство за одмастување/, тоалетни
производи, тоалетни производи /против потење/,
трепки (козметички производи за трепки), дамки
(средства за чистење дамки), дамки од мрснотии
(производи за чистење дамки од мрснотии)
(различни од оние што се користат во текот на
процесот на производството), хартија за полирање
/мазнење/, хидроген (водороден пероксид) за
козметичка употреба, чевли (креми за чевли),
чевли (лустра за чевли), чистење (производи
за чистење), шампони, штирка за мазнење
(пеглање), бришачи за раце /хартиени/, хигиенска
хартија, бришење (производи за бришење)
кл. 38 - услуги на телекомуникација и информативна
технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика,
аудио, видео и информации по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
услуги на лична комуникација; услуги на пејџери;
лизинг телекомуникациски опреми, напојувања
и системи; услуги на електронска пошта; услуги
на телевизиски пренос; обезбедување вести и
информации по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа; обезбедување
информации од именик по пат на телефон,
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телевизија и глобална комуникациска мрежа;
обезбедување мултикориснички интерактивен
пристап на глобална комуникациска мрежа;
пренос и емитирање на сите видови аудио и
видео програми по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни)
интернет услуги, имено, брза линија или сериски
врски кои ствараат главен премин во рамките на
мрежата; видео и аудио телеконференции по пат
на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод
(ATM), 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 мултикорисиички
пристап на безжична комуникациска мрежа;
обезбедување факс услуги; обезбедување услуги
иа складирање на електронски лодатоци 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 иа
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
соцел на размена на интернет сообраќајот помеѓу
преносници на интернет сообраќајот; услуги на
елеетронски пораки
кл. 41 - услуги на забава што имаат карактеристики
на програма во живо, комедии, мјузикли и
драмски програми; документарни програми,
спортски настани и анимирани телевизиски
серии; продукција на програми во живо, комедии,
мјузикли и драмски програми, документарни
програми, спортски настани и анимирани
телевизиски серии; прикажување програма во
живо, комедии, мјузикли и драмски програми;
документарни програми, спортски настани и
анимирани телевизиски серии; услуги на забавна
содржина што имаат каракгеристики на програма
во живо, комедии, мјузикли и драмски програми,
документарни програми, спортски настани и
анимирани филмови за прикажување во кина,
продукција на програми во живо, комедии, мјузикли
и драмски програми, документарни програми,
спортски настани и анимирани филмови за
прикажување во кина; театарски и кино изведби,
анимирани и во живо; дистрибуција на програма
во живо, комедии, мјузикли и драмски програми,
документарни програми, спортски настани и
анимирани филмови за прикажување во кина;

Trgovski marki

прикажување програма во живо, комедии, мјузикли
и драмски програми, документарни програми,
спортски настани и анимирани филмови за
прикажување во кина; пружање информации за
забави по пат на глобална компјутерска мрежа;
пружање едукативни информации по пат на
глобална компјутерска мрежа; електронски
услуги на игри по пат на глобална компјутерска
мрежа; електронски публикации (не можат да
се даунлодираат); пружање on-line публикации;
издавање електронски книги и часописи on-line;
пружање публикации со глобална компјутерска
мрежа или интернет што можат да се пребаруваат;
публикации и дистрибуција на печатени медиуми
и снимки; услуги на аудио и визуелни забави и
едукации; услуги на филмски студија; услуги на
телевизиски забави; услуги на презентации на
претстави во живо; пружање забави во живо;
продукција на забави во живо; продукција на
забавни програми во кои учествуваат танчери и/
или пеачи; пружање забави во облик на музички
престави во живо
кл. 42 - услуги на хостирање web - страници,
услуги на дизајнирање web- страни, работа на
електронски информациски мрежи; консалтинг
услуги и услуги на дизајн во областа на
информативни
технологии,
компјутерско
програмирање, телекомуникација, комуникациски
мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги
на менаџмент на центри на податоци и глобални
комуникациски мрежи; обезбедување услуги на
центри на податоци; услуги на колокација, имено,
обезбедување сигурна опрема контролирана од
окружувањето и обезбедување технички надзор
на телекомуникациска опрема за трети лица;
хостирање (хостинг), складирање и одржување
на web- сајтови, web- центри, електронска пошта,
електронски групи, лист сервери, како и на дигитална
содржина и податоци за трети лица; услуги на
провајдери на апликативни услуги (АСП) имено,
хостирање компјутерски софтверски апликации за
трети лица; услуги на автентификација во областа
на телекомуникацијата и мрежите; обезбедување
софтвер за мрежно сметководство што не може да
се вчитува од интернет во областа на сигурносните
комуникации и мрежи на податоци; дизајн во
областа на компјутеризираните комуникации и
мрежи на податоци; обезбедување информации
во областа на мрежни услуги на компјутеризирани
комуникации и услуги на центри на податоци
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кл. 9 - производи за телекомуникација и
информативна технологија; опрема, компоненти,
напојувања и системи за телекомуникација и
информативна технологија, имено, пејџери,
телефони, телефонски комутатори (свичери),
перифериска опрема за употреба во локални
мрежи и регионални мрежи; коаксиални и кабли
од оптички влакна и адаптери, компјутери,
микрокомпјутери, монитори, компјутерски дисплеј
единици, звучници, микрофони, компјутерски
медиуми за чување податоци, компјутерски
мемории, компјутерска периферија и модеми;
телевизори и телевизиска периферна опрема,
имено, камери, подесувачки кутии, далечински
управувачи за интерактивна и неинтеракгивна
употреба, компјутерски програми за употреба во
телекомуникации, работење, финансии, програми
за пристап на глобални компјутерски мрежи или
интерактивни компјутерски комуникацски мрежи;
машински-читливи, магнетски кодирани картички,
вклучително телефонски картички и кредитни
картички; аудио и видео снимки во областа на
телекомуникацијата, информативната технологија,
сигурноста, вести, спорт, забава, култура, работење
и финансии, временски извештаи и патувања;
слушалки за телефони, музика и играње; филтри
за комуникација со глас и податоци; џекови;
групни џекови; спојници и реглети за употреба со
телекомуникациски жици и кабли; рутери и мрежни
премини за телекомуникациска и компјутерска
употреба; сервери за печатење; web камери; CD
читачи; MP3 читачи;DVD читачи; РC картички;
уреди и инструменти за следење на временските
прилики; камери и опрема за обработка на
фотографии; радио примопредаватели; снимачи
на глас; GPS/мапирачки уреди; сигурносни
системи; картички со податоци; паметни (smart)
картички; EVDO картички со податоци; GSM
SPRS UMTS картички со податоци; ЅIМ картички;
компјутерски софтвер во областа на умрежување
на податоци, компјутерска телефонија, е-берзи,
компјутерска и мрежна сигурност, електронски
пораки, факс преноси, видео-конференции на
маси, соработничка размена на податоци и
обезбедување пристап на базите со податоци
кл. 16 - знамиња /хартиени/, етикети /не се од
ткаенина/, известување /хартиени производи/,
календари, календари на кои им се кинат листовите,
календари во коси линии годишни, канцелариски
прибор со исклучок на мебел, каталози, книги
(ознаки за страници на книги), конфети, кутии од
картон или од хартија, лепенка /картон/, лепење
на фотографии, лепливи траки за хартиени
производи или за домаќинство, листови /хартиени
производи/, мали печати /нотарски потписи/, мапи
за пишување, маслена хартија, натписни плочки
од хартија или картон, нацрти, обвивки /хартиени
производи/, обвивки, корици /хартиени производи/,
ознаки /натписи/ во хартија или картон, папки за
документи, папки /канцелариски прибор/, папки
/хартиени производи/, печатарски производи,
печатен материјал /печатници/, печати со адреси,
печати /жиг/, писма /хартија за писма/, плакати
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(плочи за поставување плакати) од хартија или
картон, плакати /постери/, покривки за маса
(хартиени), прецртани слики, прецрти, проспекти,
публикации, разгледници, саатници (печатени
саатници) /возни редови/, хартиени вреќички,
хартиени ленти, хартија, шишиња (подлошки за
шишиња) од хартија
кл. 35 - услуга при трговија на големо и мало со
алишта (производи за закиснување алишта),
алишта (синило за алишта), алишта (средства за
парфемирање на алиштата), апретура (скробна
апретура) /штирка/, аромати (етерични масла),
бадемов сапун, белење (сода за белење), белење
(соли за белење), белила /деколоранти/ за
козметичка употреба, бергамота /стебло/ (масти
на бергамота), бои (производи за отстранување
бои), бои (средства за отстранување на боите),
дезодорирачки сапуни, детергенти различни од
оние што се користат во медицината или во текот
на производни процеси, хемиски материи со мирис
на темјанушки, кожа (креми за кожни производи),
кожа (креми за чистење на кожата), кожа
(препарати за чистење на кожни производи), кожа
(производи за заштита на кожата), кожни производи
(средства за чистење на кожни производи),
козметика (украсни детали за козметичка
употреба), лепила врз основа на скроб, лосион за
козметичка употреба, лустра /масти/ за подови,
шамичиња натопени во козметички лосиони,
масла за чистење, масла /етерични масла/, масло
(бадемово масло), масло за козметичка употреба,
мириси /парфеми/, моливи (за козметичка
употреба), мошус /парфимерија/, оживување на
бои (хемиски производи за оживување на боите)
за употреба во домаќинството, смекнувачи,
освежување (сапуни за освежување), отнување
на одводни цевки (препарати за отнување на
одводните цевки), очи (хартиени помагала
за шминкање на очите), памук за козметичка
употреба, парфимирање алишта (производи за
парфимирање на алиштата), перење (средства за
белење), перење (средства за перење), перење
алишта (правила за перење), перење /чистење/
(производи за чистење со триење), плавење
(средства за плавење на алиштата), плавец за
полирање (камен од вулканско потекло), платно
(брусно платно), полирање (брусна хартија за
полирање), полирање (камен за полирање),
полирање (камења за полирање), полирање
(платнена шмиргла), полирање (препарати за
полирање), растворувачи за бои, сапуни, сапуни
за дезинфекција, сапуни за дезодорирање,
сапуни за миење, сапуни за оживување на бојата
на текстилот, сапуни против потење, сјаење
(производи за постигнување сјај), сјај (производи за
постигнување сјај), скроб /штирка/, сода (раствор
за перење /лукшија/), сода за белење алишта, соли
за белење, соли за капење /не се за медицинска
употреба/, средства за отстранување каменец /за
домаќинството/, стакла на автомобили (течности
за перење на автомобилски стакла), стаклена
хартија /шмиргла за хартија/, стапала (сапуни
против потење на стапалата), стапчиња обложени
со памук за козметичка употреба, статички
електрицитет (средства за неутрализација

Trgovski marki

Glasnik,

на статичкиот електрицитет) за домаќинство,
терпентан /средство за одмастување/, тоалетни
производи, тоалетни производи /против потење/,
трепки (козметички производи за трепки), дамки
(средства за чистење дамки), дамки од мрснотии
(производи за чистење дамки од мрснотии)
(различни од оние што се користат во текот на
процесот на производството), хартија за полирање
/мазнење/, хидроген (водороден пероксид) за
козметичка употреба, чевли (креми за чевли),
чевли (лустра за чевли), чистење (производи
за чистење), шампони, штирка за мазнење
(пеглање), бришачи за раце /хартиени/, хигиенска
хартија, бришење (производи за бришење)
кл. 38 - услуги на телекомуникација и информативна
технологија имено, пренос на глас, податоци, слика,
аудио, видео и информации по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
услуги на лична комуникација; услуги на пејџери;
лизинг телекомуникациски опреми, напојувања
и системи; услуги на електронска пошта; услуги
на телевизиски пренос; обезбедување вести и
информации по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа; обезбедување
информацми од именик по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
обезбедување мултикориснички интерактивен
пристап на глобална комуникациска мрежа;
пренос и емитирање на сите видови аудио и
видео програми по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни)
интернет услуги, имено, брза линија или сериски
врски кои ствараат главен премин во рамките на
мрежата; видео и аудио телеконференции по пат
на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод
(АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани
услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на
комуникациски услуги, услуги на виртуелна
приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија;
обезбедување услуги на телекомуникациски
мрежни премини и услуги на поврзување со
протокол на пренос на рамка заради пренос на
податоци; услуги на пренос на пакет од електронски
податоци; услуги на комутација на гласот,
податоци, видео и мултимедиа; овозможување
телекомуникациско поврзување на интернет и на
други компјутеризирани комуникации, податоци и
безжична мрежа; обезбедување мултикориснички
пристап на безжична комуникациска мрежа;
обезбедување факс услуги; обезбедување услуги
на складирање на електронски податоци за
трети лица; телекомуникациски услуги, особено,
обезбедување мрежен премин за поврзување
независни телекомуникациски и компјутерски
мрежи заради поделба на интернет сообраќајот;
услуги на говорна пошта; телекомуникациски
услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги
и услуги на насочување на повиците; услуги на
центрите за пораки во вид на телефонски говорни
пораки; услуги на видео и аудио конференции и
конференции на телефонски податоци; безжичии
телекомуникациски услуги, имено, безжичен
пренос на звук и податоци; телекомуникациски
услуги, имено обезбедување глас по пат на
интернет протокол; обезбедување мрежен пристап
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со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу
преносници на интернет сообраќајот; услуги на
електронски пораки
кл. 41 - услуги на забава што имаат карактеристики
на програма во живо, комедии, мјузикли и
драмски програми; документарни програми,
спортски настани и анимирани телевизиски
серии; продукција на програми во живо, комедии,
мјузикли и драмски програми, документарни
програми, спортски настани и анимирани
телевизиски серии; прикажување програма во
живо, комедии, мјузикли и драмски програми;
документарни програми, спортски настани и
анимирани телевизиски серии; услуги на забавна
содржина што имаат каракгеристики на програма
во живо, комедии, мјузикли и драмски програми,
документарни програми, спортски настани и
анимирани филмови за прикажување во кина,
продукција на програми во живо, комедии, мјузикли
и драмски програми, документарни програми,
спортски настани и анимирани филмови за
прикажување во кина; театарски и кино изведби,
анимирани и во живо; дистрибуција на програма
во живо, комедии, мјузикли и драмски програми,
документарни програми, спортски настани и
анимирани филмови за прикажување во кина;
прикажување програма во живо, комедии, мјузикли
и драмски програми, документарни програми,
спортски настани и анимирани филмови за
прикажување во кина; пружање информации за
забави по пат на глобална компјутерска мрежа;
пружање едукативни информации по пат на
глобална компјутерска мрежа; електронски
услуги на игри по пат на глобална компјутерска
мрежа; електронски публикации (не можат да
се даунлодираат); пружање on-line публикации;
издавање електронски книги и часописи on-line;
пружање публикации со глобална компјутерска
мрежа или интернет што можат да се пребаруваат;
публикации и дистрибуција на печатени медиуми
и снимки; услуги на аудио и визуелни забави и
едукации; услуги на филмски студија; услуги на
телевизиски забави; услуги на презентации на
претстави во живо; пружање забави во живо;
продукција на забави во живо; продукција на
забавни програми во кои учествуваат танчери и/
или пеачи; пружање забави во облик на музички
престави во живо
кл. 42 - услуги на хостирање web - страници,
услуги на дизајнирање web- страни, работа на
електронски информациски мрежи; консалтинг
услуги и услуги на дизајн во областа на
информативни
технологии,
компјутерско
програмирање, телекомуникација, комуникациски
мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги
на менаџмент на центри на податоци и глобални
комуникациски мрежи; обезбедување услуги на
центри на податоци; услуги на колокација, имено,
обезбедување сигурна опрема контролирана од
окружувањето и обезбедување технички надзор
на телекомуникациска опрема за трети лица;
хостирање (хостинг), складирање и одржување
на web- сајтови, web- центри, електронска пошта,
електронски групи, лист сервери, како и на дигитална
содржина и податоци за трети лица; услуги на
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провајдери на апликативни услуги (АСП) имено,
хостирање компјутерски софтверски апликации за
трети лица; услуги на автентификација во областа
на телекомуникацијата и мрежите; обезбедување
софтвер за мрежно сметководство што не може да
се вчитува од интернет во областа на сигурносните
комуникации и мрежи на податоци; дизајн во
областа на компјутеризираните комуникации и
мрежи на податоци; обезбедување информации
во областа на мрежни услуги на компјутеризирани
комуникации и услуги на центри на податоци
(210) TM 2008/34

(220) 16/01/2008
(442) 31/12/2008

(731) ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје
Друштво за комуникациски услуги
ул. Димитрие Чуповски бр.2, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - производи за телекомуникација и
информативна технологија; опрема, компоненти,
напојувања и системи за телекомуникација и
информативна технологија, имено, пејџери,
телефони, телефонски комутатори (свичери),
перифериска опрема за употреба во локални
мрежи и регионални мрежи; коаксиални и кабли
од оптички влакна и адаптери, компјутери,
микрокомпјутери, монитори, компјутерски дисплеј
единици, звучници, микрофони, компјутерски
медиуми за чување податоци, компјутерски
мемории, компјутерска периферија и модеми;
телевизори и телевизиска периферна опрема,
имено, камери, подесувачки кутии, далечински
управувачи за интерактивна и неинтеракгивна
употреба, компјутерски програми за употреба во
телекомуникации, работење, финансии, програми
за пристап на глобални компјутерски мрежи или
интерактивни компјутерски комуникацски мрежи;
машински-читливи, магнетски кодирани картички,
вклучително телефонски картички и кредитни
картички; аудио и видео снимки во областа на
телекомуникацијата, информативната технологија,
сигурноста, вести, спорт, забава, култура, работење
и финансии, временски извештаи и патувања;
слушалки за телефони, музика и играње; филтри
за комуникација со глас и податоци; џекови;
групни џекови; спојници и реглети за употреба со
телекомуникациски жици и кабли; рутери и мрежни
премини за телекомуникациска и компјутерска
употреба; сервери за печатење; web камери; CD
читачи; MP3 читачи;DVD читачи; РC картички;
уреди и инструменти за следење на временските
прилики; камери и опрема за обработка на
фотографии; радио примопредаватели; снимачи
на глас; GPS/мапирачки уреди; сигурносни
системи; картички со податоци; паметни (smart)

TM 2008/34

картички; EVDO картички со податоци; GSM
SPRS UMTS картички со податоци; ЅIМ картички;
компјутерски софтвер во областа на умрежување
на податоци, компјутерска телефонија, е-берзи,
компјутерска и мрежна сигурност, електронски
пораки, факс преноси, видео-конференции на
маси, соработничка размена на податоци и
обезбедување пристап на базите со податоци
кл. 16 - знамиња /хартиени/, етикети /не се од
ткаенина/, известување /хартиени производи/,
календари, календари на кои им се кинат листовите,
календари во коси линии годишни, канцелариски
прибор со исклучок на мебел, каталози, книги
(ознаки за страници на книги), конфети, кутии од
картон или од хартија, лепенка /картон/, лепење
на фотографии, лепливи траки за хартиени
производи или за домаќинство, листови /хартиени
производи/, мали печати /нотарски потписи/, мапи
за пишување, маслена хартија, натписни плочки
од хартија или картон, нацрти, обвивки /хартиени
производи/, обвивки, корици /хартиени производи/,
ознаки /натписи/ во хартија или картон, папки за
документи, папки /канцелариски прибор/, папки
/хартиени производи/, печатарски производи,
печатен материјал /печатници/, печати со адреси,
печати /жиг/, писма /хартија за писма/, плакати
(плочи за поставување плакати) од хартија или
картон, плакати /постери/, покривки за маса
(хартиени), прецртани слики, прецрти, проспекти,
публикации, разгледници, саатници (печатени
саатници) /возни редови/, хартиени вреќички,
хартиени ленти, хартија, шишиња (подлошки за
шишиња) од хартија
кл. 35 - услуга при трговија на големо и мало со
алишта (производи за закиснување алишта),
алишта (синило за алишта), алишта (средства за
парфемирање на алиштата), апретура (скробна
апретура) /штирка/, аромати (етерични масла),
бадемов сапун, белење (сода за белење), белење
(соли за белење), белила /деколоранти/ за
козметичка употреба, бергамота /стебло/ (масти
на бергамота), бои (производи за отстранување
бои), бои (средства за отстранување на боите),
дезодорирачки сапуни, детергенти различни од
оние што се користат во медицината или во текот
на производни процеси, хемиски материи со мирис
на темјанушки, кожа (креми за кожни производи),
кожа (креми за чистење на кожата), кожа
(препарати за чистење на кожни производи), кожа
(производи за заштита на кожата), кожни производи
(средства за чистење на кожни производи),
козметика (украсни детали за козметичка
употреба), лепила врз основа на скроб, лосион за
козметичка употреба, лустра /масти/ за подови,
шамичиња натопени во козметички лосиони,
масла за чистење, масла /етерични масла/, масло
(бадемово масло), масло за козметичка употреба,
мириси /парфеми/, моливи (за козметичка
употреба), мошус /парфимерија/, оживување на
бои (хемиски производи за оживување на боите)
за употреба во домаќинството, смекнувачи,
освежување (сапуни за освежување), отнување
на одводни цевки (препарати за отнување на
одводните цевки), очи (хартиени помагала
за шминкање на очите), памук за козметичка
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употреба, парфимирање алишта (производи за
парфимирање на алиштата), перење (средства за
белење), перење (средства за перење), перење
алишта (правила за перење), перење /чистење/
(производи за чистење со триење), плавење
(средства за плавење на алиштата), плавец за
полирање (камен од вулканско потекло), платно
(брусно платно), полирање (брусна хартија за
полирање), полирање (камен за полирање),
полирање (камења за полирање), полирање
(платнена шмиргла), полирање (препарати за
полирање), растворувачи за бои, сапуни, сапуни
за дезинфекција, сапуни за дезодорирање,
сапуни за миење, сапуни за оживување на бојата
на текстилот, сапуни против потење, сјаење
(производи за постигнување сјај), сјај (производи за
постигнување сјај), скроб /штирка/, сода (раствор
за перење /лукшија/), сода за белење алишта, соли
за белење, соли за капење /не се за медицинска
употреба/, средства за отстранување каменец /за
домаќинството/, стакла на автомобили (течности
за перење на автомобилски стакла), стаклена
хартија /шмиргла за хартија/, стапала (сапуни
против потење на стапалата), стапчиња обложени
со памук за козметичка употреба, статички
електрицитет (средства за неутрализација
на статичкиот електрицитет) за домаќинство,
терпентан /средство за одмастување/, тоалетни
производи, тоалетни производи /против потење/,
трепки (козметички производи за трепки), дамки
(средства за чистење дамки), дамки од мрснотии
(производи за чистење дамки од мрснотии)
(различни од оние што се користат во текот на
процесот на производството), хартија за полирање
/мазнење/, хидроген (водороден пероксид) за
козметичка употреба, чевли (креми за чевли),
чевли (лустра за чевли), чистење (производи
за чистење), шампони, штирка за мазнење
(пеглање), бришачи за раце /хартиени/, хигиенска
хартија, бришење (производи за бришење)
кл. 38 - услуги на телекомуникација и информативна
технологија имено, пренос на глас, податоци, слика,
аудио, видео и информации по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
услуги на лична комуникација; услуги на пејџери;
лизинг телекомуникациски опреми, напојувања
и системи; услуги на електронска пошта; услуги
на телевизиски пренос; обезбедување вести и
информации по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа; обезбедување
информацми од именик по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
обезбедување мултикориснички интерактивен
пристап на глобална комуникациска мрежа;
пренос и емитирање на сите видови аудио и
видео програми по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни)
интернет услуги, имено, брза линија или сериски
врски кои ствараат главен премин во рамките на
мрежата; видео и аудио телеконференции по пат
на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод
(АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани
услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на
комуникациски услуги, услуги на виртуелна
приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија;
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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; безжичии
телекомуникациски услуги, имено, безжичен
пренос на звук и податоци; телекомуникациски
услуги, имено обезбедување глас по пат на
интернет протокол; обезбедување мрежен пристап
со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу
преносници на интернет сообраќајот; услуги на
електронски пораки
кл. 41 - услуги на забава што имаат карактеристики
на програма во живо, комедии, мјузикли и
драмски програми; документарни програми,
спортски настани и анимирани телевизиски
серии; продукција на програми во живо, комедии,
мјузикли и драмски програми, документарни
програми, спортски настани и анимирани
телевизиски серии; прикажување програма во
живо, комедии, мјузикли и драмски програми;
документарни програми, спортски настани и
анимирани телевизиски серии; услуги на забавна
содржина што имаат каракгеристики на програма
во живо, комедии, мјузикли и драмски програми,
документарни програми, спортски настани и
анимирани филмови за прикажување во кина,
продукција на програми во живо, комедии, мјузикли
и драмски програми, документарни програми,
спортски настани и анимирани филмови за
прикажување во кина; театарски и кино изведби,
анимирани и во живо; дистрибуција на програма
во живо, комедии, мјузикли и драмски програми,
документарни програми, спортски настани и
анимирани филмови за прикажување во кина;
прикажување програма во живо, комедии, мјузикли
и драмски програми, документарни програми,
спортски настани и анимирани филмови за
прикажување во кина; пружање информации за
забави по пат на глобална компјутерска мрежа;
пружање едукативни информации по пат на
глобална компјутерска мрежа; електронски
услуги на игри по пат на глобална компјутерска
мрежа; електронски публикации (не можат да
се даунлодираат); пружање on-line публикации;
издавање електронски книги и часописи on-line;
пружање публикации со глобална компјутерска
мрежа или интернет што можат да се пребаруваат;
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публикации и дистрибуција на печатени медиуми
и снимки; услуги на аудио и визуелни забави и
едукации; услуги на филмски студија; услуги на
телевизиски забави; услуги на презентации на
претстави во живо; пружање забави во живо;
продукција на забави во живо; продукција на
забавни програми во кои учествуваат танчери и/
или пеачи; пружање забави во облик на музички
престави во живо
кл. 42 - услуги на хостирање web - страници,
услуги на дизајнирање web- страни, работа на
електронски информациски мрежи; консалтинг
услуги и услуги на дизајн во областа на
информативни
технологии,
компјутерско
програмирање, телекомуникација, комуникациски
мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги
на менаџмент на центри на податоци и глобални
комуникациски мрежи; обезбедување услуги на
центри на податоци; услуги на колокација, имено,
обезбедување сигурна опрема контролирана од
окружувањето и обезбедување технички надзор
на телекомуникациска опрема за трети лица;
хостирање (хостинг), складирање и одржување
на web- сајтови, web- центри, електронска пошта,
електронски групи, лист сервери, како и на дигитална
содржина и податоци за трети лица; услуги на
провајдери на апликативни услуги (АСП) имено,
хостирање компјутерски софтверски апликации за
трети лица; услуги на автентификација во областа
на телекомуникацијата и мрежите; обезбедување
софтвер за мрежно сметководство што не може да
се вчитува од интернет во областа на сигурносните
комуникации и мрежи на податоци; дизајн во
областа на компјутеризираните комуникации и
мрежи на податоци; обезбедување информации
во областа на мрежни услуги на компјутеризирани
комуникации и услуги на центри на податоци
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(731) ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје
Друштво за комуникациски услуги
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ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - производи за телекомуникација и
информативна технологија; опрема, компоненти,
напојувања и системи за телекомуникација и
информативна технологија, имено, пејџери,
телефони, телефонски комутатори (свичери),
перифериска опрема за употреба во локални
мрежи и регионални мрежи; коаксиални и кабли
од оптички влакна и адаптери, компјутери,
микрокомпјутери, монитори, компјутерски дисплеј
единици, звучници, микрофони, компјутерски
медиуми за чување податоци, компјутерски
мемории, компјутерска периферија и модеми;
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телевизори и телевизиска периферна опрема,
имено, камери, подесувачки кутии, далечински
управувачи за интерактивна и неинтеракгивна
употреба, компјутерски програми за употреба во
телекомуникации, работење, финансии, програми
за пристап на глобални компјутерски мрежи или
интерактивни компјутерски комуникацски мрежи;
машински-читливи, магнетски кодирани картички,
вклучително телефонски картички и кредитни
картички; аудио и видео снимки во областа на
телекомуникацијата, информативната технологија,
сигурноста, вести, спорт, забава, култура, работење
и финансии, временски извештаи и патувања;
слушалки за телефони, музика и играње; филтри
за комуникација со глас и податоци; џекови;
групни џекови; спојници и реглети за употреба со
телекомуникациски жици и кабли; рутери и мрежни
премини за телекомуникациска и компјутерска
употреба; сервери за печатење; web камери; CD
читачи; MP3 читачи;DVD читачи; РC картички;
уреди и инструменти за следење на временските
прилики; камери и опрема за обработка на
фотографии; радио примопредаватели; снимачи
на глас; GPS/мапирачки уреди; сигурносни
системи; картички со податоци; паметни (smart)
картички; EVDO картички со податоци; GSM
SPRS UMTS картички со податоци; ЅIМ картички;
компјутерски софтвер во областа на умрежување
на податоци, компјутерска телефонија, е-берзи,
компјутерска и мрежна сигурност, електронски
пораки, факс преноси, видео-конференции на
маси, соработничка размена на податоци и
обезбедување пристап на базите со податоци
кл. 16 - знамиња /хартиени/, етикети /не се од
ткаенина/, известување /хартиени производи/,
календари, календари на кои им се кинат листовите,
календари во коси линии годишни, канцелариски
прибор со исклучок на мебел, каталози, книги
(ознаки за страници на книги), конфети, кутии од
картон или од хартија, лепенка /картон/, лепење
на фотографии, лепливи траки за хартиени
производи или за домаќинство, листови /хартиени
производи/, мали печати /нотарски потписи/, мапи
за пишување, маслена хартија, натписни плочки
од хартија или картон, нацрти, обвивки /хартиени
производи/, обвивки, корици /хартиени производи/,
ознаки /натписи/ во хартија или картон, папки за
документи, папки /канцелариски прибор/, папки
/хартиени производи/, печатарски производи,
печатен материјал /печатници/, печати со адреси,
печати /жиг/, писма /хартија за писма/, плакати
(плочи за поставување плакати) од хартија или
картон, плакати /постери/, покривки за маса
(хартиени), прецртани слики, прецрти, проспекти,
публикации, разгледници, саатници (печатени
саатници) /возни редови/, хартиени вреќички,
хартиени ленти, хартија, шишиња (подлошки за
шишиња) од хартија
кл. 35 - услуга при трговија на големо и мало со
алишта (производи за закиснување алишта),
алишта (синило за алишта), алишта (средства за
парфемирање на алиштата), апретура (скробна
апретура) /штирка/, аромати (етерични масла),
бадемов сапун, белење (сода за белење), белење
(соли за белење), белила /деколоранти/ за
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козметичка употреба, бергамота /стебло/ (масти
на бергамота), бои (производи за отстранување
бои), бои (средства за отстранување на боите),
дезодорирачки сапуни, детергенти различни од
оние што се користат во медицината или во текот
на производни процеси, хемиски материи со мирис
на темјанушки, кожа (креми за кожни производи),
кожа (креми за чистење на кожата), кожа
(препарати за чистење на кожни производи), кожа
(производи за заштита на кожата), кожни производи
(средства за чистење на кожни производи),
козметика (украсни детали за козметичка
употреба), лепила врз основа на скроб, лосион за
козметичка употреба, лустра /масти/ за подови,
шамичиња натопени во козметички лосиони,
масла за чистење, масла /етерични масла/, масло
(бадемово масло), масло за козметичка употреба,
мириси /парфеми/, моливи (за козметичка
употреба), мошус /парфимерија/, оживување на
бои (хемиски производи за оживување на боите)
за употреба во домаќинството, смекнувачи,
освежување (сапуни за освежување), отнување
на одводни цевки (препарати за отнување на
одводните цевки), очи (хартиени помагала
за шминкање на очите), памук за козметичка
употреба, парфимирање алишта (производи за
парфимирање на алиштата), перење (средства за
белење), перење (средства за перење), перење
алишта (правила за перење), перење /чистење/
(производи за чистење со триење), плавење
(средства за плавење на алиштата), плавец за
полирање (камен од вулканско потекло), платно
(брусно платно), полирање (брусна хартија за
полирање), полирање (камен за полирање),
полирање (камења за полирање), полирање
(платнена шмиргла), полирање (препарати за
полирање), растворувачи за бои, сапуни, сапуни
за дезинфекција, сапуни за дезодорирање,
сапуни за миење, сапуни за оживување на бојата
на текстилот, сапуни против потење, сјаење
(производи за постигнување сјај), сјај (производи за
постигнување сјај), скроб /штирка/, сода (раствор
за перење /лукшија/), сода за белење алишта, соли
за белење, соли за капење /не се за медицинска
употреба/, средства за отстранување каменец /за
домаќинството/, стакла на автомобили (течности
за перење на автомобилски стакла), стаклена
хартија /шмиргла за хартија/, стапала (сапуни
против потење на стапалата), стапчиња обложени
со памук за козметичка употреба, статички
електрицитет (средства за неутрализација
на статичкиот електрицитет) за домаќинство,
терпентан /средство за одмастување/, тоалетни
производи, тоалетни производи /против потење/,
трепки (козметички производи за трепки), дамки
(средства за чистење дамки), дамки од мрснотии
(производи за чистење дамки од мрснотии)
(различни од оние што се користат во текот на
процесот на производството), хартија за полирање
/мазнење/, хидроген (водороден пероксид) за
козметичка употреба, чевли (креми за чевли),
чевли (лустра за чевли), чистење (производи
за чистење), шампони, штирка за мазнење
(пеглање), бришачи за раце /хартиени/, хигиенска
хартија, бришење (производи за бришење)
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кл. 38 - услуги на телекомуникација и информативна
технологија имено, пренос на глас, податоци, слика,
аудио, видео и информации по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
услуги на лична комуникација; услуги на пејџери;
лизинг телекомуникациски опреми, напојувања
и системи; услуги на електронска пошта; услуги
на телевизиски пренос; обезбедување вести и
информации по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа; обезбедување
информацми од именик по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
обезбедување мултикориснички интерактивен
пристап на глобална комуникациска мрежа;
пренос и емитирање на сите видови аудио и
видео програми по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни)
интернет услуги, имено, брза линија или сериски
врски кои ствараат главен премин во рамките на
мрежата; видео и аудио телеконференции по пат
на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод
(АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани
услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на
комуникациски услуги, услуги на виртуелна
приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија;
обезбедување услуги на телекомуникациски
мрежни премини и услуги на поврзување со
протокол на пренос на рамка заради пренос на
податоци; услуги на пренос на пакет од електронски
податоци; услуги на комутација на гласот,
податоци, видео и мултимедиа; овозможување
телекомуникациско поврзување на интернет и на
други компјутеризирани комуникации, податоци и
безжична мрежа; обезбедување мултикориснички
пристап на безжична комуникациска мрежа;
обезбедување факс услуги; обезбедување услуги
на складирање на електронски податоци за
трети лица; телекомуникациски услуги, особено,
обезбедување мрежен премин за поврзување
независни телекомуникациски и компјутерски
мрежи заради поделба на интернет сообраќајот;
услуги на говорна пошта; телекомуникациски
услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги
и услуги на насочување на повиците; услуги на
центрите за пораки во вид на телефонски говорни
пораки; услуги на видео и аудио конференции и
конференции на телефонски податоци; безжичии
телекомуникациски услуги, имено, безжичен
пренос на звук и податоци; телекомуникациски
услуги, имено обезбедување глас по пат на
интернет протокол; обезбедување мрежен пристап
со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу
преносници на интернет сообраќајот; услуги на
електронски пораки
кл. 41 - услуги на забава што имаат карактеристики
на програма во живо, комедии, мјузикли и
драмски програми; документарни програми,
спортски настани и анимирани телевизиски
серии; продукција на програми во живо, комедии,
мјузикли и драмски програми, документарни
програми, спортски настани и анимирани
телевизиски серии; прикажување програма во
живо, комедии, мјузикли и драмски програми;
документарни програми, спортски настани и
анимирани телевизиски серии; услуги на забавна
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содржина што имаат каракгеристики на програма
во живо, комедии, мјузикли и драмски програми,
документарни програми, спортски настани и
анимирани филмови за прикажување во кина,
продукција на програми во живо, комедии, мјузикли
и драмски програми, документарни програми,
спортски настани и анимирани филмови за
прикажување во кина; театарски и кино изведби,
анимирани и во живо; дистрибуција на програма
во живо, комедии, мјузикли и драмски програми,
документарни програми, спортски настани и
анимирани филмови за прикажување во кина;
прикажување програма во живо, комедии, мјузикли
и драмски програми, документарни програми,
спортски настани и анимирани филмови за
прикажување во кина; пружање информации за
забави по пат на глобална компјутерска мрежа;
пружање едукативни информации по пат на
глобална компјутерска мрежа; електронски
услуги на игри по пат на глобална компјутерска
мрежа; електронски публикации (не можат да
се даунлодираат); пружање on-line публикации;
издавање електронски книги и часописи on-line;
пружање публикации со глобална компјутерска
мрежа или интернет што можат да се пребаруваат;
публикации и дистрибуција на печатени медиуми
и снимки; услуги на аудио и визуелни забави и
едукации; услуги на филмски студија; услуги на
телевизиски забави; услуги на презентации на
претстави во живо; пружање забави во живо;
продукција на забави во живо; продукција на
забавни програми во кои учествуваат танчери и/
или пеачи; пружање забави во облик на музички
престави во живо
кл. 42 - услуги на хостирање web-страници,
услуги на дизајнирање 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; услуги на колокација, имено,
обезбедување сигурна опрема контролирана од
окружувањето и обезбедување технички надзор
на телекомуникациска опрема за трети лица;
хостирање (хостинг), складирање и одржување
на web- сајтови, web- центри, електронска пошта,
електронски групи, лист сервери, како и на дигитална
содржина и податоци за трети лица; услуги на
провајдери на апликативни услуги (АСП) имено,
хостирање компјутерски софтверски апликации за
трети лица; услуги на автентификација во областа
на телекомуникацијата и мрежите; обезбедување
софтвер за мрежно сметководство што не може да
се вчитува од интернет во областа на сигурносните
комуникации и мрежи на податоци; дизајн во
областа на компјутеризираните комуникации и
мрежи на податоци; обезбедување информации
во областа на мрежни услуги на компјутеризирани
комуникации и услуги на центри на податоци
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кл. 9 - производи за телекомуникација и
информативна технологија; опрема, компоненти,
напојувања и системи за телекомуникација и
информативна технологија, имено, пејџери,
телефони, телефонски комутатори (свичери),
перифериска опрема за употреба во локални
мрежи и регионални мрежи; коаксиални и кабли
од оптички влакна и адаптери, компјутери,
микрокомпјутери, монитори, компјутерски дисплеј
единици, звучници, микрофони, компјутерски
медиуми за чување податоци, компјутерски
мемории, компјутерска периферија и модеми;
телевизори и телевизиска периферна опрема,
имено, камери, подесувачки кутии, далечински
управувачи за интерактивна и неинтеракгивна
употреба, компјутерски програми за употреба во
телекомуникации, работење, финансии, програми
за пристап на глобални компјутерски мрежи или
интерактивни компјутерски комуникацски мрежи;
машински-читливи, магнетски кодирани картички,
вклучително телефонски картички и кредитни
картички; аудио и видео снимки во областа на
телекомуникацијата, информативната технологија,
сигурноста, вести, спорт, забава, култура, работење
и финансии, временски извештаи и патувања;
слушалки за телефони, музика и играње; филтри
за комуникација со глас и податоци; џекови;
групни џекови; спојници и реглети за употреба со
телекомуникациски жици и кабли; рутери и мрежни
премини за телекомуникациска и компјутерска
употреба; сервери за печатење; web камери; CD
читачи; MP3 читачи;DVD читачи; РC картички;
уреди и инструменти за следење на временските
прилики; камери и опрема за обработка на
фотографии; радио примопредаватели; снимачи
на глас; GPS/мапирачки уреди; сигурносни
системи; картички со податоци; паметни (smart)
картички; EVDO картички со податоци; GSM
SPRS UMTS картички со податоци; ЅIМ картички;
компјутерски софтвер во областа на умрежување
на податоци, компјутерска телефонија, е-берзи,
компјутерска и мрежна сигурност, електронски
пораки, факс преноси, видео-конференции на
маси, соработничка размена на податоци и
обезбедување пристап на базите со податоци
кл. 16 - знамиња /хартиени/, етикети /не се од
ткаенина/, известување /хартиени производи/,
календари, календари на кои им се кинат листовите,
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календари во коси линии годишни, канцелариски
прибор со исклучок на мебел, каталози, книги
(ознаки за страници на книги), конфети, кутии од
картон или од хартија, лепенка /картон/, лепење
на фотографии, лепливи траки за хартиени
производи или за домаќинство, листови /хартиени
производи/, мали печати /нотарски потписи/, мапи
за пишување, маслена хартија, натписни плочки
од хартија или картон, нацрти, обвивки /хартиени
производи/, обвивки, корици /хартиени производи/,
ознаки /натписи/ во хартија или картон, папки за
документи, папки /канцелариски прибор/, папки
/хартиени производи/, печатарски производи,
печатен материјал /печатници/, печати со адреси,
печати /жиг/, писма /хартија за писма/, плакати
(плочи за поставување плакати) од хартија или
картон, плакати /постери/, покривки за маса
(хартиени), прецртани слики, прецрти, проспекти,
публикации, разгледници, саатници (печатени
саатници) /возни редови/, хартиени вреќички,
хартиени ленти, хартија, шишиња (подлошки за
шишиња) од хартија
кл. 35 - услуга при трговија на големо и мало со
алишта (производи за закиснување алишта),
алишта (синило за алишта), алишта (средства за
парфемирање на алиштата), апретура (скробна
апретура) /штирка/, аромати (етерични масла),
бадемов сапун, белење (сода за белење), белење
(соли за белење), белила /деколоранти/ за
козметичка употреба, бергамота /стебло/ (масти
на бергамота), бои (производи за отстранување
бои), бои (средства за отстранување на боите),
дезодорирачки сапуни, детергенти различни од
оние што се користат во медицината или во текот
на производни процеси, хемиски материи со мирис
на темјанушки, кожа (креми за кожни производи),
кожа (креми за чистење на кожата), кожа
(препарати за чистење на кожни производи), кожа
(производи за заштита на кожата), кожни производи
(средства за чистење на кожни производи),
козметика (украсни детали за козметичка
употреба), лепила врз основа на скроб, лосион за
козметичка употреба, лустра /масти/ за подови,
шамичиња натопени во козметички лосиони,
масла за чистење, масла /етерични масла/, масло
(бадемово масло), масло за козметичка употреба,
мириси /парфеми/, моливи (за козметичка
употреба), мошус /парфимерија/, оживување на
бои (хемиски производи за оживување на боите)
за употреба во домаќинството, смекнувачи,
освежување (сапуни за освежување), отнување
на одводни цевки (препарати за отнување на
одводните цевки), очи (хартиени помагала
за шминкање на очите), памук за козметичка
употреба, парфимирање алишта (производи за
парфимирање на алиштата), перење (средства за
белење), перење (средства за перење), перење
алишта (правила за перење), перење /чистење/
(производи за чистење со триење), плавење
(средства за плавење на алиштата), плавец за
полирање (камен од вулканско потекло), платно
(брусно платно), полирање (брусна хартија за
полирање), полирање (камен за полирање),
полирање (камења за полирање), полирање
(платнена шмиргла), полирање (препарати за
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полирање), растворувачи за бои, сапуни, сапуни
за дезинфекција, сапуни за дезодорирање,
сапуни за миење, сапуни за оживување на бојата
на текстилот, сапуни против потење, сјаење
(производи за постигнување сјај), сјај (производи за
постигнување сјај), скроб /штирка/, сода (раствор
за перење /лукшија/), сода за белење алишта, соли
за белење, соли за капење /не се за медицинска
употреба/, средства за отстранување каменец /за
домаќинството/, стакла на автомобили (течности
за перење на автомобилски стакла), стаклена
хартија /шмиргла за хартија/, стапала (сапуни
против потење на стапалата), стапчиња обложени
со памук за козметичка употреба, статички
електрицитет (средства за неутрализација
на статичкиот електрицитет) за домаќинство,
терпентан /средство за одмастување/, тоалетни
производи, тоалетни производи /против потење/,
трепки (козметички производи за трепки), дамки
(средства за чистење дамки), дамки од мрснотии
(производи за чистење дамки од мрснотии)
(различни од оние што се користат во текот на
процесот на производството), хартија за полирање
/мазнење/, хидроген (водороден пероксид) за
козметичка употреба, чевли (креми за чевли),
чевли (лустра за чевли), чистење (производи
за чистење), шампони, штирка за мазнење
(пеглање), бришачи за раце /хартиени/, хигиенска
хартија, бришење (производи за бришење)
кл. 38  услуги на телекомуникација и информативна
технологија имено, пренос на глас, податоци, слика,
аудио, видео и информации по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
услуги на лична комуникација; услуги на пејџери;
лизинг телекомуникациски опреми, напојувања
и системи; услуги на електронска пошта; услуги
на телевизиски пренос; обезбедување вести и
информации по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа; обезбедување
информацми од именик по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
обезбедување мултикориснички интерактивен
пристап на глобална комуникациска мрежа;
пренос и емитирање на сите видови аудио и
видео програми по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни)
интернет услуги, имено, брза линија или сериски
врски кои ствараат главен премин во рамките на
мрежата; видео и аудио телеконференции по пат
на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод
(АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани
услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на
комуникациски услуги, услуги на виртуелна
приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија;
обезбедување услуги на телекомуникациски
мрежни премини и услуги на поврзување со
протокол на пренос на рамка заради пренос на
податоци; услуги на пренос на пакет од електронски
податоци; услуги на комутација на гласот,
податоци, видео и мултимедиа; овозможување
телекомуникациско поврзување на интернет и на
други компјутеризирани комуникации, податоци и
безжична мрежа; обезбедување мултикориснички
пристап на безжична комуникациска мрежа;
обезбедување факс услуги; обезбедување услуги
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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; безжичии
телекомуникациски услуги, имено, безжичен
пренос на звук и податоци; телекомуникациски
услуги, имено обезбедување глас по пат на
интернет протокол; обезбедување мрежен пристап
со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу
преносници на интернет сообраќајот; услуги на
електронски пораки
кл. 41 - услуги на забава што имаат карактеристики
на програма во живо, комедии, мјузикли и
драмски програми; документарни програми,
спортски настани и анимирани телевизиски
серии; продукција на програми во живо, комедии,
мјузикли и драмски програми, документарни
програми, спортски настани и анимирани
телевизиски серии; прикажување програма во
живо, комедии, мјузикли и драмски програми;
документарни програми, спортски настани и
анимирани телевизиски серии; услуги на забавна
содржина што имаат каракгеристики на програма
во живо, комедии, мјузикли и драмски програми,
документарни програми, спортски настани и
анимирани филмови за прикажување во кина,
продукција на програми во живо, комедии, мјузикли
и драмски програми, документарни програми,
спортски настани и анимирани филмови за
прикажување во кина; театарски и кино изведби,
анимирани и во живо; дистрибуција на програма
во живо, комедии, мјузикли и драмски програми,
документарни програми, спортски настани и
анимирани филмови за прикажување во кина;
прикажување програма во живо, комедии, мјузикли
и драмски програми, документарни програми,
спортски настани и анимирани филмови за
прикажување во кина; пружање информации за
забави по пат на глобална компјутерска мрежа;
пружање едукативни информации по пат на
глобална компјутерска мрежа; електронски
услуги на игри по пат на глобална компјутерска
мрежа; електронски публикации (не можат да
се даунлодираат); пружање on-line публикации;
издавање електронски книги и часописи on-line;
пружање публикации со глобална компјутерска
мрежа или интернет што можат да се пребаруваат;
публикации и дистрибуција на печатени медиуми
и снимки; услуги на аудио и визуелни забави и
едукации; услуги на филмски студија; услуги на
телевизиски забави; услуги на презентации на
претстави во живо; пружање забави во живо;
продукција на забави во живо; продукција на
забавни програми во кои учествуваат танчери и/
или пеачи; пружање забави во облик на музички
престави во живо
кл. 42 - услуги на хостирање web - страници,
услуги на дизајнирање web- страни, работа на
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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; услуги на колокација, имено,
обезбедување сигурна опрема контролирана од
окружувањето и обезбедување технички надзор
на телекомуникациска опрема за трети лица;
хостирање (хостинг), складирање и одржување
на web- сајтови, web- центри, електронска пошта,
електронски групи, лист сервери, како и на дигитална
содржина и податоци за трети лица; услуги на
провајдери на апликативни услуги (АСП) имено,
хостирање компјутерски софтверски апликации за
трети лица; услуги на автентификација во областа
на телекомуникацијата и мрежите; обезбедување
софтвер за мрежно сметководство што не може да
се вчитува од интернет во областа на сигурносните
комуникации и мрежи на податоци; дизајн во
областа на компјутеризираните комуникации и
мрежи на податоци; обезбедување информации
во областа на мрежни услуги на компјутеризирани
комуникации и услуги на центри на податоци
(210) TM 2008/40

(220) 16/01/2008
(442) 31/12/2008

(731) ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје
Друштво за комуникациски услуги
ул. Димитрие Чуповски бр.2, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - производи за телекомуникација и
информативна технологија; опрема, компоненти,
напојувања и системи за телекомуникација и
информативна технологија, имено, пејџери,
телефони, телефонски комутатори (свичери),
перифериска опрема за употреба во локални
мрежи и регионални мрежи; коаксиални и кабли
од оптички влакна и адаптери, компјутери,
микрокомпјутери, монитори, компјутерски дисплеј
единици, звучници, микрофони, компјутерски
медиуми за чување податоци, компјутерски
мемории, компјутерска периферија и модеми;
телевизори и телевизиска периферна опрема,
имено, камери, подесувачки кутии, далечински
управувачи за интерактивна и неинтеракгивна
употреба, компјутерски програми за употреба во
телекомуникации, работење, финансии, програми
за пристап на глобални компјутерски мрежи или
интерактивни компјутерски комуникацски мрежи;
машински-читливи, магнетски кодирани картички,
вклучително телефонски картички и кредитни
картички; аудио и видео снимки во областа на

Trgovski marki

Glasnik,

телекомуникацијата, информативната технологија,
сигурноста, вести, спорт, забава, култура, работење
и финансии, временски извештаи и патувања;
слушалки за телефони, музика и играње; филтри
за комуникација со глас и податоци; џекови;
групни џекови; спојници и реглети за употреба со
телекомуникациски жици и кабли; рутери и мрежни
премини за телекомуникациска и компјутерска
употреба; сервери за печатење; web камери; CD
читачи; MP3 читачи;DVD читачи; РC картички;
уреди и инструменти за следење на временските
прилики; камери и опрема за обработка на
фотографии; радио примопредаватели; снимачи
на глас; GPS/мапирачки уреди; сигурносни
системи; картички со податоци; паметни (smart)
картички; EVDO картички со податоци; GSM
SPRS UMTS картички со податоци; ЅIМ картички;
компјутерски софтвер во областа на умрежување
на податоци, компјутерска телефонија, е-берзи,
компјутерска и мрежна сигурност, електронски
пораки, факс преноси, видео-конференции на
маси, соработничка размена на податоци и
обезбедување пристап на базите со податоци
кл. 16 - знамиња /хартиени/, етикети /не се од
ткаенина/, известување /хартиени производи/,
календари, календари на кои им се кинат листовите,
календари во коси линии годишни, канцелариски
прибор со исклучок на мебел, каталози, книги
(ознаки за страници на книги), конфети, кутии од
картон или од хартија, лепенка /картон/, лепење
на фотографии, лепливи траки за хартиени
производи или за домаќинство, листови /хартиени
производи/, мали печати /нотарски потписи/, мапи
за пишување, маслена хартија, натписни плочки
од хартија или картон, нацрти, обвивки /хартиени
производи/, обвивки, корици /хартиени производи/,
ознаки /натписи/ во хартија или картон, папки за
документи, папки /канцелариски прибор/, папки
/хартиени производи/, печатарски производи,
печатен материјал /печатници/, печати со адреси,
печати /жиг/, писма /хартија за писма/, плакати
(плочи за поставување плакати) од хартија или
картон, плакати /постери/, покривки за маса
(хартиени), прецртани слики, прецрти, проспекти,
публикации, разгледници, саатници (печатени
саатници) /возни редови/, хартиени вреќички,
хартиени ленти, хартија, шишиња (подлошки за
шишиња) од хартија
кл. 35 - услуга при трговија на големо и мало со
алишта (производи за закиснување алишта),
алишта (синило за алишта), алишта (средства за
парфемирање на алиштата), апретура (скробна
апретура) /штирка/, аромати (етерични масла),
бадемов сапун, белење (сода за белење), белење
(соли за белење), белила /деколоранти/ за
козметичка употреба, бергамота /стебло/ (масти
на бергамота), бои (производи за отстранување
бои), бои (средства за отстранување на боите),
дезодорирачки сапуни, детергенти различни од
оние што се користат во медицината или во текот
на производни процеси, хемиски материи со мирис
на темјанушки, кожа (креми за кожни производи),
кожа (креми за чистење на кожата), кожа
(препарати за чистење на кожни производи), кожа
(производи за заштита на кожата), кожни производи
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(средства за чистење на кожни производи),
козметика (украсни детали за козметичка
употреба), лепила врз основа на скроб, лосион за
козметичка употреба, лустра /масти/ за подови,
шамичиња натопени во козметички лосиони,
масла за чистење, масла /етерични масла/, масло
(бадемово масло), масло за козметичка употреба,
мириси /парфеми/, моливи (за козметичка
употреба), мошус /парфимерија/, оживување на
бои (хемиски производи за оживување на боите)
за употреба во домаќинството, смекнувачи,
освежување (сапуни за освежување), отнување
на одводни цевки (препарати за отнување на
одводните цевки), очи (хартиени помагала
за шминкање на очите), памук за козметичка
употреба, парфимирање алишта (производи за
парфимирање на алиштата), перење (средства за
белење), перење (средства за перење), перење
алишта (правила за перење), перење /чистење/
(производи за чистење со триење), плавење
(средства за плавење на алиштата), плавец за
полирање (камен од вулканско потекло), платно
(брусно платно), полирање (брусна хартија за
полирање), полирање (камен за полирање),
полирање (камења за полирање), полирање
(платнена шмиргла), полирање (препарати за
полирање), растворувачи за бои, сапуни, сапуни
за дезинфекција, сапуни за дезодорирање,
сапуни за миење, сапуни за оживување на бојата
на текстилот, сапуни против потење, сјаење
(производи за постигнување сјај), сјај (производи за
постигнување сјај), скроб /штирка/, сода (раствор
за перење /лукшија/), сода за белење алишта, соли
за белење, соли за капење /не се за медицинска
употреба/, средства за отстранување каменец /за
домаќинството/, стакла на автомобили (течности
за перење на автомобилски стакла), стаклена
хартија /шмиргла за хартија/, стапала (сапуни
против потење на стапалата), стапчиња обложени
со памук за козметичка употреба, статички
електрицитет (средства за неутрализација
на статичкиот електрицитет) за домаќинство,
терпентан /средство за одмастување/, тоалетни
производи, тоалетни производи /против потење/,
трепки (козметички производи за трепки), дамки
(средства за чистење дамки), дамки од мрснотии
(производи за чистење дамки од мрснотии)
(различни од оние што се користат во текот на
процесот на производството), хартија за полирање
/мазнење/, хидроген (водороден пероксид) за
козметичка употреба, чевли (креми за чевли),
чевли (лустра за чевли), чистење (производи
за чистење), шампони, штирка за мазнење
(пеглање), бришачи за раце /хартиени/, хигиенска
хартија, бришење (производи за бришење)
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
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информацми од именик по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
обезбедување мултикориснички интерактивен
пристап на глобална комуникациска мрежа;
пренос и емитирање на сите видови аудио и
видео програми по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни)
интернет услуги, имено, брза линија или сериски
врски кои ствараат главен премин во рамките на
мрежата; видео и аудио телеконференции по пат
на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод
(АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани
услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на
комуникациски услуги, услуги на виртуелна
приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија;
обезбедување услуги на телекомуникациски
мрежни премини и услуги на поврзување со
протокол на пренос на рамка заради пренос на
податоци; услуги на пренос на пакет од електронски
податоци; услуги на комутација на гласот,
податоци, видео и мултимедиа; овозможување
телекомуникациско поврзување на интернет и на
други компјутеризирани комуникации, податоци и
безжична мрежа; обезбедување мултикориснички
пристап на безжична комуникациска мрежа;
обезбедување факс услуги; обезбедување услуги
на складирање на електронски податоци за
трети лица; телекомуникациски услуги, особено,
обезбедување мрежен премин за поврзување
независни телекомуникациски и компјутерски
мрежи заради поделба на интернет сообраќајот;
услуги на говорна пошта; телекомуникациски
услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги
и услуги на насочување на повиците; услуги на
центрите за пораки во вид на телефонски говорни
пораки; услуги на видео и аудио конференции и
конференции на телефонски податоци; безжичии
телекомуникациски услуги, имено, безжичен
пренос на звук и податоци; телекомуникациски
услуги, имено обезбедување глас по пат на
интернет протокол; обезбедување мрежен пристап
со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу
преносници на интернет сообраќајот; услуги на
електронски пораки
кл. 41 - услуги на забава што имаат карактеристики
на програма во живо, комедии, мјузикли и
драмски програми; документарни програми,
спортски настани и анимирани телевизиски
серии; продукција на програми во живо, комедии,
мјузикли и драмски програми, документарни
програми, спортски настани и анимирани
телевизиски серии; прикажување програма во
живо, комедии, мјузикли и драмски програми;
документарни програми, спортски настани и
анимирани телевизиски серии; услуги на забавна
содржина што имаат каракгеристики на програма
во живо, комедии, мјузикли и драмски програми,
документарни програми, спортски настани и
анимирани филмови за прикажување во кина,
продукција на програми во живо, комедии, мјузикли
и драмски програми, документарни програми,
спортски настани и анимирани филмови за
прикажување во кина; театарски и кино изведби,
анимирани и во живо; дистрибуција на програма
во живо, комедии, мјузикли и драмски програми,
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документарни програми, спортски настани и
анимирани филмови за прикажување во кина;
прикажување програма во живо, комедии, мјузикли
и драмски програми, документарни програми,
спортски настани и анимирани филмови за
прикажување во кина; пружање информации за
забави по пат на глобална компјутерска мрежа;
пружање едукативни информации по пат на
глобална компјутерска мрежа; електронски
услуги на игри по пат на глобална компјутерска
мрежа; електронски публикации (не можат да
се даунлодираат); пружање on-line публикации;
издавање електронски книги и часописи on-line;
пружање публикации со глобална компјутерска
мрежа или интернет што можат да се пребаруваат;
публикации и дистрибуција на печатени медиуми
и снимки; услуги на аудио и визуелни забави и
едукации; услуги на филмски студија; услуги на
телевизиски забави; услуги на презентации на
претстави во живо; пружање забави во живо;
продукција на забави во живо; продукција на
забавни програми во кои учествуваат танчери и/
или пеачи; пружање забави во облик на музички
престави во живо
кл. 42 - услуги на хостирање web - страници,
услуги на дизајнирање web- страни, работа на
електронски информациски мрежи; консалтинг
услуги и услуги на дизајн во областа на
информативни
технологии,
компјутерско
програмирање, телекомуникација, комуникациски
мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги
на менаџмент на центри на податоци и глобални
комуникациски мрежи; обезбедување услуги на
центри на податоци; услуги на колокација, имено,
обезбедување сигурна опрема контролирана од
окружувањето и обезбедување технички надзор
на телекомуникациска опрема за трети лица;
хостирање (хостинг), складирање и одржување
на web- сајтови, web- центри, електронска пошта,
електронски групи, лист сервери, како и на дигитална
содржина и податоци за трети лица; услуги на
провајдери на апликативни услуги (АСП) имено,
хостирање компјутерски софтверски апликации за
трети лица; услуги на автентификација во областа
на телекомуникацијата и мрежите; обезбедување
софтвер за мрежно сметководство што не може да
се вчитува од интернет во областа на сигурносните
комуникации и мрежи на податоци; дизајн во
областа на компјутеризираните комуникации и
мрежи на податоци; обезбедување информации
во областа на мрежни услуги на компјутеризирани
комуникации и услуги на центри на податоци
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - производи за телекомуникација и
информативна технологија; опрема, компоненти,
напојувања и системи за телекомуникација и
информативна технологија, имено, пејџери,
телефони, телефонски комутатори (свичери),
перифериска опрема за употреба во локални
мрежи и регионални мрежи; коаксиални и кабли
од оптички влакна и адаптери, комлјутери,
микрокомпјутери, монитори, компјутерски дисплеј
единици, звучници, микрофони, компјутерски
медиуми за чување податоци, компјутерски
мемории, компјутерска периферија и модеми;
телевизори и телевизмска периферна опрема,
имено, камери, подесувачки кутии, далечински
улравувачи за интерактивна и не-интерактивна
употреба, компјутерски програми за употреба во
телекомуникации, работење, финансии, програми
за пристап на глобални компјутерски мрежи
или интерактивни компјутерски комуникациони
мрежи; машински-читливи, магнетски кодирани
картички, вклучително телефонски картички и
кредитни картички; аудио и видео снимки во
областа на телекомуникацијата, информативната
технологија, сигурноста, вести, спорт, забава,
култура, работење и финансии, временски
извештаи и латувања, слушалки за телефони,
музика и играње; филтри за комуникација со
глас и податоци; џекови; групни џекови; спојници
и реглети за употреба со телекомуникациски
жици и кабли; рутери и мрежни премини за
телекомуникациска и компјутерска употреба;
сервери за лечатење; web камери; CD читачи;
МРЗ читачи; DVD читачи; PC картички; уреди
и инструменти за следење на временските
прилики; камери и олрема за обработка на
фотографии; радио примопредаватели; снимачи
на глас; GPS/мапирачки уреди; сигурносни
системи; картички со податоци; ламетни (smart)
картички; EVDO картички со податоци; GSM
SPRS UMTS картички со лодатоци; SIM картички;
компјутерски софтвер во областа на умрежување
на податоци, комлјутерска телефонија, е-берзи,
компјутерска и мрежна сигурност, електронски
пораки, факс преноси, видео-конференции на
маси, соработничка размена на податоци и
обезбедување на пристал на базите со податоци
кл. 16 - знамиња /хартиени/, етикети /не се од
ткаенина/, известување /хартиени производи/,
календари; календари на кои им се кинат листовите,
календари во коси линии годишии, канцелариски
прибор со исклучок на мебел, каталози, книги
(ознаки за страници на книги), конфети, кутии од
картон или од хартија, лепенка /картон/, лепење
на фотографии, лепливи траки за хартиени
лроизводи или за домаќинство, листови /хартиени
производи/, мали печати /нотарски потписи/, мапи
за пишување, маслена хартија, натписни плочки
од хартија или картон, нацрти, обвивки / хартиени
производи/, обвивки, корици /хартиени производи/,
ознаки /натлиси/ во хартија или картон, папки за
документи, папки /канцелариски прибор/, лапки/
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хартиени производи/, печатарски производи,
печатен материјал /печатници/, печати со адреси,
печати /жиг/. писма /хартија за писма/, плакати
(плочи за поставување ллакати) од хартија или
картон, ’ плакати /постери/, покривки за маса
(хартиени), прецртани слики, прецрти, проспекти,
публикации, разгледници, саатници {печатени
саатници) /возни редови/, хартиени вреќички,
хартиени ленти, хартија, шишиња (подлошки за
шишиња) од хартија
кл. 35 - услуги при трговија на големо и мало со
алишта (производи за закиснување алишта),
алишта (синило за алишта), алишта (средства за
парфемирање на алиштата), апретура (скробна
алретура) /штирка/, аромати {етарични масла),
бадемов сапун, белење (сода за белење), белење
(соли за белење), белила /деколоранти/ за
козметичка употреба, бергамота /стебло/ (масти
на бергамота), бои (производи за отстранување
бои), бои (средства за отстранување на боите),
дезодорирачки сапуни, детергенти различни од
оние што се користат во медицината или во текот
на прсмзводни процеси, хемиски материи со мирис
на темјанушки, кожа (крегии за кожни производи),
кожа (креми за чистење на кожата), кожа
{препарати за чистење на кожни производи), кожа
(производи за заштита на кожата), кожни производи
(средства за чистење на кожни производи).
козметика (украсни детали за козметичка
употреба), лепила врз основа на скроб, лосион за
козметичка употреба, лустра /масти/ за подови,
шамичиња натопени во козметички лосиони,
масла за чистење, масла /етерични масла/, масло
(бадемово масло), масло за козметичка улотреба,
мириси /парфеми/, моливи (за козметичка
употреба), мошус /парфимерија/, оживување
на бои (хемиски производи за оживување на
боите) за употреба во домаќинствот смекнувачи,
освежување {сапуни за освежување), отнување
на одводни цевки (препарати за отнување на
одводните цевки), очи (хартиени помагала
за шминкање на очите), памук за козметичка
употреба, ларфимирање на алишта (производи за
парфимирање на алиштата), перење (средства за
белење), перење {средства за перење), перење
алишта (правила,,за перење), перење./чистење/
(производи за чистење со триење), плавење
{средства за плавење на алиштата), плавец за
полирање (камен од вулканско потекло), платно
{брусно платно), полирање (брусна хартуја за
полирање), полирање {камен за полирање),
лолирање (камења за полирање), полирање
(платнена шмиргла), полирање (препарати за
полирање), растворувачи за бои, сапуни, сапуни
за дезинфекција, сапуни за дезодорирање,
сапуни за миење, сапуни за оживување на бојата
на текстилот, сапуни против потење, сјаење
(производи за постигнување сјај), сјај {производи
за постигнување сјај), скроб /штиркање/, сода
(раствор за перење /лукшија/}, сода за белење
алишта, соли за белење, соли за капење /не се за
медицинска употреба/, средства за отстранување
каменец /за домаќинството/, стакла на автомобили
(течности за перење иа автомобилски стакла),
стаклена хартија /шмиргла за хартија/, стапала
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(сапуни против потење на стапалата), стапчиња
обложени со памук за козметичка употреба,
статички електрицитет (средства за неутрализација
на статичкиот електрицитет) за домаќинство,
терпентин /средство за одмастување/, тоалетни
производи, тоалетни производи /против потење/,
трепки (козметички производи за трепки), дамки
(средства за чистење дамки), дамки од мрснотии
(производи за чистење дамки од мрснотии)
(различни од оние што се користат во текот на
процесот на производството), хартија за полирање
/мазнење/, хидроген (водороден пероксмд) за
козметичка употреба, чевли (креми за чевли),
чевли (лустра за чевли), чистење (производи
за чистење), шампони, штирак за мазнење
(пеглање), бришачи за раце /хартиеии/, хигиенска
хартија, бришење (производи за бришење)
кл. 38 - услуги на телекомуникација и информативна
технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика,
аудио, видео и информации по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
услуги на лична комуникација; услуги на пејџери;
лизинг телекомуникациски опреми, напојувања
и системи; услуги на електронска пошта; услуги
на телевизиски пренос; обезбедување вести и
информации по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа; обезбедување
информации од именик по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
обезбедување мултикориснички интерактивен
пристап на глобална комуникациска мрежа;
пренос и емитирање на сите видови аудио и
видео програми по пат на телефон, телевизија \л
глобална комуникациска мрежа, главми (стожерни)
интернет услуги, имено, брза линија или сериски
врски кои ствараат главен премин во рамките на
мрежата; видео и аудио телеконференции по пат
на интернет, услуш на асинхронен трансфер мод
(ATM), 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 преллини 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,
лодатоци, видео и мултимедиа; овозможување
телекомуникациско поврзување на интернет и на
други компјутеризирани комуникации, податоци и
безжична мрежа; обезбедување мултикорисиички
пристал на безжична комуникациска мрежа;
обезбедување факс услуги; обезбедување услуги
иа складирање на електронски лодатоци 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 иа
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
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пренос на звук и податоци; телекомуникациски
услуги, имено обезбедување глас по пат на
интернет протокол; обезбедување мрежен пристап
соцел на размена на интернет сообраќајот помеѓу
преносници на јнтернет сообраќајот; услуги на
елеетронски пораки
кл. 41 - услуги на забава што имаат карактеристики
на програма во живо, комедии, мјузикли и
драмски програми; документарни програми,
спортски настани и анимирани телевизиски
серии; продукција на програми во живо, комедии,
мјузикли и драмски програми, документарни
програми, спортски настани и анимирани
телевизиски серии; прикажување програма во
живо, комедии, мјузикли и драмски програми;
документарни програми, спортски настани и
анимирани телевизиски серии; услуги на забавна
содржина што имаат каракгеристики на програма
во живо, комедии, мјузикли и драмски програми,
документарни програми, спортски настани и
анимирани филмови за прикажување во кина,
продукција на програми во живо, комедии, мјузикли
и драмски програми, документарни програми,
спортски настани и анимирани филмови за
прикажување во кина; театарски и кино изведби,
анимирани и во живо; дистрибуција на програма
во живо, комедии, мјузикли и драмски програми,
документарни програми, спортски настани и
анимирани филмови за прикажување во кина;
прикажување програма во живо, комедии, мјузикли
и драмски програми, документарни програми,
спортски настани и анимирани филмови за
прикажување во кина; пружање информации за
забави по пат на глобална компјутерска мрежа;
пружање едукативни информации по пат на
глобална компјутерска мрежа; електронски
услуги на игри по пат на глобална компјутерска
мрежа; електронски публикации (не можат да
се даунлодираат); пружање on-line публикации;
издавање електронски книги и часописи on-line;
пружање публикации со глобална компјутерска
мрежа или интернет што можат да се пребаруваат;
публикации и дистрибуција на печатени медиуми
и снимки; услуги на аудио и визуелни забави и
едукации; услуги на филмски студија; услуги на
телевизиски забави; услуги на презентации на
претстави во живо; пружање забави во живо;
продукција на забави во живо; продукција на
забавни програми во кои учествуваат танчери и/
или пеачи; пружање забави во облик на музички
престави во живо
кл. 42 - услуги на хостирање web - страници,
услуги на дизајнирање web- страни, работа на
електронски информациски мрежи; консалтинг
услуги и услуги на дизајн во областа на
информативни
технологии,
компјутерско
програмирање, телекомуникација, комуникациски
мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги
на менаџмент на центри на податоци и глобални
комуникациски мрежи; обезбедување услуги на
центри на податоци; услуги на колокација, имено,
обезбедување сигурна опрема контролирана од
окружувањето и обезбедување технички надзор
на телекомуникациска опрема за трети лица;
хостирање (хостинг), складирање и одржување
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на web- сајтови, web- центри, електронска пошта,
електронски групи, лист сервери, како и на дигитална
содржина и податоци за трети лица; услуги на
провајдери на апликативни услуги (АСП) имено,
хостирање компјутерски софтверски апликации за
трети лица; услуги на автентификација во областа
на телекомуникацијата и мрежите; обезбедување
софтвер за мрежно сметководство што не може да
се вчитува од интернет во областа на сигурносните
комуникации и мрежи на податоци; дизајн во
областа на компјутеризираните комуникации и
мрежи на податоци; обезбедување информации
во областа на мрежни услуги на компјутеризирани
комуникации и услуги на центри на податоци
(210) TM 2008/44
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(731) ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје
Друштво за комуникациски услуги
ул. Димитрие Чуповски бр.2, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - производи за телекомуникација и
информативна технологија; опрема, компоненти,
напојувања и системи за телекомуникација и
информативна технологија, имено, пејџери,
телефони, телефонски комутатори (свичери),
перифериска опрема за употреба во локални
мрежи и регионални мрежи; коаксиални и кабли
од оптички влакна и адаптери, компјутери,
микрокомпјутери, монитори, компјутерски дисплеј
единици, звучници, микрофони, компјутерски
медиуми за чување податоци, компјутерски
мемории, компјутерска периферија и модеми;
телевизори и телевизиска периферна опрема,
имено, камери, подесувачки кутии, далечински
управувачи за интерактивна и неинтеракгивна
употреба, компјутерски програми за употреба во
телекомуникации, работење, финансии, програми
за пристап на глобални компјутерски мрежи или
интерактивни компјутерски комуникацски мрежи;
машински-читливи, магнетски кодирани картички,
вклучително телефонски картички и кредитни
картички; аудио и видео снимки во областа на
телекомуникацијата, информативната технологија,
сигурноста, вести, спорт, забава, култура, работење
и финансии, временски извештаи и патувања;
слушалки за телефони, музика и играње; филтри
за комуникација со глас и податоци; џекови;
групни џекови; спојници и реглети за употреба со
телекомуникациски жици и кабли; рутери и мрежни
премини за телекомуникациска и компјутерска
употреба; сервери за печатење; web камери; CD
читачи; MP3 читачи;DVD читачи; РC картички;
уреди и инструменти за следење на временските
прилики; камери и опрема за обработка на
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фотографии; радио примопредаватели; снимачи
на глас; GPS/мапирачки уреди; сигурносни
системи; картички со податоци; паметни (smart)
картички; EVDO картички со податоци; GSM
SPRS UMTS картички со податоци; ЅIМ картички;
компјутерски софтвер во областа на умрежување
на податоци, компјутерска телефонија, е-берзи,
компјутерска и мрежна сигурност, електронски
пораки, факс преноси, видео-конференции на
маси, соработничка размена на податоци и
обезбедување пристап на базите со податоци
кл. 16 - знамиња /хартиени/, етикети /не се од
ткаенина/, известување /хартиени производи/,
календари, календари на кои им се кинат листовите,
календари во коси линии годишни, канцелариски
прибор со исклучок на мебел, каталози, книги
(ознаки за страници на книги), конфети, кутии од
картон или од хартија, лепенка /картон/, лепење
на фотографии, лепливи траки за хартиени
производи или за домаќинство, листови /хартиени
производи/, мали печати /нотарски потписи/, мапи
за пишување, маслена хартија, натписни плочки
од хартија или картон, нацрти, обвивки /хартиени
производи/, обвивки, корици /хартиени производи/,
ознаки /натписи/ во хартија или картон, папки за
документи, папки /канцелариски прибор/, папки
/хартиени производи/, печатарски производи,
печатен материјал /печатници/, печати со адреси,
печати /жиг/, писма /хартија за писма/, плакати
(плочи за поставување плакати) од хартија или
картон, плакати /постери/, покривки за маса
(хартиени), прецртани слики, прецрти, проспекти,
публикации, разгледници, саатници (печатени
саатници) /возни редови/, хартиени вреќички,
хартиени ленти, хартија, шишиња (подлошки за
шишиња) од хартија
кл. 35 - услуга при трговија на големо и мало со
алишта (производи за закиснување алишта),
алишта (синило за алишта), алишта (средства за
парфемирање на алиштата), апретура (скробна
апретура) /штирка/, аромати (етерични масла),
бадемов сапун, белење (сода за белење), белење
(соли за белење), белила /деколоранти/ за
козметичка употреба, бергамота /стебло/ (масти
на бергамота), бои (производи за отстранување
бои), бои (средства за отстранување на боите),
дезодорирачки сапуни, детергенти различни од
оние што се користат во медицината или во текот
на производни процеси, хемиски материи со мирис
на темјанушки, кожа (креми за кожни производи),
кожа (креми за чистење на кожата), кожа
(препарати за чистење на кожни производи), кожа
(производи за заштита на кожата), кожни производи
(средства за чистење на кожни производи),
козметика (украсни детали за козметичка
употреба), лепила врз основа на скроб, лосион за
козметичка употреба, лустра /масти/ за подови,
шамичиња натопени во козметички лосиони,
масла за чистење, масла /етерични масла/, масло
(бадемово масло), масло за козметичка употреба,
мириси /парфеми/, моливи (за козметичка
употреба), мошус /парфимерија/, оживување на
бои (хемиски производи за оживување на боите)
за употреба во домаќинството, смекнувачи,
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освежување (сапуни за освежување), отнување
на одводни цевки (препарати за отнување на
одводните цевки), очи (хартиени помагала
за шминкање на очите), памук за козметичка
употреба, парфимирање алишта (производи за
парфимирање на алиштата), перење (средства за
белење), перење (средства за перење), перење
алишта (правила за перење), перење /чистење/
(производи за чистење со триење), плавење
(средства за плавење на алиштата), плавец за
полирање (камен од вулканско потекло), платно
(брусно платно), полирање (брусна хартија за
полирање), полирање (камен за полирање),
полирање (камења за полирање), полирање
(платнена шмиргла), полирање (препарати за
полирање), растворувачи за бои, сапуни, сапуни
за дезинфекција, сапуни за дезодорирање,
сапуни за миење, сапуни за оживување на бојата
на текстилот, сапуни против потење, сјаење
(производи за постигнување сјај), сјај (производи за
постигнување сјај), скроб /штирка/, сода (раствор
за перење /лукшија/), сода за белење алишта, соли
за белење, соли за капење /не се за медицинска
употреба/, средства за отстранување каменец /за
домаќинството/, стакла на автомобили (течности
за перење на автомобилски стакла), стаклена
хартија /шмиргла за хартија/, стапала (сапуни
против потење на стапалата), стапчиња обложени
со памук за козметичка употреба, статички
електрицитет (средства за неутрализација
на статичкиот електрицитет) за домаќинство,
терпентан /средство за одмастување/, тоалетни
производи, тоалетни производи /против потење/,
трепки (козметички производи за трепки), дамки
(средства за чистење дамки), дамки од мрснотии
(производи за чистење дамки од мрснотии)
(различни од оние што се користат во текот на
процесот на производството), хартија за полирање
/мазнење/, хидроген (водороден пероксид) за
козметичка употреба, чевли (креми за чевли),
чевли (лустра за чевли), чистење (производи
за чистење), шампони, штирка за мазнење
(пеглање), бришачи за раце /хартиени/, хигиенска
хартија, бришење (производи за бришење)
кл. 38 - услуги на телекомуникација и информативна
технологија имено, пренос на глас, податоци, слика,
аудио, видео и информации по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
услуги на лична комуникација; услуги на пејџери;
лизинг телекомуникациски опреми, напојувања
и системи; услуги на електронска пошта; услуги
на телевизиски пренос; обезбедување вести и
информации по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа; обезбедување
информацми од именик по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
обезбедување мултикориснички интерактивен
пристап на глобална комуникациска мрежа;
пренос и емитирање на сите видови аудио и
видео програми по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни)
интернет услуги, имено, брза линија или сериски
врски кои ствараат главен премин во рамките на
мрежата; видео и аудио телеконференции по пат
на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод
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(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; безжичии
телекомуникациски услуги, имено, безжичен
пренос на звук и податоци; телекомуникациски
услуги, имено обезбедување глас по пат на
интернет протокол; обезбедување мрежен пристап
со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу
преносници на интернет сообраќајот; услуги на
електронски пораки
кл. 41 - услуги на забава што имаат карактеристики
на програма во живо, комедии, мјузикли и
драмски програми; документарни програми,
спортски настани и анимирани телевизиски
серии; продукција на програми во живо, комедии,
мјузикли и драмски програми, документарни
програми, спортски настани и анимирани
телевизиски серии; прикажување програма во
живо, комедии, мјузикли и драмски програми;
документарни програми, спортски настани и
анимирани телевизиски серии; услуги на забавна
содржина што имаат каракгеристики на програма
во живо, комедии, мјузикли и драмски програми,
документарни програми, спортски настани и
анимирани филмови за прикажување во кина,
продукција на програми во живо, комедии, мјузикли
и драмски програми, документарни програми,
спортски настани и анимирани филмови за
прикажување во кина; театарски и кино изведби,
анимирани и во живо; дистрибуција на програма
во живо, комедии, мјузикли и драмски програми,
документарни програми, спортски настани и
анимирани филмови за прикажување во кина;
прикажување програма во живо, комедии, мјузикли
и драмски програми, документарни програми,
спортски настани и анимирани филмови за
прикажување во кина; пружање информации за
забави по пат на глобална компјутерска мрежа;
пружање едукативни информации по пат на
глобална компјутерска мрежа; електронски
услуги на игри по пат на глобална компјутерска
мрежа; електронски публикации (не можат да
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се даунлодираат); пружање on-line публикации;
издавање електронски книги и часописи on-line;
пружање публикации со глобална компјутерска
мрежа или интернет што можат да се пребаруваат;
публикации и дистрибуција на печатени медиуми
и снимки; услуги на аудио и визуелни забави и
едукации; услуги на филмски студија; услуги на
телевизиски забави; услуги на презентации на
претстави во живо; пружање забави во живо;
продукција на забави во живо; продукција на
забавни програми во кои учествуваат танчери и/
или пеачи; пружање забави во облик на музички
престави во живо
кл. 42 - услуги на хостирање web - страници,
услуги на дизајнирање web- страни, работа на
електронски информациски мрежи; консалтинг
услуги и услуги на дизајн во областа на
информативни
технологии,
компјутерско
програмирање, телекомуникација, комуникациски
мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги
на менаџмент на центри на податоци и глобални
комуникациски мрежи; обезбедување услуги на
центри на податоци; услуги на колокација, имено,
обезбедување сигурна опрема контролирана од
окружувањето и обезбедување технички надзор
на телекомуникациска опрема за трети лица;
хостирање (хостинг), складирање и одржување
на web- сајтови, web- центри, електронска пошта,
електронски групи, лист сервери, како и на дигитална
содржина и податоци за трети лица; услуги на
провајдери на апликативни услуги (АСП) имено,
хостирање компјутерски софтверски апликации за
трети лица; услуги на автентификација во областа
на телекомуникацијата и мрежите; обезбедување
софтвер за мрежно сметководство што не може да
се вчитува од интернет во областа на сигурносните
комуникации и мрежи на податоци; дизајн во
областа на компјутеризираните комуникации и
мрежи на податоци; обезбедување информации
во областа на мрежни услуги на компјутеризирани
комуникации и услуги на центри на податоци
(210) TM 2008/46
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(731) ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје
Друштво за комуникациски услуги
ул. Димитрие Чуповски бр.2, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - производи за телекомуникација и
информативна технологија; опрема, компоненти,
напојувања и системи за телекомуникација и
информативна технологија, имено, пејџери,
телефони, телефонски комутатори (свичери),
перифериска опрема за употреба во локални
мрежи и регионални мрежи; коаксиални и кабли
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од оптички влакна и адаптери, компјутери,
микрокомпјутери, монитори, компјутерски дисплеј
единици, звучници, микрофони, компјутерски
медиуми за чување податоци, компјутерски
мемории, компјутерска периферија и модеми;
телевизори и телевизиска периферна опрема,
имено, камери, подесувачки кутии, далечински
управувачи за интерактивна и неинтеракгивна
употреба, компјутерски програми за употреба во
телекомуникации, работење, финансии, програми
за пристап на глобални компјутерски мрежи или
интерактивни компјутерски комуникацски мрежи;
машински-читливи, магнетски кодирани картички,
вклучително телефонски картички и кредитни
картички; аудио и видео снимки во областа на
телекомуникацијата, информативната технологија,
сигурноста, вести, спорт, забава, култура, работење
и финансии, временски извештаи и патувања;
слушалки за телефони, музика и играње; филтри
за комуникација со глас и податоци; џекови;
групни џекови; спојници и реглети за употреба со
телекомуникациски жици и кабли; рутери и мрежни
премини за телекомуникациска и компјутерска
употреба; сервери за печатење; web камери; CD
читачи; MP3 читачи;DVD читачи; РC картички;
уреди и инструменти за следење на временските
прилики; камери и опрема за обработка на
фотографии; радио примопредаватели; снимачи
на глас; GPS/мапирачки уреди; сигурносни
системи; картички со податоци; паметни (smart)
картички; EVDO картички со податоци; GSM
SPRS UMTS картички со податоци; ЅIМ картички;
компјутерски софтвер во областа на умрежување
на податоци, компјутерска телефонија, е-берзи,
компјутерска и мрежна сигурност, електронски
пораки, факс преноси, видео-конференции на
маси, соработничка размена на податоци и
обезбедување пристап на базите со податоци
кл. 16 - знамиња /хартиени/, етикети /не се од
ткаенина/, известување /хартиени производи/,
календари, календари на кои им се кинат листовите,
календари во коси линии годишни, канцелариски
прибор со исклучок на мебел, каталози, книги
(ознаки за страници на книги), конфети, кутии од
картон или од хартија, лепенка /картон/, лепење
на фотографии, лепливи траки за хартиени
производи или за домаќинство, листови /хартиени
производи/, мали печати /нотарски потписи/, мапи
за пишување, маслена хартија, натписни плочки
од хартија или картон, нацрти, обвивки /хартиени
производи/, обвивки, корици /хартиени производи/,
ознаки /натписи/ во хартија или картон, папки за
документи, папки /канцелариски прибор/, папки
/хартиени производи/, печатарски производи,
печатен материјал /печатници/, печати со адреси,
печати /жиг/, писма /хартија за писма/, плакати
(плочи за поставување плакати) од хартија или
картон, плакати /постери/, покривки за маса
(хартиени), прецртани слики, прецрти, проспекти,
публикации, разгледници, саатници (печатени
саатници) /возни редови/, хартиени вреќички,
хартиени ленти, хартија, шишиња (подлошки за
шишиња) од хартија
кл. 35 - услуга при трговија на големо и мало со

TM 2008/46

106 Glasnik, 15/6, str. 78-250, dekemvri 2008 Skopje

алишта (производи за закиснување алишта),
алишта (синило за алишта), алишта (средства за
парфемирање на алиштата), апретура (скробна
апретура) /штирка/, аромати (етерични масла),
бадемов сапун, белење (сода за белење), белење
(соли за белење), белила /деколоранти/ за
козметичка употреба, бергамота /стебло/ (масти
на бергамота), бои (производи за отстранување
бои), бои (средства за отстранување на боите),
дезодорирачки сапуни, детергенти различни од
оние што се користат во медицината или во текот
на производни процеси, хемиски материи со мирис
на темјанушки, кожа (креми за кожни производи),
кожа (креми за чистење на кожата), кожа
(препарати за чистење на кожни производи), кожа
(производи за заштита на кожата), кожни производи
(средства за чистење на кожни производи),
козметика (украсни детали за козметичка
употреба), лепила врз основа на скроб, лосион за
козметичка употреба, лустра /масти/ за подови,
шамичиња натопени во козметички лосиони,
масла за чистење, масла /етерични масла/, масло
(бадемово масло), масло за козметичка употреба,
мириси /парфеми/, моливи (за козметичка
употреба), мошус /парфимерија/, оживување на
бои (хемиски производи за оживување на боите)
за употреба во домаќинството, смекнувачи,
освежување (сапуни за освежување), отнување
на одводни цевки (препарати за отнување на
одводните цевки), очи (хартиени помагала
за шминкање на очите), памук за козметичка
употреба, парфимирање алишта (производи за
парфимирање на алиштата), перење (средства за
белење), перење (средства за перење), перење
алишта (правила за перење), перење /чистење/
(производи за чистење со триење), плавење
(средства за плавење на алиштата), плавец за
полирање (камен од вулканско потекло), платно
(брусно платно), полирање (брусна хартија за
полирање), полирање (камен за полирање),
полирање (камења за полирање), полирање
(платнена шмиргла), полирање (препарати за
полирање), растворувачи за бои, сапуни, сапуни
за дезинфекција, сапуни за дезодорирање,
сапуни за миење, сапуни за оживување на бојата
на текстилот, сапуни против потење, сјаење
(производи за постигнување сјај), сјај (производи за
постигнување сјај), скроб /штирка/, сода (раствор
за перење /лукшија/), сода за белење алишта, соли
за белење, соли за капење /не се за медицинска
употреба/, средства за отстранување каменец /за
домаќинството/, стакла на автомобили (течности
за перење на автомобилски стакла), стаклена
хартија /шмиргла за хартија/, стапала (сапуни
против потење на стапалата), стапчиња обложени
со памук за козметичка употреба, статички
електрицитет (средства за неутрализација
на статичкиот електрицитет) за домаќинство,
терпентан /средство за одмастување/, тоалетни
производи, тоалетни производи /против потење/,
трепки (козметички производи за трепки), дамки
(средства за чистење дамки), дамки од мрснотии
(производи за чистење дамки од мрснотии)
(различни од оние што се користат во текот на
процесот на производството), хартија за полирање
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/мазнење/, хидроген (водороден пероксид) за
козметичка употреба, чевли (креми за чевли),
чевли (лустра за чевли), чистење (производи
за чистење), шампони, штирка за мазнење
(пеглање), бришачи за раце /хартиени/, хигиенска
хартија, бришење (производи за бришење)
кл. 38 - услуги на телекомуникација и информативна
технологија имено, пренос на глас, податоци, слика,
аудио, видео и информации по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
услуги на лична комуникација; услуги на пејџери;
лизинг телекомуникациски опреми, напојувања
и системи; услуги на електронска пошта; услуги
на телевизиски пренос; обезбедување вести и
информации по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа; обезбедување
информацми од именик по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
обезбедување мултикориснички интерактивен
пристап на глобална комуникациска мрежа;
пренос и емитирање на сите видови аудио и
видео програми по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни)
интернет услуги, имено, брза линија или сериски
врски кои ствараат главен премин во рамките на
мрежата; видео и аудио телеконференции по пат
на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод
(АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани
услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на
комуникациски услуги, услуги на виртуелна
приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија;
обезбедување услуги на телекомуникациски
мрежни премини и услуги на поврзување со
протокол на пренос на рамка заради пренос на
податоци; услуги на пренос на пакет од електронски
податоци; услуги на комутација на гласот,
податоци, видео и мултимедиа; овозможување
телекомуникациско поврзување на интернет и на
други компјутеризирани комуникации, податоци и
безжична мрежа; обезбедување мултикориснички
пристап на безжична комуникациска мрежа;
обезбедување факс услуги; обезбедување услуги
на складирање на електронски податоци за
трети лица; телекомуникациски услуги, особено,
обезбедување мрежен премин за поврзување
независни телекомуникациски и компјутерски
мрежи заради поделба на интернет сообраќајот;
услуги на говорна пошта; телекомуникациски
услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги
и услуги на насочување на повиците; услуги на
центрите за пораки во вид на телефонски говорни
пораки; услуги на видео и аудио конференции и
конференции на телефонски податоци; безжичии
телекомуникациски услуги, имено, безжичен
пренос на звук и податоци; телекомуникациски
услуги, имено обезбедување глас по пат на
интернет протокол; обезбедување мрежен пристап
со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу
преносници на интернет сообраќајот; услуги на
електронски пораки
кл. 41 - услуги на забава што имаат карактеристики
на програма во живо, комедии, мјузикли и
драмски програми; документарни програми,
спортски настани и анимирани телевизиски
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серии; продукција на програми во живо, комедии,
мјузикли и драмски програми, документарни
програми, спортски настани и анимирани
телевизиски серии; прикажување програма во
живо, комедии, мјузикли и драмски програми;
документарни програми, спортски настани и
анимирани телевизиски серии; услуги на забавна
содржина што имаат каракгеристики на програма
во живо, комедии, мјузикли и драмски програми,
документарни програми, спортски настани и
анимирани филмови за прикажување во кина,
продукција на програми во живо, комедии, мјузикли
и драмски програми, документарни програми,
спортски настани и анимирани филмови за
прикажување во кина; театарски и кино изведби,
анимирани и во живо; дистрибуција на програма
во живо, комедии, мјузикли и драмски програми,
документарни програми, спортски настани и
анимирани филмови за прикажување во кина;
прикажување програма во живо, комедии, мјузикли
и драмски програми, документарни програми,
спортски настани и анимирани филмови за
прикажување во кина; пружање информации за
забави по пат на глобална компјутерска мрежа;
пружање едукативни информации по пат на
глобална компјутерска мрежа; електронски
услуги на игри по пат на глобална компјутерска
мрежа; електронски публикации (не можат да
се даунлодираат); пружање on-line публикации;
издавање електронски книги и часописи on-line;
пружање публикации со глобална компјутерска
мрежа или интернет што можат да се пребаруваат;
публикации и дистрибуција на печатени медиуми
и снимки; услуги на аудио и визуелни забави и
едукации; услуги на филмски студија; услуги на
телевизиски забави; услуги на презентации на
претстави во живо; пружање забави во живо;
продукција на забави во живо; продукција на
забавни програми во кои учествуваат танчери и/
или пеачи; пружање забави во облик на музички
престави во живо
кл. 42 - услуги на хостирање web - страници,
услуги на дизајнирање web- страни, работа на
електронски информациски мрежи; консалтинг
услуги и услуги на дизајн во областа на
информативни
технологии,
компјутерско
програмирање, телекомуникација, комуникациски
мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги
на менаџмент на центри на податоци и глобални
комуникациски мрежи; обезбедување услуги на
центри на податоци; услуги на колокација, имено,
обезбедување сигурна опрема контролирана од
окружувањето и обезбедување технички надзор
на телекомуникациска опрема за трети лица;
хостирање (хостинг), складирање и одржување
на web- сајтови, web- центри, електронска пошта,
електронски групи, лист сервери, како и на дигитална
содржина и податоци за трети лица; услуги на
провајдери на апликативни услуги (АСП) имено,
хостирање компјутерски софтверски апликации за
трети лица; услуги на автентификација во областа
на телекомуникацијата и мрежите; обезбедување
софтвер за мрежно сметководство што не може да
се вчитува од интернет во областа на сигурносните
комуникации и мрежи на податоци; дизајн во

Trgovski marki

15/6, str. 78-250, dekemvri 2008 Skopje 107
областа на компјутеризираните комуникации и
мрежи на податоци; обезбедување информации
во областа на мрежни услуги на компјутеризирани
комуникации и услуги на центри на податоци
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(220) 16/01/2008
(442) 31/12/2008

(731) ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје
Друштво за комуникациски услуги
ул. Димитрие Чуповски бр.2, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - производи за телекомуникација и
информативна технологија; опрема, компоненти,
напојувања и системи за телекомуникација и
информативна технологија, имено, пејџери,
телефони, телефонски комутатори (свичери),
перифериска опрема за употреба во локални
мрежи и регионални мрежи; коаксиални и кабли
од оптички влакна и адаптери, компјутери,
микрокомпјутери, монитори, компјутерски дисплеј
единици, звучници, микрофони, компјутерски
медиуми за чување податоци, компјутерски
мемории, компјутерска периферија и модеми;
телевизори и телевизиска периферна опрема,
имено, камери, подесувачки кутии, далечински
управувачи за интерактивна и неинтеракгивна
употреба, компјутерски програми за употреба во
телекомуникации, работење, финансии, програми
за пристап на глобални компјутерски мрежи или
интерактивни компјутерски комуникацски мрежи;
машински-читливи, магнетски кодирани картички,
вклучително телефонски картички и кредитни
картички; аудио и видео снимки во областа на
телекомуникацијата, информативната технологија,
сигурноста, вести, спорт, забава, култура, работење
и финансии, временски извештаи и патувања;
слушалки за телефони, музика и играње; филтри
за комуникација со глас и податоци; џекови;
групни џекови; спојници и реглети за употреба со
телекомуникациски жици и кабли; рутери и мрежни
премини за телекомуникациска и компјутерска
употреба; сервери за печатење; web камери; CD
читачи; MP3 читачи;DVD читачи; РC картички;
уреди и инструменти за следење на временските
прилики; камери и опрема за обработка на
фотографии; радио примопредаватели; снимачи
на глас; GPS/мапирачки уреди; сигурносни
системи; картички со податоци; паметни (smart)
картички; EVDO картички со податоци; GSM
SPRS UMTS картички со податоци; ЅIМ картички;
компјутерски софтвер во областа на умрежување
на податоци, компјутерска телефонија, е-берзи,
компјутерска и мрежна сигурност, електронски
пораки, факс преноси, видео-конференции на
маси, соработничка размена на податоци и
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обезбедување пристап на базите со податоци
кл. 16 - знамиња /хартиени/, етикети /не се од
ткаенина/, известување /хартиени производи/,
календари, календари на кои им се кинат листовите,
календари во коси линии годишни, канцелариски
прибор со исклучок на мебел, каталози, книги
(ознаки за страници на книги), конфети, кутии од
картон или од хартија, лепенка /картон/, лепење
на фотографии, лепливи траки за хартиени
производи или за домаќинство, листови /хартиени
производи/, мали печати /нотарски потписи/, мапи
за пишување, маслена хартија, натписни плочки
од хартија или картон, нацрти, обвивки /хартиени
производи/, обвивки, корици /хартиени производи/,
ознаки /натписи/ во хартија или картон, папки за
документи, папки /канцелариски прибор/, папки
/хартиени производи/, печатарски производи,
печатен материјал /печатници/, печати со адреси,
печати /жиг/, писма /хартија за писма/, плакати
(плочи за поставување плакати) од хартија или
картон, плакати /постери/, покривки за маса
(хартиени), прецртани слики, прецрти, проспекти,
публикации, разгледници, саатници (печатени
саатници) /возни редови/, хартиени вреќички,
хартиени ленти, хартија, шишиња (подлошки за
шишиња) од хартија
кл. 35 - услуга при трговија на големо и мало со
алишта (производи за закиснување алишта),
алишта (синило за алишта), алишта (средства за
парфемирање на алиштата), апретура (скробна
апретура) /штирка/, аромати (етерични масла),
бадемов сапун, белење (сода за белење), белење
(соли за белење), белила /деколоранти/ за
козметичка употреба, бергамота /стебло/ (масти
на бергамота), бои (производи за отстранување
бои), бои (средства за отстранување на боите),
дезодорирачки сапуни, детергенти различни од
оние што се користат во медицината или во текот
на производни процеси, хемиски материи со мирис
на темјанушки, кожа (креми за кожни производи),
кожа (креми за чистење на кожата), кожа
(препарати за чистење на кожни производи), кожа
(производи за заштита на кожата), кожни производи
(средства за чистење на кожни производи),
козметика (украсни детали за козметичка
употреба), лепила врз основа на скроб, лосион за
козметичка употреба, лустра /масти/ за подови,
шамичиња натопени во козметички лосиони,
масла за чистење, масла /етерични масла/, масло
(бадемово масло), масло за козметичка употреба,
мириси /парфеми/, моливи (за козметичка
употреба), мошус /парфимерија/, оживување на
бои (хемиски производи за оживување на боите)
за употреба во домаќинството, смекнувачи,
освежување (сапуни за освежување), отнување
на одводни цевки (препарати за отнување на
одводните цевки), очи (хартиени помагала
за шминкање на очите), памук за козметичка
употреба, парфимирање алишта (производи за
парфимирање на алиштата), перење (средства за
белење), перење (средства за перење), перење
алишта (правила за перење), перење /чистење/
(производи за чистење со триење), плавење
(средства за плавење на алиштата), плавец за
полирање (камен од вулканско потекло), платно
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(брусно платно), полирање (брусна хартија за
полирање), полирање (камен за полирање),
полирање (камења за полирање), полирање
(платнена шмиргла), полирање (препарати за
полирање), растворувачи за бои, сапуни, сапуни
за дезинфекција, сапуни за дезодорирање,
сапуни за миење, сапуни за оживување на бојата
на текстилот, сапуни против потење, сјаење
(производи за постигнување сјај), сјај (производи за
постигнување сјај), скроб /штирка/, сода (раствор
за перење /лукшија/), сода за белење алишта, соли
за белење, соли за капење /не се за медицинска
употреба/, средства за отстранување каменец /за
домаќинството/, стакла на автомобили (течности
за перење на автомобилски стакла), стаклена
хартија /шмиргла за хартија/, стапала (сапуни
против потење на стапалата), стапчиња обложени
со памук за козметичка употреба, статички
електрицитет (средства за неутрализација
на статичкиот електрицитет) за домаќинство,
терпентан /средство за одмастување/, тоалетни
производи, тоалетни производи /против потење/,
трепки (козметички производи за трепки), дамки
(средства за чистење дамки), дамки од мрснотии
(производи за чистење дамки од мрснотии)
(различни од оние што се користат во текот на
процесот на производството), хартија за полирање
/мазнење/, хидроген (водороден пероксид) за
козметичка употреба, чевли (креми за чевли),
чевли (лустра за чевли), чистење (производи
за чистење), шампони, штирка за мазнење
(пеглање), бришачи за раце /хартиени/, хигиенска
хартија, бришење (производи за бришење)
кл. 38 - услуги на телекомуникација и информативна
технологија имено, пренос на глас, податоци, слика,
аудио, видео и информации по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
услуги на лична комуникација; услуги на пејџери;
лизинг телекомуникациски опреми, напојувања
и системи; услуги на електронска пошта; услуги
на телевизиски пренос; обезбедување вести и
информации по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа; обезбедување
информацми од именик по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
обезбедување мултикориснички интерактивен
пристап на глобална комуникациска мрежа;
пренос и емитирање на сите видови аудио и
видео програми по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни)
интернет услуги, имено, брза линија или сериски
врски кои ствараат главен премин во рамките на
мрежата; видео и аудио телеконференции по пат
на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод
(АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани
услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на
комуникациски услуги, услуги на виртуелна
приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија;
обезбедување услуги на телекомуникациски
мрежни премини и услуги на поврзување со
протокол на пренос на рамка заради пренос на
податоци; услуги на пренос на пакет од електронски
податоци; услуги на комутација на гласот,
податоци, видео и мултимедиа; овозможување
телекомуникациско поврзување на интернет и на
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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; безжичии
телекомуникациски услуги, имено, безжичен
пренос на звук и податоци; телекомуникациски
услуги, имено обезбедување глас по пат на
интернет протокол; обезбедување мрежен пристап
со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу
преносници на интернет сообраќајот; услуги на
електронски пораки
кл. 41 - услуги на забава што имаат карактеристики
на програма во живо, комедии, мјузикли и
драмски програми; документарни програми,
спортски настани и анимирани телевизиски
серии; продукција на програми во живо, комедии,
мјузикли и драмски програми, документарни
програми, спортски настани и анимирани
телевизиски серии; прикажување програма во
живо, комедии, мјузикли и драмски програми;
документарни програми, спортски настани и
анимирани телевизиски серии; услуги на забавна
содржина што имаат каракгеристики на програма
во живо, комедии, мјузикли и драмски програми,
документарни програми, спортски настани и
анимирани филмови за прикажување во кина,
продукција на програми во живо, комедии, мјузикли
и драмски програми, документарни програми,
спортски настани и анимирани филмови за
прикажување во кина; театарски и кино изведби,
анимирани и во живо; дистрибуција на програма
во живо, комедии, мјузикли и драмски програми,
документарни програми, спортски настани и
анимирани филмови за прикажување во кина;
прикажување програма во живо, комедии, мјузикли
и драмски програми, документарни програми,
спортски настани и анимирани филмови за
прикажување во кина; пружање информации за
забави по пат на глобална компјутерска мрежа;
пружање едукативни информации по пат на
глобална компјутерска мрежа; електронски
услуги на игри по пат на глобална компјутерска
мрежа; електронски публикации (не можат да
се даунлодираат); пружање on-line публикации;
издавање електронски книги и часописи on-line;
пружање публикации со глобална компјутерска
мрежа или интернет што можат да се пребаруваат;
публикации и дистрибуција на печатени медиуми
и снимки; услуги на аудио и визуелни забави и
едукации; услуги на филмски студија; услуги на
телевизиски забави; услуги на презентации на
претстави во живо; пружање забави во живо;
продукција на забави во живо; продукција на
забавни програми во кои учествуваат танчери и/
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или пеачи; пружање забави во облик на музички
престави во живо
кл. 42 - услуги на хостирање web - страници,
услуги на дизајнирање web- страни, работа на
електронски информациски мрежи; консалтинг
услуги и услуги на дизајн во областа на
информативни
технологии,
компјутерско
програмирање, телекомуникација, комуникациски
мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги
на менаџмент на центри на податоци и глобални
комуникациски мрежи; обезбедување услуги на
центри на податоци; услуги на колокација, имено,
обезбедување сигурна опрема контролирана од
окружувањето и обезбедување технички надзор
на телекомуникациска опрема за трети лица;
хостирање (хостинг), складирање и одржување
на web- сајтови, web- центри, електронска пошта,
електронски групи, лист сервери, како и на дигитална
содржина и податоци за трети лица; услуги на
провајдери на апликативни услуги (АСП) имено,
хостирање компјутерски софтверски апликации за
трети лица; услуги на автентификација во областа
на телекомуникацијата и мрежите; обезбедување
софтвер за мрежно сметководство што не може да
се вчитува од интернет во областа на сигурносните
комуникации и мрежи на податоци; дизајн во
областа на компјутеризираните комуникации и
мрежи на податоци; обезбедување информации
во областа на мрежни услуги на компјутеризирани
комуникации и услуги на центри на податоци
(210) TM 2008/50
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(731) ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје
Друштво за комуникациски услуги
ул. Димитрие Чуповски бр.2, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - производи за телекомуникација и
информативна технологија; опрема, компоненти,
напојувања и системи за телекомуникација и
информативна технологија, имено, пејџери,
телефони, телефонски комутатори (свичери),
перифериска опрема за употреба во локални
мрежи и регионални мрежи; коаксиални и кабли
од оптички влакна и адаптери, компјутери,
микрокомпјутери, монитори, компјутерски дисплеј
единици, звучници, микрофони, компјутерски
медиуми за чување податоци, компјутерски
мемории, компјутерска периферија и модеми;
телевизори и телевизиска периферна опрема,
имено, камери, подесувачки кутии, далечински
управувачи за интерактивна и неинтеракгивна
употреба, компјутерски програми за употреба во
телекомуникации, работење, финансии, програми
за пристап на глобални компјутерски мрежи или
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интерактивни компјутерски комуникацски мрежи;
машински-читливи, магнетски кодирани картички,
вклучително телефонски картички и кредитни
картички; аудио и видео снимки во областа на
телекомуникацијата, информативната технологија,
сигурноста, вести, спорт, забава, култура, работење
и финансии, временски извештаи и патувања;
слушалки за телефони, музика и играње; филтри
за комуникација со глас и податоци; џекови;
групни џекови; спојници и реглети за употреба со
телекомуникациски жици и кабли; рутери и мрежни
премини за телекомуникациска и компјутерска
употреба; сервери за печатење; web камери; CD
читачи; MP3 читачи;DVD читачи; РC картички;
уреди и инструменти за следење на временските
прилики; камери и опрема за обработка на
фотографии; радио примопредаватели; снимачи
на глас; GPS/мапирачки уреди; сигурносни
системи; картички со податоци; паметни (smart)
картички; EVDO картички со податоци; GSM
SPRS UMTS картички со податоци; ЅIМ картички;
компјутерски софтвер во областа на умрежување
на податоци, компјутерска телефонија, е-берзи,
компјутерска и мрежна сигурност, електронски
пораки, факс преноси, видео-конференции на
маси, соработничка размена на податоци и
обезбедување пристап на базите со податоци
кл. 16 - знамиња /хартиени/, етикети /не се од
ткаенина/, известување /хартиени производи/,
календари, календари на кои им се кинат листовите,
календари во коси линии годишни, канцелариски
прибор со исклучок на мебел, каталози, книги
(ознаки за страници на книги), конфети, кутии од
картон или од хартија, лепенка /картон/, лепење
на фотографии, лепливи траки за хартиени
производи или за домаќинство, листови /хартиени
производи/, мали печати /нотарски потписи/, мапи
за пишување, маслена хартија, натписни плочки
од хартија или картон, нацрти, обвивки /хартиени
производи/, обвивки, корици /хартиени производи/,
ознаки /натписи/ во хартија или картон, папки за
документи, папки /канцелариски прибор/, папки
/хартиени производи/, печатарски производи,
печатен материјал /печатници/, печати со адреси,
печати /жиг/, писма /хартија за писма/, плакати
(плочи за поставување плакати) од хартија или
картон, плакати /постери/, покривки за маса
(хартиени), прецртани слики, прецрти, проспекти,
публикации, разгледници, саатници (печатени
саатници) /возни редови/, хартиени вреќички,
хартиени ленти, хартија, шишиња (подлошки за
шишиња) од хартија
кл. 35 - услуга при трговија на големо и мало со
алишта (производи за закиснување алишта),
алишта (синило за алишта), алишта (средства за
парфемирање на алиштата), апретура (скробна
апретура) /штирка/, аромати (етерични масла),
бадемов сапун, белење (сода за белење), белење
(соли за белење), белила /деколоранти/ за
козметичка употреба, бергамота /стебло/ (масти
на бергамота), бои (производи за отстранување
бои), бои (средства за отстранување на боите),
дезодорирачки сапуни, детергенти различни од
оние што се користат во медицината или во текот
на производни процеси, хемиски материи со мирис
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на темјанушки, кожа (креми за кожни производи),
кожа (креми за чистење на кожата), кожа
(препарати за чистење на кожни производи), кожа
(производи за заштита на кожата), кожни производи
(средства за чистење на кожни производи),
козметика (украсни детали за козметичка
употреба), лепила врз основа на скроб, лосион за
козметичка употреба, лустра /масти/ за подови,
шамичиња натопени во козметички лосиони,
масла за чистење, масла /етерични масла/, масло
(бадемово масло), масло за козметичка употреба,
мириси /парфеми/, моливи (за козметичка
употреба), мошус /парфимерија/, оживување на
бои (хемиски производи за оживување на боите)
за употреба во домаќинството, смекнувачи,
освежување (сапуни за освежување), отнување
на одводни цевки (препарати за отнување на
одводните цевки), очи (хартиени помагала
за шминкање на очите), памук за козметичка
употреба, парфимирање алишта (производи за
парфимирање на алиштата), перење (средства за
белење), перење (средства за перење), перење
алишта (правила за перење), перење /чистење/
(производи за чистење со триење), плавење
(средства за плавење на алиштата), плавец за
полирање (камен од вулканско потекло), платно
(брусно платно), полирање (брусна хартија за
полирање), полирање (камен за полирање),
полирање (камења за полирање), полирање
(платнена шмиргла), полирање (препарати за
полирање), растворувачи за бои, сапуни, сапуни
за дезинфекција, сапуни за дезодорирање,
сапуни за миење, сапуни за оживување на бојата
на текстилот, сапуни против потење, сјаење
(производи за постигнување сјај), сјај (производи за
постигнување сјај), скроб /штирка/, сода (раствор
за перење /лукшија/), сода за белење алишта, соли
за белење, соли за капење /не се за медицинска
употреба/, средства за отстранување каменец /за
домаќинството/, стакла на автомобили (течности
за перење на автомобилски стакла), стаклена
хартија /шмиргла за хартија/, стапала (сапуни
против потење на стапалата), стапчиња обложени
со памук за козметичка употреба, статички
електрицитет (средства за неутрализација
на статичкиот електрицитет) за домаќинство,
терпентан /средство за одмастување/, тоалетни
производи, тоалетни производи /против потење/,
трепки (козметички производи за трепки), дамки
(средства за чистење дамки), дамки од мрснотии
(производи за чистење дамки од мрснотии)
(различни од оние што се користат во текот на
процесот на производството), хартија за полирање
/мазнење/, хидроген (водороден пероксид) за
козметичка употреба, чевли (креми за чевли),
чевли (лустра за чевли), чистење (производи
за чистење), шампони, штирка за мазнење
(пеглање), бришачи за раце /хартиени/, хигиенска
хартија, бришење (производи за бришење)
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
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и системи; услуги на електронска пошта; услуги
на телевизиски пренос; обезбедување вести и
информации по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа; обезбедување
информацми од именик по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
обезбедување мултикориснички интерактивен
пристап на глобална комуникациска мрежа;
пренос и емитирање на сите видови аудио и
видео програми по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни)
интернет услуги, имено, брза линија или сериски
врски кои ствараат главен премин во рамките на
мрежата; видео и аудио телеконференции по пат
на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод
(АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани
услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на
комуникациски услуги, услуги на виртуелна
приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија;
обезбедување услуги на телекомуникациски
мрежни премини и услуги на поврзување со
протокол на пренос на рамка заради пренос на
податоци; услуги на пренос на пакет од електронски
податоци; услуги на комутација на гласот,
податоци, видео и мултимедиа; овозможување
телекомуникациско поврзување на интернет и на
други компјутеризирани комуникации, податоци и
безжична мрежа; обезбедување мултикориснички
пристап на безжична комуникациска мрежа;
обезбедување факс услуги; обезбедување услуги
на складирање на електронски податоци за
трети лица; телекомуникациски услуги, особено,
обезбедување мрежен премин за поврзување
независни телекомуникациски и компјутерски
мрежи заради поделба на интернет сообраќајот;
услуги на говорна пошта; телекомуникациски
услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги
и услуги на насочување на повиците; услуги на
центрите за пораки во вид на телефонски говорни
пораки; услуги на видео и аудио конференции и
конференции на телефонски податоци; безжичии
телекомуникациски услуги, имено, безжичен
пренос на звук и податоци; телекомуникациски
услуги, имено обезбедување глас по пат на
интернет протокол; обезбедување мрежен пристап
со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу
преносници на интернет сообраќајот; услуги на
електронски пораки
кл. 41 - услуги на забава што имаат карактеристики
на програма во живо, комедии, мјузикли и
драмски програми; документарни програми,
спортски настани и анимирани телевизиски
серии; продукција на програми во живо, комедии,
мјузикли и драмски програми, документарни
програми, спортски настани и анимирани
телевизиски серии; прикажување програма во
живо, комедии, мјузикли и драмски програми;
документарни програми, спортски настани и
анимирани телевизиски серии; услуги на забавна
содржина што имаат каракгеристики на програма
во живо, комедии, мјузикли и драмски програми,
документарни програми, спортски настани и
анимирани филмови за прикажување во кина,
продукција на програми во живо, комедии, мјузикли
и драмски програми, документарни програми,
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спортски настани и анимирани филмови за
прикажување во кина; театарски и кино изведби,
анимирани и во живо; дистрибуција на програма
во живо, комедии, мјузикли и драмски програми,
документарни програми, спортски настани и
анимирани филмови за прикажување во кина;
прикажување програма во живо, комедии, мјузикли
и драмски програми, документарни програми,
спортски настани и анимирани филмови за
прикажување во кина; пружање информации за
забави по пат на глобална компјутерска мрежа;
пружање едукативни информации по пат на
глобална компјутерска мрежа; електронски
услуги на игри по пат на глобална компјутерска
мрежа; електронски публикации (не можат да
се даунлодираат); пружање on-line публикации;
издавање електронски книги и часописи on-line;
пружање публикации со глобална компјутерска
мрежа или интернет што можат да се пребаруваат;
публикации и дистрибуција на печатени медиуми
и снимки; услуги на аудио и визуелни забави и
едукации; услуги на филмски студија; услуги на
телевизиски забави; услуги на презентации на
претстави во живо; пружање забави во живо;
продукција на забави во живо; продукција на
забавни програми во кои учествуваат танчери и/
или пеачи; пружање забави во облик на музички
престави во живо
кл. 42 - услуги на хостирање web - страници,
услуги на дизајнирање web- страни, работа на
електронски информациски мрежи; консалтинг
услуги и услуги на дизајн во областа на
информативни
технологии,
компјутерско
програмирање, телекомуникација, комуникациски
мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги
на менаџмент на центри на податоци и глобални
комуникациски мрежи; обезбедување услуги на
центри на податоци; услуги на колокација, имено,
обезбедување сигурна опрема контролирана од
окружувањето и обезбедување технички надзор
на телекомуникациска опрема за трети лица;
хостирање (хостинг), складирање и одржување
на web- сајтови, web- центри, електронска пошта,
електронски групи, лист сервери, како и на дигитална
содржина и податоци за трети лица; услуги на
провајдери на апликативни услуги (АСП) имено,
хостирање компјутерски софтверски апликации за
трети лица; услуги на автентификација во областа
на телекомуникацијата и мрежите; обезбедување
софтвер за мрежно сметководство што не може да
се вчитува од интернет во областа на сигурносните
комуникации и мрежи на податоци; дизајн во
областа на компјутеризираните комуникации и
мрежи на податоци; обезбедување информации
во областа на мрежни услуги на компјутеризирани
комуникации и услуги на центри на податоци
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(540)

(591) црвена, жолта, портокалова и виолетова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - производи за телекомуникација и
информативна технологија; опрема, компоненти,
напојувања и системи за телекомуникација и
информативна технологија, имено, пејџери,
телефони, телефонски комутатори (свичери),
перифериска опрема за употреба во локални
мрежи и регионални мрежи; коаксиални и кабли
од оптички влакна и адаптери, компјутери,
микрокомпјутери, монитори, компјутерски дисплеј
единици, звучници, микрофони, компјутерски
медиуми за чување податоци, компјутерски
мемории, компјутерска периферија и модеми;
телевизори и телевизиска периферна опрема,
имено, камери, подесувачки кутии, далечински
управувачи за интерактивна и неинтеракгивна
употреба, компјутерски програми за употреба во
телекомуникации, работење, финансии, програми
за пристап на глобални компјутерски мрежи или
интерактивни компјутерски комуникацски мрежи;
машински-читливи, магнетски кодирани картички,
вклучително телефонски картички и кредитни
картички; аудио и видео снимки во областа на
телекомуникацијата, информативната технологија,
сигурноста, вести, спорт, забава, култура, работење
и финансии, временски извештаи и патувања;
слушалки за телефони, музика и играње; филтри
за комуникација со глас и податоци; џекови;
групни џекови; спојници и реглети за употреба со
телекомуникациски жици и кабли; рутери и мрежни
премини за телекомуникациска и компјутерска
употреба; сервери за печатење; web камери; CD
читачи; MP3 читачи;DVD читачи; РC картички;
уреди и инструменти за следење на временските
прилики; камери и опрема за обработка на
фотографии; радио примопредаватели; снимачи
на глас; GPS/мапирачки уреди; сигурносни
системи; картички со податоци; паметни (smart)
картички; EVDO картички со податоци; GSM
SPRS UMTS картички со податоци; ЅIМ картички;
компјутерски софтвер во областа на умрежување
на податоци, компјутерска телефонија, е-берзи,
компјутерска и мрежна сигурност, електронски
пораки, факс преноси, видео-конференции на
маси, соработничка размена на податоци и
обезбедување пристап на базите со податоци
кл. 16 - знамиња /хартиени/, етикети /не се од
ткаенина/, известување /хартиени производи/,
календари, календари на кои им се кинат листовите,
календари во коси линии годишни, канцелариски
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прибор со исклучок на мебел, каталози, книги
(ознаки за страници на книги), конфети, кутии од
картон или од хартија, лепенка /картон/, лепење
на фотографии, лепливи траки за хартиени
производи или за домаќинство, листови /хартиени
производи/, мали печати /нотарски потписи/, мапи
за пишување, маслена хартија, натписни плочки
од хартија или картон, нацрти, обвивки /хартиени
производи/, обвивки, корици /хартиени производи/,
ознаки /натписи/ во хартија или картон, папки за
документи, папки /канцелариски прибор/, папки
/хартиени производи/, печатарски производи,
печатен материјал /печатници/, печати со адреси,
печати /жиг/, писма /хартија за писма/, плакати
(плочи за поставување плакати) од хартија или
картон, плакати /постери/, покривки за маса
(хартиени), прецртани слики, прецрти, проспекти,
публикации, разгледници, саатници (печатени
саатници) /возни редови/, хартиени вреќички,
хартиени ленти, хартија, шишиња (подлошки за
шишиња) од хартија
кл. 35 - услуга при трговија на големо и мало со
алишта (производи за закиснување алишта),
алишта (синило за алишта), алишта (средства за
парфемирање на алиштата), апретура (скробна
апретура) /штирка/, аромати (етерични масла),
бадемов сапун, белење (сода за белење), белење
(соли за белење), белила /деколоранти/ за
козметичка употреба, бергамота /стебло/ (масти
на бергамота), бои (производи за отстранување
бои), бои (средства за отстранување на боите),
дезодорирачки сапуни, детергенти различни од
оние што се користат во медицината или во текот
на производни процеси, хемиски материи со мирис
на темјанушки, кожа (креми за кожни производи),
кожа (креми за чистење на кожата), кожа
(препарати за чистење на кожни производи), кожа
(производи за заштита на кожата), кожни производи
(средства за чистење на кожни производи),
козметика (украсни детали за козметичка
употреба), лепила врз основа на скроб, лосион за
козметичка употреба, лустра /масти/ за подови,
шамичиња натопени во козметички лосиони,
масла за чистење, масла /етерични масла/, масло
(бадемово масло), масло за козметичка употреба,
мириси /парфеми/, моливи (за козметичка
употреба), мошус /парфимерија/, оживување на
бои (хемиски производи за оживување на боите)
за употреба во домаќинството, смекнувачи,
освежување (сапуни за освежување), отнување
на одводни цевки (препарати за отнување на
одводните цевки), очи (хартиени помагала
за шминкање на очите), памук за козметичка
употреба, парфимирање алишта (производи за
парфимирање на алиштата), перење (средства за
белење), перење (средства за перење), перење
алишта (правила за перење), перење /чистење/
(производи за чистење со триење), плавење
(средства за плавење на алиштата), плавец за
полирање (камен од вулканско потекло), платно
(брусно платно), полирање (брусна хартија за
полирање), полирање (камен за полирање),
полирање (камења за полирање), полирање
(платнена шмиргла), полирање (препарати за
полирање), растворувачи за бои, сапуни, сапуни
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за дезинфекција, сапуни за дезодорирање,
сапуни за миење, сапуни за оживување на бојата
на текстилот, сапуни против потење, сјаење
(производи за постигнување сјај), сјај (производи за
постигнување сјај), скроб /штирка/, сода (раствор
за перење /лукшија/), сода за белење алишта, соли
за белење, соли за капење /не се за медицинска
употреба/, средства за отстранување каменец /за
домаќинството/, стакла на автомобили (течности
за перење на автомобилски стакла), стаклена
хартија /шмиргла за хартија/, стапала (сапуни
против потење на стапалата), стапчиња обложени
со памук за козметичка употреба, статички
електрицитет (средства за неутрализација
на статичкиот електрицитет) за домаќинство,
терпентан /средство за одмастување/, тоалетни
производи, тоалетни производи /против потење/,
трепки (козметички производи за трепки), дамки
(средства за чистење дамки), дамки од мрснотии
(производи за чистење дамки од мрснотии)
(различни од оние што се користат во текот на
процесот на производството), хартија за полирање
/мазнење/, хидроген (водороден пероксид) за
козметичка употреба, чевли (креми за чевли),
чевли (лустра за чевли), чистење (производи
за чистење), шампони, штирка за мазнење
(пеглање), бришачи за раце /хартиени/, хигиенска
хартија, бришење (производи за бришење)
кл. 38 - услуги на телекомуникација и информативна
технологија имено, пренос на глас, податоци, слика,
аудио, видео и информации по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
услуги на лична комуникација; услуги на пејџери;
лизинг телекомуникациски опреми, напојувања
и системи; услуги на електронска пошта; услуги
на телевизиски пренос; обезбедување вести и
информации по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа; обезбедување
информацми од именик по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
обезбедување мултикориснички интерактивен
пристап на глобална комуникациска мрежа;
пренос и емитирање на сите видови аудио и
видео програми по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни)
интернет услуги, имено, брза линија или сериски
врски кои ствараат главен премин во рамките на
мрежата; видео и аудио телеконференции по пат
на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод
(АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани
услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на
комуникациски услуги, услуги на виртуелна
приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија;
обезбедување услуги на телекомуникациски
мрежни премини и услуги на поврзување со
протокол на пренос на рамка заради пренос на
податоци; услуги на пренос на пакет од електронски
податоци; услуги на комутација на гласот,
податоци, видео и мултимедиа; овозможување
телекомуникациско поврзување на интернет и на
други компјутеризирани комуникации, податоци и
безжична мрежа; обезбедување мултикориснички
пристап на безжична комуникациска мрежа;
обезбедување факс услуги; обезбедување услуги
на складирање на електронски податоци за
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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; безжичии
телекомуникациски услуги, имено, безжичен
пренос на звук и податоци; телекомуникациски
услуги, имено обезбедување глас по пат на
интернет протокол; обезбедување мрежен пристап
со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу
преносници на интернет сообраќајот; услуги на
електронски пораки
кл. 41 - услуги на забава што имаат карактеристики
на програма во живо, комедии, мјузикли и
драмски програми; документарни програми,
спортски настани и анимирани телевизиски
серии; продукција на програми во живо, комедии,
мјузикли и драмски програми, документарни
програми, спортски настани и анимирани
телевизиски серии; прикажување програма во
живо, комедии, мјузикли и драмски програми;
документарни програми, спортски настани и
анимирани телевизиски серии; услуги на забавна
содржина што имаат каракгеристики на програма
во живо, комедии, мјузикли и драмски програми,
документарни програми, спортски настани и
анимирани филмови за прикажување во кина,
продукција на програми во живо, комедии, мјузикли
и драмски програми, документарни програми,
спортски настани и анимирани филмови за
прикажување во кина; театарски и кино изведби,
анимирани и во живо; дистрибуција на програма
во живо, комедии, мјузикли и драмски програми,
документарни програми, спортски настани и
анимирани филмови за прикажување во кина;
прикажување програма во живо, комедии, мјузикли
и драмски програми, документарни програми,
спортски настани и анимирани филмови за
прикажување во кина; пружање информации за
забави по пат на глобална компјутерска мрежа;
пружање едукативни информации по пат на
глобална компјутерска мрежа; електронски
услуги на игри по пат на глобална компјутерска
мрежа; електронски публикации (не можат да
се даунлодираат); пружање on-line публикации;
издавање електронски книги и часописи on-line;
пружање публикации со глобална компјутерска
мрежа или интернет што можат да се пребаруваат;
публикации и дистрибуција на печатени медиуми
и снимки; услуги на аудио и визуелни забави и
едукации; услуги на филмски студија; услуги на
телевизиски забави; услуги на презентации на
претстави во живо; пружање забави во живо;
продукција на забави во живо; продукција на
забавни програми во кои учествуваат танчери и/
или пеачи; пружање забави во облик на музички
престави во живо
кл. 42 - услуги на хостирање web-страници,
услуги на дизајнирање web-страни, работа на
електронски информациски мрежи; консалтинг
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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; услуги на колокација, имено,
обезбедување сигурна опрема контролирана од
окружувањето и обезбедување технички надзор
на телекомуникациска опрема за трети лица;
хостирање (хостинг), складирање и одржување
на web- сајтови, web- центри, електронска пошта,
електронски групи, лист сервери, како и на дигитална
содржина и податоци за трети лица; услуги на
провајдери на апликативни услуги (АСП) имено,
хостирање компјутерски софтверски апликации за
трети лица; услуги на автентификација во областа
на телекомуникацијата и мрежите; обезбедување
софтвер за мрежно сметководство што не може да
се вчитува од интернет во областа на сигурносните
комуникации и мрежи на податоци; дизајн во
областа на компјутеризираните комуникации и
мрежи на податоци; обезбедување информации
во областа на мрежни услуги на компјутеризирани
комуникации и услуги на центри на податоци
(210) TM 2008/52

(220) 16/01/2008
(442) 31/12/2008

(731) ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје
Друштво за комуникациски услуги
ул. Димитрие Чуповски бр.2, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(591) повеќе нијанси на виолетова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - производи за телекомуникација и
информативна технологија; опрема, компоненти,
напојувања и системи за телекомуникација и
информативна технологија, имено, пејџери,
телефони, телефонски комутатори (свичери),
перифериска опрема за употреба во локални
мрежи и регионални мрежи; коаксиални и кабли
од оптички влакна и адаптери, компјутери,
микрокомпјутери, монитори, компјутерски дисплеј
единици, звучници, микрофони, компјутерски
медиуми за чување податоци, компјутерски
мемории, компјутерска периферија и модеми;
телевизори и телевизиска периферна опрема,
имено, камери, подесувачки кутии, далечински
управувачи за интерактивна и неинтеракгивна
употреба, компјутерски програми за употреба во
телекомуникации, работење, финансии, програми
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за пристап на глобални компјутерски мрежи или
интерактивни компјутерски комуникацски мрежи;
машински-читливи, магнетски кодирани картички,
вклучително телефонски картички и кредитни
картички; аудио и видео снимки во областа на
телекомуникацијата, информативната технологија,
сигурноста, вести, спорт, забава, култура, работење
и финансии, временски извештаи и патувања;
слушалки за телефони, музика и играње; филтри
за комуникација со глас и податоци; џекови;
групни џекови; спојници и реглети за употреба со
телекомуникациски жици и кабли; рутери и мрежни
премини за телекомуникациска и компјутерска
употреба; сервери за печатење; web камери; CD
читачи; MP3 читачи;DVD читачи; РC картички;
уреди и инструменти за следење на временските
прилики; камери и опрема за обработка на
фотографии; радио примопредаватели; снимачи
на глас; GPS/мапирачки уреди; сигурносни
системи; картички со податоци; паметни (smart)
картички; EVDO картички со податоци; GSM
SPRS UMTS картички со податоци; ЅIМ картички;
компјутерски софтвер во областа на умрежување
на податоци, компјутерска телефонија, е-берзи,
компјутерска и мрежна сигурност, електронски
пораки, факс преноси, видео-конференции на
маси, соработничка размена на податоци и
обезбедување пристап на базите со податоци
кл. 16 - знамиња /хартиени/, етикети /не се од
ткаенина/, известување /хартиени производи/,
календари, календари на кои им се кинат листовите,
календари во коси линии годишни, канцелариски
прибор со исклучок на мебел, каталози, книги
(ознаки за страници на книги), конфети, кутии од
картон или од хартија, лепенка /картон/, лепење
на фотографии, лепливи траки за хартиени
производи или за домаќинство, листови /хартиени
производи/, мали печати /нотарски потписи/, мапи
за пишување, маслена хартија, натписни плочки
од хартија или картон, нацрти, обвивки /хартиени
производи/, обвивки, корици /хартиени производи/,
ознаки /натписи/ во хартија или картон, папки за
документи, папки /канцелариски прибор/, папки
/хартиени производи/, печатарски производи,
печатен материјал /печатници/, печати со адреси,
печати /жиг/, писма /хартија за писма/, плакати
(плочи за поставување плакати) од хартија или
картон, плакати /постери/, покривки за маса
(хартиени), прецртани слики, прецрти, проспекти,
публикации, разгледници, саатници (печатени
саатници) /возни редови/, хартиени вреќички,
хартиени ленти, хартија, шишиња (подлошки за
шишиња) од хартија
кл. 35 - услуга при трговија на големо и мало со
алишта (производи за закиснување алишта),
алишта (синило за алишта), алишта (средства за
парфемирање на алиштата), апретура (скробна
апретура) /штирка/, аромати (етерични масла),
бадемов сапун, белење (сода за белење), белење
(соли за белење), белила /деколоранти/ за
козметичка употреба, бергамота /стебло/ (масти
на бергамота), бои (производи за отстранување
бои), бои (средства за отстранување на боите),
дезодорирачки сапуни, детергенти различни од
оние што се користат во медицината или во текот
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на производни процеси, хемиски материи со мирис
на темјанушки, кожа (креми за кожни производи),
кожа (креми за чистење на кожата), кожа
(препарати за чистење на кожни производи), кожа
(производи за заштита на кожата), кожни производи
(средства за чистење на кожни производи),
козметика (украсни детали за козметичка
употреба), лепила врз основа на скроб, лосион за
козметичка употреба, лустра /масти/ за подови,
шамичиња натопени во козметички лосиони,
масла за чистење, масла /етерични масла/, масло
(бадемово масло), масло за козметичка употреба,
мириси /парфеми/, моливи (за козметичка
употреба), мошус /парфимерија/, оживување на
бои (хемиски производи за оживување на боите)
за употреба во домаќинството, смекнувачи,
освежување (сапуни за освежување), отнување
на одводни цевки (препарати за отнување на
одводните цевки), очи (хартиени помагала
за шминкање на очите), памук за козметичка
употреба, парфимирање алишта (производи за
парфимирање на алиштата), перење (средства за
белење), перење (средства за перење), перење
алишта (правила за перење), перење /чистење/
(производи за чистење со триење), плавење
(средства за плавење на алиштата), плавец за
полирање (камен од вулканско потекло), платно
(брусно платно), полирање (брусна хартија за
полирање), полирање (камен за полирање),
полирање (камења за полирање), полирање
(платнена шмиргла), полирање (препарати за
полирање), растворувачи за бои, сапуни, сапуни
за дезинфекција, сапуни за дезодорирање,
сапуни за миење, сапуни за оживување на бојата
на текстилот, сапуни против потење, сјаење
(производи за постигнување сјај), сјај (производи за
постигнување сјај), скроб /штирка/, сода (раствор
за перење /лукшија/), сода за белење алишта, соли
за белење, соли за капење /не се за медицинска
употреба/, средства за отстранување каменец /за
домаќинството/, стакла на автомобили (течности
за перење на автомобилски стакла), стаклена
хартија /шмиргла за хартија/, стапала (сапуни
против потење на стапалата), стапчиња обложени
со памук за козметичка употреба, статички
електрицитет (средства за неутрализација
на статичкиот електрицитет) за домаќинство,
терпентан /средство за одмастување/, тоалетни
производи, тоалетни производи /против потење/,
трепки (козметички производи за трепки), дамки
(средства за чистење дамки), дамки од мрснотии
(производи за чистење дамки од мрснотии)
(различни од оние што се користат во текот на
процесот на производството), хартија за полирање
/мазнење/, хидроген (водороден пероксид) за
козметичка употреба, чевли (креми за чевли),
чевли (лустра за чевли), чистење (производи
за чистење), шампони, штирка за мазнење
(пеглање), бришачи за раце /хартиени/, хигиенска
хартија, бришење (производи за бришење)
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;
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лизинг телекомуникациски опреми, напојувања
и системи; услуги на електронска пошта; услуги
на телевизиски пренос; обезбедување вести и
информации по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа; обезбедување
информацми од именик по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
обезбедување мултикориснички интерактивен
пристап на глобална комуникациска мрежа;
пренос и емитирање на сите видови аудио и
видео програми по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни)
интернет услуги, имено, брза линија или сериски
врски кои ствараат главен премин во рамките на
мрежата; видео и аудио телеконференции по пат
на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод
(АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани
услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на
комуникациски услуги, услуги на виртуелна
приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија;
обезбедување услуги на телекомуникациски
мрежни премини и услуги на поврзување со
протокол на пренос на рамка заради пренос на
податоци; услуги на пренос на пакет од електронски
податоци; услуги на комутација на гласот,
податоци, видео и мултимедиа; овозможување
телекомуникациско поврзување на интернет и на
други компјутеризирани комуникации, податоци и
безжична мрежа; обезбедување мултикориснички
пристап на безжична комуникациска мрежа;
обезбедување факс услуги; обезбедување услуги
на складирање на електронски податоци за
трети лица; телекомуникациски услуги, особено,
обезбедување мрежен премин за поврзување
независни телекомуникациски и компјутерски
мрежи заради поделба на интернет сообраќајот;
услуги на говорна пошта; телекомуникациски
услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги
и услуги на насочување на повиците; услуги на
центрите за пораки во вид на телефонски говорни
пораки; услуги на видео и аудио конференции и
конференции на телефонски податоци; безжичии
телекомуникациски услуги, имено, безжичен
пренос на звук и податоци; телекомуникациски
услуги, имено обезбедување глас по пат на
интернет протокол; обезбедување мрежен пристап
со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу
преносници на интернет сообраќајот; услуги на
електронски пораки
кл. 41 - услуги на забава што имаат карактеристики
на програма во живо, комедии, мјузикли и
драмски програми; документарни програми,
спортски настани и анимирани телевизиски
серии; продукција на програми во живо, комедии,
мјузикли и драмски програми, документарни
програми, спортски настани и анимирани
телевизиски серии; прикажување програма во
живо, комедии, мјузикли и драмски програми;
документарни програми, спортски настани и
анимирани телевизиски серии; услуги на забавна
содржина што имаат каракгеристики на програма
во живо, комедии, мјузикли и драмски програми,
документарни програми, спортски настани и
анимирани филмови за прикажување во кина,
продукција на програми во живо, комедии, мјузикли
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и драмски програми, документарни програми,
спортски настани и анимирани филмови за
прикажување во кина; театарски и кино изведби,
анимирани и во живо; дистрибуција на програма
во живо, комедии, мјузикли и драмски програми,
документарни програми, спортски настани и
анимирани филмови за прикажување во кина;
прикажување програма во живо, комедии, мјузикли
и драмски програми, документарни програми,
спортски настани и анимирани филмови за
прикажување во кина; пружање информации за
забави по пат на глобална компјутерска мрежа;
пружање едукативни информации по пат на
глобална компјутерска мрежа; електронски
услуги на игри по пат на глобална компјутерска
мрежа; електронски публикации (не можат да
се даунлодираат); пружање on-line публикации;
издавање електронски книги и часописи on-line;
пружање публикации со глобална компјутерска
мрежа или интернет што можат да се пребаруваат;
публикации и дистрибуција на печатени медиуми
и снимки; услуги на аудио и визуелни забави и
едукации; услуги на филмски студија; услуги на
телевизиски забави; услуги на презентации на
претстави во живо; пружање забави во живо;
продукција на забави во живо; продукција на
забавни програми во кои учествуваат танчери и/
или пеачи; пружање забави во облик на музички
престави во живо
кл. 42 - услуги на хостирање web - страници,
услуги на дизајнирање web- страни, работа на
електронски информациски мрежи; консалтинг
услуги и услуги на дизајн во областа на
информативни
технологии,
компјутерско
програмирање, телекомуникација, комуникациски
мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги
на менаџмент на центри на податоци и глобални
комуникациски мрежи; обезбедување услуги на
центри на податоци; услуги на колокација, имено,
обезбедување сигурна опрема контролирана од
окружувањето и обезбедување технички надзор
на телекомуникациска опрема за трети лица;
хостирање (хостинг), складирање и одржување
на web- сајтови, web- центри, електронска пошта,
електронски групи, лист сервери, како и на дигитална
содржина и податоци за трети лица; услуги на
провајдери на апликативни услуги (АСП) имено,
хостирање компјутерски софтверски апликации за
трети лица; услуги на автентификација во областа
на телекомуникацијата и мрежите; обезбедување
софтвер за мрежно сметководство што не може да
се вчитува од интернет во областа на сигурносните
комуникации и мрежи на податоци; дизајн во
областа на компјутеризираните комуникации и
мрежи на податоци; обезбедување информации
во областа на мрежни услуги на компјутеризирани
комуникации и услуги на центри на податоци
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(591) повеќе нијанси на виолетова
(551) индивидуална
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кл. 9 - производи за телекомуникација и
информативна технологија; опрема, компоненти,
напојувања и системи за телекомуникација и
информативна технологија, имено, пејџери,
телефони, телефонски комутатори (свичери),
перифериска опрема за употреба во локални
мрежи и регионални мрежи; коаксиални и кабли
од оптички влакна и адаптери, компјутери,
микрокомпјутери, монитори, компјутерски дисплеј
единици, звучници, микрофони, компјутерски
медиуми за чување податоци, компјутерски
мемории, компјутерска периферија и модеми;
телевизори и телевизиска периферна опрема,
имено, камери, подесувачки кутии, далечински
управувачи за интерактивна и неинтеракгивна
употреба, компјутерски програми за употреба во
телекомуникации, работење, финансии, програми
за пристап на глобални компјутерски мрежи или
интерактивни компјутерски комуникацски мрежи;
машински-читливи, магнетски кодирани картички,
вклучително телефонски картички и кредитни
картички; аудио и видео снимки во областа на
телекомуникацијата, информативната технологија,
сигурноста, вести, спорт, забава, култура, работење
и финансии, временски извештаи и патувања;
слушалки за телефони, музика и играње; филтри
за комуникација со глас и податоци; џекови;
групни џекови; спојници и реглети за употреба со
телекомуникациски жици и кабли; рутери и мрежни
премини за телекомуникациска и компјутерска
употреба; сервери за печатење; web камери; CD
читачи; MP3 читачи;DVD читачи; РC картички;
уреди и инструменти за следење на временските
прилики; камери и опрема за обработка на
фотографии; радио примопредаватели; снимачи
на глас; GPS/мапирачки уреди; сигурносни
системи; картички со податоци; паметни (smart)
картички; EVDO картички со податоци; GSM
SPRS UMTS картички со податоци; ЅIМ картички;
компјутерски софтвер во областа на умрежување
на податоци, компјутерска телефонија, е-берзи,
компјутерска и мрежна сигурност, електронски
пораки, факс преноси, видео-конференции на
маси, соработничка размена на податоци и
обезбедување пристап на базите со податоци
кл. 16 - знамиња /хартиени/, етикети /не се од
ткаенина/, известување /хартиени производи/,
календари, календари на кои им се кинат листовите,
календари во коси линии годишни, канцелариски
прибор со исклучок на мебел, каталози, книги
(ознаки за страници на книги), конфети, кутии од
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картон или од хартија, лепенка /картон/, лепење
на фотографии, лепливи траки за хартиени
производи или за домаќинство, листови /хартиени
производи/, мали печати /нотарски потписи/, мапи
за пишување, маслена хартија, натписни плочки
од хартија или картон, нацрти, обвивки /хартиени
производи/, обвивки, корици /хартиени производи/,
ознаки /натписи/ во хартија или картон, папки за
документи, папки /канцелариски прибор/, папки
/хартиени производи/, печатарски производи,
печатен материјал /печатници/, печати со адреси,
печати /жиг/, писма /хартија за писма/, плакати
(плочи за поставување плакати) од хартија или
картон, плакати /постери/, покривки за маса
(хартиени), прецртани слики, прецрти, проспекти,
публикации, разгледници, саатници (печатени
саатници) /возни редови/, хартиени вреќички,
хартиени ленти, хартија, шишиња (подлошки за
шишиња) од хартија
кл. 35 - услуга при трговија на големо и мало со
алишта (производи за закиснување алишта),
алишта (синило за алишта), алишта (средства за
парфемирање на алиштата), апретура (скробна
апретура) /штирка/, аромати (етерични масла),
бадемов сапун, белење (сода за белење), белење
(соли за белење), белила /деколоранти/ за
козметичка употреба, бергамота /стебло/ (масти
на бергамота), бои (производи за отстранување
бои), бои (средства за отстранување на боите),
дезодорирачки сапуни, детергенти различни од
оние што се користат во медицината или во текот
на производни процеси, хемиски материи со мирис
на темјанушки, кожа (креми за кожни производи),
кожа (креми за чистење на кожата), кожа
(препарати за чистење на кожни производи), кожа
(производи за заштита на кожата), кожни производи
(средства за чистење на кожни производи),
козметика (украсни детали за козметичка
употреба), лепила врз основа на скроб, лосион за
козметичка употреба, лустра /масти/ за подови,
шамичиња натопени во козметички лосиони,
масла за чистење, масла /етерични масла/, масло
(бадемово масло), масло за козметичка употреба,
мириси /парфеми/, моливи (за козметичка
употреба), мошус /парфимерија/, оживување на
бои (хемиски производи за оживување на боите)
за употреба во домаќинството, смекнувачи,
освежување (сапуни за освежување), отнување
на одводни цевки (препарати за отнување на
одводните цевки), очи (хартиени помагала
за шминкање на очите), памук за козметичка
употреба, парфимирање алишта (производи за
парфимирање на алиштата), перење (средства за
белење), перење (средства за перење), перење
алишта (правила за перење), перење /чистење/
(производи за чистење со триење), плавење
(средства за плавење на алиштата), плавец за
полирање (камен од вулканско потекло), платно
(брусно платно), полирање (брусна хартија за
полирање), полирање (камен за полирање),
полирање (камења за полирање), полирање
(платнена шмиргла), полирање (препарати за
полирање), растворувачи за бои, сапуни, сапуни
за дезинфекција, сапуни за дезодорирање,
сапуни за миење, сапуни за оживување на бојата
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на текстилот, сапуни против потење, сјаење
(производи за постигнување сјај), сјај (производи за
постигнување сјај), скроб /штирка/, сода (раствор
за перење /лукшија/), сода за белење алишта, соли
за белење, соли за капење /не се за медицинска
употреба/, средства за отстранување каменец /за
домаќинството/, стакла на автомобили (течности
за перење на автомобилски стакла), стаклена
хартија /шмиргла за хартија/, стапала (сапуни
против потење на стапалата), стапчиња обложени
со памук за козметичка употреба, статички
електрицитет (средства за неутрализација
на статичкиот електрицитет) за домаќинство,
терпентан /средство за одмастување/, тоалетни
производи, тоалетни производи /против потење/,
трепки (козметички производи за трепки), дамки
(средства за чистење дамки), дамки од мрснотии
(производи за чистење дамки од мрснотии)
(различни од оние што се користат во текот на
процесот на производството), хартија за полирање
/мазнење/, хидроген (водороден пероксид) за
козметичка употреба, чевли (креми за чевли),
чевли (лустра за чевли), чистење (производи
за чистење), шампони, штирка за мазнење
(пеглање), бришачи за раце /хартиени/, хигиенска
хартија, бришење (производи за бришење)
кл. 38 - услуги на телекомуникација и информативна
технологија имено, пренос на глас, податоци, слика,
аудио, видео и информации по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
услуги на лична комуникација; услуги на пејџери;
лизинг телекомуникациски опреми, напојувања
и системи; услуги на електронска пошта; услуги
на телевизиски пренос; обезбедување вести и
информации по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа; обезбедување
информацми од именик по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
обезбедување мултикориснички интерактивен
пристап на глобална комуникациска мрежа;
пренос и емитирање на сите видови аудио и
видео програми по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни)
интернет услуги, имено, брза линија или сериски
врски кои ствараат главен премин во рамките на
мрежата; видео и аудио телеконференции по пат
на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод
(АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани
услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на
комуникациски услуги, услуги на виртуелна
приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија;
обезбедување услуги на телекомуникациски
мрежни премини и услуги на поврзување со
протокол на пренос на рамка заради пренос на
податоци; услуги на пренос на пакет од електронски
податоци; услуги на комутација на гласот,
податоци, видео и мултимедиа; овозможување
телекомуникациско поврзување на интернет и на
други компјутеризирани комуникации, податоци и
безжична мрежа; обезбедување мултикориснички
пристап на безжична комуникациска мрежа;
обезбедување факс услуги; обезбедување услуги
на складирање на електронски податоци за
трети лица; телекомуникациски услуги, особено,
обезбедување мрежен премин за поврзување
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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; безжичии
телекомуникациски услуги, имено, безжичен
пренос на звук и податоци; телекомуникациски
услуги, имено обезбедување глас по пат на
интернет протокол; обезбедување мрежен пристап
со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу
преносници на интернет сообраќајот; услуги на
електронски пораки
кл. 41 - услуги на забава што имаат карактеристики
на програма во живо, комедии, мјузикли и
драмски програми; документарни програми,
спортски настани и анимирани телевизиски
серии; продукција на програми во живо, комедии,
мјузикли и драмски програми, документарни
програми, спортски настани и анимирани
телевизиски серии; прикажување програма во
живо, комедии, мјузикли и драмски програми;
документарни програми, спортски настани и
анимирани телевизиски серии; услуги на забавна
содржина што имаат каракгеристики на програма
во живо, комедии, мјузикли и драмски програми,
документарни програми, спортски настани и
анимирани филмови за прикажување во кина,
продукција на програми во живо, комедии, мјузикли
и драмски програми, документарни програми,
спортски настани и анимирани филмови за
прикажување во кина; театарски и кино изведби,
анимирани и во живо; дистрибуција на програма
во живо, комедии, мјузикли и драмски програми,
документарни програми, спортски настани и
анимирани филмови за прикажување во кина;
прикажување програма во живо, комедии, мјузикли
и драмски програми, документарни програми,
спортски настани и анимирани филмови за
прикажување во кина; пружање информации за
забави по пат на глобална компјутерска мрежа;
пружање едукативни информации по пат на
глобална компјутерска мрежа; електронски
услуги на игри по пат на глобална компјутерска
мрежа; електронски публикации (не можат да
се даунлодираат); пружање on-line публикации;
издавање електронски книги и часописи on-line;
пружање публикации со глобална компјутерска
мрежа или интернет што можат да се пребаруваат;
публикации и дистрибуција на печатени медиуми
и снимки; услуги на аудио и визуелни забави и
едукации; услуги на филмски студија; услуги на
телевизиски забави; услуги на презентации на
претстави во живо; пружање забави во живо;
продукција на забави во живо; продукција на
забавни програми во кои учествуваат танчери и/
или пеачи; пружање забави во облик на музички
престави во живо
кл. 42 - услуги на хостирање web - страници,
услуги на дизајнирање web- страни, работа на
електронски информациски мрежи; консалтинг
услуги и услуги на дизајн во областа на
информативни
технологии,
компјутерско
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програмирање, телекомуникација, комуникациски
мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги
на менаџмент на центри на податоци и глобални
комуникациски мрежи; обезбедување услуги на
центри на податоци; услуги на колокација, имено,
обезбедување сигурна опрема контролирана од
окружувањето и обезбедување технички надзор
на телекомуникациска опрема за трети лица;
хостирање (хостинг), складирање и одржување
на web- сајтови, web- центри, електронска пошта,
електронски групи, лист сервери, како и на дигитална
содржина и податоци за трети лица; услуги на
провајдери на апликативни услуги (АСП) имено,
хостирање компјутерски софтверски апликации за
трети лица; услуги на автентификација во областа
на телекомуникацијата и мрежите; обезбедување
софтвер за мрежно сметководство што не може да
се вчитува од интернет во областа на сигурносните
комуникации и мрежи на податоци; дизајн во
областа на компјутеризираните комуникации и
мрежи на податоци; обезбедување информации
во областа на мрежни услуги на компјутеризирани
комуникации и услуги на центри на податоци
(210) TM 2008/165

(220) 18/02/2008
(442) 31/12/2008

(731) Кајшаров Константин
ул. Титовелешка бр. 51, Скопје, MK
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 14 - амајлии, брошеви, синџирчиња, накит
кл. 16 - книги, привезоци (ситни украси или
синџирчиња), медалјони, гердани
кл. 35 - рекламирање, услуги при продажба на
мало и големо со: амаклии, брошеви, синџирчиња,
накит, ситни украси, медалјони, ѓердани, книги,
скрипто, часописи
кл. 45 - лични услуги што ги даваат трети лица за
задоволување на потребите на поединци
(210) TM 2008/192

(220) 21/02/2008
(442) 31/12/2008

(731) ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје
Друштво за комуникациски услуги
ул. Димитрие Чуповски бр.2, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
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кл. 9 - производи за телекомуникација и
информативна технологија; опрема, компоненти,
напојувања и системи за телекомуникација и
информативна технологија, имено, пејџери,
телефони, телефонски комутатори (свичери),
перифериска опрема за употреба во локални
мрежи и регионални мрежи; коаксиални и кабли
од оптички влакна и адаптери, компјутери,
микрокомпјутери, монитори, компјутерски дисплеј
единици, звучници, микрофони, компјутерски
медиуми за чување податоци, компјутерски
мемории, компјутерска периферија и модеми;
телевизори и телевизиска периферна опрема,
имено, камери, подесувачки кутии, далечински
управувачи за интерактивна и неинтеракгивна
употреба, компјутерски програми за употреба во
телекомуникации, работење, финансии, програми
за пристап на глобални компјутерски мрежи или
интерактивни компјутерски комуникацски мрежи;
машински-читливи, магнетски кодирани картички,
вклучително телефонски картички и кредитни
картички; аудио и видео снимки во областа на
телекомуникацијата, информативната технологија,
сигурноста, вести, спорт, забава, култура, работење
и финансии, временски извештаи и патувања;
слушалки за телефони, музика и играње; филтри
за комуникација со глас и податоци; џекови;
групни џекови; спојници и реглети за употреба со
телекомуникациски жици и кабли; рутери и мрежни
премини за телекомуникациска и компјутерска
употреба; сервери за печатење; web камери; CD
читачи; MP3 читачи;DVD читачи; РC картички;
уреди и инструменти за следење на временските
прилики; камери и опрема за обработка на
фотографии; радио примопредаватели; снимачи
на глас; GPS/мапирачки уреди; сигурносни
системи; картички со податоци; паметни (smart)
картички; EVDO картички со податоци; GSM
SPRS UMTS картички со податоци; ЅIМ картички;
компјутерски софтвер во областа на умрежување
на податоци, компјутерска телефонија, е-берзи,
компјутерска и мрежна сигурност, електронски
пораки, факс преноси, видео-конференции на
маси, соработничка размена на податоци и
обезбедување пристап на базите со податоци
кл. 16 - знамиња /хартиени/, етикети /не се од
ткаенина/, известување /хартиени производи/,
календари, календари на кои им се кинат листовите,
календари во коси линии годишни, канцелариски
прибор со исклучок на мебел, каталози, книги
(ознаки за страници на книги), конфети, кутии од
картон или од хартија, лепенка /картон/, лепење
на фотографии, лепливи траки за хартиени
производи или за домаќинство, листови /хартиени
производи/, мали печати /нотарски потписи/, мапи
за пишување, маслена хартија, натписни плочки
од хартија или картон, нацрти, обвивки /хартиени
производи/, обвивки, корици /хартиени производи/,
ознаки /натписи/ во хартија или картон, папки за
документи, папки /канцелариски прибор/, папки
/хартиени производи/, печатарски производи,
печатен материјал /печатници/, печати со адреси,
печати /жиг/, писма /хартија за писма/, плакати
(плочи за поставување плакати) од хартија или
картон, плакати /постери/, покривки за маса
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(хартиени), прецртани слики, прецрти, проспекти,
публикации, разгледници, саатници (печатени
саатници) /возни редови/, хартиени вреќички,
хартиени ленти, хартија, шишиња (подлошки за
шишиња) од хартија
кл. 35 - услуга при трговија на големо и мало со
алишта (производи за закиснување алишта),
алишта (синило за алишта), алишта (средства за
парфемирање на алиштата), апретура (скробна
апретура) /штирка/, аромати (етерични масла),
бадемов сапун, белење (сода за белење), белење
(соли за белење), белила /деколоранти/ за
козметичка употреба, бергамота /стебло/ (масти
на бергамота), бои (производи за отстранување
бои), бои (средства за отстранување на боите),
дезодорирачки сапуни, детергенти различни од
оние што се користат во медицината или во текот
на производни процеси, хемиски материи со мирис
на темјанушки, кожа (креми за кожни производи),
кожа (креми за чистење на кожата), кожа
(препарати за чистење на кожни производи), кожа
(производи за заштита на кожата), кожни производи
(средства за чистење на кожни производи),
козметика (украсни детали за козметичка
употреба), лепила врз основа на скроб, лосион за
козметичка употреба, лустра /масти/ за подови,
шамичиња натопени во козметички лосиони,
масла за чистење, масла /етерични масла/, масло
(бадемово масло), масло за козметичка употреба,
мириси /парфеми/, моливи (за козметичка
употреба), мошус /парфимерија/, оживување на
бои (хемиски производи за оживување на боите)
за употреба во домаќинството, смекнувачи,
освежување (сапуни за освежување), отнување
на одводни цевки (препарати за отнување на
одводните цевки), очи (хартиени помагала
за шминкање на очите), памук за козметичка
употреба, парфимирање алишта (производи за
парфимирање на алиштата), перење (средства за
белење), перење (средства за перење), перење
алишта (правила за перење), перење /чистење/
(производи за чистење со триење), плавење
(средства за плавење на алиштата), плавец за
полирање (камен од вулканско потекло), платно
(брусно платно), полирање (брусна хартија за
полирање), полирање (камен за полирање),
полирање (камења за полирање), полирање
(платнена шмиргла), полирање (препарати за
полирање), растворувачи за бои, сапуни, сапуни
за дезинфекција, сапуни за дезодорирање,
сапуни за миење, сапуни за оживување на бојата
на текстилот, сапуни против потење, сјаење
(производи за постигнување сјај), сјај (производи за
постигнување сјај), скроб /штирка/, сода (раствор
за перење /лукшија/), сода за белење алишта, соли
за белење, соли за капење /не се за медицинска
употреба/, средства за отстранување каменец /за
домаќинството/, стакла на автомобили (течности
за перење на автомобилски стакла), стаклена
хартија /шмиргла за хартија/, стапала (сапуни
против потење на стапалата), стапчиња обложени
со памук за козметичка употреба, статички
електрицитет (средства за неутрализација
на статичкиот електрицитет) за домаќинство,
терпентан /средство за одмастување/, тоалетни
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производи, тоалетни производи /против потење/,
трепки (козметички производи за трепки), дамки
(средства за чистење дамки), дамки од мрснотии
(производи за чистење дамки од мрснотии)
(различни од оние што се користат во текот на
процесот на производството), хартија за полирање
/мазнење/, хидроген (водороден пероксид) за
козметичка употреба, чевли (креми за чевли),
чевли (лустра за чевли), чистење (производи
за чистење), шампони, штирка за мазнење
(пеглање), бришачи за раце /хартиени/, хигиенска
хартија, бришење (производи за бришење)
кл. 38 - услуги на телекомуникација и информативна
технологија имено, пренос на глас, податоци, слика,
аудио, видео и информации по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
услуги на лична комуникација; услуги на пејџери;
лизинг телекомуникациски опреми, напојувања
и системи; услуги на електронска пошта; услуги
на телевизиски пренос; обезбедување вести и
информации по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа; обезбедување
информацми од именик по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
обезбедување мултикориснички интерактивен
пристап на глобална комуникациска мрежа;
пренос и емитирање на сите видови аудио и
видео програми по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни)
интернет услуги, имено, брза линија или сериски
врски кои ствараат главен премин во рамките на
мрежата; видео и аудио телеконференции по пат
на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод
(АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани
услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на
комуникациски услуги, услуги на виртуелна
приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија;
обезбедување услуги на телекомуникациски
мрежни премини и услуги на поврзување со
протокол на пренос на рамка заради пренос на
податоци; услуги на пренос на пакет од електронски
податоци; услуги на комутација на гласот,
податоци, видео и мултимедиа; овозможување
телекомуникациско поврзување на интернет и на
други компјутеризирани комуникации, податоци и
безжична мрежа; обезбедување мултикориснички
пристап на безжична комуникациска мрежа;
обезбедување факс услуги; обезбедување услуги
на складирање на електронски податоци за
трети лица; телекомуникациски услуги, особено,
обезбедување мрежен премин за поврзување
независни телекомуникациски и компјутерски
мрежи заради поделба на интернет сообраќајот;
услуги на говорна пошта; телекомуникациски
услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги
и услуги на насочување на повиците; услуги на
центрите за пораки во вид на телефонски говорни
пораки; услуги на видео и аудио конференции и
конференции на телефонски податоци; безжичии
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
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електронски пораки
кл. 41 - услуги на забава што имаат карактеристики
на програма во живо, комедии, мјузикли и
драмски програми; документарни програми,
спортски настани и анимирани телевизиски
серии; продукција на програми во живо, комедии,
мјузикли и драмски програми, документарни
програми, спортски настани и анимирани
телевизиски серии; прикажување програма во
живо, комедии, мјузикли и драмски програми;
документарни програми, спортски настани и
анимирани телевизиски серии; услуги на забавна
содржина што имаат каракгеристики на програма
во живо, комедии, мјузикли и драмски програми,
документарни програми, спортски настани и
анимирани филмови за прикажување во кина,
продукција на програми во живо, комедии, мјузикли
и драмски програми, документарни програми,
спортски настани и анимирани филмови за
прикажување во кина; театарски и кино изведби,
анимирани и во живо; дистрибуција на програма
во живо, комедии, мјузикли и драмски програми,
документарни програми, спортски настани и
анимирани филмови за прикажување во кина;
прикажување програма во живо, комедии, мјузикли
и драмски програми, документарни програми,
спортски настани и анимирани филмови за
прикажување во кина; пружање информации за
забави по пат на глобална компјутерска мрежа;
пружање едукативни информации по пат на
глобална компјутерска мрежа; електронски
услуги на игри по пат на глобална компјутерска
мрежа; електронски публикации (не можат да
се даунлодираат); пружање on-line публикации;
издавање електронски книги и часописи on-line;
пружање публикации со глобална компјутерска
мрежа или интернет што можат да се пребаруваат;
публикации и дистрибуција на печатени медиуми
и снимки; услуги на аудио и визуелни забави и
едукации; услуги на филмски студија; услуги на
телевизиски забави; услуги на презентации на
претстави во живо; пружање забави во живо;
продукција на забави во живо; продукција на
забавни програми во кои учествуваат танчери и/
или пеачи; пружање забави во облик на музички
престави во живо
кл. 42 - услуги на хостирање web - страници,
услуги на дизајнирање web- страни, работа на
електронски информациски мрежи; консалтинг
услуги и услуги на дизајн во областа на
информативни
технологии,
компјутерско
програмирање, телекомуникација, комуникациски
мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги
на менаџмент на центри на податоци и глобални
комуникациски мрежи; обезбедување услуги на
центри на податоци; услуги на колокација, имено,
обезбедување сигурна опрема контролирана од
окружувањето и обезбедување технички надзор
на телекомуникациска опрема за трети лица;
хостирање (хостинг), складирање и одржување
на web- сајтови, web- центри, електронска пошта,
електронски групи, лист сервери, како и на дигитална
содржина и податоци за трети лица; услуги на
провајдери на апликативни услуги (АСП) имено,
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хостирање компјутерски софтверски апликации за
трети лица; услуги на автентификација во областа
на телекомуникацијата и мрежите; обезбедување
софтвер за мрежно сметководство што не може да
се вчитува од интернет во областа на сигурносните
комуникации и мрежи на податоци; дизајн во
областа на компјутеризираните комуникации и
мрежи на податоци; обезбедување информации
во областа на мрежни услуги на компјутеризирани
комуникации и услуги на центри на податоци
(210) TM 2008/194

(220) 21/02/2008
(442) 31/12/2008

(731) ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје
Друштво за комуникациски услуги
ул. Димитрие Чуповски бр.2, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - производи за телекомуникација и
информативна технологија; опрема, компоненти,
напојувања и системи за телекомуникација и
информативна технологија, имено, пејџери,
телефони, телефонски комутатори (свичери),
перифериска опрема за употреба во локални
мрежи и регионални мрежи; коаксиални и кабли
од оптички влакна и адаптери, компјутери,
микрокомпјутери, монитори, компјутерски дисплеј
единици, звучници, микрофони, компјутерски
медиуми за чување податоци, компјутерски
мемории, компјутерска периферија и модеми;
телевизори и телевизиска периферна опрема,
имено, камери, подесувачки кутии, далечински
управувачи за интерактивна и неинтеракгивна
употреба, компјутерски програми за употреба во
телекомуникации, работење, финансии, програми
за пристап на глобални компјутерски мрежи или
интерактивни компјутерски комуникацски мрежи;
машински-читливи, магнетски кодирани картички,
вклучително телефонски картички и кредитни
картички; аудио и видео снимки во областа на
телекомуникацијата, информативната технологија,
сигурноста, вести, спорт, забава, култура, работење
и финансии, временски извештаи и патувања;
слушалки за телефони, музика и играње; филтри
за комуникација со глас и податоци; џекови;
групни џекови; спојници и реглети за употреба со
телекомуникациски жици и кабли; рутери и мрежни
премини за телекомуникациска и компјутерска
употреба; сервери за печатење; web камери; CD
читачи; MP3 читачи;DVD читачи; РC картички;
уреди и инструменти за следење на временските
прилики; камери и опрема за обработка на
фотографии; радио примопредаватели; снимачи
на глас; GPS/мапирачки уреди; сигурносни
системи; картички со податоци; паметни (smart)
картички; EVDO картички со податоци; GSM
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SPRS UMTS картички со податоци; ЅIМ картички;
компјутерски софтвер во областа на умрежување
на податоци, компјутерска телефонија, е-берзи,
компјутерска и мрежна сигурност, електронски
пораки, факс преноси, видео-конференции на
маси, соработничка размена на податоци и
обезбедување пристап на базите со податоци
кл. 16 - знамиња /хартиени/, етикети /не се од
ткаенина/, известување /хартиени производи/,
календари, календари на кои им се кинат листовите,
календари во коси линии годишни, канцелариски
прибор со исклучок на мебел, каталози, книги
(ознаки за страници на книги), конфети, кутии од
картон или од хартија, лепенка /картон/, лепење
на фотографии, лепливи траки за хартиени
производи или за домаќинство, листови /хартиени
производи/, мали печати /нотарски потписи/, мапи
за пишување, маслена хартија, натписни плочки
од хартија или картон, нацрти, обвивки /хартиени
производи/, обвивки, корици /хартиени производи/,
ознаки /натписи/ во хартија или картон, папки за
документи, папки /канцелариски прибор/, папки
/хартиени производи/, печатарски производи,
печатен материјал /печатници/, печати со адреси,
печати /жиг/, писма /хартија за писма/, плакати
(плочи за поставување плакати) од хартија или
картон, плакати /постери/, покривки за маса
(хартиени), прецртани слики, прецрти, проспекти,
публикации, разгледници, саатници (печатени
саатници) /возни редови/, хартиени вреќички,
хартиени ленти, хартија, шишиња (подлошки за
шишиња) од хартија
кл. 35 - услуга при трговија на големо и мало со
алишта (производи за закиснување алишта),
алишта (синило за алишта), алишта (средства за
парфемирање на алиштата), апретура (скробна
апретура) /штирка/, аромати (етерични масла),
бадемов сапун, белење (сода за белење), белење
(соли за белење), белила /деколоранти/ за
козметичка употреба, бергамота /стебло/ (масти
на бергамота), бои (производи за отстранување
бои), бои (средства за отстранување на боите),
дезодорирачки сапуни, детергенти различни од
оние што се користат во медицината или во текот
на производни процеси, хемиски материи со мирис
на темјанушки, кожа (креми за кожни производи),
кожа (креми за чистење на кожата), кожа
(препарати за чистење на кожни производи), кожа
(производи за заштита на кожата), кожни производи
(средства за чистење на кожни производи),
козметика (украсни детали за козметичка
употреба), лепила врз основа на скроб, лосион за
козметичка употреба, лустра /масти/ за подови,
шамичиња натопени во козметички лосиони,
масла за чистење, масла /етерични масла/, масло
(бадемово масло), масло за козметичка употреба,
мириси /парфеми/, моливи (за козметичка
употреба), мошус /парфимерија/, оживување на
бои (хемиски производи за оживување на боите)
за употреба во домаќинството, смекнувачи,
освежување (сапуни за освежување), отнување
на одводни цевки (препарати за отнување на
одводните цевки), очи (хартиени помагала
за шминкање на очите), памук за козметичка
употреба, парфимирање алишта (производи за
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парфимирање на алиштата), перење (средства за
белење), перење (средства за перење), перење
алишта (правила за перење), перење /чистење/
(производи за чистење со триење), плавење
(средства за плавење на алиштата), плавец за
полирање (камен од вулканско потекло), платно
(брусно платно), полирање (брусна хартија за
полирање), полирање (камен за полирање),
полирање (камења за полирање), полирање
(платнена шмиргла), полирање (препарати за
полирање), растворувачи за бои, сапуни, сапуни
за дезинфекција, сапуни за дезодорирање,
сапуни за миење, сапуни за оживување на бојата
на текстилот, сапуни против потење, сјаење
(производи за постигнување сјај), сјај (производи за
постигнување сјај), скроб /штирка/, сода (раствор
за перење /лукшија/), сода за белење алишта, соли
за белење, соли за капење /не се за медицинска
употреба/, средства за отстранување каменец /за
домаќинството/, стакла на автомобили (течности
за перење на автомобилски стакла), стаклена
хартија /шмиргла за хартија/, стапала (сапуни
против потење на стапалата), стапчиња обложени
со памук за козметичка употреба, статички
електрицитет (средства за неутрализација
на статичкиот електрицитет) за домаќинство,
терпентан /средство за одмастување/, тоалетни
производи, тоалетни производи /против потење/,
трепки (козметички производи за трепки), дамки
(средства за чистење дамки), дамки од мрснотии
(производи за чистење дамки од мрснотии)
(различни од оние што се користат во текот на
процесот на производството), хартија за полирање
/мазнење/, хидроген (водороден пероксид) за
козметичка употреба, чевли (креми за чевли),
чевли (лустра за чевли), чистење (производи
за чистење), шампони, штирка за мазнење
(пеглање), бришачи за раце /хартиени/, хигиенска
хартија, бришење (производи за бришење)
кл. 38  услуги на телекомуникација и информативна
технологија имено, пренос на глас, податоци, слика,
аудио, видео и информации по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
услуги на лична комуникација; услуги на пејџери;
лизинг телекомуникациски опреми, напојувања
и системи; услуги на електронска пошта; услуги
на телевизиски пренос; обезбедување вести и
информации по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа; обезбедување
информацми од именик по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
обезбедување мултикориснички интерактивен
пристап на глобална комуникациска мрежа;
пренос и емитирање на сите видови аудио и
видео програми по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни)
интернет услуги, имено, брза линија или сериски
врски кои ствараат главен премин во рамките на
мрежата; видео и аудио телеконференции по пат
на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод
(АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани
услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на
комуникациски услуги, услуги на виртуелна
приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија;
обезбедување услуги на телекомуникациски
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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; безжичии
телекомуникациски услуги, имено, безжичен
пренос на звук и податоци; телекомуникациски
услуги, имено обезбедување глас по пат на
интернет протокол; обезбедување мрежен пристап
со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу
преносници на интернет сообраќајот; услуги на
електронски пораки
кл. 41 - услуги на забава што имаат карактеристики
на програма во живо, комедии, мјузикли и
драмски програми; документарни програми,
спортски настани и анимирани телевизиски
серии; продукција на програми во живо, комедии,
мјузикли и драмски програми, документарни
програми, спортски настани и анимирани
телевизиски серии; прикажување програма во
живо, комедии, мјузикли и драмски програми;
документарни програми, спортски настани и
анимирани телевизиски серии; услуги на забавна
содржина што имаат каракгеристики на програма
во живо, комедии, мјузикли и драмски програми,
документарни програми, спортски настани и
анимирани филмови за прикажување во кина,
продукција на програми во живо, комедии, мјузикли
и драмски програми, документарни програми,
спортски настани и анимирани филмови за
прикажување во кина; театарски и кино изведби,
анимирани и во живо; дистрибуција на програма
во живо, комедии, мјузикли и драмски програми,
документарни програми, спортски настани и
анимирани филмови за прикажување во кина;
прикажување програма во живо, комедии, мјузикли
и драмски програми, документарни програми,
спортски настани и анимирани филмови за
прикажување во кина; пружање информации за
забави по пат на глобална компјутерска мрежа;
пружање едукативни информации по пат на
глобална компјутерска мрежа; електронски
услуги на игри по пат на глобална компјутерска
мрежа; електронски публикации (не можат да
се даунлодираат); пружање on-line публикации;
издавање електронски книги и часописи on-line;
пружање публикации со глобална компјутерска
мрежа или интернет што можат да се пребаруваат;
публикации и дистрибуција на печатени медиуми
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и снимки; услуги на аудио и визуелни забави и
едукации; услуги на филмски студија; услуги на
телевизиски забави; услуги на презентации на
претстави во живо; пружање забави во живо;
продукција на забави во живо; продукција на
забавни програми во кои учествуваат танчери и/
или пеачи; пружање забави во облик на музички
престави во живо
кл. 42 - услуги на хостирање web - страници,
услуги на дизајнирање web- страни, работа на
електронски информациски мрежи; консалтинг
услуги и услуги на дизајн во областа на
информативни
технологии,
компјутерско
програмирање, телекомуникација, комуникациски
мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги
на менаџмент на центри на податоци и глобални
комуникациски мрежи; обезбедување услуги на
центри на податоци; услуги на колокација, имено,
обезбедување сигурна опрема контролирана од
окружувањето и обезбедување технички надзор
на телекомуникациска опрема за трети лица;
хостирање (хостинг), складирање и одржување
на web- сајтови, web- центри, електронска пошта,
електронски групи, лист сервери, како и на дигитална
содржина и податоци за трети лица; услуги на
провајдери на апликативни услуги (АСП) имено,
хостирање компјутерски софтверски апликации за
трети лица; услуги на автентификација во областа
на телекомуникацијата и мрежите; обезбедување
софтвер за мрежно сметководство што не може да
се вчитува од интернет во областа на сигурносните
комуникации и мрежи на податоци; дизајн во
областа на компјутеризираните комуникации и
мрежи на податоци; обезбедување информации
во областа на мрежни услуги на компјутеризирани
комуникации и услуги на центри на податоци
(210) TM 2008/196

(220) 21/02/2008
(442) 31/12/2008

(731) ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје
Друштво за комуникациски услуги
ул. Димитрие Чуповски бр.2, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)
(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 9 - производи за телекомуникација и
информативна технологија; опрема, компоненти,
напојувања и системи за телекомуникација и
информативна технологија, имено, пејџери,
телефони, телефонски комутатори (свичери),
перифериска опрема за употреба во локални
мрежи и регионални мрежи; коаксиални и кабли
од оптички влакна и адаптери, компјутери,
микрокомпјутери, монитори, компјутерски дисплеј
единици, звучници, микрофони, компјутерски
медиуми за чување податоци, компјутерски
мемории, компјутерска периферија и модеми;
телевизори и телевизиска периферна опрема,
имено, камери, подесувачки кутии, далечински
управувачи за интерактивна и неинтеракгивна

Trgovski marki

15/6, str. 78-250, dekemvri 2008 Skopje 123
употреба, компјутерски програми за употреба во
телекомуникации, работење, финансии, програми
за пристап на глобални компјутерски мрежи или
интерактивни компјутерски комуникацски мрежи;
машински-читливи, магнетски кодирани картички,
вклучително телефонски картички и кредитни
картички; аудио и видео снимки во областа на
телекомуникацијата, информативната технологија,
сигурноста, вести, спорт, забава, култура, работење
и финансии, временски извештаи и патувања;
слушалки за телефони, музика и играње; филтри
за комуникација со глас и податоци; џекови;
групни џекови; спојници и реглети за употреба со
телекомуникациски жици и кабли; рутери и мрежни
премини за телекомуникациска и компјутерска
употреба; сервери за печатење; web камери; CD
читачи; MP3 читачи;DVD читачи; РC картички;
уреди и инструменти за следење на временските
прилики; камери и опрема за обработка на
фотографии; радио примопредаватели; снимачи
на глас; GPS/мапирачки уреди; сигурносни
системи; картички со податоци; паметни (smart)
картички; EVDO картички со податоци; GSM
SPRS UMTS картички со податоци; ЅIМ картички;
компјутерски софтвер во областа на умрежување
на податоци, компјутерска телефонија, е-берзи,
компјутерска и мрежна сигурност, електронски
пораки, факс преноси, видео-конференции на
маси, соработничка размена на податоци и
обезбедување пристап на базите со податоци
кл. 16 - знамиња /хартиени/, етикети /не се од
ткаенина/, известување /хартиени производи/,
календари, календари на кои им се кинат листовите,
календари во коси линии годишни, канцелариски
прибор со исклучок на мебел, каталози, книги
(ознаки за страници на книги), конфети, кутии од
картон или од хартија, лепенка /картон/, лепење
на фотографии, лепливи траки за хартиени
производи или за домаќинство, листови /хартиени
производи/, мали печати /нотарски потписи/, мапи
за пишување, маслена хартија, натписни плочки
од хартија или картон, нацрти, обвивки /хартиени
производи/, обвивки, корици /хартиени производи/,
ознаки /натписи/ во хартија или картон, папки за
документи, папки /канцелариски прибор/, папки
/хартиени производи/, печатарски производи,
печатен материјал /печатници/, печати со адреси,
печати /жиг/, писма /хартија за писма/, плакати
(плочи за поставување плакати) од хартија или
картон, плакати /постери/, покривки за маса
(хартиени), прецртани слики, прецрти, проспекти,
публикации, разгледници, саатници (печатени
саатници) /возни редови/, хартиени вреќички,
хартиени ленти, хартија, шишиња (подлошки за
шишиња) од хартија
кл. 35 - услуга при трговија на големо и мало со
алишта (производи за закиснување алишта),
алишта (синило за алишта), алишта (средства за
парфемирање на алиштата), апретура (скробна
апретура) /штирка/, аромати (етерични масла),
бадемов сапун, белење (сода за белење), белење
(соли за белење), белила /деколоранти/ за
козметичка употреба, бергамота /стебло/ (масти
на бергамота), бои (производи за отстранување
бои), бои (средства за отстранување на боите),
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дезодорирачки сапуни, детергенти различни од
оние што се користат во медицината или во текот
на производни процеси, хемиски материи со мирис
на темјанушки, кожа (креми за кожни производи),
кожа (креми за чистење на кожата), кожа
(препарати за чистење на кожни производи), кожа
(производи за заштита на кожата), кожни производи
(средства за чистење на кожни производи),
козметика (украсни детали за козметичка
употреба), лепила врз основа на скроб, лосион за
козметичка употреба, лустра /масти/ за подови,
шамичиња натопени во козметички лосиони,
масла за чистење, масла /етерични масла/, масло
(бадемово масло), масло за козметичка употреба,
мириси /парфеми/, моливи (за козметичка
употреба), мошус /парфимерија/, оживување на
бои (хемиски производи за оживување на боите)
за употреба во домаќинството, смекнувачи,
освежување (сапуни за освежување), отнување
на одводни цевки (препарати за отнување на
одводните цевки), очи (хартиени помагала
за шминкање на очите), памук за козметичка
употреба, парфимирање алишта (производи за
парфимирање на алиштата), перење (средства за
белење), перење (средства за перење), перење
алишта (правила за перење), перење /чистење/
(производи за чистење со триење), плавење
(средства за плавење на алиштата), плавец за
полирање (камен од вулканско потекло), платно
(брусно платно), полирање (брусна хартија за
полирање), полирање (камен за полирање),
полирање (камења за полирање), полирање
(платнена шмиргла), полирање (препарати за
полирање), растворувачи за бои, сапуни, сапуни
за дезинфекција, сапуни за дезодорирање,
сапуни за миење, сапуни за оживување на бојата
на текстилот, сапуни против потење, сјаење
(производи за постигнување сјај), сјај (производи за
постигнување сјај), скроб /штирка/, сода (раствор
за перење /лукшија/), сода за белење алишта, соли
за белење, соли за капење /не се за медицинска
употреба/, средства за отстранување каменец /за
домаќинството/, стакла на автомобили (течности
за перење на автомобилски стакла), стаклена
хартија /шмиргла за хартија/, стапала (сапуни
против потење на стапалата), стапчиња обложени
со памук за козметичка употреба, статички
електрицитет (средства за неутрализација
на статичкиот електрицитет) за домаќинство,
терпентан /средство за одмастување/, тоалетни
производи, тоалетни производи /против потење/,
трепки (козметички производи за трепки), дамки
(средства за чистење дамки), дамки од мрснотии
(производи за чистење дамки од мрснотии)
(различни од оние што се користат во текот на
процесот на производството), хартија за полирање
/мазнење/, хидроген (водороден пероксид) за
козметичка употреба, чевли (креми за чевли),
чевли (лустра за чевли), чистење (производи
за чистење), шампони, штирка за мазнење
(пеглање), бришачи за раце /хартиени/, хигиенска
хартија, бришење (производи за бришење)
кл. 38 - услуги на телекомуникација и информативна
технологија имено, пренос на глас, податоци, слика,
аудио, видео и информации по пат на телефон,
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телевизија и глобална комуникациска мрежа;
услуги на лична комуникација; услуги на пејџери;
лизинг телекомуникациски опреми, напојувања
и системи; услуги на електронска пошта; услуги
на телевизиски пренос; обезбедување вести и
информации по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа; обезбедување
информацми од именик по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
обезбедување мултикориснички интерактивен
пристап на глобална комуникациска мрежа;
пренос и емитирање на сите видови аудио и
видео програми по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни)
интернет услуги, имено, брза линија или сериски
врски кои ствараат главен премин во рамките на
мрежата; видео и аудио телеконференции по пат
на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод
(АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани
услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на
комуникациски услуги, услуги на виртуелна
приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија;
обезбедување услуги на телекомуникациски
мрежни премини и услуги на поврзување со
протокол на пренос на рамка заради пренос на
податоци; услуги на пренос на пакет од електронски
податоци; услуги на комутација на гласот,
податоци, видео и мултимедиа; овозможување
телекомуникациско поврзување на интернет и на
други компјутеризирани комуникации, податоци и
безжична мрежа; обезбедување мултикориснички
пристап на безжична комуникациска мрежа;
обезбедување факс услуги; обезбедување услуги
на складирање на електронски податоци за
трети лица; телекомуникациски услуги, особено,
обезбедување мрежен премин за поврзување
независни телекомуникациски и компјутерски
мрежи заради поделба на интернет сообраќајот;
услуги на говорна пошта; телекомуникациски
услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги
и услуги на насочување на повиците; услуги на
центрите за пораки во вид на телефонски говорни
пораки; услуги на видео и аудио конференции и
конференции на телефонски податоци; безжичии
телекомуникациски услуги, имено, безжичен
пренос на звук и податоци; телекомуникациски
услуги, имено обезбедување глас по пат на
интернет протокол; обезбедување мрежен пристап
со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу
преносници на интернет сообраќајот; услуги на
електронски пораки
кл. 41 - услуги на забава што имаат карактеристики
на програма во живо, комедии, мјузикли и
драмски програми; документарни програми,
спортски настани и анимирани телевизиски
серии; продукција на програми во живо, комедии,
мјузикли и драмски програми, документарни
програми, спортски настани и анимирани
телевизиски серии; прикажување програма во
живо, комедии, мјузикли и драмски програми;
документарни програми, спортски настани и
анимирани телевизиски серии; услуги на забавна
содржина што имаат каракгеристики на програма
во живо, комедии, мјузикли и драмски програми,
документарни програми, спортски настани и
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анимирани филмови за прикажување во кина,
продукција на програми во живо, комедии, мјузикли
и драмски програми, документарни програми,
спортски настани и анимирани филмови за
прикажување во кина; театарски и кино изведби,
анимирани и во живо; дистрибуција на програма
во живо, комедии, мјузикли и драмски програми,
документарни програми, спортски настани и
анимирани филмови за прикажување во кина;
прикажување програма во живо, комедии, мјузикли
и драмски програми, документарни програми,
спортски настани и анимирани филмови за
прикажување во кина; пружање информации за
забави по пат на глобална компјутерска мрежа;
пружање едукативни информации по пат на
глобална компјутерска мрежа; електронски
услуги на игри по пат на глобална компјутерска
мрежа; електронски публикации (не можат да
се даунлодираат); пружање on-line публикации;
издавање електронски книги и часописи on-line;
пружање публикации со глобална компјутерска
мрежа или интернет што можат да се пребаруваат;
публикации и дистрибуција на печатени медиуми
и снимки; услуги на аудио и визуелни забави и
едукации; услуги на филмски студија; услуги на
телевизиски забави; услуги на презентации на
претстави во живо; пружање забави во живо;
продукција на забави во живо; продукција на
забавни програми во кои учествуваат танчери и/
или пеачи; пружање забави во облик на музички
престави во живо
кл. 42 - услуги на хостирање web - страници,
услуги на дизајнирање web- страни, работа на
електронски информациски мрежи; консалтинг
услуги и услуги на дизајн во областа на
информативни
технологии,
компјутерско
програмирање, телекомуникација, комуникациски
мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги
на менаџмент на центри на податоци и глобални
комуникациски мрежи; обезбедување услуги на
центри на податоци; услуги на колокација, имено,
обезбедување сигурна опрема контролирана од
окружувањето и обезбедување технички надзор
на телекомуникациска опрема за трети лица;
хостирање (хостинг), складирање и одржување
на web- сајтови, web- центри, електронска пошта,
електронски групи, лист сервери, како и на дигитална
содржина и податоци за трети лица; услуги на
провајдери на апликативни услуги (АСП) имено,
хостирање компјутерски софтверски апликации за
трети лица; услуги на автентификација во областа
на телекомуникацијата и мрежите; обезбедување
софтвер за мрежно сметководство што не може да
се вчитува од интернет во областа на сигурносните
комуникации и мрежи на податоци; дизајн во
областа на компјутеризираните комуникации и
мрежи на податоци; обезбедување информации
во областа на мрежни услуги на компјутеризирани
комуникации и услуги на центри на податоци
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(731) ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје
Друштво за комуникациски услуги
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(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - производи за телекомуникација и
информативна технологија; опрема, компоненти,
напојувања и системи за телекомуникација и
информативна технологија, имено, пејџери,
телефони, телефонски комутатори (свичери),
перифериска опрема за употреба во локални
мрежи и регионални мрежи; коаксиални и кабли
од оптички влакна и адаптери, компјутери,
микрокомпјутери, монитори, компјутерски дисплеј
единици, звучници, микрофони, компјутерски
медиуми за чување податоци, компјутерски
мемории, компјутерска периферија и модеми;
телевизори и телевизиска периферна опрема,
имено, камери, подесувачки кутии, далечински
управувачи за интерактивна и неинтеракгивна
употреба, компјутерски програми за употреба во
телекомуникации, работење, финансии, програми
за пристап на глобални компјутерски мрежи или
интерактивни компјутерски комуникацски мрежи;
машински-читливи, магнетски кодирани картички,
вклучително телефонски картички и кредитни
картички; аудио и видео снимки во областа на
телекомуникацијата, информативната технологија,
сигурноста, вести, спорт, забава, култура, работење
и финансии, временски извештаи и патувања;
слушалки за телефони, музика и играње; филтри
за комуникација со глас и податоци; џекови;
групни џекови; спојници и реглети за употреба со
телекомуникациски жици и кабли; рутери и мрежни
премини за телекомуникациска и компјутерска
употреба; сервери за печатење; web камери; CD
читачи; MP3 читачи;DVD читачи; РC картички;
уреди и инструменти за следење на временските
прилики; камери и опрема за обработка на
фотографии; радио примопредаватели; снимачи
на глас; GPS/мапирачки уреди; сигурносни
системи; картички со податоци; паметни (smart)
картички; EVDO картички со податоци; GSM
SPRS UMTS картички со податоци; ЅIМ картички;
компјутерски софтвер во областа на умрежување
на податоци, компјутерска телефонија, е-берзи,
компјутерска и мрежна сигурност, електронски
пораки, факс преноси, видео-конференции на
маси, соработничка размена на податоци и
обезбедување пристап на базите со податоци
кл. 16 - знамиња /хартиени/, етикети /не се од
ткаенина/, известување /хартиени производи/,
календари, календари на кои им се кинат листовите,
календари во коси линии годишни, канцелариски
прибор со исклучок на мебел, каталози, книги
(ознаки за страници на книги), конфети, кутии од
картон или од хартија, лепенка /картон/, лепење
на фотографии, лепливи траки за хартиени
производи или за домаќинство, листови /хартиени
производи/, мали печати /нотарски потписи/, мапи
за пишување, маслена хартија, натписни плочки
од хартија или картон, нацрти, обвивки /хартиени
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производи/, обвивки, корици /хартиени производи/,
ознаки /натписи/ во хартија или картон, папки за
документи, папки /канцелариски прибор/, папки
/хартиени производи/, печатарски производи,
печатен материјал /печатници/, печати со адреси,
печати /жиг/, писма /хартија за писма/, плакати
(плочи за поставување плакати) од хартија или
картон, плакати /постери/, покривки за маса
(хартиени), прецртани слики, прецрти, проспекти,
публикации, разгледници, саатници (печатени
саатници) /возни редови/, хартиени вреќички,
хартиени ленти, хартија, шишиња (подлошки за
шишиња) од хартија
кл. 35 - услуга при трговија на големо и мало со
алишта (производи за закиснување алишта),
алишта (синило за алишта), алишта (средства за
парфемирање на алиштата), апретура (скробна
апретура) /штирка/, аромати (етерични масла),
бадемов сапун, белење (сода за белење), белење
(соли за белење), белила /деколоранти/ за
козметичка употреба, бергамота /стебло/ (масти
на бергамота), бои (производи за отстранување
бои), бои (средства за отстранување на боите),
дезодорирачки сапуни, детергенти различни од
оние што се користат во медицината или во текот
на производни процеси, хемиски материи со мирис
на темјанушки, кожа (креми за кожни производи),
кожа (креми за чистење на кожата), кожа
(препарати за чистење на кожни производи), кожа
(производи за заштита на кожата), кожни производи
(средства за чистење на кожни производи),
козметика (украсни детали за козметичка
употреба), лепила врз основа на скроб, лосион за
козметичка употреба, лустра /масти/ за подови,
шамичиња натопени во козметички лосиони,
масла за чистење, масла /етерични масла/, масло
(бадемово масло), масло за козметичка употреба,
мириси /парфеми/, моливи (за козметичка
употреба), мошус /парфимерија/, оживување на
бои (хемиски производи за оживување на боите)
за употреба во домаќинството, смекнувачи,
освежување (сапуни за освежување), отнување
на одводни цевки (препарати за отнување на
одводните цевки), очи (хартиени помагала
за шминкање на очите), памук за козметичка
употреба, парфимирање алишта (производи за
парфимирање на алиштата), перење (средства за
белење), перење (средства за перење), перење
алишта (правила за перење), перење /чистење/
(производи за чистење со триење), плавење
(средства за плавење на алиштата), плавец за
полирање (камен од вулканско потекло), платно
(брусно платно), полирање (брусна хартија за
полирање), полирање (камен за полирање),
полирање (камења за полирање), полирање
(платнена шмиргла), полирање (препарати за
полирање), растворувачи за бои, сапуни, сапуни
за дезинфекција, сапуни за дезодорирање,
сапуни за миење, сапуни за оживување на бојата
на текстилот, сапуни против потење, сјаење
(производи за постигнување сјај), сјај (производи за
постигнување сјај), скроб /штирка/, сода (раствор
за перење /лукшија/), сода за белење алишта, соли
за белење, соли за капење /не се за медицинска
употреба/, средства за отстранување каменец /за
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домаќинството/, стакла на автомобили (течности
за перење на автомобилски стакла), стаклена
хартија /шмиргла за хартија/, стапала (сапуни
против потење на стапалата), стапчиња обложени
со памук за козметичка употреба, статички
електрицитет (средства за неутрализација
на статичкиот електрицитет) за домаќинство,
терпентан /средство за одмастување/, тоалетни
производи, тоалетни производи /против потење/,
трепки (козметички производи за трепки), дамки
(средства за чистење дамки), дамки од мрснотии
(производи за чистење дамки од мрснотии)
(различни од оние што се користат во текот на
процесот на производството), хартија за полирање
/мазнење/, хидроген (водороден пероксид) за
козметичка употреба, чевли (креми за чевли),
чевли (лустра за чевли), чистење (производи
за чистење), шампони, штирка за мазнење
(пеглање), бришачи за раце /хартиени/, хигиенска
хартија, бришење (производи за бришење)
кл. 38 - услуги на телекомуникација и информативна
технологија имено, пренос на глас, податоци, слика,
аудио, видео и информации по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
услуги на лична комуникација; услуги на пејџери;
лизинг телекомуникациски опреми, напојувања
и системи; услуги на електронска пошта; услуги
на телевизиски пренос; обезбедување вести и
информации по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа; обезбедување
информацми од именик по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
обезбедување мултикориснички интерактивен
пристап на глобална комуникациска мрежа;
пренос и емитирање на сите видови аудио и
видео програми по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни)
интернет услуги, имено, брза линија или сериски
врски кои ствараат главен премин во рамките на
мрежата; видео и аудио телеконференции по пат
на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод
(АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани
услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на
комуникациски услуги, услуги на виртуелна
приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија;
обезбедување услуги на телекомуникациски
мрежни премини и услуги на поврзување со
протокол на пренос на рамка заради пренос на
податоци; услуги на пренос на пакет од електронски
податоци; услуги на комутација на гласот,
податоци, видео и мултимедиа; овозможување
телекомуникациско поврзување на интернет и на
други компјутеризирани комуникации, податоци и
безжична мрежа; обезбедување мултикориснички
пристап на безжична комуникациска мрежа;
обезбедување факс услуги; обезбедување услуги
на складирање на електронски податоци за
трети лица; телекомуникациски услуги, особено,
обезбедување мрежен премин за поврзување
независни телекомуникациски и компјутерски
мрежи заради поделба на интернет сообраќајот;
услуги на говорна пошта; телекомуникациски
услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги
и услуги на насочување на повиците; услуги на
центрите за пораки во вид на телефонски говорни
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пораки; услуги на видео и аудио конференции и
конференции на телефонски податоци; безжичии
телекомуникациски услуги, имено, безжичен
пренос на звук и податоци; телекомуникациски
услуги, имено обезбедување глас по пат на
интернет протокол; обезбедување мрежен пристап
со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу
преносници на интернет сообраќајот; услуги на
електронски пораки
кл. 41 - услуги на забава што имаат карактеристики
на програма во живо, комедии, мјузикли и
драмски програми; документарни програми,
спортски настани и анимирани телевизиски
серии; продукција на програми во живо, комедии,
мјузикли и драмски програми, документарни
програми, спортски настани и анимирани
телевизиски серии; прикажување програма во
живо, комедии, мјузикли и драмски програми;
документарни програми, спортски настани и
анимирани телевизиски серии; услуги на забавна
содржина што имаат каракгеристики на програма
во живо, комедии, мјузикли и драмски програми,
документарни програми, спортски настани и
анимирани филмови за прикажување во кина,
продукција на програми во живо, комедии, мјузикли
и драмски програми, документарни програми,
спортски настани и анимирани филмови за
прикажување во кина; театарски и кино изведби,
анимирани и во живо; дистрибуција на програма
во живо, комедии, мјузикли и драмски програми,
документарни програми, спортски настани и
анимирани филмови за прикажување во кина;
прикажување програма во живо, комедии, мјузикли
и драмски програми, документарни програми,
спортски настани и анимирани филмови за
прикажување во кина; пружање информации за
забави по пат на глобална компјутерска мрежа;
пружање едукативни информации по пат на
глобална компјутерска мрежа; електронски
услуги на игри по пат на глобална компјутерска
мрежа; електронски публикации (не можат да
се даунлодираат); пружање on-line публикации;
издавање електронски книги и часописи on-line;
пружање публикации со глобална компјутерска
мрежа или интернет што можат да се пребаруваат;
публикации и дистрибуција на печатени медиуми
и снимки; услуги на аудио и визуелни забави и
едукации; услуги на филмски студија; услуги на
телевизиски забави; услуги на презентации на
претстави во живо; пружање забави во живо;
продукција на забави во живо; продукција на
забавни програми во кои учествуваат танчери и/
или пеачи; пружање забави во облик на музички
престави во живо
кл. 42 - услуги на хостирање web - страници,
услуги на дизајнирање web- страни, работа на
електронски информациски мрежи; консалтинг
услуги и услуги на дизајн во областа на
информативни
технологии,
компјутерско
програмирање, телекомуникација, комуникациски
мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги
на менаџмент на центри на податоци и глобални
комуникациски мрежи; обезбедување услуги на
центри на податоци; услуги на колокација, имено,
обезбедување сигурна опрема контролирана од
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окружувањето и обезбедување технички надзор
на телекомуникациска опрема за трети лица;
хостирање (хостинг), складирање и одржување
на web- сајтови, web- центри, електронска пошта,
електронски групи, лист сервери, како и на дигитална
содржина и податоци за трети лица; услуги на
провајдери на апликативни услуги (АСП) имено,
хостирање компјутерски софтверски апликации за
трети лица; услуги на автентификација во областа
на телекомуникацијата и мрежите; обезбедување
софтвер за мрежно сметководство што не може да
се вчитува од интернет во областа на сигурносните
комуникации и мрежи на податоци; дизајн во
областа на компјутеризираните комуникации и
мрежи на податоци; обезбедување информации
во областа на мрежни услуги на компјутеризирани
комуникации и услуги на центри на податоци
(210) TM 2008/199
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(731) ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје
Друштво за комуникациски услуги
ул. Димитрие Чуповски бр.2, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

VIP BUSINESS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - производи за телекомуникација и
информативна технологија; опрема, компоненти,
напојувања и системи за телекомуникација и
информативна технологија, имено, пејџери,
телефони, телефонски комутатори (свичери),
перифериска опрема за употреба во локални
мрежи и регионални мрежи; коаксиални и кабли
од оптички влакна и адаптери, компјутери,
микрокомпјутери, монитори, компјутерски дисплеј
единици, звучници, микрофони, компјутерски
медиуми за чување податоци, компјутерски
мемории, компјутерска периферија и модеми;
телевизори и телевизиска периферна опрема,
имено, камери, подесувачки кутии, далечински
управувачи за интерактивна и неинтеракгивна
употреба, компјутерски програми за употреба во
телекомуникации, работење, финансии, програми
за пристап на глобални компјутерски мрежи или
интерактивни компјутерски комуникацски мрежи;
машински-читливи, магнетски кодирани картички,
вклучително телефонски картички и кредитни
картички; аудио и видео снимки во областа на
телекомуникацијата, информативната технологија,
сигурноста, вести, спорт, забава, култура, работење
и финансии, временски извештаи и патувања;
слушалки за телефони, музика и играње; филтри
за комуникација со глас и податоци; џекови;
групни џекови; спојници и реглети за употреба со
телекомуникациски жици и кабли; рутери и мрежни
премини за телекомуникациска и компјутерска
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употреба; сервери за печатење; web камери; CD
читачи; MP3 читачи;DVD читачи; РC картички;
уреди и инструменти за следење на временските
прилики; камери и опрема за обработка на
фотографии; радио примопредаватели; снимачи
на глас; GPS/мапирачки уреди; сигурносни
системи; картички со податоци; паметни (smart)
картички; EVDO картички со податоци; GSM
SPRS UMTS картички со податоци; ЅIМ картички;
компјутерски софтвер во областа на умрежување
на податоци, компјутерска телефонија, е-берзи,
компјутерска и мрежна сигурност, електронски
пораки, факс преноси, видео-конференции на
маси, соработничка размена на податоци и
обезбедување пристап на базите со податоци
кл. 16 - знамиња /хартиени/, етикети /не се од
ткаенина/, известување /хартиени производи/,
календари, календари на кои им се кинат листовите,
календари во коси линии годишни, канцелариски
прибор со исклучок на мебел, каталози, книги
(ознаки за страници на книги), конфети, кутии од
картон или од хартија, лепенка /картон/, лепење
на фотографии, лепливи траки за хартиени
производи или за домаќинство, листови /хартиени
производи/, мали печати /нотарски потписи/, мапи
за пишување, маслена хартија, натписни плочки
од хартија или картон, нацрти, обвивки /хартиени
производи/, обвивки, корици /хартиени производи/,
ознаки /натписи/ во хартија или картон, папки за
документи, папки /канцелариски прибор/, папки
/хартиени производи/, печатарски производи,
печатен материјал /печатници/, печати со адреси,
печати /жиг/, писма /хартија за писма/, плакати
(плочи за поставување плакати) од хартија или
картон, плакати /постери/, покривки за маса
(хартиени), прецртани слики, прецрти, проспекти,
публикации, разгледници, саатници (печатени
саатници) /возни редови/, хартиени вреќички,
хартиени ленти, хартија, шишиња (подлошки за
шишиња) од хартија
кл. 35 - услуга при трговија на големо и мало со
алишта (производи за закиснување алишта),
алишта (синило за алишта), алишта (средства за
парфемирање на алиштата), апретура (скробна
апретура) /штирка/, аромати (етерични масла),
бадемов сапун, белење (сода за белење), белење
(соли за белење), белила /деколоранти/ за
козметичка употреба, бергамота /стебло/ (масти
на бергамота), бои (производи за отстранување
бои), бои (средства за отстранување на боите),
дезодорирачки сапуни, детергенти различни од
оние што се користат во медицината или во текот
на производни процеси, хемиски материи со мирис
на темјанушки, кожа (креми за кожни производи),
кожа (креми за чистење на кожата), кожа
(препарати за чистење на кожни производи), кожа
(производи за заштита на кожата), кожни производи
(средства за чистење на кожни производи),
козметика (украсни детали за козметичка
употреба), лепила врз основа на скроб, лосион за
козметичка употреба, лустра /масти/ за подови,
шамичиња натопени во козметички лосиони,
масла за чистење, масла /етерични масла/, масло
(бадемово масло), масло за козметичка употреба,
мириси /парфеми/, моливи (за козметичка
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употреба), мошус /парфимерија/, оживување на
бои (хемиски производи за оживување на боите)
за употреба во домаќинството, смекнувачи,
освежување (сапуни за освежување), отнување
на одводни цевки (препарати за отнување на
одводните цевки), очи (хартиени помагала
за шминкање на очите), памук за козметичка
употреба, парфимирање алишта (производи за
парфимирање на алиштата), перење (средства за
белење), перење (средства за перење), перење
алишта (правила за перење), перење /чистење/
(производи за чистење со триење), плавење
(средства за плавење на алиштата), плавец за
полирање (камен од вулканско потекло), платно
(брусно платно), полирање (брусна хартија за
полирање), полирање (камен за полирање),
полирање (камења за полирање), полирање
(платнена шмиргла), полирање (препарати за
полирање), растворувачи за бои, сапуни, сапуни
за дезинфекција, сапуни за дезодорирање,
сапуни за миење, сапуни за оживување на бојата
на текстилот, сапуни против потење, сјаење
(производи за постигнување сјај), сјај (производи за
постигнување сјај), скроб /штирка/, сода (раствор
за перење /лукшија/), сода за белење алишта, соли
за белење, соли за капење /не се за медицинска
употреба/, средства за отстранување каменец /за
домаќинството/, стакла на автомобили (течности
за перење на автомобилски стакла), стаклена
хартија /шмиргла за хартија/, стапала (сапуни
против потење на стапалата), стапчиња обложени
со памук за козметичка употреба, статички
електрицитет (средства за неутрализација
на статичкиот електрицитет) за домаќинство,
терпентан /средство за одмастување/, тоалетни
производи, тоалетни производи /против потење/,
трепки (козметички производи за трепки), дамки
(средства за чистење дамки), дамки од мрснотии
(производи за чистење дамки од мрснотии)
(различни од оние што се користат во текот на
процесот на производството), хартија за полирање
/мазнење/, хидроген (водороден пероксид) за
козметичка употреба, чевли (креми за чевли),
чевли (лустра за чевли), чистење (производи
за чистење), шампони, штирка за мазнење
(пеглање), бришачи за раце /хартиени/, хигиенска
хартија, бришење (производи за бришење)
кл. 38 - услуги на телекомуникација и информативна
технологија имено, пренос на глас, податоци, слика,
аудио, видео и информации по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
услуги на лична комуникација; услуги на пејџери;
лизинг телекомуникациски опреми, напојувања
и системи; услуги на електронска пошта; услуги
на телевизиски пренос; обезбедување вести и
информации по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа; обезбедување
информацми од именик по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
обезбедување мултикориснички интерактивен
пристап на глобална комуникациска мрежа;
пренос и емитирање на сите видови аудио и
видео програми по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни)
интернет услуги, имено, брза линија или сериски
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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; безжичии
телекомуникациски услуги, имено, безжичен
пренос на звук и податоци; телекомуникациски
услуги, имено обезбедување глас по пат на
интернет протокол; обезбедување мрежен пристап
со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу
преносници на интернет сообраќајот; услуги на
електронски пораки
кл. 41 - услуги на забава што имаат карактеристики
на програма во живо, комедии, мјузикли и
драмски програми; документарни програми,
спортски настани и анимирани телевизиски
серии; продукција на програми во живо, комедии,
мјузикли и драмски програми, документарни
програми, спортски настани и анимирани
телевизиски серии; прикажување програма во
живо, комедии, мјузикли и драмски програми;
документарни програми, спортски настани и
анимирани телевизиски серии; услуги на забавна
содржина што имаат каракгеристики на програма
во живо, комедии, мјузикли и драмски програми,
документарни програми, спортски настани и
анимирани филмови за прикажување во кина,
продукција на програми во живо, комедии, мјузикли
и драмски програми, документарни програми,
спортски настани и анимирани филмови за
прикажување во кина; театарски и кино изведби,
анимирани и во живо; дистрибуција на програма
во живо, комедии, мјузикли и драмски програми,
документарни програми, спортски настани и
анимирани филмови за прикажување во кина;
прикажување програма во живо, комедии, мјузикли
и драмски програми, документарни програми,
спортски настани и анимирани филмови за
прикажување во кина; пружање информации за
забави по пат на глобална компјутерска мрежа;
пружање едукативни информации по пат на
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глобална компјутерска мрежа; електронски
услуги на игри по пат на глобална компјутерска
мрежа; електронски публикации (не можат да
се даунлодираат); пружање on-line публикации;
издавање електронски книги и часописи on-line;
пружање публикации со глобална компјутерска
мрежа или интернет што можат да се пребаруваат;
публикации и дистрибуција на печатени медиуми
и снимки; услуги на аудио и визуелни забави и
едукации; услуги на филмски студија; услуги на
телевизиски забави; услуги на презентации на
претстави во живо; пружање забави во живо;
продукција на забави во живо; продукција на
забавни програми во кои учествуваат танчери и/
или пеачи; пружање забави во облик на музички
престави во живо
кл. 42 - услуги на хостирање web - страници,
услуги на дизајнирање web- страни, работа на
електронски информациски мрежи; консалтинг
услуги и услуги на дизајн во областа на
информативни
технологии,
компјутерско
програмирање, телекомуникација, комуникациски
мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги
на менаџмент на центри на податоци и глобални
комуникациски мрежи; обезбедување услуги на
центри на податоци; услуги на колокација, имено,
обезбедување сигурна опрема контролирана од
окружувањето и обезбедување технички надзор
на телекомуникациска опрема за трети лица;
хостирање (хостинг), складирање и одржување
на web- сајтови, web- центри, електронска пошта,
електронски групи, лист сервери, како и на дигитална
содржина и податоци за трети лица; услуги на
провајдери на апликативни услуги (АСП) имено,
хостирање компјутерски софтверски апликации за
трети лица; услуги на автентификација во областа
на телекомуникацијата и мрежите; обезбедување
софтвер за мрежно сметководство што не може да
се вчитува од интернет во областа на сигурносните
комуникации и мрежи на податоци; дизајн во
областа на компјутеризираните комуникации и
мрежи на податоци; обезбедување информации
во областа на мрежни услуги на компјутеризирани
комуникации и услуги на центри на податоци
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(551) индивидуална
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кл. 25 - облека, чевли и капи
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(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - производи за телекомуникација и
информативна технологија; опрема, компоненти,
напојувања и системи за телекомуникација и
информативна технологија, имено, пејџери,
телефони, телефонски комутатори (свичери),
перифериска опрема за употреба во локални
мрежи и регионални мрежи; коаксиални и кабли
од оптички влакна и адаптери, компјутери,
микрокомпјутери, монитори, компјутерски дисплеј
единици, звучници, микрофони, компјутерски
медиуми за чување податоци, компјутерски
мемории, компјутерска периферија и модеми;
телевизори и телевизиска периферна опрема,
имено, камери, подесувачки кутии, далечински
управувачи за интерактивна и неинтеракгивна
употреба, компјутерски програми за употреба во
телекомуникации, работење, финансии, програми
за пристап на глобални компјутерски мрежи или
интерактивни компјутерски комуникацски мрежи;
машински-читливи, магнетски кодирани картички,
вклучително телефонски картички и кредитни
картички; аудио и видео снимки во областа на
телекомуникацијата, информативната технологија,
сигурноста, вести, спорт, забава, култура, работење
и финансии, временски извештаи и патувања;
слушалки за телефони, музика и играње; филтри
за комуникација со глас и податоци; џекови;
групни џекови; спојници и реглети за употреба со
телекомуникациски жици и кабли; рутери и мрежни
премини за телекомуникациска и компјутерска
употреба; сервери за печатење; web камери; CD
читачи; MP3 читачи;DVD читачи; РC картички;
уреди и инструменти за следење на временските
прилики; камери и опрема за обработка на
фотографии; радио примопредаватели; снимачи
на глас; GPS/мапирачки уреди; сигурносни
системи; картички со податоци; паметни (smart)
картички; EVDO картички со податоци; GSM
SPRS UMTS картички со податоци; ЅIМ картички;
компјутерски софтвер во областа на умрежување
на податоци, компјутерска телефонија, е-берзи,
компјутерска и мрежна сигурност, електронски
пораки, факс преноси, видео-конференции на
маси, соработничка размена на податоци и
обезбедување пристап на базите со податоци
кл. 16 - знамиња /хартиени/, етикети /не се од
ткаенина/, известување /хартиени производи/,
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календари, календари на кои им се кинат
листовите, календари во коси линии годишни,
канцелариски прибор со исклучок на мебел,
каталози, книги (ознаки за страници на книги),
конфети, кутии од картон или од хартија, лепенка
/картон/, лепење на фотографии, лепливи траки
за хартиени производи или за домаќинство,
листови /хартиени производи/, мали печати /
нотарски потписи/, мапи за пишување, маслена
хартија, натписни плочки од хартија или картон,
нацрти, обвивки / хартиени производи/, обвивки,
корици /хартиени производи/, ознаки /натписи/ во
хартија или картон, папки за документи, папки /
канцелариски прибор/, папки/хартиени производи/,
печатарски производи, печатен материјал /
печатници/, печати со адреси, печати /жиг/, писма
/хартија за писма/, плакати (плочи за поставување
плакати) од хартија или картон, плакати /постери/,
покривки за маса (хартиени), прецртани слики,
прецрти, проспекти, публикации, разгледници,
саатници (печатени саатници) /возни редови/,
хартиени ;вреќички, хартиени ленти, хартија,
шишиња (подлошки за шишиња) од хартија
кл. 35 - услуга при трговија на големо и мало со
алишта (производи за закиснување алишта),
алишта (синило за алишта), алишта (средства за
парфемирање на алиштата), апретура (скробна
апретура) /штирка/, аромати (етерични масла),
бадемов сапун, белење (сода за белење), белење
(соли за белење), белила /деколоранти/ за
козметичка употреба, бергамота /стебло/ (масти
на бергамота), бои (производи за отстранување
бои), бои (средства за отстранување на боите),
дезодорирачки сапуни, детергенти различни од
оние што се користат во медицината или во текот
на производни процеси, хемиски материи со мирис
на темјанушки, кожа (креми за кожни производи),
кожа (креми за чистење на кожата), кожа
(препарати за чистење на кожни производи), кожа
(производи за заштита на кожата), кожни производи
(средства за чистење на кожни производи),
козметика (украсни детали за козметичка
употреба), лепила врз основа на скроб, лосион за
козметичка употреба, лустра /масти/ за подови,
шамичиња натопени во козметички лосиони,
масла за чистење, масла /етерични масла/, масло
(бадемово масло), масло за козметичка употреба,
мириси /парфеми/, моливи (за козметичка
употреба), мошус /парфимерија/, оживување на
бои (хемиски производи за оживување на боите)
за употреба во домаќинството, смекнувачи,
освежување (сапуни за освежување), отнување
на одводни цевки (препарати за отнување на
одводните цевки), очи (хартиени помагала
за шминкање на очите), памук за козметичка
употреба, парфимирање алишта (производи за
парфимирање на алиштата), перење (средства за
белење), перење (средства за перење), перење
алишта (правила за перење), перење /чистење/
(производи за чистење со триење), плавење
(средства за плавење на алиштата), плавец за
полирање (камен од вулканско потекло), платно
(брусно платно), полирање (брусна хартија за
полирање), полирање (камен за полирање),
полирање (камења за полирање), полирање
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(платнена шмиргла), полирање (препарати за
полирање), растворувачи за бои, сапуни, сапуни
за дезинфекција, сапуни за дезодорирање,
сапуни за миење, сапуни за оживување на бојата
на текстилот, сапуни против потење, сјаење
(производи за постигнување сјај), сјај (производи за
постигнување сјај), скроб /штирка/, сода (раствор
за перење /лукшија/), сода за белење алишта, соли
за белење, соли за капење /не се за медицинска
употреба/, средства за отстранување каменец /за
домаќинството/, стакла на автомобили (течности
за перење на автомобилски стакла), стаклена
хартија /шмиргла за хартија/, стапала (сапуни
против потење на стапалата), стапчиња обложени
со памук за козметичка употреба, статички
електрицитет (средства за неутрализација
на статичкиот електрицитет) за домаќинство,
терпентан /средство за одмастување/, тоалетни
производи, тоалетни производи /против потење/,
трепки (козметички производи за трепки), дамки
(средства за чистење дамки), дамки од мрснотии
(производи за чистење дамки од мрснотии)
(различни од оние што се користат во текот на
процесот на производството), хартија за полирање
/мазнење/, хидроген (водороден пероксид) за
козметичка употреба, чевли (креми за чевли),
чевли (лустра за чевли), чистење (производи
за чистење), шампони, штирка за мазнење
(пеглање), бришачи за раце /хартиени/, хигиенска
хартија, бришење (производи за бришење)
кл. 38 - услуги на телекомуникација и информативна
технологија, имено, преное на глас, податоци, слика,
аудио, видео и информации по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
услуги на лична комуникација; услуги на пејџери;
лизинг телекомуникациски опреми, напојувања
и системи; услуги на електронска пошта; услуги
на телевизиски пренос; обезбедување вести и
информации по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа; обезбедување
информации од именик по пат на телефон,
телевизија и глобална комуникациска мрежа;
обезбедување мултикориснички интерактивен
пристап на глобална комуникациска мрежа;
пренос и емитирање на сите видови аудио и
видео програми по пат на телефон, телевизија и
глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни)
интернет услуги, имено, брза линија или сериски
врски кои ствараат главен премин во рамките на
мрежата; видео и аудио телеконференции по пат
на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод
(АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани
услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на
комуникациски услуги, услуги на виртуелна
приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија;
обезбедување услуги на телекомуникациски
мрежни премини и услуги на поврзување со
протокол на пренос на рамка заради пренос на
податоци; услуги на пренос на пакет од електронски
податоци; услуги на комутација на гласот,
податоци, видео и мултимедиа; овозможување
телекомуникациско поврзување на интернет и на
други компјутеризирани комуникации, податоци и
безжична мрежа; обезбедување мултикориснички
пристап на безжична комуникациска мрежа;
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обезбедување факс услуги; обезбедување услуги
на складирање на електронски податоци за
трети лица; телекомуникациски услуги, особено,
обезбедување мрежен премин за поврзување
независни телекомуникациски и компјутерски
мрежи заради поделба на интернет сообраќајот;
услуги на говорна пошта; телекомуникациски
услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги
и услуги на насочување на повиците; услуги на
центрите за пораки во вид на телефонски говорни
пораки; услуги на видео и аудио конференции и
конференции на телефонски податоци; безжични
телекомуникациски услуги, имено, безжичен
пренос на звук и податоци; телекомуникациски
услуги, имено обезбедување глас по пат на
интернет протокол; обезбедување мрежен пристап
со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу
преносници на итернет сообраќајот; услуги на
електроноки пораки
кл. 41 - услуги на забава што имаат карактеристики
на програма во живо, комедии, мјузикли и
драмски програми; документарни програми,
спортски настани и анимирани телевизиски
серии; продукција на програми во живо, комедии,
мјузикли и драмски програми, документарни
програми, спортски настани и анимирани
телевизиски серии; прикажување програма во
живо, комедии, мјузикли и драмски програми;
документарни програми, спортски настани и
анимирани телевизиски серии; услуги на забавна
содржина што имаат каракгеристики на програма
во живо, комедии, мјузикли и драмски програми,
документарни програми, спортски настани и
анимирани филмови за прикажување во кина,
продукција на програми во живо, комедии, мјузикли
и драмски програми, документарни програми,
спортски настани и анимирани филмови за
прикажување во кина; театарски и кино изведби,
анимирани и во живо; дистрибуција на програма
во живо, комедии, мјузикли и драмски програми,
документарни програми, спортски настани и
анимирани филмови за прикажување во кина;
прикажување програма во живо, комедии, мјузикли
и драмски програми, документарни програми,
спортски настани и анимирани филмови за
прикажување во кина; пружање информации за
забави по пат на глобална компјутерска мрежа;
пружање едукативни информации по пат на
глобална компјутерска мрежа; електронски
услуги на игри по пат на глобална компјутерска
мрежа; електронски публикации (не можат да
се даунлодираат); пружање on-line публикации;
издавање електронски книги и часописи on-line;
пружање публикации со глобална компјутерска
мрежа или интернет што можат да се пребаруваат;
публикации и дистрибуција на печатени медиуми
и снимки; услуги на аудио и визуелни забави и
едукации; услуги на филмски студија; услуги на
телевизиски забави; услуги на презентации на
претстави во живо; пружање забави во живо;
продукција на забави во живо; продукција на
забавни програми во кои учествуваат танчери и/
или пеачи; пружање забави во облик на музички
престави во живо
кл. 42 - услуги на хостирање web-страници,
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услуги на дизајнирање web- страни, работа на
електронски информациски мрежи; консалтинг
услуги и услуги на дизајн во областа на
информативни
технологии,
компјутерско
програмирање, телекомуникација, комуникациски
мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги
на менаџмент на центри на податоци и глобални
комуникациски мрежи; обезбедување услуги на
центри на податоци; услуги на колокација, имено,
обезбедување сигурна опрема контролирана од
окружувањето и обезбедување технички надзор
на телекомуникациска опрема за трети лица;
хостирање (хостинг), складирање и одржување
на web- сајтови, web- центри, електронска пошта,
електронски групи, лист сервери, како и на дигитална
содржина и податоци за трети лица; услуги на
провајдери на апликативни услуги (АСП) имено,
хостирање компјутерски софтверски апликации за
трети лица; услуги на автентификација во областа
на телекомуникацијата и мрежите; обезбедување
софтвер за мрежно сметководство што не може да
се вчитува од интернет во областа на сигурносните
комуникации и мрежи на податоци; дизајн во
областа на компјутеризираните комуникации и
мрежи на податоци; обезбедување информации
во областа на мрежни услуги на компјутеризирани
комуникации и услуги на центри на податоци
(210) TM 2008/393

(220) 15/04/2008
(442) 31/12/2008

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
М и А БЕВЕРИЏИС ДООЕЛ експорт - импорт
Скопје
ул. Новопроектирана б.б. Кисела Вода, MK

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

(591) зелена, црвена, жолта, кафена, сива, сина, црна,
портокалова, розова и виолетова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 -   безалкохолни пијалаци, пијалаци од
овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати
за производство на пијалаци
(210) TM 2008/444

(220) 23/04/2008
(442) 31/12/2008

(731) POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d.
Dunajska cesta 107, SI-1000 Ljubljana, SI
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

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

(591) зелена, сина, виолетова, бела, портокалова и
црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
(591) бела, црвена, жолта, кафена, сива, сина, црна,
портокалова, розова и виолетова

кл. 16 - печатен материјал, фотографии,
инструкциски и образовен материјал
кл. 25 - облека, обувки, капи

(551) индивидуална

кл. 35 - рекламирање; бизнис менаџмент

(510, 511)

кл. 41 - образовни услуги; овозможување тренинг;
забава; спортски и културни активности

кл. 32 - безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје
и овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
(210) TM 2008/394

(220) 15/04/2008
(442) 31/12/2008

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
М и А БЕВЕРИЏИС ДООЕЛ експорт - импорт
Скопје
ул. Новопроектирана б.б. Кисела Вода, MK

TM 2008/293
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(540)

(442) 31/12/2008
(731) Londa GmbH
An der Milchinsel 2, 04103 Leipzig, DE
(740) МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат
ул. „Народен Фронт” 21/4-5 1000 Скопје,
1000, Скопје
(540)

LONDA COLOR ZA UPORNE SEDE
(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 41 - образовни услуги; подготвување  настава;
забава; спортски и културни активности

кл. 3 - сапуни, парфимерии, есенцијални масла,
препарати за нега на тело и убавина, лосиони за
коса, пасти за заби
(210) TM 2008/478

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

(220) 02/06/2008
(442) 31/12/2008

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

(731) ЕВН Електростопанство на Македонија,
Акционерско друштво за дистрибуција и
снабдување со електрична енергија, Скопје
ул.11 Октомври бр.9 Скопје, MK
(540)

(210) TM 2008/500

(220) 07/05/2008
(442) 31/12/2008

(731) Прва Детска Амбасада во Светот Меѓаши
ул. Коста Новаковиќ бр. 22 а 1000 Скопје , MK
(540)
(591) црна и црвена

ПРВА ДЕТСКА АМБАСАДА
ВО СВЕТОТ МЕЃАШИ

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - подготовка на договори за снабдување
со електрична енергија, оперативно-економско
советување истотака во врска со енергетски
прашања, пресметка на енергетската ефикасност

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи

кл. 37 - градежни работи, поправки, инсталирањеособено во секторот за снабдување со енергија

кл. 41 - образовни услуги; подготвувањеа настава;
забава; спортски и културни активности

кл. 39 - набавки и дистрибуција на енергија,
снабдување
со
електрична
енергија
на
потрошувачи, советување за енергетскиот сектор,
давање под закуп на броило за мерење на
потрошувачката на енергија
кл. 42 - истражување, подготовка на проценки,
инженерски работи, планирање на проекти и
подготовка на програми за обработка на податоци
од областа снабдување со енергија
(210) TM 2008/499

(220) 07/05/2008

кл. 45 - правни услуги; безбедносни услуги за
заштита ма имот и лица; лични и општествени
услуги што ги даваат трети лица за задоволување
на потребите на поединци
(210) TM 2008/501

(220) 07/05/2008
(442) 31/12/2008

(731) Прва Детска Амбасада во Светот Меѓаши
ул. Коста Новаковиќ бр. 22 а 1000 Скопје , MK
(540)

(442) 31/12/2008
(731) ДИГИТАЛ СТАР ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Симеон Кавракиров 2/3 Скопје, MK
(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПJЕ  
бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8,
1000, Скопје
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(731) Друштво за производство, трговија и услуги
МЕДИА ДОО експорт-импорт
ул. Митрополит Теодосиj Гологанов 59-1/6-15,
1000 Скопје, MK

(591) црвена, жолта, сина, бела и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи

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

кл. 41 - образовни услуги; подготвување  настава;
забава; спортски и културни активности

(540)

кл. 45 - правни услуги; безбедносни услуги за
заштита ма имот и лица; лични и општествени
услуги што ги даваат трети лица за задоволување
на потребите на поединци
(210) TM 2008/515

(220) 09/05/2008

ACTIVE PLUS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 21 - четки за заби, електрични четки за заби

(442) 31/12/2008
(731) СИДИРОН ДОО Скопје
Бул. Кузман Јосифовски Питу бр. 28/24
1000 Скопје, MK
(540)

(210) TM 2008/529

(220) 16/05/2008
(442) 31/12/2008

(731) Друштво за управување со фондови
МОЈ ФОНД а.д. Скопје
ул. Вељко Влаховиќ бр. 1а/1-1 Скопје, MK
(540)

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

(510, 511)
кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи

(510, 511)
кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи
кл. 36 - осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи поврзани со недвижен
имот
кл. 37 - градежни
инсталациски услуги

конструкции,

(210) TM 2008/521

поправки,

(220) 13/05/2008

кл. 36 - осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи поврзани со недвижен
имот
(210) TM 2008/530

(220) 16/05/2008
(442) 31/12/2008

(731) Друштво за управување со фондови
МОЈ ФОНД а.д. Скопје
ул. Вељко Влаховиќ бр. 1а/1-1 Скопје, MK

(442) 31/12/2008
(540)

(731) ИНТЕР ВИСТА ГРУП,
Друштво за трговија и услуги, ДОО Скопје
ул. Коле Хеделковски бр. 20 Скопје, MK

(591) светло и темно сина, зелена и бела

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

ЈUMP

кл. 35 - оглсување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи

(551) индивидуална

кл. 36 - осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи поврзани со недвижен
имот

(510, 511)
кл. 25 - облека, обувки, капи
кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо со
облека, обувки и капи
(210) TM 2008/525

(220) 14/05/2008
(442) 31/12/2008

TM 2008/515

(210) TM 2008/531

(220) 16/05/2008
(442) 31/12/2008

(731) Брокерска куќа МОЈ БРОКЕР а.д. Скопје
ул. Вељко Влаховиќ бр. 1а/1-1, Скопје, MK
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кл. 35 - огласување, деловно управување; водење  
комерцијални работи; собирање систематизација,
компилација и економска анализа на податоци и
информации во компјутерски бази на податоци;
услуги на малопродажба (воедно по пат на
интернет и останати комуникациски мрежи),
врзано за стоки од класите 9

(540)
(591) светло и темно сина, зелена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 38 - телекомуникации; новински агенции;
изнајмување на опрема за телекомуникации;
информации за телекомуникации

кл. 35 - оглсување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи
кл. 36 - осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи поврзани со недвижен
имот
(210) TM 2008/532

кл. 42 - научни и технолошки услуги и
истражување и дизајнирање врзано за истото;
индустриска анализа и услуги на истражување;
дизајн и развој на компјутерски хардвер, софтвер
и база на податоци; одржување на софтвер;
технички консултации; услуги на похранување на
електронски податоци; изнајмување на опрема
за обработка на податоци; дизајнирање   вебстраници за други

(220) 16/05/2008
(442) 31/12/2008

(731) Брокерска куќа МОЈ БРОКЕР а.д. Скопје
ул. Вељко Влаховиќ бр. 1а/1-1, Скопје, MK
(540)
(591) светло и темно сина, зелена и бела
(551) индивидуална

(210) TM 2008/539

(442) 31/12/2008
(731) American-Cigarette Company
(Overseas) Limited
Zaehlerweg 4, Zug 6300, CH

(510, 511)
кл. 35 - оглсување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи
кл. 36 - осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи поврзани со недвижен
имот
(210) TM 2008/535

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

JARDIN SOUS LA NEIGE

(220) 16/05/2008
(442) 31/12/2008

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

T-POINT
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - научни, наутички, геодетски, фотографски,
кинематографски и оптички апарати и инструменти
како и апарати и инструменти за вагање, мерење,
сигнализација, контрола (инспекција), за помош
(спасување) и за обука; апарати и инструменти
за управување, преспојување, трансформирање,
акумулирање, регулирање или контролирање
на електрична енергија; апарати за снимање,
пренос, обработка и репродукција на звук, слики
или податоци; магнетски носачи на податоци,
автомати и механизми за автоматски уреди што се
задвижуваат со претходно уфрлување на парички;
машини за сметање, опрема и компјутери за
обработка на податоци; снимени и ненаснимени
носачи на податоци (вклучени во класата 9);
компјутерски програми (сочувани); електронски
снимени податоци (што можат да се превземат,
даунлодираат); електронски публикации (што
можат да се превземат, даунлодираат)

Trgovski marki

(220) 19/05/2008

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - цигари; тутун; тутунски производи; запалки;
кибрити; артикли за пушачите
(210) TM 2008/550

(220) 21/05/2008
(442) 31/12/2008

(731) China Chengdu Eastern - Tech Industrial Co.,
Ltd.
Section F-64, Tech Industrial Area, 11 # Gaopeng
Avenue, Hi-Tech district, Chengdu, Sichuan, CN
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална

TM 2008/550
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преносни уреди за слушање, имено, МПЗ (МРЗ)
плеери; УСБ (USB) хабови; дигитални камери;
дигитални видео диск драјвери; дигитални видео
рекордери; компјутерски TFT-LCD монитори;
целуларни телефони; аудио-видео ресивери;
компјутерски периферни уреди, имено, тастатури,
глувче

(510, 511)
кл. 12 - самонамастувачки лагери; куглични лагери;
лгери (делови од машини); лагери за преносни оски;
валчести лагери; втркалезни прстени за лагери;
лежишта (делови од машини); противтриечки
лагери за машини; спојки (универзални) - кардан
спојки; преноси за машини
(210) TM 2008/562

(220) 23/05/2008
(442) 31/12/2008

(731) MICRO - STAR INTERNATIONAL CO., LTD.
(a corporation incorporated under the laws of
Taiwan, R.O.C.)
No. 69. Li-De Street, Jung - He City, Taipei Hsien,
Taiwan, R.O.C., TW
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2008/564

(220) 23/05/2008
(442) 31/12/2008

(731) MICRO - STAR INTERNATIONAL CO., LTD.
(a corporation incorporated under the laws of
Taiwan, R.O.C.)
No. 69. Li-De Street, Jung - He City, Taipei Hsien,
Taiwan, R.O.C., TW
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - компјутери; нотбук компјутери; компјутерски
матични плочи; компјутерски додатни картички,
имено, видео графички адаптер картички;
компјутерски сервери; компјутерски мрежни
рутери; слушалки за во уво и слушалки за на глава;
преносни уреди за слушање, имено, МПЗ (МРЗ)
плеери; УСБ (USB) хабови; дигитални камери;
дигитални видео диск драјвери; дигитални видео
рекордери; компјутерски TFT-LCD монитори;
целуларни телефони; аудио-видео ресивери;
компјутерски периферни уреди, имено, тастатури,
глувче
(210) TM 2008/563

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - компјутери; нотбук компјутери; компјутерски
матични плочи; компјутерски додатни картички,
имено, видео графички адаптер картички;
компјутерски сервери; компјутерски мрежни
рутери; слушалки за во уво и слушалки за на глава;
преносни уреди за слушање, имено, МПЗ (МРЗ)
плеери; УСБ (USB) хабови; дигитални камери;
дигитални видео диск драјвери; дигитални видео
рекордери; компјутерски TFT-LCD монитори;
целуларни телефони; аудио-видео ресивери;
компјутерски периферни уреди, имено, тастатури,
глувче

(220) 23/05/2008
(442) 31/12/2008

(731) MICRO - STAR INTERNATIONAL CO., LTD.
(a corporation incorporated under the laws of
Taiwan, R.O.C.)
No. 69. Li-De Street, Jung - He City, Taipei Hsien,
Taiwan, R.O.C., TW
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2008/576

(220) 27/05/2008
(442) 31/12/2008

(731) Farmachemie B.V.
Swenswog 5 Haarlem P.O. Box 552 2003 RN
Haarlem, NL
(740) ТРЧКОВА СЛАВИЦА, адвокат
Ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бр.16/28
1000 Скопје
(540)

ANASTROZOLE TEVA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - компјутери; нотбук компјутери; компјутерски
матични плочи; компјутерски додатни картички,
имено, видео графички адаптер картички;
компјутерски сервери; компјутерски мрежни
рутери; слушалки за во уво и слушалки за на глава;

TM 2008/562

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

пијалаци; пијалаци на база на жестоки алкохолни
пијалаци;
ликери;
пијалаци
добиени
со
дестилација; виски; малт виски; слад за виски;
пијалаци направени од виски или што содржат
виски; пијалаци направени од малт виски, односно
од слад за виски или содржат малт виски односно
слад за виски; аперитиви; коктели; „спремни-запиење” алкохолни пијалаци

кл. 10 - медицински, хируршки, забарски и
ветеринарни апарати, и инструменти, вештачки
екстремитети, очи, заби, ортопедски производи,
хируршки материјали за шиење
(210) TM 2008/598

кл. 35 - услуги на/за огласување; промотивен
маркетинг; промотивен маркетинг преку интернет;
промотивен маркетинг преку телевизија

(220) 30/05/2008
(442) 31/12/2008

кл. 41 - активности поврзани со забава; услуги
на/за планирање на забави; настапи „во
живо”; организирање и водење конференции,
конгреси, семинари, симпозиуми и работилници;
обезбедување визуелни слики (можат да
бидат
даунлодирани
„downloading”)
преку
интернет; организирање изложби; организирање
натпревари

(731) Друштво за трговија и услуги СЕНСОР ДОО
Скопје
ул. Јане Сандански бр. 78-1-5 Скопје, MK
(540)

(591) црна и портокалова

(210) TM 2008/606

(551) индивидуална

(442) 31/12/2008

(510, 511)
кл. 9 - апарати и инструменти: научни, поморски,
геодетски,
фотографски,
кинематографски,
оптички, за вагање, за мерење, сигнализација,
контрола (инспекција), спасување и настава;
апарати и инструменти за спроведување,
вклучување, трансформирање, акумулирање,
регулирање или контролирање на електрицитетот;
апарати за снимање, пренос и репродукција на
звук или слика, магнетски носачи на податоци,
дискови за снимање, автоматски машини и
механизми за апаратите што се активираат со
паричка, регистар каси, машини за сметање и
опрема за обработка на податоци и компјутери,
апарати за гаснење пожар
кл. 37 - градежни
инсталациски услуги

конструкции;

поправки;

кл. 38 - телекомуникации
кл. 45 - правни услуги; безбедносни услуги за
заштита на имот и лица; лични и општествени
услуги што ги даваат трети лица за задоволување
на потребите на поединците
(210) TM 2008/605

(220) 04/06/2008
(442) 31/12/2008

(731) CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMITED
111 - 113 Renfrew Road, Paisley,
Renfrewshire PA3 4DY, UK
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ
бул. „Кочо Рацин” бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
(540)

LIVE WHITH CHIVALRY
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 - алкохолни пијалаци; жестоки алкохолни

Trgovski marki

(220) 04/06/2008

(731) CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMITED
111 - 113 Renfrew Road, Paisley,
Renfrewshire PA3 4DY, UK
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ
бул. „Кочо Рацин” бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
(540)

CHIVALRY
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 - алкохолни пијалаци; жестоки алкохолни
пијалаци; пијалаци на база на жестоки алкохолни
пијалаци;
ликери;
пијалаци
добиени
со
дестилација; виски; малт виски; слад за виски;
пијалаци направени од виски или што содржат
виски; пијалаци направени од малт виски, односно
од слад за виски или содржат малт виски односно
слад за виски; аперитиви; коктели; „спремни-запиење” алкохолни пијалаци
кл. 35 - услуги на/за огласување; промотивен
маркетинг; промотивен маркетинг преку интернет;
промотивен маркетинг преку телевизија
кл. 41 - активности поврзани со забава; услуги
на/за планирање на забави; настапи „во
живо”; организирање и водење конференции,
конгреси, семинари, симпозиуми и работилници;
обезбедување визуелни слики (можат да
бидат
даунлодирани
„downloading”)
преку
интернет; организирање изложби; организирање
натпревари
(210) TM 2008/613

(220) 05/06/2008
(442) 31/12/2008

(731) КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија АД
Скопје
ул. Кузман Јосифовски Питу бр. 15,
1000 Скопје, MK
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(740) Леонид Трпеноски, адвокат
ул.”Максим Горки” бр. 18 локал 8, 1000 Скопје

(740) Леонид Трпеноски, адвокат
ул.”Максим Горки” бр. 18 локал 8, 1000 Скопје

(540)

(540)

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

(591) зелена, бела, сива, темно сива и светло сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - апарати и инструменти, научни,
поморски, геодетски, електрични, фотографски,
кинематографски,
оптички
за
мерење,
сигнализација, контрола (инспекција), спасување
и настава, апарати за снимање, пренос и
репродукција на звук или слика, магнетки носачи
на податоци, дискови за снимање, автоматски
машини и механизми за апарати што се активираат
со монети или жетони, регистар каси, машини за
сметање и опрема за обработка на податоци и
компјутери, апарати гаснење пожар

кл. 38 - телекомуникации
(210) TM 2008/623

(220) 05/06/2008
(442) 31/12/2008

(731) КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија АД
Скопје
ул. Кузман Јосифовски Питу бр. 15,
1000 Скопје, MK
(740) Леонид Трпеноски, адвокат
ул.”Максим Горки” бр. 18 локал 8, 1000 Скопје
(540)

кл. 38 - телекомуникации
(210) TM 2008/625

(220) 05/06/2008
(442) 31/12/2008

(731) КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија АД
Скопје
ул. Кузман Јосифовски Питу бр. 15,
1000 Скопје, MK
(740) Леонид Трпеноски, адвокат
ул.”Максим Горки” бр. 18 локал 8, 1000 Скопје
(540)

(591) зелена, темно зелена, светло зелена, бела, сива и
жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - апарати и инструменти, научни,
поморски, геодетски, електрични, фотографски,
кинематографски,
оптички
за
мерење,
сигнализација, контрола (инспекција), спасување
и настава, апарати за снимање, пренос и
репродукција на звук или слика, магнетки носачи
на податоци, дискови за снимање, автоматски
машини и механизми за апарати што се активираат
со монети или жетони, регистар каси, машини за
сметање и опрема за обработка на податоци и
компјутери, апарати гаснење пожар
кл. 38 - телекомуникации
(210) TM 2008/624

(220) 05/06/2008
(442) 31/12/2008

(731) КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија АД
Скопје
ул. Кузман Јосифовски Питу бр. 15,
1000 Скопје, MK

TM 2008/624

(591) зелена, светло зелена, темно зелена, бела, сива и
жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - апарати и инструменти, научни,
поморски, геодетски, електрични, фотографски,
кинематографски,
оптички
за
мерење,
сигнализација, контрола (инспекција), спасување
и настава, апарати за снимање, пренос и
репродукција на звук или слика, магнетки носачи
на податоци, дискови за снимање, автоматски
машини и механизми за апарати што се активираат
со монети или жетони, регистар каси, машини за
сметање и опрема за обработка на податоци и
компјутери, апарати гаснење пожар
кл. 38 - телекомуникации
(210) TM 2008/626

(220) 05/06/2008
(442) 31/12/2008
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
фармацевтски производи

(740) Леонид Трпеноски, адвокат
ул.”Максим Горки” бр. 18 локал 8, 1000 Скопје
(540)

(210) TM 2008/637

(220) 05/06/2008
(442) 31/12/2008

(731) NOBEL ILAC SANAYII, VE TICARET A.S.
Barbaros, Bulvari No: 76-78,
34353 Besiktas, Istanbul, TR
(591) зелена, бела, сива, темно сива и светло сива
(551) индивидуална

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

(510, 511)
кл. 9 - апарати и инструменти, научни,
поморски, геодетски, електрични, фотографски,
кинематографски,
оптички
за
мерење,
сигнализација, контрола (инспекција), спасување
и настава, апарати за снимање, пренос и
репродукција на звук или слика, магнетки носачи
на податоци, дискови за снимање, автоматски
машини и механизми за апарати што се активираат
со монети или жетони, регистар каси, машини за
сметање и опрема за обработка на податоци и
компјутери, апарати гаснење пожар
кл. 38 - телекомуникации
(210) TM 2008/635

(220) 05/06/2008
(442) 31/12/2008

(731) Сузана Спасовска
ул. Иво Рибар Лола 72 б/30, 1000 Скопје, MK

MELOX FORT
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
фармацевтски производи
(210) TM 2008/679

(220) 17/06/2008
(442) 31/12/2008

(731) Друштво за информациони системи ОН.НЕТ
ДОО СКОПЈЕ
Партизански одреди бр. 70, ДТЦ Алуминка,
5 кат, 1000 Скопје, MK
(540)

(540)

БАКРДАН
(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 35 - рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски работи
кл. 41 - образовни услуги, oбука; забава; спортски
и културни активности
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалоци;
привремено сместување
(210) TM 2008/636

(220) 05/06/2008
(442) 31/12/2008

(731) NOBEL ILAC SANAYII, VE TICARET A.S.
Barbaros, Bulvari No: 76-78,
34353 Besiktas, Istanbul, TR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

MELOX
Trgovski marki

кл. 9 - антени, безжична телефонија (столбови
за безжична телефонија), електрични кабли
(кабелски
спојки),
електронски
сигнали
(емитувачи на електронски сигнали), магнетски
картички, интер - комуникации (апарати за
интер -комуникации), информатички програми
(снимени), информации (апарати за обработка
на информации) микропроцесори, модеми,
обработка на податоци, (апарати за обработка
на податоци), предаватели/телекомуникации/,
предаватели/ телефонски апарати, предаватели
на електронски сигнали, прекинувачи со две
положби/информатика/,
радиотелеграфски
апарати, радиотелефонски апарати, спојки
за електрични кабли, телеграфи/апарати/,
телеграфски жици, телефакси, телефонски жици,
телефонски апарати, телефонски предаватели,
телефонски слушалки
кл. 35 - информатички картотеки ( водење на
информатички картотеки), објавување рекламни

TM 2008/679
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кл. 38 - електронска пошта, комуникации по пат
на сметачки терминали, сметач (пренос на пораки
и слики со сметач), телефонски врскиделефонски
служби, телеграфски служби, телекс служби,
упатство за телекомуникации, пружање услуги
за приклучување кон глобални компјутерски
мрежи (интернет провајдер), упатство за
телекомуникации, телевизиски емисии

текстови, обработка на текстови, рекламна
документација (уредување на рекламната
документација), ширење рекламен материјал/
трактати, проспекти, печатени примероци/,
телефонски одговарање (служби за телефонски
одговарање) / за отсутни претплатници
кл. 38 - електронска пошта, комуникации по пат
на сметачки терминали, сметач (пренос на пораки
и слики со сметач), телефонски врскиделефонски
служби, телеграфски служби, телекс служби,
упатство за телекомуникации, пружање услуги
за приклучување кон глобални компјутерски
мрежи (интернет провајдер), упатство за
телекомуникации, телевизиски емисии
кл. 42 - изработка (конципирање) софтвер, тонски
снимки (изнајмување   тонски снимки), креирање
и одржување на веб сајт за други, одржување
(креирање) веб сајтови за други, хостирање
компјутерски сајтови (веб сајтови)
(210) TM 2008/680

(220) 17/06/2008
(442) 31/12/2008

кл. 42 - изработка (конципирање) софтвер, тонски
снимки (изнајмување   тонски снимки), креирање
и одржување на веб сајт за други, одржување
(креирање) веб сајтови за други, хостирање
компјутерски сајтови (веб сајтови)
(210) TM 2008/681

(220) 17/06/2008
(442) 31/12/2008

(731) Друштво за информациони системи ОН.НЕТ
ДОО СКОПЈЕ
Партизански одреди бр. 70, ДТЦ Алуминка,
5 кат, 1000 Скопје, MK
(540)

(731) Друштво за информациони системи ОН.НЕТ
ДОО СКОПЈЕ
Партизански одреди бр. 70, ДТЦ Алуминка,
5 кат, 1000 Скопје, MK
(540)
(591) бела, црна, сина
(551) индивидуална
(591) бела, црна, сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - антени, безжична телефонија (столбови
за безжична телефонија), електрични кабли
(кабелски
спојки),
електронски
сигнали
(емитувачи на електронски сигнали), магнетски
картички, интер - комуникации (апарати за
интер -комуникации), информатички програми
(снимени), информации (апарати за обработка
на информации) микропроцесори, модеми,
обработка на податоци, (апарати за обработка
на податоци), предаватели/телекомуникации/,
предаватели/ телефонски апарати, предаватели
на електронски сигнали, прекинувачи со две
положби
/информатика/,
радиотелеграфски
апарати, радиотелефонски апарати, спојки
за електрични кабли, телеграфи /апарати/,
телеграфски жици, телефакси, телефонски жици,
телефонски апарати, телефонски предаватели,
телефонски слушалки
кл. 35 - информатички картотеки (водење на
информатички картотеки), објавување рекламни
текстови, обработка на текстови, рекламна
документација (уредување на рекламната
документација), ширење рекламен материјал/
трактати, проспекти, печатени примероци/,
телефонски одговарање (служби за телефонски
одговарање) / за отсутни претплатници

TM 2008/680

(510, 511)
кл. 9 - антени, безжична телефонија (столбови
за безжична телефонија), електрични кабли
(кабелски
спојки),
електронски
сигнали
(емитувачи на електронски сигнали), магнетски
картички, интер - комуникации (апарати за
интер -комуникации), информатички програми
(снимени), информации (апарати за обработка
на информации) микропроцесори, модеми,
обработка на податоци, (апарати за обработка
на податоци), предаватели /телекомуникации/,
предаватели/ телефонски апарати, предаватели
на електронски сигнали, прекинувачи со две
положби
/информатика/,
радиотелеграфски
апарати, радиотелефонски апарати, спојки
за електрични кабли, телеграфи/апарати/,
телеграфски жици, телефакси, телефонски жици,
телефонски апарати, телефонски предаватели,
телефонски слушалки
кл. 35 - информатички картотеки (водење  
информатички картотеки), објавување рекламни
текстови, обработка на текстови, рекламна
документација (уредување на рекламната
документација), ширење рекламен материјал/
трактати, проспекти, печатени примероци/,
телефонски одговарање (служби за телефонски
одговарање) / за отсутни претплатници
кл. 38 - електронска пошта, комуникации по пат
на сметачки терминали, сметач (пренос на пораки
и слики со сметач), телефонски врскиделефонски
служби, телеграфски служби, телекс служби,

Trgovski marki

Glasnik,

упатство за телекомуникации, пружање услуги
за приклучување кон глобални компјутерски
мрежи (интернет провајдер), упатство за
телекомуникации, телевизиски емисии
кл. 42 - изработка (конципирање) софтвер, тонски
снимки (изнајмување   тонски снимки), креирање
и одржување на веб сајт за други, одржување
(креирање) веб сајтови за други, хостирање
компјутерски сајтови ( веб сајтови)
(210) TM 2008/682

(220) 17/06/2008
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(210) TM 2008/684

(442) 31/12/2008
(731) COMPAGNIE GERVAIS DANONE
17 Boulevard Haussmann, 75009 Paris, FR
(740) СД ПЕТОШЕВИЌ ДОО друштво за остварување и
заштита на интелектуална сопственост Скопје
ул. Теодосиј Гологанов бр 35/1-4
Скопје-Центар, 1000
(540)

BALANCE

(442) 31/12/2008
(731) Друштво за информациони системи ОН.НЕТ
ДОО СКОПЈЕ
Партизански одреди бр. 70, ДТЦ Алуминка,
5 кат, 1000 Скопје, MK

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - млеко, млеко во прав, желирано,
ароматизирано и биено млеко; млечни производи,
имено: млечни десерти, јогурти, пијалоци
од јогурт, урда, обични или ароматизирани
пијалоци составени главно од млеко или млечни
производи, млечни пијалоци главно направени
од млеко, млечни пијалоцисоставени од овошје,
ферментирани обични или ароматизирани млечни
производи

(540)

ONTEL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - антени, безжична телефонија (столбови
за безжична телефонија), електрични кабли
(кабелски
спојки),
електронски
сигнали
(емитувачи на електронски сигнали), магнетски
картички, интер - комуникации (апарати за
интер-комуникации), информатички програми
(снимени), информации (апарати за обработка
на информации) микропроцесори, модеми,
обработка на податоци, (апарати за обработка
на податоци), предаватели/телекомуникации/,
предаватели/ телефонски апарати, предаватели
на електронски сигнали, прекинувачи со две
положби/информатика/,
радиотелеграфски
апарати, радиотелефонски апарати, спојки
за електрични кабли, телеграфи/апарати/,
телеграфски жици, телефакси, телефонски жици,
телефонски апарати, телефонски предаватели,
телефонски слушалки
кл. 35 - информатички картотеки (водење на
информатички картотеки), објавување рекламни
текстови, обработка на текстови, рекламна
документација (уредување на рекламната
документација), ширење рекламен материјал/
трактати, проспекти, печатени примероци/,
телефонски одговарање (служби за телефонски
одговарање) / за отсутни претплатници
кл. 38 - електронска пошта, комуникации по пат
на сметачки терминали, сметач (пренос на пораки
и слики со сметач), телефонски врскиделефонски
служби, телеграфски служби, телекс служби,
упатство за телекомуникации, пружање услуги
за приклучување кон глобални компјутерски
мрежи (интернет провајдер), упатство за
телекомуникации, телевизиски емисии
кл. 42 - изработка (конципирање) софтвер, тонски
снимки (изнајмување   тонски снимки), креирање
и одржување на веб сајт за други, одржување
(креирање) веб сајтови за други, хостирање
компјутерски сајтови ( веб сајтови)

Trgovski marki

(220) 17/06/2008

(210) TM 2008/689

(220) 18/06/2008
(442) 31/12/2008

(731) НВО „ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА КУЛТУРАТА И
ЖИВОТНАТА СРЕДИНА”
ул. Никола Тесла бр. 16-1/2, 1000 Скопје, MK
(540)

(591) зелена, виолетова,
портокалова и сива

кафена,

бела,

црна,

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 - образовни услуги, подготвување  настава,
забава, спортски и културни активности
(210) TM 2008/690

(220) 18/06/2008
(442) 31/12/2008
(731) НВО „ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА КУЛТУРАТА И
ЖИВОТНАТА СРЕДИНА”
ул. Никола Тесла бр. 16-1/2, 1000 Скопје, MK
(540)

ЧИСТИ УЛИЦИ ЗА СИТЕ,
ЧИСТО Е УБАВО, ДА ГИ ИСЧИСТИМЕ
НАШИТЕ УЛИЦИ
TM 2008/690

142 Glasnik, 15/6, str. 78-250, dekemvri 2008 Skopje

(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски ветеринарски 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

(510, 511)
кл. 41 - образовни услуги, подготвување  настава,
забава, спортски и културни активности
(210) TM 2008/692

(220) 19/06/2008
(442) 31/12/2008

(731) ТП Сенада Мехмед Хајретин
Фризерски салон „СЕНА”
ул. Ресенска бр. 4 1000 Скопје, MK

(210) TM 2008/702

(220) 23/06/2008
(442) 31/12/2008

(731) Medochemie Ltd.
Constantinoupolcos Str.1-10
P.O. Box 1409 Limassol CY - 3505 , CY

(540)

СЕНА

(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат
Ул.”Васил Ѓоргов” бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 44 - хигиенска нега и нега на убавината на
луѓето, козметички салони, фризерски салони,
маникирање, услуги со солариум
(210) TM 2008/699

(220) 23/06/2008

LAMOTRIX
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски ветеринарски 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

(442) 31/12/2008
(731) Medochemie Ltd.
Constantinoupolcos Str.1-10
P.O. Box 1409 Limassol CY - 3505 , CY
(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат
Ул.”Васил Ѓоргов” бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2008/703

MOXILEN

(442) 31/12/2008
(731) Medochemie Ltd.
Constantinoupolcos Str.1-10
P.O. Box 1409 Limassol CY - 3505 , CY

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски ветеринарски и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за  дезинфекција;
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди
(210) TM 2008/700

(220) 23/06/2008
(442) 31/12/2008

(731) Medochemie Ltd.
Constantinoupolcos Str.1-10
P.O. Box 1409 Limassol CY - 3505 , CY
(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат
Ул.”Васил Ѓоргов” бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална

TM 2008/692

(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат
Ул.”Васил Ѓоргов” бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје
(540)

ARKETIS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски ветеринарски и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицината; храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за  дезинфекција;
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди
(210) TM 2008/705

GYRABLOCK

(220) 23/06/2008

(220) 23/06/2008
(442) 31/12/2008

(731) Друштво со ограничена одговорност
„ДЖУНИ, Р1998”
ул. Витоша бр. 36,
општина МЛАДОСТ Софија, BG

Glasnik,
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кл. 9 - каси за броење пари; каси за пари со
ролжалузини; каси за сортирани пари; прибор за
каси; односно уметоци за ковани пари и банкноти
за каси и фиоки; уреди за пакување на метални
пари; уреди за броење на запакувани пари
(ролници за пари); уреди за сортирање пари;
уреди за броење пари; уреди за проверување /
контролирање на пари

(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат
Ул.”Васил Ѓоргов” бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје
(540)

(591) темно сина и бела

кл. 16 - таблет за сортирање и броење пари;
канцелариски артикли (освен мебел), особено
ормари и/или комоди за чување   и поставување
картотека и формулари

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - апарати и инструменти, научни,
поморски, геодетски, електрични, фотографски,
кинематографски,
оптички
за
мерење,
сигнализација, контрола /инспекција/, спасување
и настава, апарати за снимање, пренос и
репродукција на звук или слика, магнетски носачи
на податоци, дискови за снимање, автоматски
машини и механизми за апарати што се активираат
со монети или жетони, регистар каси, машини за
сметање и опрема за обработка на податоци и
компјутери, апарати за гаснење пожар
(210) TM 2008/706

(220) 23/06/2008
(442) 31/12/2008

кл. 20 - пластични кофери и контејнери за
транспорт на пари
(210) TM 2008/717

(220) 25/06/2008
(442) 31/12/2008

(731) Dunhill Tobacco of London Limited
1A St.James‘s Street, London,SW1A 1EF, UK
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(731) Спасевски Димитар, Национална агенција за
европски образовни програми и мобилност
Порта Буњаковец А2-1, 1000 Скопје, MK
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - цигарети, цигари, цигариљоси (тенки
цигари), тутун за замотување, тутун за луле, тутун
и тутунски производи

(591) црвена и жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 - образовни услуги, подготвување
на наставата, забава, спортски и културни
активности
(210) TM 2008/716

(220) 25/06/2008
(442) 31/12/2008

(731) INKIESS Margot Voss GmbH
Buckower Damm 30, D-12349 Berlin, DE

(210) TM 2008/718

(220) 25/06/2008
(442) 31/12/2008

(731) „DJORDANS” OOD
Otets Paisii Str., No.38 6300 Haskovo , BG
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ
бул. „Кочо Рацин” бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
(540)

INKIESS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 - каси за пари, касети за пари и куфери од
метал за транспорт на пари

Trgovski marki

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 18 - кожа и имитација на и производите од нив
што   не се опфатени со другите класи, кожа од
животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и
за сонце и стапови за одење, камшици и сарачки
производи
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кл. 22 - јажиња, канапи, мрежи, шатори,
настрешници од платно, надворешни навлаки
за автомобили, едра, вречи и торби што не
се опфатени со другите класи, материјали за
полнење душеци (освен од гума и пластични
материи), сурови текстилни влакнести материи
кл. 25 - облека, обувки и капи
(210) TM 2008/720

(220) 26/06/2008
(442) 31/12/2008

(210) TM 2008/724

(442) 31/12/2008
(731) Gerd Petrik
1538 North Casey Key Road Osprey,
Florida 34229, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

(731) ДЕ НОВО ГРОУП - Друштво за трговија и услуги
доо Скопје
ул. Коле Неделковски бр. 20 Скопје, MK
(540)

(220) 26/06/2008

RYTMONORM
(551) индивидуална
(510, 511)

BUENO

кл. 5 - лекови
(210) TM 2008/726

(551) индивидуална

(220) 27/06/2008
(442) 31/12/2008

(510, 511)
кл. 25 - облека, обувки, капи
кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо со
облека, обувки и капи
(210) TM 2008/721

(731) „МЕДКОМ” дооел Св. Николе
ул. Ударничка бр.4 2220 Св. Николе, MK
(540)

(220) 26/06/2008
(442) 31/12/2008

(731) ДЕ НОВО ГРОУП - Друштво за трговија и услуги
доо Скопје
ул. Коле Неделковски бр. 20 Скопје, MK
(540)

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

RIVER

(510, 511)
кл. 30 - мед и производи од мед
кл. 35 - трговија на големо и мало со мед и
производи од мед

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 - облека, обувки, капи
кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо со
облека, обувки и капи
(210) TM 2008/723

(220) 26/06/2008
(442) 31/12/2008

(731) ДЕ НОВО ГРОУП - Друштво за трговија и услуги
доо Скопје
ул. Коле Неделковски бр. 20 Скопје, MK

(210) TM 2008/727

(220) 27/06/2008
(442) 31/12/2008

(731) ФОРНЕТТИ СОЛЕ ДООЕЛ Скопје
Првомајска 18 бр.25 Скопје, MK
(740) Пекопрем ДОО Скопје
бул. Авној бр.24/3-17 1000 Скопје
(540)

(540)

COPACABANA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 - облека, обувки, капи
кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо со
облека, обувки и капи

TM 2008/720

(591) портокалова, сина и бела
(551) индивидуална

Trgovski marki

Glasnik,

(510, 511)
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(510, 511)

кл. 30 - брашно и производи од жита, леб,
производи од тесто, печива и слатки
(210) TM 2008/728

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

(220) 27/06/2008
(442) 31/12/2008

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, брашно и
производи од жито, леб, сладолед, мед, меласа,
квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови
(како мирудии), мирудии, мраз

(731) ФОРНЕТТИ СОЛЕ ДООЕЛ Скопје
Првомајска 18 бр.25 Скопје, MK
(740) Пекопрем ДОО Скопје
бул. Авној бр.24/3-17 1000 Скопје

кл. 39 - транспортни услуги, пакување
складирање стока, организирање патувања

(540)

(210) TM 2008/731

и

(220) 27/06/2008
(442) 31/12/2008

(731) Друштво за промет транспорт шпедиција и
услуги УНИ СТИЛ КОМПАНИ Исмаил дооел
увоз-извоз Скопје
Качанички пат бб Визбегово Скопје, MK
(540)
(591) портокалова, сина, бела, сива, окер, жолта, црна
и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - брашно и производи од жита, леб,
производи од тесто, печива и слатки
(210) TM 2008/729

(220) 27/06/2008
(442) 31/12/2008

(591) црвена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, сушено и варено
овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца,
млеко и млечни производи, масла за јадење и
масти

(731) ФОРНЕТТИ СОЛЕ ДООЕЛ Скопје
Првомајска 18 бр.25 Скопје, MK
(740) Пекопрем ДОО Скопје
бул. Авној бр.24/3-17 1000 Скопје
(540)

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, брашно и
производи од жито, леб, сладолед, мед, меласа,
квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови
(како мирудии), мирудии, мраз
кл. 39 - транспортни услуги, пакување
складирање стока, организирање патувања

(591) портокалова, сина, бела
(551) индивидуална

(210) TM 2008/732

(210) TM 2008/730

(220) 27/06/2008
(442) 31/12/2008
(731) Друштво за промет транспорт шпедиција и
услуги УНИ СТИЛ КОМПАНИ Исмаил дооел
увоз-извоз Скопје
Качанички пат бб Визбегово Скопје, MK
(540)

(220) 27/06/2008
(442) 31/12/2008

(510, 511)
кл. 30 - брашно и производи од жита, леб,
производи од тесто, печива и слатки

и

(731) Друштво за промет транспорт шпедиција и
услуги УНИ СТИЛ КОМПАНИ Исмаил дооел
увоз-извоз Скопје
Качанички пат бб Визбегово Скопје, MK
(540)

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

(591) темно црвена, златна и портокалова
(551) индивидуална

Trgovski marki

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, сушено и варено

TM 2008/732
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овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца,
млеко и млечни производи, масла за јадење и
масти

(210) TM 2008/735

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, брашно и
производи од жито, леб, сладолед, мед, меласа,
квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови
(како мирудии), мирудии, мраз

(731) Друштво за промет транспорт шпедиција и
услуги УНИ СТИЛ КОМПАНИ Исмаил дооел
увоз-извоз Скопје
Качанички пат бб Визбегово Скопје, MK

кл. 39 - транспортни услуги, пакување
складирање стока, организирање патувања

(540)

(210) TM 2008/733

и

(220) 27/06/2008
(442) 31/12/2008

(220) 27/06/2008
(442) 31/12/2008

(731) Друштво за промет транспорт шпедиција и
услуги УНИ СТИЛ КОМПАНИ Исмаил дооел
увоз-извоз Скопје
Качанички пат бб Визбегово Скопје, MK
(540)

(591) црвена и жолта-златна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, сушено и варено
овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца,
млеко и млечни производи, масла за јадење и
масти

(591) црвена и бела

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, брашно и
производи од жито, леб, сладолед, мед, меласа,
квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови
(како мирудии), мирудии, мраз

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, сушено и варено
овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца,
млеко и млечни производи, масла за јадење и
масти
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, брашно и
производи од жито, леб, сладолед, мед, меласа,
квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови
(како мирудии), мирудии, мраз
кл. 39 - транспортни услуги, пакување
складирање стока, организирање патувања

и

кл. 39 - транспортни услуги, пакување
складирање стока, организирање патувања
(210) TM 2008/736

и

(220) 27/06/2008
(442) 31/12/2008

(731) Друштво за промет транспорт шпедиција и
услуги УНИ СТИЛ КОМПАНИ Исмаил дооел
увоз-извоз Скопје
Качанички пат бб Визбегово Скопје, MK
(540)

(210) TM 2008/734

(220) 27/06/2008
(442) 31/12/2008
(731) Друштво за промет транспорт шпедиција и
услуги УНИ СТИЛ КОМПАНИ Исмаил дооел
увоз-извоз Скопје
Качанички пат бб Визбегово Скопје, MK
(540)

(591) црвена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, сушено и варено
овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца,
млеко и млечни производи, масла за јадење и
масти
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, брашно и
производи од жито, леб, сладолед, мед, меласа,
квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови
(како мирудии), мирудии, мраз
кл. 39 - транспортни услуги, пакување и
складирање стока, организирање патувања

TM 2008/733

(591) црвена и жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, сушено и варено
овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца,
млеко и млечни производи, масла за јадење и
масти
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, брашно и
производи од жито, леб, сладолед, мед, меласа,
квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови
(како мирудии), мирудии, мраз
кл. 39 - транспортни услуги, пакување
складирање стока, организирање патувања

и

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2008/737

(220) 27/06/2008
(442) 31/12/2008

(731) Друштво за промет транспорт шпедиција и
услуги УНИ СТИЛ КОМПАНИ Исмаил дооел
увоз-извоз Скопје
Качанички пат бб Визбегово Скопје, MK
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(731) Друштво за промет транспорт шпедиција и
услуги УНИ СТИЛ КОМПАНИ Исмаил дооел
увоз-извоз Скопје
Качанички пат бб Визбегово Скопје, MK
(540)

(540)

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

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, сушено и варено
овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца,
млеко и млечни производи, масла за јадење и
масти

(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, сушено и варено
овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца,
млеко и млечни производи, масла за јадење и
масти

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, брашно и
производи од жито, леб, сладолед, мед, меласа,
квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови
(како мирудии), мирудии, мраз

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, брашно и
производи од жито, леб, сладолед, мед, меласа,
квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови
(како мирудии), мирудии, мраз
кл. 39 - транспортни услуги, пакување
складирање стока, организирање патувања
(210) TM 2008/738

кл. 39 - транспортни услуги, пакување
складирање стока, организирање патувања

и

(210) TM 2008/740

(220) 27/06/2008
(442) 31/12/2008

(731) Друштво за промет транспорт шпедиција и
услуги УНИ СТИЛ КОМПАНИ Исмаил дооел
увоз-извоз Скопје
Качанички пат бб Визбегово Скопје, MK

и

(220) 27/06/2008
(442) 31/12/2008

(731) Друштво за промет транспорт шпедиција и
услуги УНИ СТИЛ КОМПАНИ Исмаил дооел
увоз-извоз Скопје
Качанички пат бб Визбегово Скопје, MK
(540)

(540)
(591) сина и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
(591) црвена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, сушено и варено
овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца,
млеко и млечни производи, масла за јадење и
масти
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, брашно и
производи од жито, леб, сладолед, мед, меласа,
квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови
(како мирудии), мирудии, мраз
кл. 39 - транспортни услуги, пакување
складирање стока, организирање патувања
(210) TM 2008/739

и

(220) 27/06/2008
(442) 31/12/2008

Trgovski marki

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, сушено и варено
овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца,
млеко и млечни производи, масла за јадење и
масти
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, брашно и
производи од жито, леб, сладолед, мед, меласа,
квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови
(како мирудии), мирудии, мраз
кл. 39 - транспортни услуги, пакување
складирање стока, организирање патувања
(210) TM 2008/741

и

(220) 27/06/2008
(442) 31/12/2008

(731) Друштво за промет транспорт шпедиција и
услуги УНИ СТИЛ КОМПАНИ Исмаил дооел
увоз-извоз Скопје
Качанички пат бб Визбегово Скопје, MK
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(540)

(591) кафена и темно и светла  бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, сушено и варено
овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца,
млеко и млечни производи, масла за јадење и
масти

(591) светло и темна сина  и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, сушено и варено
овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца,
млеко и млечни производи, масла за јадење и
масти
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, брашно и
производи од жито, леб, сладолед, мед, меласа,
квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови
(како мирудии), мирудии, мраз
кл. 39 - транспортни услуги, пакување
складирање стока, организирање патувања
(210) TM 2008/742

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, брашно и
производи од жито, леб, сладолед, мед, меласа,
квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови
(како мирудии), мирудии, мраз
кл. 39 - транспортни услуги, пакување
складирање стока, организирање патувања
(210) TM 2008/744

и

(220) 27/06/2008
(442) 31/12/2008

(731) Друштво за промет транспорт шпедиција и
услуги УНИ СТИЛ КОМПАНИ Исмаил дооел
увоз-извоз Скопје
Качанички пат бб Визбегово Скопје, MK

и

(220) 27/06/2008
(442) 31/12/2008

(731) Друштво за промет транспорт шпедиција и
услуги УНИ СТИЛ КОМПАНИ Исмаил дооел
увоз-извоз Скопје
Качанички пат бб Визбегово Скопје, MK
(540)

(540)
(591) златна и црвена
(551) индивидуална
(591) црвена, бела и златна

(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, сушено и варено
овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца,
млеко и млечни производи, масла за јадење и
масти

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, сушено и варено
овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца,
млеко и млечни производи, масла за јадење и
масти

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, брашно и
производи од жито, леб, сладолед, мед, меласа,
квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови
(како мирудии), мирудии, мраз

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, брашно и
производи од жито, леб, сладолед, мед, меласа,
квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови
(како мирудии), мирудии, мраз
кл. 39 - транспортни услуги, пакување
складирање стока, организирање патувања
(210) TM 2008/743

и

(220) 27/06/2008
(442) 31/12/2008

(731) Друштво за промет транспорт шпедиција и
услуги УНИ СТИЛ КОМПАНИ Исмаил дооел
увоз-извоз Скопје
Качанички пат бб Визбегово Скопје, MK

кл. 39 - транспортни услуги, пакување
складирање стока, организирање патувања
(210) TM 2008/745

и

(220) 27/06/2008
(442) 31/12/2008

(731) Друштво за промет транспорт шпедиција и
услуги УНИ СТИЛ КОМПАНИ Исмаил дооел
увоз-извоз Скопје
Качанички пат бб Визбегово Скопје, MK
(540)

(540)
(591) црвена
(551) индивидуална
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овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца,
млеко и млечни производи, масла за јадење и
масти

(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, сушено и варено
овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца,
млеко и млечни производи, масла за јадење и
масти

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, брашно и
производи од жито, леб, сладолед, мед, меласа,
квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови
(како мирудии), мирудии, мраз

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, брашно и
производи од жито, леб, сладолед, мед, меласа,
квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови
(како мирудии), мирудии, мраз
кл. 39 - транспортни услуги, пакување
складирање стока, организирање патувања
(210) TM 2008/746

и

кл. 39 - транспортни услуги, пакување
складирање стока, организирање патувања
(210) TM 2008/748

и

(220) 27/06/2008
(442) 31/12/2008

(220) 27/06/2008
(442) 31/12/2008

(731) Друштво за промет транспорт шпедиција и
услуги УНИ СТИЛ КОМПАНИ Исмаил дооел
увоз-извоз Скопје
Качанички пат бб Визбегово Скопје, MK

(731) Друштво за промет транспорт шпедиција и
услуги УНИ СТИЛ КОМПАНИ Исмаил дооел
увоз-извоз Скопје
Качанички пат бб Визбегово Скопје, MK
(540)

(540)
(591) златна и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, сушено и варено
овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца,
млеко и млечни производи, масла за јадење и
масти

(591) бела и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, сушено и варено
овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца,
млеко и млечни производи, масла за јадење и
масти
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, брашно и
производи од жито, леб, сладолед, мед, меласа,
квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови
(како мирудии), мирудии, мраз
кл. 39 - транспортни услуги, пакување
складирање стока, организирање патувања
(210) TM 2008/747

и

(220) 27/06/2008
(442) 31/12/2008

(731) Друштво за промет транспорт шпедиција и
услуги УНИ СТИЛ КОМПАНИ Исмаил дооел
увоз-извоз Скопје
Качанички пат бб Визбегово Скопје, MK

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, брашно и
производи од жито, леб, сладолед, мед, меласа,
квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови
(како мирудии), мирудии, мраз
кл. 39 - транспортни услуги, пакување
складирање стока, организирање патувања
(210) TM 2008/749

и

(220) 27/06/2008
(442) 31/12/2008

(731) Друштво за промет транспорт шпедиција и
услуги УНИ СТИЛ КОМПАНИ Исмаил дооел
увоз-извоз Скопје
Качанички пат бб Визбегово Скопје, MK
(540)

(540)
(591) бела и сина
(551) индивидуална
(510, 511)
(591) златна и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, сушено и варено

Trgovski marki

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, сушено и варено
овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца,
млеко и млечни производи, масла за јадење и
масти
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, брашно и
производи од жито, леб, сладолед, мед, меласа,
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квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови
(како мирудии), мирудии, мраз
кл. 39 - транспортни услуги, пакување
складирање стока, организирање патувања
(210) TM 2008/750

(540)

и

MOTODEXT

(220) 27/06/2008

(551) индивидуална

(442) 31/12/2008

(510, 511)

(731) Друштво за промет транспорт шпедиција и
услуги УНИ СТИЛ КОМПАНИ Исмаил дооел
увоз-извоз Скопје
Качанички пат бб Визбегово Скопје, MK

кл. 9   телефони, мобилни телефони, двосмерни
радио уреди, радио примо-предаватели, лични
дигитални потсетници, преносиви аудио и видео
плеери, уреди за електронски пораки, рачни
уреди за игри, електронски камери, особено
дигитални камери, видео камери; компјутерски
софтвер за електронско трговско работење
што му овозможува на корисникот безбедно да
праќа нарачки и да врши исплата во областа
на електронските деловни трансакции преку
глобална компјутерска мрежа, телекомуникациска
мрежа или бежични сигнали кои се генерираат со
телекомуникациска опрема вклучително радио
модеми; единици за глобално позиционирање,
батерии, полначи за батерии и адаптери за напон

(540)

(591) црвена и сина

кл. 38 - услуги на безжична телефонија и
електронски пренос на податоци и документи
по пат на комуникациски мрежи и глобални
компјутерски мрежи

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, сушено и варено
овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца,
млеко и млечни производи, масла за јадење и
масти
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, брашно и
производи од жито, леб, сладолед, мед, меласа,
квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови
(како мирудии), мирудии, мраз
кл. 39 - транспортни услуги, пакување
складирање стока, организирање патувања
(210) TM 2008/751

и

(731) Red. Com, Inc.
PO Box 1389 Eastsound, Washington 98245, US
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

RED BRICK
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - батерии за камери и пакетчиња со батерии
(220) 30/06/2008
(442) 31/12/2008
(731) Motorola,Inc., a Delaware corporation
1303 E. Algonquin Road,Schaumburg,
IL 60196, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје

TM 2008/750

(220) 30/06/2008
(442) 31/12/2008

(731) Motorola,Inc.,
a Delaware corporation
1303 E. Algonquin Road,Schaumburg,
IL 60196, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(220) 27/06/2008
(442) 31/12/2008

(210) TM 2008/752

(210) TM 2008/753

MOTOZINE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - телефони, мобилни телефони, двосмерни
радио уреди, радио примо-предаватели, лични
дигитални потсетници, преносиви аудио и видео
плеери, уреди за електронски пораки, рачни
уреди за игри, електронски камери, особено
дигитални камери, видео камери; компјутерски
софтвер за електронско трговско работење
што му овозможува на корисникот безбедно да
праќа нарачки и да врши исплата во областа
на електронските деловни трансакции преку
глобална компјутерска мрежа, телекомуникациска
мрежа или бежични сигнали кои се генерираат со
телекомуникациска опрема вклучително радио
модеми; единици за глобално позиционирање,
батерии, полначи за батерии и адаптери за напон
кл. 38 - услуги на безжична телефонија и
електронски пренос на податоци и документи
по пат на комуникациски мрежи и глобални
компјутерски мрежи

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2008/754

(220) 25/06/2008
(442) 31/12/2008

(731) ТРЧКОВА СЛАВИЦА, адвокат
Ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бр.16/28
1000 Скопје, MK
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи
кл. 42 - научни и технолошки услуги, истражувања и
дизајни што се однесуваат на истите; индустриски
анализи и истражувања
кл. 45 - правни услуги
(210) TM 2008/758

(220) 01/07/2008
(442) 31/12/2008

(731) Друштво РОЈАЛ ЦЕНТЕР ДООЕЛ Скопје
Бул. Јане Сандански бр.9 АТЦ локал 10, MK
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11 - апарат за ладење
(210) TM 2008/759

(220) 01/07/2008
(442) 31/12/2008

(731) Трговско радиодифузно друштво
А2 ТЕЛЕВИЗИЈА ДОО
ул. Перо Наков бр. 60 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 38 - елекгронска пошта, емитување телевизиски
програми, изнајмување апарати за пренос на
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пораки, кабловска телевизија, комуникации по
пат на сметачки терминали, новинарски агенции,
подвижна радио телефонија, пораки (пренос на
пораки), пренос на телефакс пораки, пренос на
телеграми, радиофонски емисии, радиофонски
врски, радиотехнички служби, сметач (пренос
на пораки и слики со сметач), телефонски
служби,
телефонски
врски,
телеграфски
служби, телеграфски врски, телеграми (праќање
телеграми), телекс служби, телевизиски емисии,
упатства за телекомуникации, централна база
на податоци (изнајмување време за пристап до
базите на податоци)
кл. 41 - видео ленти (изјамување на видео
ленти), видео ленти (производство на филмови
на видео ленти), видео ленти (снимање на
видео ленти), дискотеки (услуги на дискотеките),
забавни паркови /циркуси/, игри за пари, изложби
(организирање изложби) во културни или воспитни
цели, изнајмување радио и телевизиски апарати,
изнајмување стадиони, изнајмување видео ленти,
изложби (осигурување /набавка/ на простор
за изложби), кампови за летување (услуги на
камповите за летување /забава/, кино-студио,
кино сали (користење кино сали), киноапаратура
(изнајмување киноапаратура и прибор), клубови
(услуги на клубови) /забава или одгледување/,
книги (изнајмување на книги), коцкарници /игри/
(услуги на коцкарниците), конференции (ор–
ганизирање и водење конференции), конгреси
(организирање и водење конгреси), магнетоскопи
(изнајмување на магнетоскопи), модни агенции
за уметници, монтажа на радио и телевизиски
програми,
музејски
услуги
/презентација,
изложби/, објавување текстови /текстови кои не
се рекламни/, приредби (изнајмување декор за
приредби), приредби (одржување на приредби),
преведувачки услуги, разговори (организирање
и водење на разговори), разонода, разонода по
пат на радио, разонода по пат на телевизија,
репортерски услуги, семинари (организирање и
водење семинари), симпозиуми (организирање
и водење симпозиуми), слободно време (услуги
врзани за исполнување на слободното време),
студио за снимање (услуги на студио за снимање),
театарски претстави, тонски снимки (изнајмување
на тонски снимки), филмови (изнајмување
филмови)
кл. 42 - авторски права (регулирање на авторски
права), агенции за сместувања /хотели, пансиони/,
архитектура, инжинеринг, инжинерски нацрти,
индустриски дизајн, индустриско обликување,
изградба (изработка на нацрти за изградба),
истражување и развиток на нови производи
(трето лице), изнајмување софтвери, изработка
(концепирање) на софтвери, консултации во врска
со сметачи, лиценци за интелектуална сопственост
(отстапување на лиценци за интелектуална
сопственост), модни цртачи (услуги на модните
цртачи), оверување на изворни уметнички
дела, разработка на технички проекти, сметачи
(изнајмување сметачи), сметачи програмирање
на смеачите) совети за градежништво, совети за
интелектуална сопственост, амбалажа (услуги на
цртачите на амбалажа)
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(210) TM 2008/760

(220) 01/07/2008

врзани за исполнување на слободното време ),
студио за снимање (услуги на студио за снимање),
театарски претстави, тонски снимки (изнајмување
на тонски снимки), филмови (изнајмување
филмови)

(442) 31/12/2008
(731) Трговско радиодифузно друштво
А2 ТЕЛЕВИЗИЈА ДОО
ул. Перо Наков бр. 60 1000 Скопје, MK

кл. 42 - авторски права (регулирање на авторски
права), агенции за сместувања /хотели, пансиони/,
архитектура, инжинеринг, инжинерски нацрти,
индустриски дизајн, индустриско обликување,
изградба (изработка на нацрти за изградба),
истражување и развиток на нови производи
(трето лице), изнајмување софтвери, изработка
(концепирање) на софтвери, консултации во врска
со сметачи, лиценци за интелектуална сопственост
(отстапување на лиценци за интелектуална
сопственост), модни цртачи (услуги на модните
цртачи), оверување на изворни уметнички
дела, разработка на технички проекти, сметачи
(изнајмување сметачи), сметачи програмирање
на смеачите) совети за градежништво, совети за
интелектуална сопственост, амбалажа (услуги на
цртачите на амбалажа)

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 38 - елекгронска пошта, емитување телевизиски
програми, изнајмување апарати за пренос на
пораки, кабловска телевизија, комуникации по
пат на сметачки терминали, новинарски агенции,
подвижна радио телефонија, пораки (пренос на
пораки), пренос на телефакс пораки, пренос на
телеграми, радиофонски емисии, радиофонски
врски, радиотехнички служби, сметач (пренос
на пораки и слики со сметач), телефонски
служби,
телефонски
врски,
телеграфски
служби, телеграфски врски, телеграми (праќање
телеграми), телекс служби, телевизиски емисии,
упатства за телекомуникации, централна база
на податоци (изнајмување време за пристап до
базите на податоци)
кл. 41 - видео ленти (изјамување на видео
ленти), видео ленти (производство на филмови
на видео ленти), видео ленти (снимање на
видео ленти), дискотеки (услуги на дискотеките),
забавни паркови /циркуси/, игри за пари, изложби
(организирање изложби) во културни или воспитни
цели, изнајмување радио и телевизиски апарати,
изнајмување стадиони, изнајмување видео ленти,
изложби (осигурување /набавка/ на простор
за изложби), кампови за летување (услуги на
камповите за летување /забава/, кино-студио,
кино сали (користење кино сали), киноапаратура
(изнајмување киноапаратура и прибор), клубови
(услуги на клубови) /забава или одгледување/,
книги (изнајмување на книги), коцкарници /игри/
(услуги на коцкарниците), конференции (ор–
ганизирање и водење конференции), конгреси
(организирање и водење конгреси), магнетоскопи
(изнајмување на магнетоскопи), модни агенции
за уметници, монтажа на радио и телевизиски
програми,
музејски
услуги
/презентација,
изложби/, објавување текстови /текстови кои не
се рекламни/, приредби (изнајмување декор за
приредби), приредби (одржување на приредби),
преведувачки услуги, разговори (организирање
и водење на разговори), разонода, разонода по
пат на радио, разонода по пат на телевизија,
репортерски услуги, семинари (организирање и
водење семинари), симпозиуми (организирање
и водење симпозиуми), слободно време (услуги

TM 2008/760

(210) TM 2008/761

(220) 01/07/2008
(442) 31/12/2008

(731) Трговско радиодифузно друштво
А2 ТЕЛЕВИЗИЈА ДОО
ул. Перо Наков бр. 60 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 38 - елекгронска пошта, емитување телевизиски
програми, изнајмување апарати за пренос на
пораки, кабелска телевизија, комуникации по
пат на сметачки терминали, новинарски агенции,
подвижна радио телефонија, пораки (пренос на
пораки), пренос на телефакс пораки, пренос на
телеграми, радиофонски емисии, радиофонски
врски, радиотехнички служби, сметач (пренос
на пораки и слики со сметач), телефонски
служби,
телефонски
врски,
телеграфски
служби, телеграфски врски, телеграми (праќање
телеграми), телекс служби, телевизиски емисии,
упатства за телекомуникации, централна база
на податоци (изнајмување време за пристап до
базите на податоци)
кл. 41 - видео ленти (изјамување на видео
ленти), видео ленти (производство на филмови
на видео ленти), видео ленти (снимање на
видео ленти), дискотеки (услуги на дискотеките),
забавни паркови /циркуси/, игри за пари, изложби
(организирање изложби) во културни или воспитни
цели, изнајмување радио и телевизиски апарати,
изнајмување стадиони, изнајмување видео ленти,
изложби (осигурување /набавка/ на простор

Trgovski marki

Glasnik,

за изложби), кампови за летување (услуги на
камповите за летување /забава/, кино-студио,
кино сали (користење кино сали), киноапаратура
(изнајмување киноапаратура и прибор), клубови
(услуги на клубови) /забава или одгледување/,
книги (изнајмување на книги), коцкарници /игри/
(услуги на коцкарниците), конференции (ор–
ганизирање и водење конференции), конгреси
(организирање и водење конгреси), магнетоскопи
(изнајмување на магнетоскопи), модни агенции
за уметници, монтажа на радио и телевизиски
програми,
музејски
услуги
/презентација,
изложби/, објавување текстови /текстови кои не
се рекламни/, приредби (изнајмување декор за
приредби), приредби (одржување на приредби),
преведувачки услуги, разговори (организирање
и водење на разговори), разонода, разонода по
пат на радио, разонода по пат на телевизија,
репортерски услуги, семинари (организирање и
водење семинари), симпозиуми (организирање
и водење симпозиуми), слободно време (услуги
врзани за исполнување на слободното време),
студио за снимање (услуги на студио за снимање),
театарски претстави, тонски снимки (изнајмување
на тонски снимки), филмови (изнајмување
филмови)
кл. 42 - авторски права (регулирање на авторски
права), агенции за сместувања /хотели, пансиони/,
архитектура, инжинеринг, инжинерски нацрти,
индустриски дизајн, индустриско обликување,
изградба (изработка на нацрти за изградба),
истражување и развиток на нови производи
(трето лице), изнајмување софтвери, изработка
(концепирање) на софтвери, консултации во врска
со сметачи, лиценци за интелектуална сопственост
(отстапување на лиценци за интелектуална
сопственост), модни цртачи (услуги на модните
цртачи), оверување на изворни уметнички
дела, разработка на технички проекти, сметачи
(изнајмување сметачи), сметачи програмирање
на смеачите) совети за градежништво, совети за
интелектуална сопственост, амбалажа (услуги на
цртачите на амбалажа)
(210) TM 2008/764

(220) 01/07/2008
(442) 31/12/2008

(731) Друштво за трговија, производство и услуги
„EMONA BRAND” дооел, увоз-извоз Скопје
ул. Виргино бр.89 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
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кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалоци,
привремено сместување

(210) TM 2008/765

(220) 02/07/2008
(442) 31/12/2008

(731) Makhteshim Chemical Works Ltd.
P.O.Box 60, Industrial Zone,
84100 Beer Sheva, IL
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

MOSQUIRON
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - инсектициди и пестициди освен за употреба
во земјоделието
(210) TM 2008/766

(220) 02/07/2008
(442) 31/12/2008

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

CARDOGREL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати
(210) TM 2008/767

(220) 02/07/2008
(442) 31/12/2008

(731) Converse Inc.
One High Street North Andover,
Massachusette 08145, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(540)

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 30 - цејлонски чај
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животни; куфери и патни торби; чадори за дожд и
за сонце и стапови за одење; камшици и сарачки
производи

(591) златна и виолетова

кл. 25 - облека, обувки и капи

(510, 511)

(210) TM 2008/768

(551) индивидуална
кл. 38 - телекомуникации

(220) 02/07/2008
(442) 31/12/2008

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

(210) TM 2008/771

(442) 31/12/2008
(731) Трговско радиодифузно друштво

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

(220) 02/07/2008

А2 ТЕЛЕВИЗИЈА ДОО
ул. Перо Наков бр. 60 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 29 - млеко и млечни производи, особено
пијалаци на база на сирутка, со или без додаток
на овошје
(210) TM 2008/769

(220) 02/07/2008
(442) 31/12/2008

(731) Solvay Pharm
42, rue Rouget de Lisle - BP 22,
92151 Suresness, FR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

COLOSPA RETARD
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи и фармацевтски
препарати
(210) TM 2008/770

(220) 02/07/2008
(442) 31/12/2008

(731) Друштво за производство, промет и услуги
АНИЦ-СИСТЕМИ увоз-извоз ДОО Скопје
ул. Максим Горки бр. 11/3, MK
(740) АНДОНОСКИ  МИТКО, адвокат
ул.”Питу Гули” 70, 1000, Скопје
(540)

TM 2008/768

(510, 511)
кл. 38 - електронска пошта, емитување телевизиски
програми, изнајмување апарати за пренос на
пораки, кабелска телевизија, комуникации по
пат на сметачки терминали, новинарски агенции,
подвижна радио телефонија, пораки (пренос на
пораки), пренос на телефакс пораки, пренос на
телеграми, радиофонски емисии, радиофонски
врски, радиотехнички служби, сметач (пренос
на пораки и слики со сметач), телефонски
служби,
телефонски
врски,
телеграфски
служби, телеграфски врски, телеграми (праќање
телеграми), телекс служби, телевизиски емисии,
упатства за телекомуникации, централна база
на податоци (изнајмување време за пристап до
базите на податоци)
кл. 41 - видео ленти (изјамување видео ленти),
видео ленти (производство филмови на видео
ленти), видео ленти (снимање видео ленти),
дискотеки (услуги на дискотеките), забавни
паркови /циркуси/, игри за пари, изложби
(организирање изложби) во културни или воспитни
цели, изнајмување радио и телевизиски апарати,
изнајмување стадиони, изнајмување видео ленти,
изложби (осигурување /набавка/ на простор
за изложби), кампови за летување (услуги на
камповите за летување /забава/, кино-студио,
кино сали (користење кино сали), киноапаратура
(изнајмување киноапаратура и прибор), клубови
(услуги на клубови) /забава или одгледување/,
книги (изнајмување книги), коцкарници /игри/
(услуги на коцкарниците), конференции (ор–
ганизирање и водење конференции), конгреси
(организирање и водење конгреси), магнетоскопи
(изнајмување магнетоскопи), модни агенции
за уметници, монтажа на радио и телевизиски
програми, музејски услуги /презентација, изложби/,
објавување текстови /што не се рекламни/,
приредби (изнајмување декор за приредби),
приредби (одржување приредби), преведувачки
услуги, разговори (организирање и водење
разговори), разонода, разонода по пат на радио,
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разонода по пат на телевизија, репортерски
услуги, семинари (организирање и водење
семинари), симпозиуми (организирање и водење
симпозиуми), слободно време (услуги врзани за
исполнување на слободното време ), студио за
снимање (услуги на студио за снимање), театарски
претстави, тонски снимки (изнајмување тонски
снимки), филмови (изнајмување филмови)

(организирање изложби) во културни или воспитни
цели, изнајмување радио и телевизиски апарати,
изнајмување стадиони, изнајмување видео ленти,
изложби (осигурување /набавка/ на простор
за изложби), кампови за летување (услуги на
камповите за летување /забава/, кино-студио,
кино сали (користење кино сали), киноапаратура
(изнајмување киноапаратура и прибор), клубови
(услуги на клубови) /забава или одгледување/,
книги (изнајмување книги), коцкарници /игри/
(услуги на коцкарниците), конференции (ор–
ганизирање и водење конференции), конгреси
(организирање и водење конгреси), магнетоскопи
(изнајмување магнетоскопи), модни агенции
за уметници, монтажа на радио и телевизиски
програми, музејски услуги /презентација, изложби/,
објавување текстови /што не се рекламни/,
приредби (изнајмување декор за приредби),
приредби (одржување приредби), преведувачки
услуги, разговори (организирање и водење
разговори), разонода, разонода по пат на радио,
разонода по пат на телевизија, репортерски
услуги, семинари (организирање и водење
семинари), симпозиуми (организирање и водење
симпозиуми), слободно време (услуги врзани за
исполнување на слободното време ), студио за
снимање (услуги на студио за снимање), театарски
претстави, тонски снимки (изнајмување тонски
снимки), филмови (изнајмување филмови)

кл. 42 - авторски права (регулирање на авторски
права), агенции за сместувања /хотели, пансиони/,
архитектура, инжинеринг, инжинерски нацрти,
индустриски дизајн, индустриско обликување,
изградба (изработка на нацрти за изградба),
истражување и развиток на нови производи
(трето лице), изнајмување софтвери, изработка
(концепирање) на софтвери, консултации во врска
со сметачи, лиценци за интелектуална сопственост
(отстапување на лиценци за интелектуална
сопственост), модни цртачи (услуги на модните
цртачи), оверување на изворни уметнички
дела, разработка на технички проекти, сметачи
(изнајмување сметачи), сметачи програмирање
на смеачите) совети за градежништво, совети за
интелектуална сопственост, амбалажа (услуги на
цртачите на амбалажа)
(210) TM 2008/772

(220) 02/07/2008
(442) 31/12/2008

(731) Трговско радиодифузно друштво

кл. 42 - авторски права (регулирање на авторски
права), агенции за сместувања /хотели, пансиони/,
архитектура, инжинеринг, инжинерски нацрти,
индустриски дизајн, индустриско обликување,
изградба (изработка на нацрти за изградба),
истражување и развиток на нови производи
(трето лице), изнајмување софтвери, изработка
(концепирање) на софтвери, консултации во врска
со сметачи, лиценци за интелектуална сопственост
(отстапување на лиценци за интелектуална
сопственост), модни цртачи (услуги на модните
цртачи), оверување на изворни уметнички
дела, разработка на технички проекти, сметачи
(изнајмување сметачи), сметачи програмирање
на смеачите) совети за градежништво, совети за
интелектуална сопственост, амбалажа (услуги на
цртачите на амбалажа)

А2 ТЕЛЕВИЗИЈА ДОО
ул. Перо Наков бр. 60 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 38 - елекгронска пошта, емитување телевизиски
програми, изнајмување апарати за пренос на
пораки, кабелска телевизија, комуникации по
пат на сметачки терминали, новинарски агенции,
подвижна радио телефонија, пораки (пренос на
пораки), пренос на телефакс пораки, пренос на
телеграми, радиофонски емисии, радиофонски
врски, радиотехнички служби, сметач (пренос
на пораки и слики со сметач), телефонски
служби,
телефонски
врски,
телеграфски
служби, телеграфски врски, телеграми (праќање
телеграми), телекс служби, телевизиски емисии,
упатства за телекомуникации, централна база
на податоци (изнајмување време за пристап до
базите на податоци)
кл. 41 - видео ленти (изјамување видео ленти),
видео ленти (производство филмови на видео
ленти), видео ленти (снимање видео ленти),
дискотеки (услуги на дискотеките), забавни
паркови /циркуси/, игри за пари, изложби

Trgovski marki

(210) TM 2008/773

(220) 03/07/2008
(442) 31/12/2008

(731) Друштво за градежништво, промет и услуги
ГЕИНГ Кребс унд Кифер Интернешнл и др.
ДОО Скопје
ул. Борка Талевски бр. 24, 1000 Скопје, MK
(540)

GEING
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 37 - градежни конструкции, инсталациски услуги,
градба, конструкции, градежништво, геотехника,
хидротехника, комплексен инженеринг

TM 2008/773
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кл. 42 - геолошки истражувања, геолошки
снимања на терен, инженеринг, инженерски
нацрти, изградба, совети за градежништво
(210) TM 2008/774

(510, 511)
кл. 12 - електрични велосипеди, велосипеди и
нивни делови и опрема, имено главини, главини
на внатрешен запчаник, главини за динамо на
велосипеди, полуги за брзо ослободување на
главина, уреди за брзо ослободување на главина,
полуги за ослободување на запчаник, рачки за
подесување на брзина, предни менувачи на
брзина, задни менувачи на брзина, водилки на
синџир, група на запчаници врзани за задниот
менувач на брзина, запчаници, тркала („pullies”),
синџири, лежишта за синџири, сајли, лостови за
педали, сет лостови за педали, запчесто тркало,
педали, држачи за стапала, рачни сопирачки,
предни сопирачки, задни сопирачки, сајли на
сопирачки, педала на сопирачки, обрачи, тркала,
спици на тркала („ѕрокеѕ”), спојница на тркало,
долни потпирачи, потпорен столб на седиште,
потпорен столб на седиште со брзо подесување,
главни делови на вилушката на велосипедот,
амортизери, управувачи, држачи на управувач,
рачки на управувач, седишта, компјутерски
контролирани менувачи на брзини, навлаки за
тркала на велосипеди, покажувачи на брзини за
велосипеди

(220) 03/07/2008
(442) 31/12/2008

(731) Друштво за градежништво, промет и услуги
ГЕИНГ Кребс унд Кифер Интернешнл и др.
ДОО Скопје
ул. Борка Талевски бр. 24, 1000 Скопје, MK
(540)

(591) виолетова, зелена, бела и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 37 - градежни конструкции, инсталациски услуги,
градба, конструкции, градежништво, геотехника,
хидротехника, комплексен инженеринг
кл. 42 - геолошки истражувања, геолошки
снимања на терен, инженеринг, инженерски
нацрти, изградба, совети за градежништво
(210) TM 2008/775

(220) 03/07/2008
(442) 31/12/2008

(731) PPG Industries Ohio, Inc.
3800 West 143rd Street, Cleveland,
Ohio 44111, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје

(210) TM 2008/779

(442) 31/12/2008
(731) Shimano Inc.
3-77 Oimatsucho, Sakai-ku, Sakai City,
Osaka, JP
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(540)

SEIS

QUICKLINE

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)
кл. 2 - состави за преслекување во вид на боја
(210) TM 2008/776

(220) 03/07/2008
(442) 31/12/2008

(731) Shimano Inc.
3-77 Oimatsucho, Sakai-ku, Sakai City,
Osaka, JP
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална

TM 2008/774

(220) 03/07/2008

кл. 12 - електрични велосипеди, велосипеди и
нивни делови и опрема, имено главини, главини
на внатрешен запчаник, главини за динамо на
велосипеди, полуги за брзо ослободување на
главина, уреди за брзо ослободување на главина,
полуги за ослободување на запчаник, рачки за
подесување на брзина, предни менувачи на
брзина, задни менувачи на брзина, водилки на
синџир, група на запчаници врзани за задниот
менувач на брзина, запчаници, тркала („pullies”),
синџири, лежишта за синџири, сајли, лостови за
педали, сет лостови за педали, запчесто тркало,
педали, држачи за стапала, рачни сопирачки,
предни сопирачки, задни сопирачки, сајли на
сопирачки, педала на сопирачки, обрачи, тркала,
спици на тркала („ѕрокеѕ”), спојница на тркало,
долни потпирачи, потпорен столб на седиште,
потпорен столб на седиште со брзо подесување,
главни делови на вилушката на велосипедот,
амортизери, управувачи, држачи на управувач,
рачки на управувач, седишта, компјутерски
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контролирани менувачи на брзини, навлаки за
тркала на велосипеди, покажувачи на брзини за
велосипеди
(210) TM 2008/780

адресари, провизија од информациите во врска со
сите од горенаведените производи; операции на
малопродажните продавници или на стоковните
куќи со продавници за машки, женски и детски
обувки, ацесоари за обувки, производи за нега
на обувки, кожна обувка, модни ацесоари, багаж,
рачни торби, паричници

(220) 03/07/2008
(442) 31/12/2008

(731) Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.
A corporation organized and existing under the
laws of China
36 Macheng Road, Xihu District, Hangzhou, CN
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(220) 04/07/2008
(442) 31/12/2008

(731) Land Rover
Banbury Road, Gaydon, Warwick,
Warwickshire CV35 0RR, UK
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 9 - aпарати за обработка на податоци; чипови;
електронски огласни плочи; видео телефони;
инсталации за заштита од кражби, електронски;
видеокамери; пожарникарски пумпи; кабли,
електрични; апарати за бележење далечина;
апарати за фотографирање; апарати за сигурност
на железничкиот сообраќај; високонапонски
батерии; радиолошки екрани за индустриски
цели; фототелеграфски апарати; потсетници
(електронски)
(210) TM 2008/781

(210) TM 2008/782

(220) 04/07/2008
(442) 31/12/2008

(731) ALDO GROUP INTERNATIONAL AG
Lindenstrasse 8 CH-6340 Baar , CH
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

RANGE ROVER
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 - моторни возила за движење по земја
(копнени) и нивни делови и опрема
(210) TM 2008/783

(220) 04/07/2008
(442) 31/12/2008

(731) Land Rover
Banbury Road, Gaydon, Warwick,
Warwickshire CV35 0RR, UK
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

LAND ROVER
(591) сина и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 18 - торби, багаж, куфери , патни торби,
папки, кеси, рачни торби за пазарење, големи
цилиндрични торби, торби за обувки, ранци, торби
за одела, футроли за пасоши, футроли за прибор
за пишување, рачни торбички, чанти, торбички за
монети, футроли за клучеви, актен ташни, актовки,
футроли за кредитни картички, чадори
кл. 25 - обувки, кожни јакни
кл. 35 - здружување на производите, за добивка
на другите, на разни производи, овозможувајќи
клиентите соодветно да ги видат и набават
тие производи во малопродажни продавници
за обувки и/или ацесоари и/или багаж или од
стоковна куќа, или од каталог за обувки и/или
ацесоари и/или багаж по пошта или преку
телекомуникации или преку интернет веб страна
специјализирана за маркетинг на обувки и/или
ацесоари и/или багаж и торби; компилација од

Trgovski marki

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 - моторни возила за движење по земја
(копнени) и нивни делови и опрема
(210) TM 2008/784

(220) 04/07/2008
(442) 31/12/2008

(731) Land Rover
Banbury Road, Gaydon, Warwick,
Warwickshire CV35 0RR, UK
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

DEFENDER
(551) индивидуална

TM 2008/784
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(510, 511)

(510, 511)

кл. 12 - моторни возила за движење по земја
(копнени) и нивни делови и опрема
(210) TM 2008/785

кл. 32 - безалкохолни пијалаци, пијалаци од
овошје и овошни сокови
кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало со
безалкохолни пијалаци

(220) 04/07/2008
(442) 31/12/2008

(731) Dunhill Tobacco of London Limited
1A St.James‘s Street, London,SW1A 1EF, UK

(210) TM 2008/789

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

(731) Трговско друштво за вработување на
инвалидни лица за производство и трговија
Словин Билјана Охрид ДООЕЛ
ул. Железничка бб; 6000 Охрид, MK

(540)

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

(540)

YUPA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - безалкохолни пијалаци, пијалаци од
овошје и овошни сокови

(591) сива, бела

кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало со
безалкохолни пијалаци

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - цигари; тутун; тутунски производи; запалки;
кибрит; артикли за пушачите
(210) TM 2008/787

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

(731) Трговско друштво за вработување на
инвалидни лица за производство и трговија
Словин Билјана Охрид ДООЕЛ
ул. Железничка бб; 6000 Охрид, MK

(210) TM 2008/790

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

(731) Друштво за преработка на кафе и трговија на
големо и мало РИО ДООЕЛ
ул. Тодор Чангов бр. 62, 1000 Скопје, , MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(540)

COCTAL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - безалкохолни пијалаци, пијалаци од
овошје и овошни сокови
кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало со
безалкохолни пијалаци
(210) TM 2008/788

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

(731) Трговско друштво за вработување на
инвалидни лица за производство и трговија
Словин Билјана Охрид ДООЕЛ
ул. Железничка бб; 6000 Охрид, MK

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

(540)

(510, 511)

(551) индивидуална
кл. 30 - кафе

COCKTAIL
(551) индивидуална

TM 2008/785

(210) TM 2008/791

(220) 08/07/2008
(442) 31/12/2008
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(210) TM 2008/795

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

(540)

(731) Друштво за трговија на големо и трговија
на мало во земјата и во странство, услуги
и сервисирање на машини ТЕКНОКСГРУП
МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, MK

(591) бела и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - козметички производи, лосиони за коса,
препарати за нега, парфимерија, етрични масла
(210) TM 2008/793

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

(731) Asco Group Limited
Chancery Court, The Mall, Freeport, BS
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(740) Адвокатско друштво МЕНС ЛЕГИС ЧАКМАКОВА
ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 43/3, 1000 Скопје
(540)

TEKNOX MACHINERY
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7 - машини и машински алати, мотори и
погонски машини (освен за сувоземни возила),
машински спојници и трансмисиски елементи
(освен за сувоземни возила), земјоделски направи
(не се рачни), инкубатори за јајца

(540)

кл. 12 - возила, апарати за движење по земја,
воздух или вода
кл. 35 - oгласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 37 - градежни
инсталациски услуги

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 18 - кожа, имитации на кожа, производите од
тие материјали што не се опфатени со другите
класи; животински кожи, крзна; торби, рачни торби,
торбички; ранци, ученички торби, портфолија,
аташеи; паричници, акг ташни, ковчези, куфери,
патни торби; ранци, вреќасти торби, спортски
торби; чадори, чадори за сонце и стапови
за одење; камшици и седларско ременарски
производи
кл. 25 - обувки; облека (освен долна облека и
облека за спиење), спортска облека, сите видови
чорапи; покривала за глава
(210) TM 2008/794

(210) TM 2008/796

(442) 31/12/2008
(731) KAYABA INDUSTRY CO., LTD. (KAYABA KOGYO
KABUSHIKI KAISHA),
a Japanese Corporation
WORLD
TRADE
CENTER
BLDG.,
4-1,
HAMAMATSU-CHO,
2-CHOME,
MINATO-KU,
TOKYO, JP

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

(540)

ПАНАДА
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалоци;
привремено сместување, старечки домови
кл. 44 - медицински услуги; ветеринарни услуги;
хигиенска нега и нега на убавината на луѓето или
животните; услуги од областа на земјоделството,
градинарството и шумарството
кл. 45 - правни услуги; безбедносни услуги за
заштита на имот и лица; лични и социјални услуги
што ги даваат трети лица за задоволување на
потребите на поединците

и

(220) 08/07/2008

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

(540)

поправки;

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

(731) Д.С.У. ПАНАДА ДООЕЛ С. ОРЕШАНИ
Орешани бб. 1053 Зелениково, Скопје, MK

Trgovski marki

конструкции;

KAYABA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 4 - минерални масла и масти за индустриски
намени (не за горива); не-минерални масла и
масти за индустриски намени (не за горива)
(210) TM 2008/797

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

(731) KAYABA INDUSTRY CO., LTD. (KAYABA KOGYO
KABUSHIKI KAISHA),
a Japanese Corporation
WORLD
TRADE
CENTER
BLDG.,
4-1,
HAMAMATSU-CHO,
2-CHOME,
MINATO-KU,
TOKYO, JP

TM 2008/797
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(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

(540)

SIOFOR

(540)
(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална

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

(510, 511)
кл. 4 - минерални масла и масти за индустриски
намени (не се за гориво); неминерални масла и
масти за индустриски намени (не се се за гориво)
(210) TM 2008/798

(220) 09/07/2008
(442) 31/12/2008

(731) Wrangler Apparel Corp.
3411 Silverside Road, Wilmington, DE 19810, US

(210) TM 2008/802

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

(731) Berlin-Chemie AG Menarini Group
Glienicker Weg 125 D 12489 Berlin, DE

(540)

(220) 10/07/2008
(442) 31/12/2008

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

ESPUMISAN

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 25 - облека, обувки и капи
(210) TM 2008/799

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

(220) 10/07/2008
(442) 31/12/2008

(731) Berlin-Chemie AG Menarini Group
Glienicker Weg 125 D 12489 Berlin, DE
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2008/803

FLOSIN

(442) 31/12/2008
(731) Berlin-Chemie AG Menarini Group
Glienicker Weg 125 D 12489 Berlin, DE

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за  дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди
(210) TM 2008/801

(220) 10/07/2008
(442) 31/12/2008

(731) Berlin-Chemie AG Menarini Group
Glienicker Weg 125 D 12489 Berlin, DE
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

TM 2008/798

(220) 10/07/2008

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

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

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2008/804

(220) 10/07/2008
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(540)

(442) 31/12/2008
(731) КРАСНАЈА ДОО Скопје
ул.Никола Парапунов бб, 1000 Скопје, MK
(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје
(540)

(591) бела, црвена, нијанси на портокалова (ќилибар) и
сива

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

(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 33 - алкохолни пијалаци, вино
(210) TM 2008/806

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

(220) 10/07/2008
(442) 31/12/2008

(731) British American Tobacco (Brands) Inc.
2711 Centerville Road, Suite 300, Willmington,
Delaware 19808, US
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(210) TM 2008/808

(220) 10/07/2008
(442) 31/12/2008

(731) British American Tobacco (Brands) Inc.
2711 Centerville Road, Suite 300, Willmington,
Delaware 19808, US
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(591) бела, сина и сите нијанси на сина

(591) бела, сива и нијанси на зелена

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 34 - цигари; тутун; тутунски производи; запалки;
кибрити; артикли за пушачите
(210) TM 2008/807

(220) 10/07/2008
(442) 31/12/2008

(731) British American Tobacco (Brands) Inc.
2711 Centerville Road, Suite 300, Willmington,
Delaware 19808, US
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

Trgovski marki

кл. 34 - цигари; тутун; тутунски производи; запалки;
кибрити; артикли за пушачи
(210) TM 2008/811

(220) 11/07/2008
(442) 31/12/2008

(731) BRIDGESTONE CORPORATION
10-1, Kyobashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo, JP
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје

TM 2008/781
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(540)

особено големопродажба и малопродажба на
кожа и имитација на кожа и производите од нив
што не се опфатени со другите класи; кожа од
животни; куфери и патни торби; чадори за дожд и
за сонце и стапови за одење; камшици и сарачки
производи, облека, обувки и капи

(551) индивидуална

(210) TM 2008/818

(510, 511)
кл. 12 - комплети за поправка на дупнати гуми кои
содржат компресор и сад; материјали за поправка
на гуми за патнички автомобили; имено раствор
или течност за поправање на гуми
(210) TM 2008/815

(220) 15/07/2008
(442) 31/12/2008

(731) Berlin-Chemie AG
Glienicker Weg 125, D-12489 Berlin, DE

(442) 31/12/2008
(731) Агенција за продукција и снимање на филмови
АКВАРИУС ДИЗАЈН ДОО Скопје
бул. „Партизански Oдреди” 70б
1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

MAKALO

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

(220) 15/07/2008

(551) индивидуална
(510, 511)

MENARTAN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за  дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди
(210) TM 2008/816

(220) 15/07/2008
(442) 31/12/2008

(731) ДТПУ „Беатина”
ул. Маршал Тито бр. 21/1-1 1000 Скопје, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(591) црна бела и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 18 - кожа и имитација на кожа и производите од
нив што не се опфатени со другите класи; кожа од
животни; куфери и патни торби; чадори за дожд и
за сонце и стапови за одење; камшици и сарачки
прозводи
кл. 25 - облека, обувки и капи
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи, а

TM 2008/815

кл. 35 - водење дејност (служби за давање
совети за водење одделни дејности), дејности
(консултации за водење на дејностите), дејности
(професионални консултации), демонстрација
на производи, изложби (организирање на
изложби) во комерцијални и рекламни цели,
изнајмување рекламен простор, јавно мислење
(испитување на јавното милсење), манекени
(манекенски услуги) во рекламни промовирачки
цели на продажбата, објавување рекламни
текстови, обработка на текстови, огласување
и
рекламирање,
организирање
дејности
(советување за организирање на дејностите),
организирање
изложби,
плакатирање
и
огласување, промоција (продажба за трето лице),
пропагандни дејности, проучување на пазарот
(маркетинг), рекламна документација (уредување
на рекламна документација), рекламна хроника,
рекламни агенции, рекламни огласи (ширење
рекламни огласи), рекламирање по пат на
радио, рекламирање по пат на телевизија,
водење комерцијални работи, комерцијална
администрација, канцелариски работи, ширење
рекламен
материјал
/трактати, проспекти,
печатени примероци/, телекомуникациски услуги
(услуги за приклучување) за други
кл. 41 - спортски и културни активности, забавни
паркови, изложби (организирање изложби) во
културни или воспитни цели, клубови (услуги на
клубови) /забава/, книги (издавање книги), книги
(изнајмување книги), конференции (организирање
и водење конференции), конгреси (организирање
и водење конгреси), модни агенции за уметници,
музејски
услуги
/лрезентација,
изложби/,
објавување текстови /текстови кои не се рекламни/,
планирање приеми /забава/, практично обучување
/демонстрирање/, приредби (одржување на
приредби), разговори (организирање и водење на
разговори), разонода, семинари (организирање и
водење семинари), симпозиуми (организирање и

Trgovski marki

Glasnik,

водење на симпозиуми), слободно време (услуги
врзани за исполнување на слободното време)
кл. 44 - медицински услуги; ветеринарни услуги;
хигиенска нега и нега на убавината на луѓето или
животните; услуги од областа на земјоделството,
градинарството и шумарството; забарство,
здравствени служби, клиники, совети од областа
на здравјето, здравиот животен стил и негата,
консултации во врска со фармација, фармацевтски
услуги за издавање рецепти; услуги на психолози,
убавина (салони за убавина), хирургија (естетска
хирургија), пејсажно уредување, хортикултурни
совети, аранжирање цвеќе
(210) TM 2008/819

(220) 15/07/2008
(442) 31/12/2008

(731) Novo Nordisk A/S
Novo Alle, DK-2880 Bagsvaerd, DK
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

НОВОТВИСТ
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(591) црвена жолта и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, млеко и млечни производи,
конзервирано сушено и варено овошје и зеленчук,
јајца
кл. 31 - храна за животни, животни/живи, живина
за одгледување
кл. 43 - сместување на животни, пансион за
животни, кантини, угостителски услуги (храна и
пиење), ресторани
кл. 44 - огледување животни
(210) TM 2008/822

(442) 31/12/2008
(731) Societa Cosmetici S.p.A.
Via San Francesco D’ Assisi 14, 10122 Torino, IT
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 10 - игли за медицински намени
(210) TM 2008/820

(220) 15/07/2008
(442) 31/12/2008

(731) Novo Nordisk A/S
Novo Alle, DK-2880 Bagsvaerd, DK
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

NOVOTWIST
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 10 - игли за медицински намени
(210) TM 2008/821

(220) 15/07/2008
(442) 31/12/2008
(731) Друштво за производство, трговија и услуги М
и М КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ул. Иво Лола Рибар бр. 70/1-15, Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(220) 16/07/2008

KERAMINE H
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса, препарати за нега на забите
(210) TM 2008/823

(220) 16/07/2008
(442) 31/12/2008

(731) Друштво за производство и трговија на големо
и мало ПРО Графика
ул. Киро Крстевски 3б, Скопје, MK
(740) Друштво за производство и трговија на големо и
мало ПРО ГРАФИКА
ул. Наум Наумовски 75 Скопје
(540)

(591) црна жолта и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - хартија, картон и производи од нив кои
не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјали; фотографии;
канцелариски материјал, лепила за канцелариски
и куќна употреба; материјали кој ги користат
уметниците, сликарски четки,   машини за

Trgovski marki
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кл. 35 - огласување и рекламирање; водење на
работење; водење на комерцијална дејност,
комерцијална администрација;   управување   со
работи; канцелариски работи

пишување и канцелариски прибор (освен
мебелот); материјали за обука и настава (освен
апарати); пластични материјали за пакување,
кои не се опфатени во другите класи; печатарски
букви; клишиња
кл. 40 - обработка на материјали
(210) TM 2008/824

(220) 17/07/2008
(442) 31/12/2008

(731) THRAKON THRACE MORTARS TRADING AND
MANUFACTURING COMPANY S.A.
130, Sygrou Avenue, Athens, GR
(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК
ул. ‘„Орце Николов”  98, 1000, Скопје

(210) TM 2008/826

(220) 18/07/2008
(442) 31/12/2008

(731) Land Rover
Banbury Road, Gaydon, Warwick,
Warwickshire CV35 0RR, UK
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(540)

(591) темно сина и црвена
(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 1 - хемиски производи за индустријата,
науката, фотографиите, како и за земјоделството,
градинарството и шумарството, сурови вештачки
смоли, сурови пластични материи, вештачки
ѓубриња, смеси за гаснење пожар, препарати
за калење и заварување, хемиски производи за
конзервирање прехранбени производи, материи
за штавење, адхезиви (лепливи материи)
наменети за индустрија
кл. 19 - неметални градежни материјали, цврсти
неметални цевки за градба, асфалт, црна смола
и битумен, неметални преносни конструкции,
споменици што не се од метал
(210) TM 2008/825

кл. 12 - моторни возила за движење по земја
(копнени), делови и опрема
(210) TM 2008/827

(220) 21/07/2008
(442) 31/12/2008

(731) Друштво за фармацевтско хемиски производи
РЕПЛЕКФАРМ АД Скопје
ул. Козле бр.188, 1000 Скопје, MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

СТРЕПТОСУЛФАЗОЛ

(220) 17/07/2008
(442) 31/12/2008

(731) TDR d.o.o.
Obala V. Nazora 1 52210 Rovinj, HR
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ
бул. „Кочо Рацин” бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
(540)

ADMIRAL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - преработен или непреработен тутун;
производи од тутун; тутун   за пушење, тутун за
лулиња, тутун за рачно завиткување, тутун за
џвакање; снус тутун (шведски тутун што не чади
додека согорува); цигари, пури, цигарилоси;
супстанци за пушење што се продаваат заедно
или одвоено од тутун а не се за медицински
намени и не се наменети за лекување; бурмут;
пушачки артикли вклучени во класа 34; хартија за
цигари, цевчиња и чибуци за цигари, кибрити

TM 2008/824

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за  дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди
(210) TM 2008/828

(220) 21/07/2008
(442) 31/12/2008

(731) GENERAL MOTORS CORPORATION a corporation
organized and existing under the laws of the State
of Delaware
300 Renaissance Center, City of Detroit,
State of Michigan 48265-3000, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
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(210) TM 2008/830

(220) 21/07/2008
(442) 31/12/2008

Е-FLEX

(731) Societe des Produits Nestle S.A.
1800 Vevey, CH

(551) индивидуална

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

(510, 511)
кл. 9 - напонски регулатор за возила, електрични
батерии и нивни делови, електрични акумулатори
и нивни делови, резервоари (келии) за гориво и
нивни делови, резервоари (келии) за водород и
нивни делови, полначи за електрични батерии;
електрични и електронски инструменти и апарати
за мерење, контрола, регулација и управување;
електрични и електронски контролни уреди за
мотори со внатрешно согорување и електромотори
и хибридни погонски и преносни системи,
електрични и електронски апарати и инструменти
за мерење, контрола, регулација и управување на
погонските системи на возилата

(540)

кл. 12 - моторни возила; погонски механизми, имено
мотори за копнени возила; мотори со внатрешно
согорување, електромотори,   хибридни погонски
и преносни системи за копнени возила

(510, 511)

(210) TM 2008/829

(591) кафена
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
кл. 30 - какао и производи врз база на какао,
чоколадa, чоколадни производи, производи врз
база на чоколадa, слаткарски производи, бонбони,
слатки; пекарски производи, колач; бисквити,
торти, слатки, обланди, карамели

(220) 21/07/2008
(442) 31/12/2008

(731) GENERAL MOTORS CORPORATION a corporation
organized and existing under the laws of the State
of Delaware
300 Renaissance Center, City of Detroit,
State of Michigan 48265-3000, US

(210) TM 2008/831

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

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

(540)

(220) 22/07/2008
(442) 31/12/2008

(731) British American Tobacco (Brands) Inc.
2711 Centerville Road, Suite 300, Willmington,
Delaware 19808, US

(540)

EREV

KENT

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 9 - напонски регулатор за возила, електрични
батерии и нивни делови, електрични акумулатори
и нивни делови, резервоари (келии) за гориво и
нивни делови, резервоари (келии) за водород и
нивни делови, полначи за електрични батерии;
електрични и електронски инструменти и апарати
за мерење, контрола, регулација и управување;
електрични и електронски контролни уреди за
мотори со внатрешно согорување и електромотори
и хибридни погонски и преносни системи,
електрични и електронски апарати и инструменти
за мерење, контрола, регулација и управување на
погонските системи на возилата
кл. 12 - моторни возила; погонски механизми, имено
мотори за копнени возила; мотори со внатрешно
согорување, електромотори,   хибридни погонски
и преносни системи за копнени возила

Trgovski marki

кл. 34 - цигари; тутун; тутунски производи; запалки;
кибрити; артикли за пушачите; филтер за цигари
(210) TM 2008/832

(220) 23/07/2008
(442) 31/12/2008

(731) MET-Rx Substrate Technology, Inc.
2100 Smithtown Ave. Ronkonkoma,
New York 11779, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

MET-RX PURE PROTEIN
(551) индивидуална

TM 2008/832
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(510, 511)
кл. 5 - нутриционистички  додатоци и прашоци
кл. 29 - табли (енергетски/закуска табли)
кл. 32 - спортски пијалаци
(210) TM 2008/833

(220) 23/07/2008
(442) 31/12/2008

(731) Друштво за производство, трговија на големо
и мало, увоз-извоз и услуги Игор Божиновски
БИСЕРА КОМЕРЦ Битола ДООЕЛ
ул.Маршал Тито бр. 154/7, Битола, MK

(210) TM 2008/836

(442) 31/12/2008
(731) EYGN Limited
One Montague Place East Bay Street,
Nassau, BS
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

ACHIEVING POTENTIAL MAKING A DIFFERENCE

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

(220) 23/07/2008

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 14 - часовници и накит
(210) TM 2008/834

(220) 23/07/2008
(442) 31/12/2008

(731) Друштво за производство, трговија на големо
и мало, увоз-извоз и услуги Игор Божиновски
БИСЕРА КОМЕРЦ Битола ДООЕЛ
ул.Маршал Тито бр. 154/7, Битола, MK
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

BOZINOVSKI WATCHES & JEWELRY
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 14 - часовници и накит
(210) TM 2008/835

(220) 23/07/2008
(442) 31/12/2008

(731) HONDA MOTOR CO., LTD. (a corporation,
organized and existing under the laws of Japan,
manufacturers and Merchants)
1-1, 2-chome, Minami-aoyama, Minato-ku,
Tokyo, JP
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 - возила; апарати за движење по земја,
воздух или вода

TM 2008/833

кл. 35 - рекламирање; услуги за промоција;
услуги за персонално работење и кадровско
опремување; деловен менаџмент; услуги    за
деловно советување, консултации, информации
и истражување; сметководствени, книговодствени
и ревизорски услуги; услуги за пресметување
даноци и консултација; услуги за консултација за
деовен менаџмент во областа на информатичката
технологија; деловно управување;   обезбедување
деловни информации; канцелариско работење;
сите горенаведени услуги се достапни и
електронски или „online” преку датотека од
централен компјутер или преку интернет; услуги
за информации, совети и консултации што се
однесуваат на горенаведените услуги
кл. 36 - финансиско работење; услуги за
финансиско
управување,
помош,
совети,
консултации, информации и истражување;
услуги за консултација за даноци и царини;
услуги за состојби на инсолвентност; услуги за
инвестирање; услуги за проценување; услуги
за агенции за недвижен имот и управување со
недвижен имот; монетарно работење; работење
со недвижен имот; услуги што се однесуваат на
недвижен имот, вклучително и проценување на
недвижниот имот; обезбедување финансиски
информации; осигурување; сите горенаведени
услуги се достапни и електронски или „online”
преку датотека од централен компјутер или
преку интернет; услуги за информации, совети и
консултации што се однесуваат на горенаведените
услуги
кл. 45 - правни услуги, вклучително и советодавни
услуги за правни работи и даноци и услуги за
истражување; претставување на други лица
во областа на правото и даноците; услуги за
интелектуална сопственост, вклучително и
управување со интелектуалната сопственост и
авторските права; безбедносни услуги за заштита
на имот и лица; лични и социјални услуги што ги
нудат други лица за потребите на поединци; сите
горенаведени услуги  се  достапни и електронски
или „online” преку датотека од централен компјутер
или преку интернет; услуги за информации,
совети и консултации што се однесуваат на
горенаведените услуги
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ладење, сушење, вентилација, снабдување со
вода и за санитарни намени

(220) 23/07/2008
(442) 31/12/2008

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

(731) Друштво за трговија на мало и големо КАМ
ДОО
Бул.„Србија” бр.35, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

кл. 18 - кожа и имитација на кожа и производите
од нив што не се опфатени со другите класи,
кожа од животни, куфери и патни торби, чадори
за дожд и сонце и стапови за одење, камшици и
сарачки производи
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер

(591) бела, светло и темно сина

кл. 32 - минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - риба, риба и производи врз база на риба,
конзњрвирана, полу конзервирана - риба, рибини
филети, риболов (производи добиени со риболов),
сардини, туна, харинги
кл. 35 - трговски дејности, увоз-извоз (агенции за
увоз-извоз)
(210) TM 2008/838

(220) 23/07/2008
(442) 31/12/2008

кл. 35 - огласување, водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
(210) TM 2008/840

(220) 24/07/2008
(442) 31/12/2008

(731) ХОЛДЕР ДООЕЛ
ул.Козле 120-б, 1000 Скопје, MK
(540)

(731) ОФИС ПЛУС д.о.о.ел. - Скопје
ул.Индустриска бр.4, Скопје, MK
(540)
(551) индивидуална
(510, 511)
(591) сина, црвена и бела

кл. 18 - кожа и имитација на кожа и производи од
нив што не се опфатени со другите класи, кожа од
животни, куфери и патни торби

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 - метални преносни конструкции, браварски
производи, мали метални производи, каси,
производи од метал, што не се опфатени со
другите класи, руди
кл. 8 - рачен алат и направи, прибор за јадење
кл. 9 - апарати и  инструменти: научни, поморски,
геодетски,     фотографски, кинематографски,
оптички, за вагање, за мерење, сигнализација,
контрола (инспекција), спасување и     настава;
апарати и инструменти за спроведување,
вклучување, трансформирање, акумулирање,
регулирање или контролирање  на електрицитетот;
апарати за снимање, пренос и репродукција на
звук или слика, магнетски носчи на податоци,
дискови за снимање, автоматски машини и
механизми за апаратите што се активираат со
монети   или жетони, регистар каси, машини за
сметање и опрема за обработка на податоци и
компјутери, апарати за гаснење пожар
кл. 11 - апарати за осветлување, греење,
производство на пареа, варење (готвење),

Trgovski marki

кл. 25 - облека, чевли и капи
кл. 40 - обработка на материјали
(210) TM 2008/843

(220) 24/07/2008
(442) 31/12/2008

(731) Друштво за трговија и услуги ПРОДУКЦИЈА
ПЕРСПЕКТИВА ДООЕЛ Скопје
ул.Васил Главинов бр.16/6, 1000 Скопје, MK
(740) Адвокатско друштво
ДЕ ЛЕГЕ Калеска и Цветановска
бул. Кочо Рацин бр.14-6/6, 1000, Скопје
(540)

(591) зелена, бела и црна
(551) индивидуална

TM 2008/843
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кл. 31 - земјоделски и зрнести производи што не
се опфатени со другите класи (печени солени
бадеми, печени солени ’фстаци,   печени солени
индиски ореви,  печени солени кикиритки, печени
солени семки, печен солен сончоглед)

(510, 511)
кл. 11 - апарати   за осветлување, греење,
производство на пареа, варење (готвење),
ладење, сушење, вентилација, снабдување со
вода и за санитарни намени
кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи
(210) TM 2008/865

(220) 25/07/2008
(442) 31/12/2008
(731) Друштво
за
производство,
трговија,
посредување и услуги АПОСТОЛЛАДА увозизвоз Апостоловски Драган и Лилјана ДОО
Битола
ул.Стив Наумов бр.9а, Битола, MK
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје

(210) TM 2008/867

(220) 25/07/2008
(442) 31/12/2008

(731) ЛИМ - ЕЛЕГАНТ ДООЕЛ ЗДГПТУ УВОЗ-ИЗВОЗ
- КИЧЕВО
ул.Реџо Рушит Зајази бр.99, 6250 Кичево, MK
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје
(540)

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
(591) црвена, бела, златна и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - сушено овошје (сливи, кајсии, грозје,
урми, лешници, бадеми,  семки од тиква, семки од
сончоглед, лененно семе)
кл. 30 - шеќер, ориз, сол
кл. 31 - земјоделски и зрнести производи што
не се опфатени со другите класи (грав, леќа,
бела пченица, пченка за пуканки, печени солени
’фстаци, печени солени кикиритки, печени
леблебии)

кл. 6 - метален градежен покривен елемент
(210) TM 2008/870

(220) 25/07/2008
(442) 31/12/2008

(731) Друштво за услуги, посредување, инженеринг и
трговија ТРАСТ КОНСАЛТИНГ дооел Куманово
ул:„Светозар Марковиќ” бр.19, Куманово, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2008/866

(220) 25/07/2008
(442) 31/12/2008
(731) Друштво
за
производство,
трговија,
посредување и услуги АПОСТОЛЛАДА увозизвоз Апостоловски Драган и Лилјана ДОО
Битола
ул.Стив Наумов бр.9а, Битола, MK
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена, бела и сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - сушено овошје (сливи, кајсии, грозје,
урми, лешници, бадеми,   семки тиква, семки од
сончоглед, лененно семе)

TM 2008/865

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - агенции за трговски информации,
анализа на производна цена, служби за давање
совети за водење дејности, консултации за
водење дејности, помош во водење дејности,
дејности
(професионални
консултации),
економски прогнози, истражувања за дејностите,
огласување/рекламирање, организирање дејности
(советување за организирање дејности), пазар
(побарувачка на пазарот), пазар (проучување на
пазарот), истражувања на пазарот, производни
цени (анализа на производни цени), промоција
/продажба за трето лице/, пропагандни дејности,
проучување на пазарот /маркетинг/, трговски
дејности, деловни проценки, помош за деловен
менаџмент, професионална деловна консултација,
персонална менаџмент консултација, развој на
информатичка технологија, потрошувачи (совети
за потрошувачи, клиенти, цена), демонстрација
на производи, човечки ресурси

Trgovski marki

Glasnik,

кл. 36 - финансиски работи, монетарни работи,
работи поврзани за недвижен имот, вложување
средства, консултации по повод финансиски
прашања, проценка на недвижен имот, управување
со недвижен имот, развој и тргување со недвижен
имот, агенции за недвижности, менаџмент
на недвижности, финансиска проценка на
недвижности, финансиска анализа, финансиски
дејности, финансиски информации, финансиски
проценки, финансиско управување, финансиски
консултации, финансиски услуги, капитални
инвестиции,
корпоративно
финансирање,
консултации за инвестиции, електронски трансфер
на фондови, процесирање на електронски
трансакции
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(510, 511)
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
(210) TM 2008/874

(220) 28/07/2008
(442) 31/12/2008

(731) Друштво за производство, трговија и услуги М
и А БЕВЕРЏИС ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
ул.Новопроектирана б.б., Кисела Вода, MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

кл. 42 - научни и технолошки услуги, истражувања
и планирања што се однесуваат на истите,
услуги за индустриски анализи и истражувања,
проектирање и развој на компјутерски хардвер
и софтвер, правни услуги, консултации за
компјутерски софтвер
(210) TM 2008/872

(220) 28/07/2008
(442) 31/12/2008

(731) CARL FREUDENBERG KG
Hoehnerweg 2-4 69469 WEINHEIM, DE

(591) црвена, зелена, бела, жолта, портокалова, црна и
кафена

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

(551) индивидуална

(540)

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

CFW

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци

(551) индивидуална

(210) TM 2008/875

(510, 511)
кл. 7 - спојки за затнување, хидраулични
акумулатори, вклучени во класата 07; делови од
машини за придушување и виброизолација што
не се за возила
кл. 12 - спојки за затнување, хидраулични
акумулатори, вклучени во класата 12; делови од
машини за придушување и виброизолација за
копнени, воздушни и водни возила

(220) 28/07/2008
(442) 31/12/2008

(731) Друштво за производство, трговија и услуги М
и А БЕВЕРЏИС ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
ул.Новопроектирана б.б., Кисела Вода, MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

кл. 17 - прстени за затнување, шок-абсорбери
за затнување и гасни амортизери, хидраулични
цилиндри за затнување
(210) TM 2008/873

(220) 28/07/2008
(442) 31/12/2008

(731) Имаге ПР доо Скопје
ул.Крсто Баиќ бр.1, Скопје, MK
(540)

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

(591) портокалова, сива и црна
(551) индивидуална

Trgovski marki

кл. 32 - безалкохолни пијалaци, пијалaци од овошје
и овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалaци
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалaци
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(210) TM 2008/876

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

(220) 28/07/2008
(442) 31/12/2008

(731) Друштво за производство, трговија и услуги М
и А БЕВЕРЏИС ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
ул.Новопроектирана б.б., Кисела Вода, MK

кл. 43 - подготвување храна и пијалаци

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(210) TM 2008/878

(540)

(731) Друштво за производство, трговија и услуги М
и А БЕВЕРЏИС ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
ул.Новопроектирана б.б., Кисела Вода, MK

(220) 28/07/2008
(442) 31/12/2008

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

(591) црвена, бела и зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе, брашно и производи од
жито, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за
печење, сол, сенф, оцет, сосови, (како мирудии),
мирудии, мраз

(591) црвена, зелена, бела, жолта, портокалова, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - безалкохолни пијалaци, пијалaци од овошје
и овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалaци

кл. 32 - пиво; други безалкохолни пијалаци,
пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и
други препарати за производство на пијалаци
кл. 43 - подготвување храна и пијалаци
(210) TM 2008/877

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалaци
(210) TM 2008/879

(220) 28/07/2008

(220) 28/07/2008

(442) 31/12/2008

(442) 31/12/2008

(731) Друштво за производство, трговија и услуги М
и А БЕВЕРЏИС ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
ул.Новопроектирана б.б., Кисела Вода, MK

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

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

(540)

(591) црвена, зелена, бела, жолта, портокалова, црна
(591) црвена, бела и розова

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе, брашно и производи од
жито, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за
печење, сол, сенф, оцет, сосови, (како мирудии),
мирудии, мраз

кл. 32 - безалкохолни пијалaци, пијалaци од овошје
и овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалaци
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалaци
(210) TM 2008/880

(220) 28/07/2008
(442) 31/12/2008

TM 2008/876

Trgovski marki

Glasnik,

(731) Друштво за производство, трговија и услуги М
и А БЕВЕРЏИС ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
ул.Новопроектирана б.б., Кисела Вода, MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
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(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

(540)

(591) темно сина, жолта, сина и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - парфимерија, козметички производи,
лосиони за коса, препарати за нега на забите
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

(591) црвена, зелена, бела, жолта, портокалова, црна и
кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - безалкохолни пијалaци, пијалaци од овошје
и овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалaци
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалaци
(210) TM 2008/881

(220) 28/07/2008
(442) 31/12/2008

(731) ПРИВАТНА
ЗДРАВСТВЕНА
УСТАНОВА
ДЕМЕТРА АПТЕКА
ул.Македонска
ударна
бригада
бр.106
Куманово, MK
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје

кл. 30 - чај, шеќер, шеќер на трен производи од
мед, меласа, квасец
(210) TM 2008/883

(220) 28/07/2008
(442) 31/12/2008

(731) ПРИВАТНА
ЗДРАВСТВЕНА
УСТАНОВА
ДЕМЕТРА АПТЕКА
ул.Македонска
ударна
бригада
бр.106
Куманово, MK
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

(540)

ДЕМЕТРА
(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)
кл. 3 - парфимерија, козметички производи,
лосиони за коса, препарати за нега на забите
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати, диететски супстанции што се користат
во медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди
кл. 30 - чај, шеќер, шеќер на трен производи од
мед, меласа, квасец
(210) TM 2008/882

(220) 28/07/2008
(442) 31/12/2008

(731) ПРИВАТНА
ЗДРАВСТВЕНА
УСТАНОВА
ДЕМЕТРА АПТЕКА
ул.Македонска
ударна
бригада
бр.106
Куманово, MK

Trgovski marki

кл. 3 - парфимерија, козметички производи,
лосиони за коса, препарати за нега на забите
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати, диететски супстанции што се користат
во медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди
кл. 30 - чај, шеќер, шеќер на трен производи од
мед, меласа, квасец
(210) TM 2008/884

(220) 28/07/2008
(442) 31/12/2008

(731) Фотон Феликс доо Скопје
ул.„Борка Талевски”6, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

TM 2008/884
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(540)

(591) бела, црна, портокалова и  црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - изложби (организирање изложби) во
комерцијални или рекламни цели, изнајмување
рекламен простор, изнајмување рекламен
материјал, објавување рекламни текстови,
огласување
(рекламирање),
промоција,
проучување на пазарот (маркетинг), пропагандни
дејности.рекламирање по пат на радио,
рекламирање по пат на телевизија, рекламни
агенции, рекламни огласи (ширење рекламни
огласи), ширње рекламен материјал

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - водење дејност (служби за давање
совети за водење   одделни дејности), дејности
(консултации за водење на дејностите), дејности
(професионални
консултации),
изнајмување
рекламен простор, јавно мислење (испитување
на јавното мислење), објавување рекламни
текстови,
огласување
и
рекламирање,
организирање
дејности
(советување
за
организирање на дејностите), плакатирање и
огласување, промоција (продажба за трето лице),
пропагандни дејности, проучување на пазарот
(маркетинг), рекламна документација (уредување
на рекламна документација), рекламна хроника,
рекламни огласи (ширење на рекламни огласи),
водење на комерцијални работи, комерцијална
администрација, канцелариски работи, ширење
рекламен
материјал
/трактати,
проспекги,
печатени примероци/
кл. 41 - спортски и културни активности, забава,
информации за забава, игри за пари, клубови
(услуги на клубови) /забава/, коцкарници /игри/
(услуги на коцкарниците), казина, лотарии,
организирање лотарии, организирање натпревари,
обложувалници, слободно време (услуги врзани
за исполнување на слободното време), услуги за
игри обезбедени on-line по пат на компјутерска
мрежа
(210) TM 2008/886

(220) 29/07/2008
(442) 31/12/2008

(731) Т.Р.Д. „Радио Фортуна”
ул.„11 Октомври” бр.25, 1000 Скопје, MK

кл. 38 - телекомуникации, емитување телевизиски
програми, кабелска телевизија, новински агенции,
телевизиски емисии, радио емисии
кл. 41 - видео ленти, изложби (организирање
изложби) во културни и воспитни цели,
конференции (оргаиизирање и водење на
конференции),
конгреси
(организирање
и
водење   конгреси), модни агенции, монтажа
на радио и телевизиски програми, натлревари
(организирање натпревари) /обука или забава/,
оркестри, планирање приеми (забава), приредби
(изнајмување декор за приредби), приредби
(одржување на приредби), разонода, разонода
по пат на телевизија, разонода по пат на радио,
филмови (производство на филмови)
(210) TM 2008/889

(220) 29/07/2008
(442) 31/12/2008

(731) СА - ЉУ ДООЕЛ Скопје
ул.Никола Малешевски бр.13, 1000 Скопје, MK
(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје
(540)

(540)

РАДИО ФОРТУНА
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - информирање и рекламирање
(210) TM 2008/888

(220) 29/07/2008
(442) 31/12/2008

(731) 3Д Проект Студио ДОО Скопје
ТЦ Беверли Хилс, кат 3, лок.12,
1000 Скопје, MK
(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје
(540)

(591) сина, бела, жолта, црвена, зелена, виолетова,
сива и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - хартиени шамичиња
(210) TM 2008/890

(220) 29/07/2008
(442) 31/12/2008

(731) СА - ЉУ ДООЕЛ Скопје
ул.Никола Малешевски бр.13, 1000 Скопје, MK
(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје
(540)

MICRON
(551) индивидуална
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(510, 511)
кл. 9 - батерии
(210) TM 2008/891

(220) 29/07/2008
(442) 31/12/2008

(731) СА - ЉУ ДООЕЛ Скопје
ул.Никола Малешевски бр.13, 1000 Скопје, MK
(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје
(540)

KILLTOX
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - гадинки (средства за уништување
гадинки), гармициди (средства за уништување
бацили), глисти ( средства против глисти), глувци
(производи за уништување   глувци), инсекти
(средства за одбивање инсектите), инсектициди,
карбонил (против паразити), молци (средства
против молци), муволовки (хартиени лепливи
ленти), отров за стаорци, пестициди, штетници,
(производи за уништување на штетници)
(210) TM 2008/892

(220) 29/07/2008
(442) 31/12/2008

(731) СА - ЉУ ДООЕЛ Скопје
ул.Никола Малешевски бр.13, 1000 Скопје, MK
(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје
(540)

TANGO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - алишта (производи за закиснување
алишта), алишта (синило за алишта), алишта
(средства за парфемирање на алиштата), амбра /
парфимерија/, амонијак користен како средство за
миење, анисово дрво (етерични масла од анисовр
дрво), аромати (етарични масла), бадемов сапун,
бадемово масло, бадемово млеко за козметичка
употреба, белење (сода за белење), белење (соли
за белење), белила /деколоранти/ за козметичка
употреба, бои (производи за отстранување бои),
бои (средства за отстранување на бои), бои
(хемиски производи за оживување на боите) за
употреба во домаќинството /чистилници/, бои за
тоалетна употреба, брада (антисептички камења
за бричење брада), брада (бои за брада), брада
(сапуни за брада), бричење (паста за ремени
за бричење), бричење (производи за бричење),
виткана коса (препарати за виткање коса),
виткана коса (средства за израмнување на
природно виткана коса), влакненца (средства за
отсранување влакненца), водороден супероксид
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за козметичка употреба, дезодоранси за лична
употреба /парфимерија/, дезодорирачки сапуни,
депилатори, детергенти различни од оние
кои се користат во медицината или во текот
на производни процеси,    екстракти од цвеќе
/парфимерија/, етерични екстракти /есенции/,
етерични масти, закиснување алишта (средства
за закиснување на алиштата), избелување
(производи за избеливање), јасмин (јасминово
масло), јонон (парфимерија), хемиски материи
со мирис на темјанушки, кадење (производи за
кадење) /мириси/, камен за мазнење, капење
(козметички препарати за капење), капење (соли
за капење) не се за медицинска употреба, кожа
(козметички производи за нега на кожата), кожа
(креми за кожни производи), кожа (креми за
чистење на кожата), кожа (препарати за чистење
на кожни производи), кожа (производи за заштита
на кожа), кожни производи (средства за чистење
на кожни производи), козметика (украсни детали за
козметичка употреба), козметички бои, козметички
креми, козметички лосиони (шамивчиња натопени
во козметички лосиони), козметички препарати за
животни, козметички производи, колонска вода,
коса (бои за коса), коса (препарати за боење
коса), коса (препарати за виткање коса), коса
(средства за израмнување на природни виткана
коса), креми за кожа, креми за козметичка
употреба, креми за полирање, лак (производи
за отстранување на лак), лак за нокти, лепила
врз основа на скроб, лепила за зацврснување
на уметнички украси, лимон (етерични масла на
лимон), лице (белило, црвенило за лице), лосион
за козметичка употреба, марамчиња натопени во
козметички лосиони, маски за убавина, масла за
парфимерија, масла за чистење, масла /етерични
масл,а/, масло (бадемово масло), масло за
козметичка употреба, масти за козметичка
употреба,медицински сапуни, миризлива водичка,
миризливо дрво, мириси /парфеми/, моливи (за
козметичка употреба), мошус /парфимерија/, нане
(екстракти од нане), нане за парфимерија, нега на
кожа^ (козметички производи за нега на кожата),
нега на уста (производи за нега на устата), не се за
медицинска употреба, нокти (лак за нокти), нокти
(производи за нега на ноктите), оживување на
бои (хемиски производи за оживување на боите)
за употреба во домаќинството,    омекнувачи,
освежување (сапуни за освежување), отнување
на одводни цевки (препарати за отнување на
одводните цевки), памук за козметичка употреба,
парфимериски
производи,
парфимирање
на алишта (производи за парфимирање на
алиштата), перење (средства за белење), перење
(средства за перење), перење алишта (правила
за перење), перење /чистење/ (производи за
чистење со триење), пијалоци (аромати за
пијалоци) /етерични масла/, плавење (средства
за плавење на алиштата), полирање (препарати
за полирање), пудра за шминкање, растворувачи
(сапуни за растворување), растворувачи за бои,
розово масло, сапуни, сапуни за дезинфекција,
сапуни за дезодорирање, сапуни за миење, сапуни
за оживување на бојата на текстилот, сапуни
против потење, слабеење (козметички препарати
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за слабеење), сонце (препарати за заштита
од сонце) /козметички препарати за заштита
од црнење/, средства за нега на заби, стапала
(сапуни против потење на стапалата), стапчиња
обложени со памук за козметичка употреба, талк
за тоалета, терпентин /производ за одмастување/,
терпентин /средство за одмастување/, тоалетна
вода, тоалетни масла, тоалетни млека, тоалетни
производи, тоалетни производи /против потење/,
убавина (маски за убавина), украсни детали за
козметичка употреба, усни (црвила за усни), уста
(производи за нега на устата) не се за медицинска
употреба, флеки (средства за чистење флеки),
флеки од мрснотии (производи за чистење флеки
од мрснотии) (различни од оние кои се користат
во текот на процесот на производството), хартија
(абразивна /брусена/ хартија), хартија (хартија за
триење), хартија за полирање /мазнење/, хартија
за шмирглање, хелиотропински супстанции,
хидроген (водороден пероксид) за козметичка
употреба, цвеќе (бази за цветни мириси), цвеќе
(екстракт од цвеќе) /парфимерија/, цедрово
етерично масло, црвила за усни, црвило за сјаење,
црнење /бронзирање/ (производи за црнење
на кожата), чистење (производи за чистење),
шампони, шампони за домашни миленици,
шминка (производи за симнување на шминката),
шминкање (производи за шминкање), шминкање
очи (хартиено помагало за шминкање на очите)
кл. 5 - англиски фластери, антисептички
памук, апсорбирачки памук (вата), апчиња за
фармацевтска употреба, асептична памук, бадеми
(бадемово млеко) за фармацевтска употреба,
бактерии (култура-бацил за бактериологија),
бањи (соли за бањи) за медицинска употреба,
бањи (кал за бањи), бањи (морска вода за бањи),
бањи (терапевтски), препарати за бањи), бањи
со кислород, бебе (храна за бебе), витамински
препарати, воздух (производи за освежување на
воздухот), воздух (производи за прочистување
на воздухот), гадинки (средства за уништување
гадинки), газа за завиткување, газа за медицинска
употреба, гармициди /средства за уништување
бацили/, глисти (средства против глисти), глицерин
за медицинска употреба, глицерофосфати,
глувци (производи за уништување на глувци),
дезодорирачки средства различни од оние за
лична употреба, детерѓенти за медицинска
употреба , заштита за гаќи /хигиенски производи/,
заштита од сонце (масти против изгореници од
сонце), изгореници (производи за заштита од
изгореници), изгореници од сонце (масти против
изгореници), инсекти (средства за одбивање на
инсектите), инсектициди, карбонил      /против
паразити/, кожа (фармацевтски производи за
нега на кожата), ларви (средство за уништување
ларви), лосион за фарнацевтска употреба, масла
за медицинска употреба, менструација (тампони
за менструација), ментол, миризливи соли,
молци (средства против молци), мочка (хигиенски
гаќи за впивање на мочката), мочка (хигиенски
пелени за впивање на мочката), муволовки /
хартиени лепливи ленти/, отров за стаорци,
памук за медицинска употреба, пестициди,
првут (фармацевтски производи против првут),
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тампони за менструација, штетници (производи
за уништување на штетниците)
кл. 16 - бришачи за раце (хартиени), пелени од
хартија или целулоза за еднократна употреба,
хартиени крпчиња за симнување шминка,
хигиенска хартија, џебни марамчиња (хартиени)
(210) TM 2008/893

(220) 29/07/2008
(442) 31/12/2008

(731) СА - ЉУ ДООЕЛ Скопје
ул.Никола Малешевски бр.13, 1000 Скопје, MK
(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје
(540)

WOODS FLOWERS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - алишта (производи за закиснување
алишта), алишта (синило за алишта), алишта
(средства за парфемирање на алиштата), амбра /
парфимерија/, амонијак користен како средство за
миење, анисово дрво (етерични масла од анисовр
дрво), аромати (етарични масла), бадемов сапун,
бадемово масло, бадемово млеко за козметичка
употреба, белење (сода за белење), белење (соли
за белење), белила /деколоранти/ за козметичка
употреба, бои (производи за отстранување бои),
бои (средства за отстранување на бои), бои
(хемиски производи за оживување на боите) за
употреба во домаќинството /чистилници/, бои за
тоалетна употреба, брада (антисептички камења
за бричење брада), брада (бои за брада), брада
(сапуни за брада), бричење (паста за ремени
за бричење), бричење (производи за бричење),
виткана коса (препарати за виткање коса),
виткана коса (средства за израмнување на
природно виткана коса), влакненца (средства за
отсранување влакненца), водороден супероксид
за козметичка употреба, дезодоранси за лична
употреба /парфимерија/, дезодорирачки сапуни,
депилатори, детергенти различни од оние
кои се користат во медицината или во текот
на производни процеси, екстракти од    цвеќе
/парфимерија/, етерични екстракти /есенции/,
етерични масти, закиснување алишта (средства
за закиснување на алиштата), избелување
(производи за избеливање), јасмин (јасминово
масло), јонон (парфимерија), хемиски материи
со мирис на темјанушки, кадење (производи за
кадење) /мириси/, камен за мазнење, капење
(козметички препарати за капење), капење (соли
за капење) не се за медицинска употреба, кожа
(козметички производи за нега на кожата), кожа
(креми за кожни производи), кожа (креми за
чистење на кожата), кожа (препарати за чистење
на кожни производи), кожа (производи за заштита
на кожа), кожни производи (средства за чистење
на кожни производи), козметика (украсни детали за
козметичка употреба), козметички бои, козметички
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креми, козметички лосиони (шамивчиња натопени
во козметички лосиони), козметички препарати за
животни, козметички производи, колонска вода,
коса (бои за коса), коса (препарати за боење
коса), коса (препарати за виткање коса), коса
(средства за израмнување на природни виткана
коса), креми за кожа, креми за козметичка
употреба, креми за полирање, лак (производи
за отстранување на лак), лак за нокти, лепила
врз основа на скроб, лепила за зацврснување
на уметнички украси, лимон (етерични масла на
лимон), лице (белило, црвенило за лице), лосион
за козметичка употреба, марамчиња натопени во
козметички лосиони, маски за убавина, масла за
парфимерија, масла за чистење, масла /етерични
масл,а/, масло (бадемово масло), масло за
козметичка употреба, масти за козметичка
употреба,медицински сапуни, миризлива водичка,
миризливо дрво, мириси /парфеми/, моливи (за
козметичка употреба), мошус /парфимерија/, нане
(екстракти од нане), нане за парфимерија, нега на
кожа^ (козметички производи за нега на кожата),
нега на уста (производи за нега на устата), не се за
медицинска употреба, нокти (лак за нокти), нокти
(производи за нега на ноктите), оживување на
бои (хемиски производи за оживување на боите)
за употреба во домаќинството,    омекнувачи,
освежување (сапуни за освежување), отнување
на одводни цевки (препарати за отнување на
одводните цевки), памук за козметичка употреба,
парфимериски
производи,
парфимирање
на алишта (производи за парфимирање на
алиштата), перење (средства за белење), перење
(средства за перење), перење алишта (правила
за перење), перење /чистење/ (производи за
чистење со триење), пијалоци (аромати за
пијалоци) /етерични масла/, плавење (средства
за плавење на алиштата), полирање (препарати
за полирање), пудра за шминкање, растворувачи
(сапуни за растворување), растворувачи за бои,
розово масло, сапуни, сапуни за дезинфекција,
сапуни за дезодорирање, сапуни за миење, сапуни
за оживување на бојата на текстилот, сапуни
против потење, слабеење (козметички препарати
за слабеење), сонце (препарати за заштита
од сонце) /козметички препарати за заштита
од црнење/, средства за нега на заби, стапала
(сапуни против потење на стапалата), стапчиња
обложени со памук за козметичка употреба, талк
за тоалета, терпентин /производ за одмастување/,
терпентин /средство за одмастување/, тоалетна
вода, тоалетни масла, тоалетни млека, тоалетни
производи, тоалетни производи /против потење/,
убавина (маски за убавина), украсни детали за
козметичка употреба, усни (црвила за усни), уста
(производи за нега на устата) не се за медицинска
употреба, флеки (средства за чистење флеки),
флеки од мрснотии (производи за чистење флеки
од мрснотии) (различни од оние кои се користат
во текот на процесот на производството), хартија
(абразивна /брусена/ хартија), хартија (хартија за
триење), хартија за полирање /мазнење/, хартија
за шмирглање, хелиотропински супстанции,
хидроген (водороден пероксид) за козметичка
употреба, цвеќе (бази за цветни мириси), цвеќе
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(екстракт од цвеќе) /парфимерија/, цедрово
етерично масло, црвила за усни, црвило за сјаење,
црнење /бронзирање/ (производи за црнење
на кожата), чистење (производи за чистење),
шампони, шампони за домашни миленици,
шминка (производи за симнување на шминката),
шминкање (производи за шминкање), шминкање
очи (хартиено помагало за шминкање на очите)
кл. 5 - англиски фластери, антисептички
памук, апсорбирачки памук (вата), апчиња за
фармацевтска употреба, асептична памук, бадеми
(бадемово млеко) за фармацевтска употреба,
бактерии (култура-бацил за бактериологија),
бањи (соли за бањи) за медицинска употреба,
бањи (кал за бањи), бањи (морска вода за бањи),
бањи (терапевтски), препарати за бањи), бањи
со кислород, бебе (храна за бебе), витамински
препарати, воздух (производи за освежување на
воздухот), воздух (производи за прочистување
на воздухот), гадинки (средства за уништување
гадинки), газа за завиткување, газа за медицинска
употреба, гармициди /средства за уништување
бацили/, глисти (средства против глисти), глицерин
за медицинска употреба, глицерофосфати,
глувци (производи за уништување на глувци),
дезодорирачки средства различни од оние за
лична употреба, детерѓенти за медицинска
употреба , заштита за гаќи /хигиенски производи/,
заштита од сонце (масти против изгореници од
сонце), изгореници (производи за заштита од
изгореници), изгореници од сонце (масти против
изгореници), инсекти (средства за одбивање на
инсектите), инсектициди, карбонил      /против
паразити/, кожа (фармацевтски производи за
нега на кожата), ларви (средство за уништување
ларви), лосион за фарнацевтска употреба, масла
за медицинска употреба, менструација (тампони
за менструација), ментол, миризливи соли,
молци (средства против молци), мочка (хигиенски
гаќи за впивање на мочката), мочка (хигиенски
пелени за впивање на мочката), муволовки /
хартиени лепливи ленти/, отров за стаорци,
памук за медицинска употреба, пестициди,
првут (фармацевтски производи против првут),
тампони за менструација, штетници (производи
за уништување на штетниците)
кл. 16 - бришачи за раце (хартиени), пелени од
хартија или целулоза за еднократна употреба,
хартиени крпчиња за симнување шминка,
хигиенска хартија, џебни марамчиња (хартиени)

(210) TM 2008/894

(220) 29/07/2008
(442) 31/12/2008

(731) Друштво за трговија на големо и мало и услуги
Тинекс МТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
ул.Првомајска бб, Скопје, MK
(540)

(591) бела, зелена, црвена
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кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти,
јајца, млеко и млечни производи, масла и масти
за јадење

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 - хемиски производи за земјоделието,
градинарството
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. 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. 5 - храна за бебиња

кл. 31 - земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнести производи штоне се опфатени
со другите класи, животни (живи), свежо овошје и
зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна
за животни, пивски слад

кл. 8 - рачни алати и направи, прибор за јадење,
ладно оружје, жилети
кл. 9 - апарати и инструменти:, фотографски,
апарати за снимање, пренос и репродукција на
звук или слика, магнетски носачи на податоци,
апарати за снимање, машини за сметање и
опрема за обработка на податоци и компјутери

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. 11 - апарати за осветлување, греење,
производство на пареа, варење (готвење),
ладење, сушење, вентилација, снабдување со
вода и за санитарни намени
кл. 13  средства за огномет
кл. 16 -   хартија, картон и производите од нив
што не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски материјал, лепила за канцелариска
и куќна употреба; материјали што ги користат
уметниците, сликарски четки, машини за
пишување и канцелариски прибор (освен
мебелот); материјали за обука и настава (освен
апарати)
кл. 18 - кожа и имитација на кожа и производите од
нив што не се опфатени со другите класи, кожа од
животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и
за сонце и стапови за одење, камшици и сарачки
производи
кл. 20 - мебел, огледала, рамки за слики,
производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови
прачки, рогови, коски, слонова коска, китови коски,
школки, килибар, седеф, морска пена и замена на
сите тие материјали, или од пластика
кл. 21 - куќни или кујнски апарати и садови за
домќинството, чешли и сунгери, четки (освен
сликарски четки), материјали за правење четки,
производи кои се користат за чистење, челична
волна, сурово и полуобработено стакло (освен
градежно стакло), стакларија, порцелан, фајанс и
грнчарија, што не се опфатени со другите класи
кл. 22 - јажиња, канапи, мрежи шатори,
настрешници од платно, надворешни навлаки за
автомобили
кл. 24 - текстил и текстилни производи, што не се
опфатени со другите класи, покривки за кревети
и маси
кл. 25 - облека, обувки и капи
кл. 27 - килими, рогозини, простирки и бришачи,
линолеум и други подни прекривачи, ѕидни тапети,
коишто не се од текстил
кл. 28 - игри и играчки, украси за елка

TM 2008/894

кл. 33 - алкохолни пијалоци (освен пиво)
кл. 34 - тутун, производи за пушачите, кибрит
(210) TM 2008/895

(220) 29/07/2008
(442) 31/12/2008

(731) ЦЕТРАНС
Бул.АВНОЈ 106 лок.2, 1000 Скопје, MK
(540)

(591) жолта и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39 - транспортни услуги, пакување и
складирање на стока, организирање патувања
(210) TM 2008/896

(220) 29/07/2008
(442) 31/12/2008

(731) Друштво за производство, промет и услуги
СТОП & ГО ДОО
ул.Момин поток бб, Скопје, MK
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена-цигла, бела и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 2 - бои, лакови, заштитни премачкувачи за
шасии на возила, заштита од корозија (која за
пружаат вулканизерски сервиси)
кл. 17 - гума, гутаперка, материјали за подлошки,
материјали за затнување и материјали за
изолација
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(220) 29/07/2008

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ

(442) 31/12/2008

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

(731) Друштво за филмска продукција и дистрибуција
ПРЕМИУМ ФИЛМ ДООЕЛ Скопје
ул.Мито Хаџивасилев Јасмин бр.бб, ТЦ-Р,
Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(540)

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

(591) црвена, црна, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - фотографски, кинематографски апарати
и инструменти, апарати за снимање, пренос
и репродукција на звук или слика, анимирани
цртежи, аудиовизуелно учење, видео ленти,
звук (апарати за пренесување на звукот), звуци
(апарати за снимање на звуци), звуци (филмови
за снимање на звуци), звучници, камери
(кинематографски), кинематографски уреди за
монтажа на филмови, кинематографски филмови,
кинематографски филмови (снимени), компакт
дискови (аудиовидео), ленти за снимање звуци,
микрофони, монтажа на филмови, обработка на
текст, појачувачи на звуци, приемници (аудиовидео), прожектирање, снимање тон, телевизиски
апарати, филмски ленти, фотофилмски печат
кл. 35 - огласување /рекламирање/, пропагандни
дејности, рекламирање по пат на радио,
рекламирање по пат на телевизија, рекламна
хроника, рекламни огласи (ширење на рекламни
огласи), ширење рекламен материјал, служби за
давање совети за водење дејности, консултации
за водење на дејности, помош во водење на
дејности, дејности (професионални консултации),
професионална деловна консултација
кл. 41 - видео ленти (производство на филмови на
видео ленти), кино - студио, кино сали (користење
на кино сали), киноапаратура (изнајмување на
киноапаратура и прибор), монтажа на радио и
телевизиски програми, резонода, разонода по пат
на радио, разонода по пат на телевизија, услуги
врзани за исполнување на слободно време,
услуги на дигитално снимање, услуги на студио
за снимање, филмови (изнајмување на филмови),
филмови (производство на филмови), филмови
(увоз на филмови), филмови (дистрибуција на
филмови), титлување на филмови, синхронизација,
продукција на филмови, културни активности,
организирање на фестивали - особено филмски
фестивали
(210) TM 2008/898

(220) 29/07/2008
(442) 31/12/2008

(731) Друштво за маркетинг и пропаганда МЕДИА
ИНВЕСТМЕНТ ГРОУП ДООЕЛ Скопје
ул.Димитрије Туцовиќ бр.20, Скопје, MK
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кл. 9 - фотографски, кинематографски апарати
и инструменти, апарати за снимање, пренос
и репродукција на звук или слика, анимирани
цртежи, аудиовизуелно учење, видео ленти,
звук (апарати за пренесување на звукот), звуци
(апарати за снимање на звуци), звуци (филмови
за снимање на звуци), звучници, камери
(кинематографски), кинематографски уреди за
монтажа на филмови, кинематографски филмови,
кинематографски филмови (снимени), компакт
дискови (аудиовидео), ленти за снимање звуци,
микрофони, монтажа на филмови, обработка на
текст, појачувачи на звуци, приемници (аудиовидео), прожектирање, снимање тон, телевизиски
апарати, филмски ленти, фотофилмски печат
кл. 35 - огласување /рекламирање/, пропагандни
дејности, рекламирање по пат на радио,
рекламирање по пат на телевизија, рекламна
хроника, рекламни огласи (ширење на рекламни
огласи), ширење рекламен материјал, служби за
давање совети за водење дејности, консултации
за водење на дејности, помош во водење на
дејности, дејности (професионални консултации),
професионална деловна консултација
кл. 41 - видео ленти (производство на филмови на
видео ленти), кино - студио, кино сали (користење
на кино сали), киноапаратура (изнајмување на
киноапаратура и прибор), монтажа на радио и
телевизиски програми, резонода, разонода по пат
на радио, разонода по пат на телевизија, услуги
врзани за исполнување на слободно време,
услуги на дигитално снимање, услуги на студио
за снимање, филмови (изнајмување на филмови),
филмови (производство на филмови), филмови
(увоз на филмови), филмови (дистрибуција на
филмови), титлување на филмови, синхронизација,
продукција на филмови, културни активности,
организирање на фестивали - особено филмски
фестивали
(210) TM 2008/899

(220) 29/07/2008
(442) 31/12/2008

(731) Друштво за видео и филмска продукција ПРВА
ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје
ул.Димитрие Туцовиќ бр.20, Скопје , MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
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(540)

(591) црвена, црна, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - фотографски, кинематографски апарати
и инструменти, апарати за снимање, пренос
и репродукција на звук или слика, анимирани
цртежи, аудиовизуелно учење, видео ленти,
звук (апарати за пренесување на звукот), звуци
(апарати за снимање на звуци), звуци (филмови
за снимање на звуци), звучници, камери
(кинематографски), кинематографски уреди за
монтажа на филмови, кинематографски филмови,
кинематографски филмови (снимени), компакт
дискови (аудиовидео), ленти за снимање звуци,
микрофони, монтажа на филмови, обработка на
текст, појачувачи на звуци, приемници (аудиовидео), прожектирање, снимање тон, телевизиски
апарати, филмски ленти, фотофилмски печат

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - фотографски, кинематографски апарати
и инструменти, апарати за снимање, пренос
и репродукција на звук или слика, анимирани
цртежи, аудиовизуелно учење, видео ленти,
звук (апарати за пренесување на звукот), звуци
(апарати за снимање на звуци), звуци (филмови
за снимање на звуци), звучници, камери
(кинематографски), кинематографски уреди за
монтажа на филмови, кинематографски филмови,
кинематографски филмови (снимени), компакт
дискови (аудиовидео), ленти за снимање звуци,
микрофони, монтажа на филмови, обработка на
текст, појачувачи на звуци, приемници (аудиовидео), прожектирање, снимање тон, телевизиски
апарати, филмски ленти, фотофилмски печат

кл. 35 - огласување /рекламирање/, пропагандни
дејности, рекламирање по пат на радио,
рекламирање по пат на телевизија, рекламна
хроника, рекламни огласи (ширење на рекламни
огласи), ширење рекламен материјал, служби за
давање совети за водење дејности, консултации
за водење на дејности, помош во водење на
дејности, дејности (професионални консултации),
професионална деловна консултација

кл. 35 - огласување /рекламирање/, пропагандни
дејности, рекламирање по пат на радио,
рекламирање по пат на телевизија, рекламна
хроника, рекламни огласи (ширење на рекламни
огласи), ширење рекламен материјал, служби за
давање совети за водење дејности, консултации
за водење на дејности, помош во водење на
дејности, дејности (професионални консултации),
професионална деловна консултација
кл. 41 - видео ленти (производство на филмови на
видео ленти), кино - студио, кино сали (користење
на кино сали), киноапаратура (изнајмување на
киноапаратура и прибор), монтажа на радио и
телевизиски програми, резонода, разонода по пат
на радио, разонода по пат на телевизија, услуги
врзани за исполнување на слободно време,
услуги на дигитално снимање, услуги на студио
за снимање, филмови (изнајмување на филмови),
филмови (производство на филмови), филмови
(увоз на филмови), филмови (дистрибуција на
филмови), титлување на филмови, синхронизација,
продукција на филмови, културни активности,
организирање на фестивали - особено филмски
фестивали
(210) TM 2008/900

(220) 29/07/2008
(442) 31/12/2008

(731) Трговско друштво за маркетинг С.В.-РСА ДОО
Скопје
ул.Луј Пастер бр. 5/вл.1-сп.3-ст5, Скопје, MK

кл. 41 - видео ленти (производство на филмови на
видео ленти), кино - студио, кино сали (користење
на кино сали), киноапаратура (изнајмување на
киноапаратура и прибор), монтажа на радио и
телевизиски програми, резонода, разонода по пат
на радио, разонода по пат на телевизија, услуги
врзани за исполнување на слободно време,
услуги на дигитално снимање, услуги на студио
за снимање, филмови (изнајмување на филмови),
филмови (производство на филмови), филмови
(увоз на филмови), филмови (дистрибуција на
филмови), титлување на филмови, синхронизација,
продукција на филмови, културни активности,
организирање на фестивали - особено филмски
фестивали
(210) TM 2008/901

(220) 29/07/2008
(442) 31/12/2008

(731) Производно трговско друштво С Б В-КОМПАНИ
Беќир ДООЕЛ увоз-извоз Арачиново
ул.с. Арачиново, Арачиново, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

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

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

TM 2008/900
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(540)

(510, 511)
кл. 35 - водење дејност, презентација на
производи, пазар (побарувачка на пазарот),
персонал (вработување персонал), производни
цени (анализа на производните цени), промоција/
продажба за трето лице/, проучување на пазарот
/маркетинг/, трговски дејности, увоз-извоз, ширње
рекламен материјал
(210) TM 2008/904

(591) бела, сина и портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти,
јајца, млеко и млечни производи, масла и масти
за јадење

(220) 30/07/2008
(442) 31/12/2008

(731) Друштво за трговија, производство и услуги
ДЕЛТА ФООД ДОО експорт-импортСкопје
ул.Лисец бб, MK

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

(740) Лилјана Василева Бундалевска, адвокат
бул. Св. Климент Охридски бр. 53/4 1000 Скопје
(540)

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

DELTA FOOD
(551) индивидуална

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

(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 прошводи, масла и масти
за јадење

кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало
со: тестенини, брашно, апетисани, кикиритки,
мак, мусли, снегулки, семки и сончоглед,
дехидрирано овошје, пченка, минерална вода,
барени и варени колбаси, чадени производи,
ферментирани производи, сувомесни производи,
стерилизирани и варени конзерви со содржина од
месо, стерилизирани и варени конзерви (алупак)
со содржина од месо

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе, брашно и производи од
жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед,
мед, меласа, квасец, прашок за печење, сол, сенф
оцет, сосови (како мирудии), мирудии, мраз
кл. 31 - земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнести производи кои не се опфатени
со другите класи, животни (живи), свежо овошје и
зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна
за животни, пивски слад
кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалоци
кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало
со: тестенини, брашно, апетисани, кикирики, мак,
мусли, снегулки, семки и сончоглед, дехидрирано
овошје, пченка, минерална вода, барени и варени
кобасици, димени производи, ферментисани
производи,
сувомеснати
производи,
стерилизирани и варени конзерви со содржина од
месо, стерилизирани и варени конзерви (алупак)
со содржина од месо
(210) TM 2008/905

(220) 30/07/2008
(442) 31/12/2008

(731) Друштво за трговија, производство и услуги
ДЕЛТА ФООД ДОО експорт-импортСкопје
ул.Лисец бб, MK
(740) Лилјана Василева Бундалевска, адвокат
бул. Св. Климент Охридски бр. 53/4 1000 Скопје

Trgovski marki

(210) TM 2008/907

(220) 30/07/2008
(442) 31/12/2008

(731) „ЕСЕЛИНИ” ДООЕЛ
ул.„Народен фронт” бр. 35/36, 1000 Скопје, MK
(540)

(591) светло сина и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 22 - јажиња, канапи, мрежи шатори,
настрешници од платно, церади, едра, вреќи
и торби што не се опфатени со другите класи;
материјали за полнење душеци (освен од гума
или од пластични материјали); сурови текстилни
влакнести материи, полиестер и силиконизиран
полиестер, сребрено предиво, полиуретанско
полнило, геотекстил
кл. 24 - текстил и текстилни производи, што не се
опфатени со другите класи; покривки за кревети
и маси; перници, јоргани, постелнини и креветски
чаршафи
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кл. 35 - рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски работи,
услуги при продажба на големо и мало со
перници, прекривки, јоргани, постелнини, полнила
од полиестер и силиконизиран полиестер,
геотекстил
(210) TM 2008/909

(220) 30/07/2008
(442) 31/12/2008

(731) ПЗУ ЗЕНИТ - специјалистичка ординација за
очни болести и оптика
ул. Лондонска бб, локал 13
ТЦ Олимпико - Скопје, MK
(540)

(210) TM 2008/913

(220) 30/07/2008
(442) 31/12/2008

(731) 3M ESPE AG
ESPE Platz, D-82229 Seefeld, DE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

UBISTESIN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати
(210) TM 2008/914

(591) црвена, сива и црна

(442) 31/12/2008

(551) индивидуална

(731) 3M ESPE AG
ESPE Platz, D-82229 Seefeld, DE

(510, 511)
кл. 44 - медицински услуги
(210) TM 2008/910

(220) 30/07/2008

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(220) 30/07/2008

(540)

(442) 31/12/2008
(731) ПАПИЛОН Лембанов Граде ДООЕЛ
ул. Даме Груев 28, Скопје, MK
(540)

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

(591) зелена и сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39 - транспортни услуги, организирање
туристички патувања
(210) TM 2008/911

(220) 30/07/2008
(442) 31/12/2008
(731) ПЕРПЕТУУМОБИЛЕ СЕКЈУРИТИ
ул.Трифун Пановски 1/1-6, Скопје, MK

(210) TM 2008/915

(220) 30/07/2008
(442) 31/12/2008

(731) ГОБЕКС ДООЕЛ Скопје
ул.Козле бр.77а, 1000 Скопје, MK
(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје
(540)

(540)
(591) бела, сина, темно сина и жолта
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) црвена, црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 45  безбедносни услуги за заштита на имот и
лица

TM 2008/909

кл. 29 - белка од јајце, белтачини за прехранбена
употреба, бистри супи /бујони/, бистри супи /буј–
они/ (состојки за подготвување бујони), варен
зеленчук, варено овошје, говедски супи, грозје
/суво/, дивеч, ѓумбир /џем/, желатин за исхрана,
желиња за исхрана, живина (месо од живина),
жолчки од јајце, замрзнато овошје, зашеќерено
овошје, зеленчук (салата од зеленчук), изматен
шлаг, јадења врз база на риба, јајца, јајца во прав,
јастози (морски ракови) /не живи/, јогурт, кавијар,

Trgovski marki

Glasnik,

казеин за исхрана, какао-путер, кефир, кисела
зелка, кокос (сушен кокосов орев), кокосов путер,
кокосова маст, кокосово масло, колбаси /месни/,
конзервиран грашок, конзервиран зеленчук,
конзервирана еленска печурка, конзервирана
соја во зрно за исхрана, конзервирани бобинки,
конзервирани шампињони /печурки/, конзервирано
градинарско зелје, концентрати за супи /бујони/,
кора од лимон или портокал, коски (масло од коски)
за јадење, краставички, кисели, кристализирано
овошје, кромид /зеленчук/ конзервиран, леќа
/зеленчук/ конзервирана, лов (дивеч), лој (за
јадење), лосос, маргарини, мармалад, масла
за јадење, маслинки (конзервирани маслинки),
масло од маслинки /за јадење/, масти за јадење,
мекотели за јадење /не живи/, месо, месо
(замрзнато), месо (конзервирано месо), месо
(месен сок), месо (месни екстракти), млеко, млеко
(сурутка), млеко од кобила , млечни напивки во
кои преовладува млеко, млечни производи,
мозок за употреба во исхраната, морски ракови
/неживи/, мрсни супстанции за производство
на масти за јадење, мушули /неживи/, овошје
(конзервирано во алкохол), овошје (конзервирано
овошје), овошна каша, овошни желиња, овошни
кришки, овошни салати,    ореви    (подготвувани   
ореви),  остриги /          неживи/,  павлака /млечни
производи/, палмини ореви (масло од палмини
ореви) /прехранбена намирница/, палмино масло
/исхрана/, паштета (паштета од џигер), пектини
за прехранбени цели, пиклес /зачин/, пире од
трпки, подготвуван арашид, подготвувани бадеми,
полжави (јајца од полжави) за јадење, прехранбени
масти, протеини за исхрана на живината, пруг
/вид морски рак/ нежив, путер, путер (кајмак за
путер), путер од арашид, пушено месо, пченка
(пченкарно масло), растителни сокови за кујна,
репка (масло од репка) за јадење, риба, риба
(конзервирана риба), рибин лепак за употреба во
исхраната, рибини филети, риболов (производи
добиени со риболов), розови ракови /неживи/
’рскавци /крокети/, салами, саламурење, салати
од зеленчук, сало, сардела (мала), сардини,
свинско месо, сезамово масло, сиви морски
ракови /неживи/, сирење, сириште /употребено/,
сланина слатководни ракови /неживи/, смеши
што содржат масти наменети за мачкање на
леб, сончоглед (масло од сончоглед) за јадење
сувомесни производи, сувомесни производи,
супи од зеленчук, супи од зеленчук (состојки за
подготвување супи од зеленчук), сушен зеленчук,
тофи, трипици, трпки (сок од трпки), туна, урми,
харинги, цветен прав подготвен за употреба во
исхраната, црн дроб
кл. 30 - алги /мирудија/, анис за посипување, анис
/зрнца/, арашид /слатки врз база на арашид/,
ароматични препарати за употреба во исхраната,
ароми за слатки (различни од етеричните масла),
ароми /мирудии/ (различни од етеричните масла),
бадеми (слатки врз база на бадеми), бадеми
пржени во шеќер, бадемово тесто, бело кафе,
бисквити, бобинки (брашно од бобинки), божиќни
дрва (слатки за украсување на божиќните дрва),
бонбони, брашно (јадења врз база на брашно),
брашно (најфино пченкарно брашно), брашно од

Trgovski marki

15/6, str. 78-250, dekemvri 2008 Skopje 181
синап, бриоши /печиво/, ванилија /арома/, ванилин
/надоместок за ванилија/, вафли, врзивни средства
за колбаси, гликоза за употреба во исхраната,
гриз, гуми за џвакање, двопек /препечен леб/,
диви ореви за употреба во исхраната, ѓумбир /
мирудија/, екстракти за исхрана /со исклучок на
етеричните есенции и масла/, екстракти на слад за
употреба во исхраната, жита (приправки од жита),
жита (снегулки од сушени жита), жито (брашно од
жито), замрзната павлака, згуснувачи за готвење
на прехранбени продукти, зоб (продукти врз база
на зоб), зоб /истолчен/, зоб /исчистен/, зобени
снегулки, зобено брашно, јачмен /лупен/, јачмен
/толчен/, јачмено брашно, јуфки, какао, какао
(пијалаци врз база на какао), какао (производи
од какао), какао со млеко, карамел бонбони, кари
/мирудија/, кафе, кафе (ароми), кафе надоместок
за кафе), кафе (пијалаци врз база на кафе), кафе
(растителни производи кои го заменуваат кафето),
кафе /зелено/, кашички врз база на млеко за
јадење,   квасец,  керевиз  (сол од керевиз),     кечап
/сос/, компирово брашно за употреба во исхраната,
копра, кускус, ладни пијалаци /шербет/, леб,
мајонез, макарони, малтоза, марципан /слатки
од шеќер и бадем/, матена павлака (производи
за зацврстување на матена павлака), матична
млеч за исхрана на луѓето /не е за медицинска
употреба/, мед, медени слатки, меласа, меласа
(сируп од меласа), мелена пченка, мента (бомбони
од мента), мента за слатки, месни пити, мирудии,
мирудии /зачини/, мирудии, ароматични, морска
вода за кујна, морски оревчиња, мраз за ладење,
мраз /прехранбен/, некиснет леб, овошни слатки,
ориз, оцет, палачинки, пастили /бонбони/, пенушка
/герма/, пивски оцет, пијалаци (ароми за пијалаци)
различни од етеричните масла, пијалаци врз
база на какао, пијалаци врз база на кафе, пимент
(мирудија), пиперка /мирудија/, пица, погача /од
жито/ за употреба во исхраната, прехранбено
брашно, пржена пченка, природни засладувачи,
прополис /производ на пчела/ за употреба на
луѓето, пудинзи,   пченкарни    пуканки /попкорн/, пченкарни снегулки, лченкарно брашно,
пченкарно брашно за луѓето, равиоли /тестенина/,
саго /скроб од семе на саго-палма/, салати (сосови
за салати), саќести слатки, сендвичи, сенф, ситни
јуфки, скроб за преупотреба во исхраната, скроб
за употреба во исхраната, скробни производи за
употреба во исхраната, слад (екстракт на слад)
за исхрана, слад (колачи од слад) за исхрана,
слад за исхрана, сладолед, сладолед (прашок за
сладолед), сладолед (средства за зацврстување
на сладоледот), слаткарски производи, слатки,
слатки, слатки (прашок за слатки), слатки (тесто
за слатки), слатки од бадем, смекнување на месо
(производи за смекнување на месото за употреба
во домаќинството), соја (брашно од соја), сол за
конзервирање прехранбени продукти, сол /за во
јадење/, сосови од репки, сх)сови /со исклучок
на сосови за салати/, стапчиња - слатки, суров
мраз, природен или вештачки, тапиоца, тапиока
(брашно од тапиока) за исхрана, тестенини,
тестенини за исхрана, торти, украси за слатки /за
јадење/ за слатки, фабрика за брашно (производи
на фабрика за брашно), ферменти за тесто, фино
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ситно печиво, фондани /врста бомбони/,  цикорија
/сурогат на кафе/, цимет /мирудија/, црн пипер, црн
шеќер, чаеви /не се за медицинска употреба/, чај,
чајни колачиња /мињони/, чоколадни пијалаци,
чоколадно млеко /напивка/, чоколадо, шајчиња,
шафран /зачин/, шеќер, шеќер /жолт/ за употреба
во исхраната, шеќерни производи, шеќерни
производи за украсување божиќни дрва, шоу-шоу
/мирудија/, шпагети
кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало
со: алги (екстракти од алги) за исхрана, алгинати
/соли на алгенска киселина/ за исхрана, арашиди
(путер од арашид), белка од јајце, белтачини за
прехранбена употреба, бистри супи /бујони/,
бистри супи /бујони/ (состојки за подготвување
бујони), варен зеленчук, варено овошје, говедски
супи, грозје /суво/, дага (морска школка) /неживи/,
дивеч, ѓумбир /џем/, желатин за исхрана, желиња
за исхрана, живина (месо од живина), жолчки
од јајце, замрзнато овошје, зашеќерено овошје,
зеленчук (салата од зеленчук), изматен шлаг,
јадења врз база на риба, јајца, јајца во прав, јастози
(морски ракови) /не живи/, јогурт, кавијар, казеин за
исхрана, какао-путер, кефир, кисела зелка, кокос
(сушен кокосов орев), кокосов путер, кокосова маст,
кокосово масло, колбаси /месни/, конзервиран
грашок, конзервиран зеленчук, конзервирана
еленска печурка, конзервирана соја во зрно за
исхрана, конзервирани бобинки, конзервирани
шампињони /печурки/, конзервирано градинарско
зелје, концентрати за супи /бујони/, кора од лимон
или портокал, коски (масло од коски) за јадење,
краставички, кисели, кристализирано овошје,
кромид /зеленчук/ конзервиран, леќа /зеленчук/
конзервирана, лов (дивеч), лој (за јадење),
лосос, маргарини, мармалад, масла за јадење,
маслинки (конзервирани маслинки), масло од
маслинки /за јадење/, масти за јадење, мекотели
за јадење /не живи/, месо, месо (замрзнато), месо
(конзервирано месо), месо (месен сок), месо
(месни екстракти), млеко, млеко (сурутка), млеко
од кобила , млечни напивки во кои преовладува
млеко, млечни производи, мозок за употреба
во исхраната, морски ракови /неживи/, мрсни
супстанции за производство на масти за јадење,
мушули /неживи/, овошје (конзервирано во
алкохол), овошје (конзервирано овошје), овошна
каша, овошни желиња, овошни кришки, овошни
салати, ореви (подготвувани ореви), остриги /
неживи/, павлака /млечни производи/, палмини
ореви (масло од палмини ореви) /прехранбена
намирница/, палмино масло /исхрана/, паштета
(паштета од џигер), пектини за прехранбени цели,
пиклес /мирудија/, пире од трпки, подготвуван
арашид, подготвувани бадеми, полжави (јајца од
полжави) за јадење, прехранбени масти, протеини
за исхрана на живината, пруг /вид морски рак/
нежив, путер, путер (кајмак за путер), путер од
арашид, пушено месо, пченка (пченкарно масло),
растителни сокови за кујна, репка (масло од репка)
за јадење, риба, риба (конзервирана риба), рибин
лепак за употреба во исхраната, рибини филети,
риболов (производи добиени со риболов), розови
ракови /неживи/ ’рскавци /крокети/, салами,
саламурење, салати од зеленчук,сало, сардела
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(мала), сардини, свинско месо, сезамово масло,
сиви морски ракови /неживи/, сирење, сириште
/употребено/, сланина слатководни ракови /
неживи/, смеши што содржат масти наменети за
мачкање на леб, сончоглед (масло од сончоглед)
за јадење сувомесни производи, сувомесни
производи, супи од зеленчук, супи од зеленчук
(состојки за подготвување супи од зеленчук), сушен
зеленчук, тофи, трипици, трпки (сок од трпки),
туна, урми, харинги, цветен прав подготвен за
употреба во исхраната, црн дроб, черупки /ракови/
неживи, чипс /пржени компири/, школки (неживи),
џем, алги /мирудија/, анис за посипување, анис
/зрнца/, арашид /слатки врз база на арашид/,
ароматични препарати за употреба во исхраната,
ароми за слатки (различни од етеричните масла),
ароми /мирудии/ (различни од етеричните масла),
бадеми (слатки врз база на бадеми), бадеми
пржени во шеќер, бадемово тесто, бело кафе,
бисквити, бобинки (брашно од бобинки), божиќни
дрва (слатки за украсување на божиќните дрва),
бонбони, брашно (јадења врз база на брашно),
брашно (најфино пченкарно брашно), брашно од
синап, бриоши /печиво/, ванилија /арома/, ванилин
/надоместок за ванилија/, вафли, врзивни средства
за колбаси, гликоза за употреба во исхраната,
гриз, гуми за џвакање, двопек /препечен леб/,  
диви   ореви за употреба во   исхраната,   ѓумбир
/мирудија/, екстракти за исхрана /со исклучок на
етеричните есенции и масла/, екстракти на слад за
употреба во исхраната, жита (приправки од жита),
жита (снегулки од сушени жита), жито (брашно од
жито), замрзната павлака, згуснувачи за готвење  
на  прехранбени  продукти,  зоб  (продукти врз база  
на зоб), зоб /истолчен/, зоб /исчистен/, зобени
снегулки, зобено брашно, јачмен /лупен/, јачмен
/толчен/, јачмено брашно, јуфки, какао, какао
(пијалаци врз база на какао), какао (производи
од какао), какао со млеко, карамел бонбони, кари
/мирудија/, кафе, кафе (ароми), кафе надоместок
за кафе), кафе (пијалаци врз база на кафе), кафе
(растителни производи кои го заменуваат кафето),
кафе /зелено/, кашички врз база на млеко за
јадење, квасец, керевиз   (сол  од керевиз),   кечап
/сос/, компирово брашно за употреба во исхраната,
копра, кускус, ладни пијалаци /шербет/, леб,
мајонез, макарони, малтоза, марципан /слатки
од шеќер и бадем/, матена павлака (производи
за зацврстување на матена павлака), матична
млеч за исхрана на луѓето /не е за медицинска
употреба/, мед, медени слатки, меласа, меласа
(сируп од меласа), мелена пченка, мента (бонбони
од мента), мента за слатки, месни пити, мирудии,
мирудии /зачини/, мирудии, ароматични, морска
вода за кујна, морски оревчиња, мраз за ладење,
мраз /прехранбен/, некиснет леб, овошни слатки,
ориз, оцет, палачинки, пастили /бонбони/, пенушка
/герма/, пивски оцет, пијалаци (ароми за пијалаци)
различни од етеричните масла, пијалаци врз
база на какао, пијалаци врз база на кафе, пимент
(мирудија), пиперка /мирудија/, пица, погача /од
жито/ за употреба во исхраната,    прехранбено
брашно, пржена пченка, природни засладувачи,
прополис /производ на пчела/ за употреба
на луѓето, пудинзи, пченкарни пуканки /поп-
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корн/, пченкарни снегулки, пченкарно   брашно,
пченкарно брашно за луѓето, равиоли /тестенина/,
саго /скроб од семе на саго-палма/, салати (сосови
за салати), саќести слатки, сендвичи, сенф, ситни
јуфки, скроб за преупотреба во исхраната, скроб
за употреба во исхраната, скробни производи за
употреба во исхраната, слад (екстракт на слад)
за исхрана, слад (колачи од слад) за исхрана,
слад за исхрана, сладолед, сладолед (прашок за
сладолед), сладолед (средства за зацврстување
на сладоледот), слаткарски производи, слатки,
слатки, слатки (прашок за слатки), слатки (тесто
за слатки), слатки од бадем, смекнување на месо
(производи за смекнување на месото за употреба
во домаќинството), соја (брашно од соја), сол за
конзервирање прехранбени продукти, сол /за во
јадење/, сосови од репки, сосови /со исклучок
на сосови за салати/, стапчиња-слатки, суров
мраз, природен или вештачки, тапиоца, тапиока
(брашно од тапиока) за исхрана, тестенини,
тестенини за исхрана, торти, украси за слатки /за
јадење/ за слатки, фабрика за брашно (производи
на фабрика за брашно), ферменти за тесто, фино
ситно печиво, фондани /врста бонбони/, цикорија /
сурогат на кафе/, цимет /мирудија/, црн пипер, црн
шеќер, чаеви /не се за медицинска употреба/, чај,
чајни колачиња /мињони/, чоколадни пијалаци,
чоколадно млеко /напивка/, чоколадо, шајчиња,
шафран /зачин/,  шеќер,  шеќер /жолт/ за употреба
во исхраната,   шеќерни производи, шеќерни  
производи   за украсување   божиќни   дрва, шоушоу /мирудија/, шпагети
(210) TM 2008/916
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(731) ОФИС И КО ДОО Скопје
бул.Илинденска бр.41, 1000 Скопје, MK
(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје
(540)

(591) бел и сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 20 - мебел, канцелариски мебел
кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало со
мебел и канцелариски мебел
(210) TM 2008/918

(220) 30/07/2008
(442) 31/12/2008

(731) Акционерско друштво за производство и
промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ
експорт импорт АД Скопје
ул.Трифун Хаџи Јанев бр.5, 1000 Скопје , MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(220) 30/07/2008
(442) 31/12/2008

(731) ГОБЕКС ДООЕЛ Скопје
ул.Козле бр.77а, 1000 Скопје, MK
(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје
(540)

(591) црвена, бела и портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 - вино
(210) TM 2008/919

(442) 31/12/2008

(591) црна, бела и жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - млеко и млечни производи
(210) TM 2008/917

(220) 30/07/2008

(220) 30/07/2008

(731) Акционерско друштво за производство и
промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ
експорт импорт АД Скопје
ул.Трифун Хаџи Јанев бр.5, 1000 Скопје , MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(442) 31/12/2008

Trgovski marki

TM 2008/919
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(540)

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

(591) црвена, црна, бела, жолта и портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 - вино
(591) зелена, бела, кафена и сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 - вино
(210) TM 2008/920

(220) 30/07/2008
(442) 31/12/2008
(731) Акционерско друштво за производство и
промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ
експорт импорт АД Скопје
ул.Трифун Хаџи Јанев бр.5, 1000 Скопје , MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(210) TM 2008/922

(220) 30/07/2008
(442) 31/12/2008
(731) Акционерско друштво за производство и
промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ
експорт импорт АД Скопје
ул.Трифун Хаџи Јанев бр.5, 1000 Скопје , MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(540)

(591) црна, бела, златна и кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 - вино
(210) TM 2008/923

(591) зелена, жолта, портокалова, бела, кафена и сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 - вино

(220) 30/07/2008
(442) 31/12/2008
(731) Акционерско друштво за производство и
промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ
експорт импорт АД Скопје
ул.Трифун Хаџи Јанев бр.5, 1000 Скопје , MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2008/921

(220) 30/07/2008
(442) 31/12/2008
(731) Акционерско друштво за производство и
промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ
експорт импорт АД Скопје
ул.Трифун Хаџи Јанев бр.5, 1000 Скопје , MK

TM 2008/920

Trgovski marki

Glasnik,

(591) црна, бела, златна и кафена
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(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 33 - вино
(210) TM 2008/924

(220) 30/07/2008
(442) 31/12/2008
(731) Акционерско друштво за производство и
промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ
експорт импорт АД Скопје
ул.Трифун Хаџи Јанев бр.5, 1000 Скопје , MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 - вино
(210) TM 2008/927

(220) 30/07/2008
(442) 31/12/2008

(731) Акционерско друштво за производство и
промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ
експорт импорт АД Скопје
ул.Трифун Хаџи Јанев бр.5, 1000 Скопје , MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) црна, бела, златна и кафена
(551) индивидуална
(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 33 - вино

(510, 511)
кл. 33 - вино

(210) TM 2008/925

(220) 30/07/2008
(442) 31/12/2008
(731) Акционерско друштво за производство и
промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ
експорт импорт АД Скопје
ул.Трифун Хаџи Јанев бр.5, 1000 Скопје , MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2008/928

(220) 30/07/2008
(442) 31/12/2008

(731) Акционерско друштво за производство и
промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ
експорт импорт АД Скопје
ул.Трифун Хаџи Јанев бр.5, 1000 Скопје , MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) црна, бела, златна и кафена

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 33 - вино

(510, 511)
кл. 33 - вино
(210) TM 2008/926

(210) TM 2008/929
(220) 30/07/2008
(442) 31/12/2008

(731) Акционерско друштво за производство и
промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ
експорт импорт АД Скопје
ул.Трифун Хаџи Јанев бр.5, 1000 Скопје , MK

Trgovski marki

(220) 30/07/2008
(442) 31/12/2008

(731) Акционерско друштво за производство и
промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ
експорт импорт АД Скопје
ул.Трифун Хаџи Јанев бр.5, 1000 Скопје , MK

TM 2008/929
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(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

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

(540)

(210) TM 2008/934

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

(731) OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD
2-9, Kanda-Tsukasamachi Chiyoda-ku, Tokyo, JP
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

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

(540)

кл. 33 - вино
(210) TM 2008/930

BUSILVEX

(220) 30/07/2008
(442) 31/12/2008

(731) Акционерско друштво за производство и
промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА - ТИКВЕШ
експорт импорт АД Скопје
ул.Трифун Хаџи Јанев бр.5, 1000 Скопје , MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати
(210) TM 2008/935

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

(731) OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD
2-9, Kanda-Tsukasamachi Chiyoda-ku, Tokyo, JP
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

BUSULFEX
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) златна, црна и бела

кл. 5 - фармацевтски препарати

(551) индивидуална

(210) TM 2008/936

(510, 511)

(442) 31/12/2008

кл. 33 - ракија
(210) TM 2008/933

(220) 31/07/2008

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

(731) Друштво за производство и трговија ЛОЗАР
ПЕЛИСТЕРКА АД Скопје
ул.Босна и Херцеговина б.б., 1000 Скопје, MK

(731) „Софтејџ” ДООЕЛ Скопје
Кеј 13ти Ноември Локал Nо.413,
1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(740) ТРЧКОВА СЛАВИЦА, адвокат
Ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бр.16/28
1000 Скопје
(540)

(591) бела, црна, темно кафена

(551) индивидуална

(551) индивидуална

TM 2008/930

Trgovski marki

Glasnik,

(540)

(510, 511)
кл. 9 - информатички програми, мемории за
сметачи, менувачи на дискови (информатика),
монитори (програми за сметачи), обработка на
податоци, печатачи за компјутери, процесори
(централни единици за обработка), сметачи
(помошни мемории за сметачи), сметачи (работни
програми за сметачи), сметачи (снимени програми
за сметачи)
кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи,
дејности
(професионални
консултации),
демонстрација на производи, пазар (побарувачка
на пазарот), пазар (проучување на пазарот),
персонал (вработување персонл), производни
цени, промоција /продажба за трето лице/,
пропагандни дејности, проучување на пазарот /
маркетинг/, трговски дејности, увоз-извоз, ширење
рекламен
материјал
/трактати, проспекти,
печатени примероци/
кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражувања
и планирања што се однесуваат на истите,
услуги за индустриски анализи и истражувања,
проектирање и развој на компјутерски хардвер
и софтвер, издавање на софтвер, изработка
(концепирање) на софтвери, други консултации
и понуда на софтвер, консултации во врска со
сметачи, компјутерски хардвер, консултации
во врска со хардвер, литографско печатење,
офсет печатење, печатарство, професионална
ориентација, сметачи (изнајмување сметачи),
сметачи (програмирање на сметачите), стручни
консултации (што не се однесуваат на водење
на работите), уредување и одржување на
веб страници,централна база на податоци
(изнајмување време за пристап до базите на
податоци), обработка на податоци, компјутерски
активности
(210) TM 2008/943
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(220) 30/07/2008
(442) 31/12/2008

(731) Синпекс доо
ул.Краварски пат бб, Битола, MK
(540)

(591) зелена, црна, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 31 - земјоделски, градинарски и зрнести
производи свежо овошје и зеленчук, семиња,
билки, цвеќиња храна за живи
кл. 35 - услуги при продажба на   земјоделски
производи
(210) TM 2008/945

(220) 01/08/2008
(442) 31/12/2008

(731) „СИВА КАНЕТ КОМПАНИ” ДООЕЛ - Скопје
ул.Јордан Х. Џинотбр.20, MK
(540)

(591) зелена, црна, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 - привремено сместување - пансион
(210) TM 2008/946

(220) 01/08/2008
(442) 31/12/2008

(731) КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија АД
Скопје
ул. Кузман Јосифовски Питу бр. 15,
1000 Скопје, MK
(740) Леонид Трпеноски, адвокат
ул.”Максим Горки” бр. 18 локал 8, 1000 Скопје
(540)

COSMOWEEK
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7 - машини и машински алати, мотори и
погонски машини
(210) TM 2008/944

(220) 01/08/2008
(442) 31/12/2008

(731) „КАНЕТ АГРО” ДООЕЛ - Скопје
ул. Јордан Хаџи Константин Џинот бр.20,
Скопје, MK

Trgovski marki

кл. 9 - апарати и инструменти, научни,
поморски, геодетски, електрични, фотографски,
кинематографски,
оптички
за
мерење,
сигнализација, контрола (инспекција), спасување
и настава, апарати за снимање, пренос и
репродукција на звук или слика, магнетки носачи
на податоци, дискови за снимање, автоматски
машини и механизми за апарати што се активираат
со монети или жетони, регистар каси, машини за
сметање и опрема за обработка на податоци и
компјутери, апарати за гаснење пожар
кл. 38 - телекомуникации

TM 2008/946
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(210) TM 2008/947

хартиени марамчиња; пенкала и моливи; кутии
и футроли за моливи; албуми за фотографии;
хартија за завиткување подароци; хартија за
пишување и коверти; плочи за пишување;
разгледници;
три-прстенести
книговезници;
корици за книги; потпмрачи за книги; маркери за
книги; креони за пишување; фломастери маркери;
гумички за бришење; хартиени кеси за оброци;
календари; календари за состаноци; дневници;
хартија за цртање; постери; банкарски чековм
и навлаки за чековните книшки; налепници
за на браник; подлоги за на биро; организери
за на биро; моливи со украси на горниот дел;
колекционерски картички за размена (trading
cards); кутии за колекционерски картички; албум
за колекционерски картички; папки со џебови;
тетратки со спирала; лењири; налепници; и
хартиени кеси за подароци

(220) 01/08/2008
(442) 31/12/2008

(731) КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија АД
Скопје
ул. Кузман Јосифовски Питу бр. 15,
1000 Скопје, MK
(740) Леонид Трпеноски, адвокат
ул.”Максим Горки” бр. 18 локал 8, 1000 Скопје
(540)

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

кл. 28 - играчки и   игри, имено, топки, спортски
топки, фудбалски топкм, тениски топки, акциони
фигури, самостојни машини за видео игри,
плишани кукли, плишани играчки, играчки за
бебиња за повеќе активности, тропалки, балони,
каси играчки, играчки за бањање, игри на табла.
игри со карти, облека за кукли, висечки играчки
кои се прикачуваат на детско креветче, играчки
кои се прикачуваат на детско креветче, ацесоари
за кукли; играчки за забави од видот на мали
играчки и звучни играчки, пикада, сложувалки од
неправилна форма, летала од хартија, костуми
за маскирање, подвижни играчки, играчки што
прскаат вода, хартиени кукли, марионети, ролшуи
и ролери, кукли изработени од мек материјал,
играчки за кучиња, игри со мети, украси за
Божиќно дрво, Божиќни торбички во форма на
чорап, ацесоари за плмшани играчки; накит за
плишани играчки, облека за плишанм играчки;
мебел за плишани играчки вклучително и куќички
за плишани играчки; топки кои создаваат звук;
фигури-играчки изработени од пластика; лизгачки
топки; и носачи за миленичиња за плишани
играчки

кл. 38 - телекомуникации
(210) TM 2008/948

(220) 01/08/2008
(442) 31/12/2008

(731) Т.Д. ФЕЛИКС ДОО увоз-извоз Куманово
ул.Доне Божинов бр.60, MK
(540)

(591) сина и бела

кл. 41 - услуги за забава, имено, обезбедување
пристап до содржини, онлајн електронски
публикации, и онлајн компјутерски игри во еден
или повеќе- кориснички формати, прикажување
фиктивни карактери и обезбедување интерактивна
web страна од глобална компјутерска мрежа

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - пластични материјали за пакување
(210) TM 2008/949

(220) 01/08/2008
(442) 31/12/2008

(731) Ganz, a Canada partnership
1 Pearce Road, Woodbridge,
Ontario L4L 3T2, CA
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

WEBKINZ
(551) индивидуална

(210) TM 2008/950

(220) 01/08/2008
(442) 31/12/2008

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
АРЛЕН ДОО Делчево
бул.Македонија бб, Делчево, MK
(740) Адвокатско друштво
ДЕ ЛЕГЕ Калеска и Цветановска
бул. Кочо Рацин бр.14-6/6, 1000, Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 16 - канцелариски материјал; адресари; боенки;
честитки; печатени покани; нотеси (потсетници);

TM 2008/947

Trgovski marki

Glasnik,

(591) црвена и сива

(210) TM 2008/953

(551) индивидуална

(220) 04/08/2008
(442) 31/12/2008

(510, 511)
кл. 24 - текстил и текстилни производи, што не се
опфатени со другите класи, покривки за кревети
и маси
кл. 25 - текстил, обувки и капи
(210) TM 2008/951
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(731) Трговско друштво за внатречна и надворешна
трговија на големо и мало со застапување на
странски фирми со разновидни стоки ОСКАР
КП Мануел Тасевски ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
Илинденска 60 1000 Скопје, MK
(540)

(220) 04/08/2008
(442) 31/12/2008

(731) ПЗУ МЕГАМЕД - Радиодијагностика
бул. Јане Сандански бр.113а, лок.1,
1000 Скопје, MK
(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје
(540)

(591) светла сина, сина, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - трговија на големо и мало со бебешка
опрема
(210) TM 2008/955

(591) сива, бела, црвена

(442) 31/12/2008

(551) индивидуална

(731) TAMARIND HILLS MANAGEMENT LIMITED
OLIAJI TRADE CENTRE 1st FLOOR VICTORIA
MAHE, SC

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати
кл. 44 - медицински услуги поврзани со:
компјутерска томографија, магнетна резонанса,
ангиографија, ESWL - литотрипсија, стручни
совети од областа на медицината
(210) TM 2008/952

(220) 04/08/2008

(220) 04/08/2008
(442) 31/12/2008

(731) Трговско друштво за внатречна и надворешна
трговија на големо и мало со застапување на
странски фирми со разновидни стоки ОСКАР
КП Мануел Тасевски ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
Илинденска 60 1000 Скопје, MK

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

YUPI
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - слаткарски производи, слатки, бонбони,
вклучително гумени бонбончиња, бонбони што
содржат шеќерна пена, бомбони што содржат
Licorine, бонбони што содржат желе, пастили и
бонбони од мента, сите што содржаат нане или
со вкус на нане

(540)

(210) TM 2008/959

(220) 05/08/2008
(442) 31/12/2008

(731) Друштво за трговија и услуги АПЕКС МК ДОО
Скопје
Бул. АСНОМ бр.24/3-10,Скопје, MK
(540)

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

(591) сребрена, бела, жолта, црвена, сина и црна

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 43 - услуги за приготвување храна и пијалоци:
привремено сместување

Trgovski marki

кл. 9   апарати и инструменти: научни, поморски,
геодетски, фотографски кнематографски, оптичкн.
за вагање, за мерење, сигнализација, контрола
(инспекција), спасување и настава; апарати и

TM 2008/959
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инструменти за спроведување, вклучување,
трансформирање, акумулирање, регулирање
или контролирање на електрицитетот; апарати
за снимање пренос и репродукција на звук или
слика, магнетски носачи на податоци, дискови
за снимање автоматски машини и механизмни
за апаратите што се активираат со монети или
жетони, регистар   каси, машини за сметање и
омрема за обработка на податоци и компјутери,
апарати за гаснење пожар

(740) Марта Поповска

кл. 41 - образовни услуги; подготвување  настава;
забава спортски и културни активности

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

кл. 45 - правни услуги; безбедносни услуги за
заштита на имот и лица: лични и општествени
услуги што ги даваат трети лица за задоволување
на потребите на поединците
(210) TM 2008/961

ул. М.Х. Јасмин бр.48, Скопје, 1000
(540)

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

(220) 05/08/2008
(442) 31/12/2008

(731) Друштво за трговија и услуги АПЕКС МК ДОО
Скопје
Бул. АСНОМ бр.24/3-10,Скопје, MK
(740) Марта Поповска
ул. М.Х. Јасмин бр.48, Скопје, 1000
(540)

кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски и културни активности
кл. 45 - правни услуги; безбедносни услуги за
заштита на имот и лица; лични и општествени
услуги што ги даваат трети лица за задоволување
на потребите на поединците

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

(210) TM 2008/963

(220) 05/08/2008
(442) 31/12/2008

(731) Друштво за трговија и услуги АПЕКС МК ДОО
Скопје
Бул. АСНОМ бр.24/3-10,Скопје, MK
(740) Марта Поповска
ул. М.Х. Јасмин бр.48, Скопје, 1000
(540)

кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски и културни активности
кл. 45 - правни услуги; безбедносни услуги за
заштита на имот и лица; лични и општествени
услуги што ги даваат трети лица за задоволување
на потребите на поединците
(210) TM 2008/962

(220) 05/08/2008
(442) 31/12/2008

(731) Друштво за трговија и услуги АПЕКС МК ДОО
Скопје
Бул. АСНОМ бр.24/3-10,Скопје, MK

TM 2008/962

(591) бела, сина и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - апарати и инструменти: научни, поморски,
геодетски,
фотографски
кинематографски,
оптички,. за вагање, за мерење, сигнализација,
контрола (инспекција), спасување и настава;
апарати и инструменти за спроведување,
вклучување, трансформирање, акумулирање,
регулирање или контролирање на електрицитетот;

Trgovski marki

Glasnik,

апарати за снимање, пренос и репродукција на
звук или слика, магнетски носачи на податоци,
дискови за снимање, автоматски машини и
механизмни за апаратите што се активираат со
монети или жетони, регистар   каси, машини за
сметање и опрема за обработка на податоци и
компјутери, апарати за гаснење пожар
кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски и културни активности
кл. 45 - правни услуги; безбедносни услуги за
заштита на имот и лица; лични и општествени
услуги што ги даваат трети лица за задоволување
на потребите на поединците
(210) TM 2008/964

(220) 05/08/2008
(442) 31/12/2008
(731) Друштво за трговија и услуги АПЕКС МК ДОО
Скопје
Бул. АСНОМ бр.24/3-10,Скопје, MK
(740) Марта Поповска
ул. М.Х. Јасмин бр.48, Скопје, 1000
(540)
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(591) црвена, бела и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 20 - мебел, огледала, рамки за слики, производи
од дрво
кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо со
мебел
(210) TM 2008/966

(220) 05/08/2008
(442) 31/12/2008

(731) ДЕСИГН ФАНТАСИ Тони дооел Скопје
ул.Сава Ковачевиќ бб, Кисела Вода,
Скопје, MK
(540)

(591) црвена, бела и сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 20 - мебел, огледала, рамки за слики, производи
од дрво

(591) бела, жолта, сина, зелена, сива и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - апарати и инструменти: научни, поморски,
геодетски,
фотографски
кинематографски,
оптички,. за вагање, за мерење, сигнализација,
контрола (инспекција), спасување и настава;
апарати и инструменти за спроведување,
вклучување, трансформирање, акумулирање,
регулирање или контролирање на електрицитетот;
апарати за снимање, пренос и репродукција на
звук или слика, магнетски носачи на податоци,
дискови за снимање, автоматски машини и
механизмни за апаратите што се активираат со
монети или жетони, регистар   каси, машини за
сметање и опрема за обработка на податоци и
компјутери, апарати за гаснење пожар
кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски и културни активности
кл. 45 - правни услуги; безбедносни услуги за
заштита на имот и лица; лични и општествени
услуги што ги даваат трети лица за задоволување
на потребите на поединците
(210) TM 2008/965

(220) 05/08/2008
(442) 31/12/2008
(731) ДЕСИГН ФАНТАСИ Тони дооел Скопје
ул.Сава Ковачевиќ бб, Кисела Вода,
Скопје, MK
(540)

кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо со
мебел
(210) TM 2008/968

(220) 05/08/2008
(442) 31/12/2008

(731) Друштво за деловен и менаџмент консалтинг
ААГ - АНАЛИЗИС ЕНД АДВАЈЗОРИ ГРУП ДОО
Скопје
бул.Илинден бр.42/4, Скопје, MK
(740) ПАНДОРКА  КИМОВА, адвокат
ул. ‘’Васил Главинов” бр .3/1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) сина, жолта и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 36 - финансиски работи; монетарни работи;
работи поврзани со недвижен имот
кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражувања
и планирања што се однесуваат на истите;
услуги за индустриски анализи и истражувања;
проектирање и развој на компјутерски хардвер и
софтвер
(210) TM 2008/970

(220) 05/08/2008
(442) 31/12/2008

Trgovski marki

TM 2008/970
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(731) Друштво за промет и услуги ДЕ МАРГО ДООЕЛ
увоз-извоз Скопје
ул.Орце Николов бр.75-Б/2-10, Скопје, MK

овошје и зеленчук, семиња, билки и природно
цвеќе, храна за животни, пивски слад
кл. 39 - транспортни услуги; изнајмување
транспортни средства; истовар и претовар на
стока; пакување и складирање стока; ладилник
(изнајмување на ладилници); услуги на пакување;
услуги на дистрибуција на стока; организирање
патувањa

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалaци;
привремено сместување

(591) сина и бела
(551) индивидуална

(210) TM 2008/973

кл. 11 - климатизација, апарати за климатизација,
греење и ладење, проветрување, уреди за
проветрување, апарати и уреди за прочистување
на воздухот, инсталации за кондиционирање на
воздухот
кл. 35 - демонстрација на производи , пазар
(побарувачка на пазарот),проучување на пазарот,
промоција/продажба на трето лице/, трговски
дејности, огласување рекламирање, маркетинг
увоз-извоз
кл. 37 - апарати (поставување, одржување и
поправка на апарати), електрични апарати
(поставување и поправка на електрични
апарати), климатизација на воздухот (поправка и
одржување на клима уреди), услуги на специјални
претпријатија во областа на изградбата, уреди за
ладење (поставување и поправка на апаратите),
поставување централно греење, разни видови
поправки од областа на електриката, апаратурата,
алатките и сл.
(210) TM 2008/972

(220) 05/08/2008
(442) 31/12/2008

(731) ЕУРОМИЛК експорт-импорт ДОО СКОПЈЕ
ул.Лисец б.б., 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

EUROMILK EXPORT-IMPORT LTD.
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти,
јајца, млеко и млечни производи, масла и масти
за јадење
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед;
мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол,
сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз
кл. 31 - земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнести проиизводи што не се
опфатени со другите класи, животни (живи), свежо

TM 2008/972

(220) 06/08/2008
(442) 31/12/2008

(510, 511)

(731) Друштво за производство на рекламни објекти,
монтажа и маркетиншки услуги ЛАЗОВ ГРУП
ДООЕЛ Скопје
Ул. Бихачка бр. 10, 1000 Скопје, MK
(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ЦУКИЌ И МАРКОВ
Ул. Македонија бр.7, 1000 Скопје
(540)

(591) црна и сребрена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 2 - бои, фирнајзи, лакови; средства за заштита
од ’рѓа и гниење на дрвото; материи за боење;
средства за нагризување; сурови природни
смоли; метали во листови и во прав за сликарите,
декоратерите, печатарите и уметниците
кл. 9 - апарати и инструменти: научни,
поморски, геодетски, електрични, фотографски,
кинематографски,
оптички
за
мерење,
сигнализација, контрола /инспекција/, спасување
и настава, апарати за снимање, пренос и
репродукција на звук или слика, магнетски носачи
на податоци, дискови за снимање; автоматски
машини и механизми за апаратите што се
активираат со монети или жетони; регистар
каси; машини за сметање и опрема за обработка
на податоци и компјутери; апарати за гаснење
пожар
кл. 11 - апарати за осветлување, греење,
производство на пареа, варење /готвење/,
ладење, сушење, вентилација, снабдување со
вода и за санитарни намени
кл. 16 - хартија, картон и производи од нив што
не се опфатени со другите класи; печатени
работи; книговезнички материјал; фотографии;
канцелариски прибор /освен мебел/; материјали
за пакување што не се опфатени во другите класи;
карти за играње, печатарски букви; клишиња
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кл. 19 - неметални градежни материјали; цврсти
неметални цевки за градба; асфалт, црна смола
и битумен; неметални преносни конструкции;
споменици што не се од метал

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

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

кл. 19 - неметални градежни материјали; цврсти
неметални цевки за градба; асфалт, црна смола
и битумен; неметални преносни конструкции;
споменици што не се од метал

кл. 36 - осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани за недвижен
имот
кл. 37 - градежни
инсталациски услуги

конструкции;

поправки;

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

кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи;

и

канцелариски работи
кл. 36 - осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани за недвижен
имот

кл. 40 - обработка на материјали
кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски и културни активности
(210) TM 2008/974

кл. 37 - градежни
инсталациски услуги

(220) 06/08/2008

(731) Друштво за производство на рекламни објекти,
монтажа и маркетингшки услуги ЛАЗОВ ГРУП
ДООЕЛ Скопје
Ул. Бихачка бр. 10, 1000 Скопје, MK

(540)

поправки;

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

(442) 31/12/2008

(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ЦУКИЌ И МАРКОВ
Ул. Македонија бр.7, 1000 Скопје

конструкции;

кл. 40 - обработка на материјали
кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски и културни активности
(210) TM 2008/976

(220) 06/08/2008
(442) 31/12/2008

(731) BASF Agro B.V.,
Arnhem (NL), Zweigniederlassung Waedenswil,
Moosacherstrasse 2, 8804 Au, CH
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

MYTHIC

(591) сребрена и црна
(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 2 - бои, фирнајзи, лакови; средства за заштита
од ’рѓа и гниење на дрвото; материи за боење;
средства за нагризување; сурови природни
смоли; метали во листови и во прав за сликарите,
декоратерите, печатарите и уметниците

кл. 5 - инсектициди и родентициди
(210) TM 2008/977

(220) 06/08/2008
(442) 31/12/2008

кл. 9 - апарати и инструменти: научни,
поморски, геодетски, електрични, фотографски,
кинематографски,
оптички
за
мерење,
сигнализација, контрола /инспекција/, спасување
и настава, апарати за снимање, пренос и
репродукција на звук или слика, 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

(731) BASF Agro Trademarks GmbH
Carl-Bosch-Strasse 38,
Ludwigshafen am Rhein, DE

кл. 11 - апарати за осветлување, греење,
производство на пареа, варење /готвење/,
ладење, сушење, вентилација, снабдување со
вода и за санитарни намени

(510, 511)

Trgovski marki

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

РЕГЕНТ
(551) индивидуална
кл. 5 - пестициди, особено препарати за
уништување на бактерии, фунгициди, хербициди,
инсектициди

TM 2008/977
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(210) TM 2008/978

апарати и инструменти за спроведување,
вклучување, трансформирање, акумулирање;
регулирање или контролирање на електрицитетот;
апарати за снимање, пренос и репродукција на
звук или слика, магнетски носачи на податоци,
дискови за снимање, автоматски машини и
механизми за апаратите што се активираат со
монети или жетони, регистар каси. машини за
сметање и опрема за обработка на податоци и
компјутери, апарати за гаснење пожар

(220) 06/08/2008
(442) 31/12/2008

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

кл. 37 - градежни
инсталациски услуги

АРАМО

поправки;

кл. 38 - телекомунилации

(551) индивидуална

кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава;
забава; слортски и културни активности

(510, 511)

кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражувања
што се однесуваат на истите; услуги за индустриски
анализи и истражувања; проекгирање и развој на
компјутерски хардвер и софтвер

кл. 5 - пестициди, особено препарати за
уништување на бактерии, фунгициди, хербициди,
инсектициди
(210) TM 2008/979

(220) 06/08/2008
(442) 31/12/2008

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

(210) TM 2008/982

(220) 06/08/2008
(442) 31/12/2008

(731) KENDY OOD
101 Sofia str. 1320 Bankya, BG

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

(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ
бул. „Кочо Рацин” бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
(540)

PICANTINA

АЛВЕРДЕ
(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 5 - пестициди, особено препарати за
уништување на бактерии, фунгициди, хербициди,
инсектициди
(210) TM 2008/981

(220) 06/08/2008
(442) 31/12/2008

(731) КАБТЕЛ д.о.о.е.л. Скопје
ул.Индустриска бб
(управна зграда ЖАС-3-ти кат),
1000 Скопје, MK
(540)

кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; месни
екстракти, производи и 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, шекер, ориз, тапиока, саго,
замена за кафе; брашно и производи од жита, леб,
производи од тесто, колачи и слатки, сладоледи;
мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол,
сенф; оцет, сосови (мирудии); мирудии; мраз
кл. 35 - рекламирање, водење и управување со
работење, деловна администрација и деловно
администрирање,
канцелариски
работи,
уредување и средување на производи во ред за
да бидат подобни и удобни купувачот да ги види
и да ги купи
(210) TM 2008/986

(591) црвена, бела, сива и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - апарати и инструменти: научни. поморски.
геодетски,
фотографски,
кинематографски,
оптички, за вагање, за мерење, сигнализација,
контрола (инспекција), спасување и настава;

TM 2008/981

конструкции;

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

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
ЕЛИСОФТ ДООЕЛ увоз-извоз Делчево
Бул.Македонија бр.4/2-1, Делчево, MK
(740) Адвокатско друштво
ДЕ ЛЕГЕ Калеска и Цветановска
бул. Кочо Рацин бр.14-6/6, 1000, Скопје
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кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи

(540)

кл. 39 - транспортни услуги; пакување
складирање стока; организирање патувања
кл. 40 - обработка на материјали

(591) сина и сива
(551) индивидуална

(210) TM 2008/1003

(510, 511)
кл. 9 - апарати и инструменти: научни, поморски,
геодетски,
фотографски,
кинаматографски,
оптички, за вагање, за мерење, сигнализација,
контрола (инспекција), спасување и настава;
апарати и инструменти за спроведување,
вклучување, трансформирање, акумулирање,
регулирање или контролирање на електроцитетот;
апарати за снимање, пренос и репродукција на
звук или слика, магнетски носачи на податоци,
дискови за снимање, автоматски машини и
механизми за апаратите што се активираат со
монети или жетони, регистар каси, машини за
сметање и опрема за обработка на податоци и
комјутери, апарати за гаснење пожар

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

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
СИТИ ПРИНТ ЦЕНТАР ДОО Скопје
Бул.Јане сандански бр.32/1-15, MK
(740) Марта Поповска
ул. М.Х. Јасмин бр.48, Скопје, 1000

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

(731) Интернационален Картичен Систем АД Скопје
бул.Кузман Јосифовски Питу бр.1, MK
(540)

(591) темно сина и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - водење на работење, управување со
работи, канцелариски работи
кл. 36 - финансиски работи, монетарни работи

кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражувања
и планирања што се однесуваат на истите;
услуги за индустриски анализи и исражувања;
проектирање и развој на компјутерски хардвер и
софтвер
(210) TM 2008/990

и

кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражувања
и планирања што се однесуваат на истите;
услуги на индустриски анализи и истражувања;
проектирање и развој на компјутерски хардвер и
софтвер
(210) TM 2008/1004

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

(731) „ВИНОЕКСПОРТ” - Д.О.О.
ул.Миле Поп Јорданов 26/3, Скопје, MK
(540)

(540)

(591) сива, сина, портокалова и бела
(591) бела и виолетова
(551) индивидуална

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремено сместување

(510, 511)
кл. 16 - хартија, картон и производите од нив
што не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезачки материјал, фотографии,
канцелариски материјал, лепила за канцелариска
и куќна употреба, материјали што ги користат
уметниците, сликарски четки, машини за пишување
и канцелариски прибор(освен мебел): материјали
за обука и настава(освен апарати): пластични
материјали за пакување што не се опфатени во
другите класи: печатарски букви, клишиња

Trgovski marki

(210) TM 2008/1005

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

(731) „ВИНОЕКСПОРТ” - Д.О.О.
ул.Миле Поп Јорданов 26/3, Скопје, MK
(540)

TM 2008/1005
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кл. 37 - градежни конструкции, поправки,
инсталациски услуги, градба (информации
за градба), информации врзани со поправка,
кујни (опремување кујни), лакирање, покуќнина
(одржување
на
покуќнината),
покуќнина
(реставрирање на покуќнината), покуќнина
(тапацирање на покуќнината), работилница,
стилска покуќнина (поправка на стилска
покуќнина), столарство, тапетарски поправки

(591) жолта, црвена и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо со
бела техника
(210) TM 2008/1006

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

кл. 42 - архитектонски консултации, архитектура,
декор (дизајн на ентериер), дизајн, цртежи
(конструкција),
изработка
(конструкција),
инженерство, графички дизајн, индустриски
дизајн

(731) Тортевска Наташа, ПЕГАСУС комерц - НТ
ДООЕЛ Скопје
Московска 5/2-9, Скопје, MK
(540)

(210) TM 2008/1011

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

(731) Мирјана Стеннес
ул.Варшрвска 17/4-9, Скопје, MK
(740) МИРЈАНА  МАРКОВСКА, адвокат
ул. „Орце Николов” бр. 75, 1000, Скопје
(540)
(591) сина и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 24 - текстил и текстилни производи што не се
опфатени со другите класи

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

кл. 25 - облека, обувки и капи

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

кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо со
облека, обувки и модни додатоци
(210) TM 2008/1009

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

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

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
ВУД-МАРК-НИК увоз-извоз ДООЕЛ Скопје
ул.ВИЧ бр.24/1-14, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци,
привремено сместување

(540)

(210) TM 2008/1013

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

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 20 - мебел, огледала, рамки за слики,
производи од дрво, плута, трска, рогозина, дрвени
плочи /панели/ за домаќинство, дрвени рамки за
кревет, закачалки /мебел/, канабиња /дивани/,
канцелариски мебел, клупи /мебел/, колички
/покуќнина/, комоди, кревети, ормани, ормани
со прегради, паравани /покуќнина/, покуќнина,
покуќнина (дрвени плочи за покуќнина), покуќнина
)полици за покуќнина), полици, пултови, шкафови,
школки, килибар, седеф, морска пена и замена на
тие материјали или од пластика

TM 2008/1006

(731) Друштво за производство, услуги и трговија
ФОРМА КИДС ДОО Скопје
ул.М.Х.Јасмин бр.50/ ре.7, MK
(740) Марта Поповска
ул. М.Х. Јасмин бр.48, Скопје, 1000
(540)

(591) бела, зелена, жолта, сина, црвена и виолетова
(551) индивидуална

Trgovski marki

Glasnik,

(510, 511)
кл. 20 - мебел, огледала, рамки за слики,
производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови
прачки, рогови, коски, слонова коска, китови коски,
школки, килибар, седеф, морска пена и замена на
сите тие материјали или од пластика
кл. 27 - килими, рогoзини, простирки и бришачи,
линолеум и други подни прекривачи, ѕидни тапети
коишто не се од текстил
кл. 40 - обработка на материјали
(210) TM 2008/1014
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(210) TM 2008/1016

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

(731) Друштво за трговија и услуги ХЕРБАЛ ПЛУС
ДООЕЛ Скопје
ул.Градски стадион бр.б.б., Скопје, MK
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

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

(731) ТИВОЛИ Б.Р.Х. ДООЕЛ - Скопје
бул.Крсте Мисирков бр.57, MK
(540)

(591) зелена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи
(210) TM 2008/1018

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

(731) ДПТУ АКСЕСОАР ДОО увоз-извоз Скопје
ул.Павел Шатев бр.20а, Скопје, MK

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

(540)

(510, 511)
кл. 43 - привремено сместување - пансион
(210) TM 2008/1015

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

(731) Друштво за градежништво, трговија на големо
и мало ЛЕСНИНА ИНЖЕНЕРИНГ увоз-извоз
ДООЕЛ Скопје
ул. Романија б.б., MK

(591) црна, златнокафена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо со
бижутерија, додатоци за коса, козметика, облека
и модни додатоци

(540)

(210) TM 2008/1019

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

(591) жолта, кафена и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 - браварски производи, мали метални
производи, производи од метал што не се
опфатени со другите класи

(731) ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА А.Д.
Софија 1086 Г.С. Раковски бр.103, BG
(740) ДОДЕВСКИ  НИКОЛА, адвокат
ул. „Стив Наумов” 22, 1000, Скопје
(540)
(591) темно сина

кл. 19 - подови од дрво

(551) индивидуална

кл. 20 - мебел, производи од дрво, канцелариски
мебел, кујнски мебел, столарија, внатрешни и
надворешни врати и прозорци

(510, 511)

кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо
со: мебел, градежни материјали, столарија,
надворешни и внатрешни врати и прозорци,
подови од дрво, паркет, ламинат, браварски
производи
кл. 42 - инженеринг

Trgovski marki

кл. 36 - осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани со недвижен
имот
(210) TM 2008/1020

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

(731) ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА А.Д.
Софија 1086 Г.С. Раковски бр.103, BG
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(740) ДОДЕВСКИ  НИКОЛА, адвокат
ул. „Стив Наумов” 22, 1000, Скопје
(540)

ССБ ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА
БАНКА

(731) Друштво за консалтинг услуги и курсеви ЕУРО
КОНСАЛТИНГ ТЕМЕЛКОВСКИ ДООЕЛ Скопје
ул.Малешевска бр.59 б, 1000 Скопје, MK
(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат
Ул.”Васил Ѓоргов” бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје
(540)

BABY

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 36 - осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани со недвижен
имот
(210) TM 2008/1033

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

(731) MEGA DISPOSABLES S.A.
Dekeleias 114, 136 71 Aharnes, GR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 44 - хигиена нега и нега на убавината на
луѓето
(210) TM 2008/1056

(220) 14/08/2008
(442) 31/12/2008

(731) Друштво за консалтинг услуги и курсеви ЕУРО
КОНСАЛТИНГ ТЕМЕЛКОВСКИ ДООЕЛ Скопје
ул.Малешевска бр.59 б, 1000 Скопје, MK
(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат
Ул.”Васил Ѓоргов” бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје
(540)

EVERYDAY
(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; матетеријали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди
(210) TM 2008/1050

(220) 13/08/2008

(591) црвена, црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 44 - хигиена нега и нега на убавината на
луѓето

(442) 31/12/2008
(731) BRITISH-AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) LIMITED
Globe House, 4 Temple Place,
London WC2R 2PG, GB

(210) TM 2008/1065

(220) 15/08/2008
(442) 31/12/2008

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

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт
Куманово
Романовце, MK

(540)

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

TASTE TRANSMISSION TECHNOLOGIES

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - цигари, тутун, тутунски производи, запалки,
кибрити артикли за пушачи
(210) TM 2008/1055

(220) 14/08/2008
(442) 31/12/2008

TM 2008/1033

(591) сина, бела и жолта
(551) индивидуална

Trgovski marki

Glasnik,

(510, 511)
кл. 29 - млеко и млечни производи
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалоци
(210) TM 2008/1080
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(731) Publicis Groupe S.A.,
133 avenue des Champs-Elysees Paris
75008, FR

(220) 18/08/2008

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

(442) 31/12/2008

(540)

(731) ДПТУ „Рептил” ДООЕЛ
ул.Пандил Шишков бр.1, лок1, 1000 Скопје, MK

VIVAKI

(540)
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) зелена и жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо
со прехранбени производи, пијалаци, тутун,
средства за белење и други супстанции за
перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса, претпарати за нега на забите, свежо
овошје и зеленчук, храна за бебиња, пелени, игри
и играчки, тоалетна хартија
(210) TM 2008/1082

(220) 18/08/2008
(442) 31/12/2008

(731) Пенџерковска Зорица
бул.Кочо Рацин бр.42-1/б, 1000 Скопје, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена, црна, сива и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 37 - градежни
инсталациски услуги

конструкции;

поправки;

кл. 42 - научни и технолошки услуги, истражувања
и планирања што се однесуваат на истите;
услуги за индустриски анализил и истражувања;
проектирање и развој на компјутерски хардвер и
софтвер
(210) TM 2008/1083

(220) 18/08/2008
(442) 31/12/2008

Trgovski marki

кл. 9 - електронски публикации; мулти-медијални
дискови и електронски публикации; мултимедијални снимки и електронски публикации;
компјутерски програми; софтвер за компјутерски
игри; компјутерски софтвер во вид на комплет
готови програми; компјутејрски софтвер со
дозволен пристап и/или кој може да се преземе
„online” (во секој момент) преку глобални
компјутерски информациски мрежи или од вебстраница на интернет; снимки и носачи на звук,
видео и податоци вклучително и плочи, дискови,
ленти, касети, касетни полнења, компакт дискови,
CD ROM, МPEG, ЈРEG, DVD, DVD-RW и сите
други средства за складирање и/или репродукција
на информации, податоци, сигнали, слики и/или
звуци; делови и прибор за сите горенаведени
производи
кл. 16 - печатени работи; публикации; часописи;
книги; брошури; памфлети; списанија; постери;
извештаи и листови со информации; информациски
картички; папки; папки за состаноци; упатствен и
едукативен материјал (освен апарати); поштенски
картички; канцелариски материјал; материјали за
пишување
кл. 35 - услуги за рекламирање и маркетинг;
услуги за промоција; услуги за односи со јавноста;
услуги за консултации за брендови и создавање
брендови; услуги за евалуација на брендовите;
поставување брендови; испитување брендови;
стратегија за брендови; услуги за франшиза
(лиценца за продажба на некој производ на
одредена територија); услуги за управување со
средствата за маркетинг и рекламирање; услуги
за купување медиуми, имено, купување време
и простор за објавување на рекламни пораки
во рамките на времето на емитување, печатен
простор, внатрешен простор, надворешен
простор или други медиуми, како што се простор/
време на CD и DVD или веб-страници; услуги за
маркетинг за конкретен случај и управување со
конкретен деловен случај; стручна консултација
и совети што се однесуваат на маркетинг и
управување со конкретен случај; консултантски
услуги за спонзорства; деловни услуги што се
однесуваат на обезбедување спонзорства за
уметнички, спортски; музички и театарски настани;
управување
и
претставување
атлетичари,
спортисти, уметници и познати личности; деловно
управување и истражување; истражување на
пазарот; услуги за деловно управување и деловни
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консултации; услуги за деловно управување со
настани за дочек на гости; услуги за регрутација;
анкети за мислење; изготвување, обработка
и анализа на статистички податоци; услуги за
деловно запознавање; организирање и изведба
на комерцијални изложби и шоу претстави;
продукција на реклами за радио, видео,
филм, компјутери, веб-страници на интернет,
телевизори и мобилни уреди; сите горе наведени
услуги се нудат и „online” (во секое време) преку
компјутерски веб-страници или преку безжичен
пренос; рекламирање преку поштенски нарачки;
изработка на списоци за директно испраќање
пошта; изработка на списоци за испраќање
пошта; директно рекламирање по пошта;
продавање по пошта; изготвување списоци за
праќање по пошта; услуги за изготвување списоци
за праќање по пошта за директно рекламирање
по пошта; директно продавање, продавање на
датотеки, телемаркетинг; статистичка анализа и
изготвување извештаи; управување со датотеки;
услуги за информации (деловни); услуги за
деловни консултации во областа на електронската
трговија; услуги за агенција за рекламирање и
управување со продажбата, имено, создавање,
развој и разнесување на рекламни и промотивни
материјали преку директна пошта, весници, радио,
телевизија, мобилни уреди, глобална компјутерска
мрежа и други интерактивни медиуми; услуги
за истражување и услуги за информации што
се однесуваат на сите горенаведени услуги;
„online” складирање на интернет; електронско
складирање на дигитални медиуми, фотографии,
филмови, видео ленти, ленти - носачи на звук,
електронска пошта; електронско складирање
на документарна евиденција; електронско
складирање на документи; простор за складирање
кој функционира преку интернет; складирање на
документи од оддалечено место; електронски
архиви; заштитено складирање преку интернет;
електронско складирање на заштитени дигитални
медиуми, фотографии, филмови, видео ленти,
ленти - носачи на звук, електронска пошта;
извлекување на досиеја и документи; заштитено
складирање на документарна евиденција;
заштитено складирање на документи; заштитено
складирање на електронски складирани податоци
или документи; заштитен простор за складирање
што функционира преку интернет; заштитено
складирање на досиеја од оддалечено место;
заштитени електронски архиви; извлекување
на заштитени досиеја и документи; изработка
на материјали за објавување и рекламирање;
создавање, истражување развој и реализација на
имиња на брендови, пароли, испишување букви
и фабрички жигови; мобилни реклами и директно
рекламирање по пошта; компјутерски услуги,
имено, изработка и реализација на рекламни
амблеми; услуги за истражување во областа на
рекламирањето
кл. 38 - телекомуникации; услуги за емитување
и комуникација преку телевизија, радио и
мобилни телефони; обезбедување „online” blog,
конференциски сали и електронски огласни табли
наменети за пренос и распределба на пораките
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помеѓу корисниците; пренесување/испраќање
вести и информации што се однесуваат на
забава, познати личности, филмски, телевизиски,
музички, спортски, фотографски, образовни,
политички и спортски насгани, производи и услуги;
пренос на звук и/или слики; телекомуникација
на информации, вклучително и веб-страници;
обезбедување пристап до веб-страница за
разговор преку интернет; пренос на пораки и/или
слики со помош на компјутер; електронска пошта;
електронски пренос на пошта и пораки; пренос и
распределба на информации и податоци преку
компјутерски и телевизиски мрежи и интернет;
услуги за мобилни телефони, вклучително и
текстуални и гласовни пораки и обезбедување
пристап до видео, игри, сигнални тонови, досиеја
со податоци, програми (жигови, екрански белези)
и музика, што може да се преземат од мрежа;
обезбедување пристап до датотеки на интернет
заради изработка, развој и одржување на мрежи
за контакт во приватниот сектор; обезбедување
пристап до blog, конференциска сала, огласна
табла или уред за разговор; информациски,
консултантски и советодавни услуги, при што сите
се однесуваат на горенаведените услуги
кл. 41 - услуги за звук, видео и помошна
продукција и пост-продукција во индустријата
на рекламирање, подвижни слики, видео,
емитување, сателитски, кабелски и телевизиски
пренос; наснимување музика; емитување на звук
и забава; мешање дијалог, музика, звучни ефекти,
дијалог и раскажување; автоматска замена на
дијалог; наснимување живи звучни ефекти; аудио
пост-продукција; аудио плејбек и засилување;
дуплирањ/синхронизирање на странски јазик
и наснимување; видео пост-продукција; аудио
пост-продукција; додавање визуелни ефекти и
слики на видео лента, аудио лента, дигитален
медиум и филм; ракување, емитување,
зголемување, обновување, претворување и
преформатирање на филм, дигитален медиум
и видео лента;   емитување на филм, дигитален
медиум и видео лента; ракување со CD, DVD и
електронски медиуми; продукција и специјални
ефекти за реклами, филмови и телевизија;
изнајмување опрема наменета за создавање
филм, дигитален медиум и видео лента, како и
за пост-продукциска работа; консултации кои се
однесуваат на грренаведеното; забава; едукација,
упатства, настава и обука; забава, едукација и
упатства со помош на или кои се однесуваат на
радио и телевизија; продукција, презентација,
дистрибуција, организација, мрежно работење и
изнајмување на телевизиски и радио програми
кои содржат реклами, интерактивна забава,
филмови и звучни и видео снимки, интерактивни
компакт дискови и CD ROM дискови; производство
и изнајмување на едукативни и упатствени
материјали; услуги за објавување; обезбедување
на „online” електронски публикации, дигитална
музика и дигитална забава (која не може да
се преземе од мрежа); услуги за изложби;
изнајмување простории за радио и телевизиско
емитување; услуги за користење на филм и
анимација; при што сите горенаведени услуги

Trgovski marki

Glasnik,

се нудат и „online” преку компјутерска мрежа или
преку интернет или екстранет мрежи
кл. 42 - истражување на модели; услуги за
илустрација (модели); услуги за индустриски и
трговски модели; услуги за модели, проектирање,
создавање, истражување, развој и реализација
на пакувања; истражување во областа на и
моделирање нови производи; проектирање,
цртање и пишување по нарачка, заради изработка
на веб-страници на интернет; компјутерски
услуги, имено, проектирање и реализација на
мрежни веб-сајтови, софтвер на готови програми
за електронска трговија и компјутерски мрежни
системи на информатичка технологија за други
лица; услуги за проектирање на веб-страници;
проектирање на видео графика со помош на
компјутер; создавање, емитување и ажурирање
на содржини на веб-страници; информациски,
консултантски и советодавни услуги кои се
однесуваат на горенаведените услуги
(210) TM 2008/1085
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(731) ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАЃАНИ РАДИО ТАКСИ
„ПЛАВА ЛАГУНА”
ул. Петар Поп Арсов, бр.17/12 Скопје, MK
(540)

(591) сина, жолта и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 45 - правни услуги; безбедносни услуги за
заштита на имот и лица; лични и општествени
услуги што ги даваат трети лица за задоволување
на потребите на поединци

(220) 18/08/2008
(442) 31/12/2008

(731) „Тим’с” доо Скопје
ул.Орце Николов 120, Скопје, MK

(210) TM 2008/1092

(220) 19/08/2008
(442) 31/12/2008

(540)

(731) TД ФИДЕЛИНКА ДОО ОХРИД
ул. Никола Карев бр. 93, 6000 Охрид,, MK
(740) ТД ФИДЕЛИНКА ДОО ОХРИД
ул. Димитрије Чуповски бр.6-1/3 1000 Скопје
(540)
(591) бела, сина, црвена и жолта
(551) индивидуална
(591) сина и жолта

(510, 511)
кл. 43 - привремено сместување, услуга за
подготвување храна и пијалаци
(210) TM 2008/1086

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо
со брашно, тестенини, кондиторски производи,
пекарски производи, производи од скроб

(220) 18/08/2008
(442) 31/12/2008

(731) Тим-инженеринг дооел Скопје
бул.Партизански одреди 117--2/1,Скопје, MK
(540)

(210) TM 2008/1096

(220) 19/08/2008
(442) 31/12/2008

(731) ПУТНИК - КМГ ДОО
ул. Даме Груев бр.5 Градски Sид-3, локал 6
1000 Скопје, MK

(591) црвена и бела

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

(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 35 - водење на работење, управување со
работи, канцелариски работи
кл. 36 - финансиски работи, работи поврзани за
недвижен имот
кл. 37 - градежни
инсталациски услуги
(210) TM 2008/1087

конструкции,

поправки,
(591) сина и бела

(220) 19/08/2008

(551) индивидуална

(442) 31/12/2008

Trgovski marki

TM 2008/1096

202 Glasnik, 15/6, str. 78-250, dekemvri 2008 Skopje

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

и

кл. 41 - образовни услуги, подготвување настава,
забава, спортски и културни активности
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремено сместување
(210) TM 2008/1097

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
of 416, Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si,
Gyeonggi-do, KR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

SAMSUNG

(220) 19/08/2008
(442) 31/12/2008

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
of 416, Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si,
Gyeonggi-do, KR

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7 - машини и машински алати, мотори и
погонски машини (освен за сувоземни возила),
машински спојници и трансмисиски елементи
(освен за сувоземни возила), земјоделски направи
(не се рачни), инкубатори за јајца

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

SAMSUNG

(210) TM 2008/1100

(220) 19/08/2008
(442) 31/12/2008

(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
(210) TM 2008/1098

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
of 416, Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si,
Gyeonggi-do, KR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(220) 19/08/2008
(442) 31/12/2008

(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
of 416, Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si,
Gyeonggi-do, KR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

SAMSUNG
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - апарати и инструменти: научни, поморски,
геодетски,
фотографски,
кинематографски,
оптички, за вагање, за мерење, сигнализација,
контрола (иинспекција), спасување и настава;
апарати,
инструменти
за
спроведување,
вклучување, трансформирање, акумулирање,
регулирање или контролирање на електрицитетот;
апарати за снимање пренос и репродукција на звук
или слика, магнетски носачи на податоци, дискови
за снимање, автоматски машини и механизми
за апаратите што се активираат со монети или
жетони, регистар каси, машини за сметање и
опрема за обработка на податоци и компјутери,
апарати за гаснење пожар
(210) TM 2008/1099

(220) 19/08/2008
(442) 31/12/2008

TM 2008/1097

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7 - машини и машински алати, мотори и
погонски машини (освен за сувоземни возила),
машински спојници и трансмисиски елементи
(освен за сувоземни возила), земјоделски направи
(не се рачни), инкубатори за јајца
кл. 9 - апарати и инструменти: научни, поморски,
геодетски,
фотографски,
кинематографски,
оптички, за вагање, за мерење, сигнализација,
контрола (иинспекција), спасување и настава;
апарати и инструменти за спроведување,
вклучување, трансформирање, акумулирање,
регулирање или контролирање на електрицитетот;
апарати за снимање пренос и репродукција на звук
или слика, магнетски носачи на податоци, дискови
за снимање, автоматски машини и механизми
за апаратите што се активираат со монети или
жетони, регистар каси, машини за сметање и
опрема за обработка на податоци и компјутери,
апарати за гаснење пожар
кл. 11 - апарати за осветлување, греење,
производство на пареа, варење (готвење),
ладење, сушење, вентилација, снабдување со
вода и за санитарни намени
(210) TM 2008/1107

(220) 20/08/2008
(442) 31/12/2008
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One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati,
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(510, 511)
кл. 16 - хартија, картон и производите од нив
што не се опфатени со друпите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски материјал, лепила за канцелариска
и куќна употреба; материјали што ги користат
уметниците, сликарски четки, машини за пишување
иканцелариски прибор (освен мебел); материјали
за обука и настава (освен апарати); пластични
материјали за пакување што не се опфатени во
другите класи; печатарски букви, клишиња

(740) МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат
ул. „Народен Фронт” 21/4-5 1000 Скопје,
1000, Скопје
(540)

кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски и културни активности
(210) TM 2008/1117
(591) црвена, сина, светло и темно сина, зелена и жолта
и бела
(551) индивидуална

(442) 31/12/2008
(731) STUDIO MODERNA SA
Via Pretorio 22 6900 Lugano, CH
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

(510, 511)
кл. 3 - препарати за перење и белење, за куќна
употреба
(210) TM 2008/1108

(540)

TOP SHOP TV

(220) 21/08/2008
(442) 31/12/2008

(731) Друштво за трговија и услуги ДЕА СТУДИО
ДООЕЛ Скопје
ул. Козле бр. 44 Б, MK

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 38 - услуги за емитување

(540)

кл. 41 - продукција и дистрибуција на радио и
телевизиски програми по пат на телевизија,
радио, сателит, телефон, безжичен и мобилен
телефон, дигитален телефон и глобална мрежа
за комуникации

(591) зелена (лимон), црна и златно и жолта
(551) индивидуална

(210) TM 2008/1120

(510, 511)
кл. 44 - фризерско студио, хигиенска нега и
убавината на луѓето
(210) TM 2008/1113

(220) 21/08/2008

(220) 21/08/2008
(442) 31/12/2008

(220) 22/08/2008
(442) 31/12/2008

(731) Друштво за приредување игри на среќа ДЕЛТА
БЕТ ДООЕЛ Скопје
ул. 29-ти Ноември бр. 4Г-7, Скопје, MK
(540)

(731) Трговско друштво за промет, услуги и
консалтинг ДЕВОЛ МАРКЕТИНГ ДООЕЛ извозувоз Скопје
ул. Девол бр.46б Скопје, MK
(540)

(591) црвена, сива металик и сина
(551) индивидуална
(591) црвена и црна
(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 41 - спортски и културни активности, забава
(210) TM 2008/1122

(220) 22/08/2008
(442) 31/12/2008
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(731) Друштво за производство и сервисирање
АУТОИНСТРУМЕНТ ДОО извоз-извоз Скопје
бул. Кузман Јосифовски Питу бр.22, MK
(740) АНДОНОСКИ  МИТКО, адвокат
ул.”Питу Гули” 70, 1000, Скопје
(540)

(591) сина, зелена и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - апарати и инструменти за вагање, мерење
и контрола
кл. 37 - поправки, инсталациски услуги
кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражувања
за калибрација на опрема за станица за технички
преглед на возила
(210) TM 2008/1123

(220) 22/08/2008
(442) 31/12/2008

(731) Друштво за услуги ЕУРО БИЗНИС ЦЕНТАР ДОО
Скопје
ул. Македонија бр.9-11, MK
(740) АНДОНОСКИ  МИТКО, адвокат
ул.”Питу Гули” 70, 1000, Скопје
(540)
(591) темно сива, портокалова и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, санитарни препарати, храна
за бебиња, диететски супстанции
кл. 35 - услуги за продажба на големо и мало на
козметички производи и накит
кл. 44 - услуги за хигиенска нега и нега на
убавината на луѓето во козметички салон
(210) TM 2008/1126

(220) 22/08/2008
(442) 31/12/2008

(731) ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И
УСЛУГИ МБ БЕЛАРТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ул. Булевар АСНОМ бр.36 - лок. 16 Скопје, MK
(540)

(591) црна и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 14 - будилници; атомски часовници; белегзии/
накит/; брошеви/накит/; кутии за саати; кутии за
часовници; синџирчиња/накит/; синџирчиња за

часовници; кристали за часовници; стакла за
часовници; пружини за часовници; каивчиња за
часовници; жица од благородни метали/накит/;
уметнички дела од скапоцени метали; часовници
за на рака; хронографи/часовници/; хронометри;
штипки за вратоврски; игли за вратоврски; кутии
за саати; саати; стоперици; саати и часовници,
електрични; механизми за саати; обетки; фигури/
статуетки од благородни материјали; накит;
кутии за накит; бисери; приврзоци за клучеви;
медалјони/накит/; медали; огрлици/накит/; украсни
игли; украси/накит/; скапоцени камења;
кл. 16 - лепливи ленти за хартија или за домашна
употреба; лепливи траки за одвојување/
канцелариски реквизити/; лепила за хартија
или домашна употреба; табли за оглаување од
хартија или картон; албуми; алманаси; картички
за огласување; акварели; архитектонски модели;
палети за уметници, атласи; хартиени кесиња;
кеси/пликоа/ од хартија или пластика за пакување;
кеси за ѓубре од хартија или пластика; кеси за
готвење во микробранова; мини за пенкала; траки
за врзување(за книги); табли; мапи за на маса;
постери; апарати и машини за врзување книги/
канцелариска опрема/; платно за врзување книги;
јажиња за врзување книги; материјали за врзување
книги; врзување книги; држачи за книги; брошури;
обележувачи за книги; пликоа за шишиња од
картон или хартија; обвивки за шишиња од картон
или хартија; панделки/хартија/; кутии за пенкала;
кутии од картон или хартија; пластична паковка за
обвиткување и пакување; календари; платна за
сликање; картон; производи од картон; картонски
туби, карти, кутии за печати; каталози; креда за
литографија; графитни моливи; штипки за хартија;
хартија за копирање; течности за корегирање/
канцелариска опрема/; мастило за корегирање/
хелиографија/; хартиени покривки за саксии;
покривки/хартиени/; хартиени садови за крем;
сечачи за хартија; украсување; пластификатори
за документи за канцелариска употреба; табли за
цртање; инструменти за цртање, материјали за
цртање; сетови за цртање; гравирање; машини за
лепење пликови за канцеларии; пликови; дизајн на
везови; продукти за бришење; игли за врежување;
врежување; хартиени знамиња; мастилни пенкала;
честитки; туш мастило; етикети; литогафија; сјајна
хартија; магазин; креда за обележување; глина за
моделирање; паста за моделирање; канцелариски
перфоратори;
памфлети;
хартиени
ленти;
листови хартија; восочна хартија; гравирање
фотографии; фотографии; фотографии и апарати
за монтирање; разгледници; постери, печатени
материјали; печатени публикации; печатени
фурнир;
печатење/гравирање/;
проспекти;
сребрена хартија; музички книги; паста од скроб/
леплива/ за канцелариска или домашна употреба;
шаблони; кутии за шаблони; налепници; хартија за
завиткување; восочна хартија; восок за лепење;
четки за пишување; кутии за пишување/сетови/;
креда за пишување; инструменти за пишување;
материјали за пишување; хуан харија за кинеско
сликање и калиграфија
кл. 26 - вештачки цвеќиња; вештачки овошја;
вештачки цветни декорации; игли за врзување;

Trgovski marki

Glasnik,

пердуви од птици/додавки за алишта/; штипки;
плетенки; брошеви; топки; копчиња; текстил; ленти
за порабување; текстил нитни; текстил спојувачи;
врвци; завеси; игли за завеси; игли за везење;
декорации на текстилни производи; тантелени
ленти; еластични ленти; игли за плетење; чипкани
реси; волнени реси; букви за бележење текстил;
текстил; сјајни камчиња; монограми за бележење
текстил; бројки за бележење текстил; украси;
декоративни текстилни чипки од злато/вртени
или плетени/; амблеми/лепливи на топлина/ за
декррација на текстллни производи; мали парчиња
тантела; розети/за шиење/; сребрени везови
(210) TM 2008/1128
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(731) Механџиски, Благој
ул. Леринска бр.27-б, 1000 Скопје, MK
(740) Друштво за деловни услуги
ВИП АГЕНСИ ДОО СКОПЈЕ
ул. „Владимир Комаров” 18А/1-5 1000 Скопје
(540)

PAVLOMED
(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

(220) 22/08/2008
(442) 31/12/2008

(731) Fresh & Co. d.o.o. Fabrika za preradu voca
I.G. Kovacica 3-5, Subotica, YU
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати,
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во

(540)

медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за унишување штетници, фунгициди,
хербициди

NEXT BODYTIME

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

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
(210) TM 2008/1131

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

(220) 25/08/2008
(442) 31/12/2008

(731) Друштво за угостителство и услуги ДЦ САПОРТ
ДОО Скопје
ул. 29-ти Ноември бр. 4Г-7, Скопје, MK
(740) Друштво за угостителство и услуги
ДЦ САПОРТ ДОО Скопје
Кеј 13 Ноември бр. 14/2-5 Скопје, МК

(210) TM 2008/1133

(220) 25/08/2008
(442) 31/12/2008

(731) Механџиски, Благој
ул. Леринска бр.27-б, 1000 Скопје, MK
(740) Друштво за деловни услуги
ВИП АГЕНСИ ДОО СКОПЈЕ
ул. „Владимир Комаров” 18А/1-5 1000 Скопје

(540)
(540)

MEKKUTAN
(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

(591) жолта, сина и металик
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 - спортски и културни активности, забава
(210) TM 2008/1132

(220) 25/08/2008
(442) 31/12/2008

Trgovski marki

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
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заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за унишување штетници, фунгициди,
хербициди
кл. 31 - земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнести производи што не се опфатени
со другите класи, животни (живи), свежо овошје и
зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна
за животни, пивски слад
кл. 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 2008/1134

(731) АЛМА-М ДОО експор-импорт Скопје
Новоселски пат бб Скопје, MK
(540)

(591) темно сина, сина, светло сина бела и сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало со
гуми за џвакање, бонбони, кафе, какао, чоколадa,
супи, мајонез, сенф, сок, кашички, млеко во прав
и житa

(220) 25/08/2008
(442) 31/12/2008

(731) Приватна здраствена установа-Поликлиника
со
ординации
од
специјалистичкоконсултативната
здравствена
заштита
НЕУРОМЕДИКА Скопје
ул. Влае бр. 87, MK
(740) АНДОНОСКИ  МИТКО, адвокат
ул.”Питу Гули” 70, 1000, Скопје

(210) TM 2008/1139

(442) 31/12/2008
(731) Друштво за производство и промет ДИН БЕСТ
ДООЕЛ Скопје
ул. Милан Марковиќ бр. 36-б
Скопје-Карпош, MK
(540)

(540)

(591) црна и жолта

(591) жолта и црна

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 7 - машини за пакување со термособирачки
фолии, полуавтоматски, автоматски, палетизер

кл. 44 - медицински услуги
(210) TM 2008/1135

(220) 26/08/2008

кл. 16 - фолии, полистиренски тацни

(220) 25/08/2008
(442) 31/12/2008

(731) Друштво за трговија, производство и услуги
НМ ТРАДЕ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
бул. Партизански одреди бр.3/1-4, MK
(740) АНДОНОСКИ  МИТКО, адвокат
ул.”Питу Гули” 70, 1000, Скопје

(210) TM 2008/1142

(220) 26/08/2008
(442) 31/12/2008

(731) ВЕСНА-САП ДОО Скопје
ул. Димитрие Туцовиќ бр. 16 1000 Скопје, MK
(740) Јасмина Величковска Бошевска  
ул. Миро Барага бб 2210 Пробиштип

(540)

(540)

(591) жолта, црна и портокалова
(551) индивидуална

(591) црвена, бела и црна

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати, диететски
супстанции што се користат во медицината
кл. 10 - медицински апарати и инструменти
кл. 44 - медицински услуги, хигиенска нега и нега
на убавината на луѓето
(210) TM 2008/1136

(220) 26/08/2008
(442) 31/12/2008

TM 2008/1134

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - акумулирање
кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало на
акумулатори
(210) TM 2008/1143

(220) 26/08/2008
(442) 31/12/2008
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(731) СЕРВИС ТЕРМО КИНГ
ул. Востаничка бр.21 1000 Скопје, MK

апарати и инструменти за спроведување,
вклучување и исклучување, трансформирање,
акумулирање, регулирање или контролирање на
електрицитетот; апарати за снимање, пренос или
репродукција на звук или слика; магнетски носачи
на податоци, дискови за снимање; автоматски
машини и механизми за апаратите што се
активираат со монети или жетони; регистарски
каси, машини за сметање, опрема за обработка
на податоци и компјутери; апарати за гаснење
пожар

(540)

(591) сина и црвена

кл. 11 - апарати за осветлување, греење,
производство на пареа, готвење, ладење, сушење,
вентилација, снабдување, со вода и за санитарни
намени

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11 - апарати за осветлување, греење,
производство на пареа, готвење, ладење, сушење,
вентилација, снабдување со вода и за санитарнa
наменa (воздушни завеси)
(210) TM 2008/1144

кл. 12 - возила; апарати за движење по земја,
воздух или вода
кл. 37 - градежни
инсталациски услуги

(220) 26/08/2008

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

INSIGHT

поправки;

кл. 38 - телекомуникации

(442) 31/12/2008
(731) HONDA MOTOR CO., LTD. (a corporation,
organized and existing under the laws of Japan,
manufacturers and Merchants)
1-1, 2-chome, Minami-aoyama, Minato-ku,
Tokyo, JP

конструкции;

кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражувања
и планирањето поврзано со нив; услуги за
индустриски анализи и истражувања; изработка и
развој на компјутерски хардвер и софтвер
(210) TM 2008/1147

(220) 27/08/2008
(442) 31/12/2008

(731) Друштво за управување со фондови ИНОВО
СТАТУС АД СКОПЈЕ
Бул. Партизански Одреди, бр.8/м,
1000 Скопје, MK
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 - автомобили и нивни делови, возила;
апарати за движење по земја, воздух или вода и
делови и додатоци за гореспоменатите производи,
вклучени во класата 12
(210) TM 2008/1145

(591) црвена и зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи

(220) 26/08/2008

кл. 36 - осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани со недвижен
имот

(442) 31/12/2008
(731) Т.Д. ГИЗА КО. ЕЛЕКТРОНИКА
ул. „50 Дивизија” бр. 30/1-1 Скопје, MK

(210) TM 2008/1148

(220) 27/08/2008
(442) 31/12/2008
(731) Брокерска куќа ИНОВО БРОКЕР АД СКОПЈЕ
ул. Мит. Теодосиј Гологанов; бр. 60;
1000 Скопје, MK

(540)

(540)
(591) бела и виолетова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - апарати и инструменти: научни, поморски,
геодетски,
фотографски,
кинематографски,
оптички, за вагање, за мерење, сигнализација,
проверка (контрола), спасување и настава;

Trgovski marki

(591) црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи

TM 2008/1148
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кл. 36 - осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи поврзани со недвижен
имот
(210) TM 2008/1150

(540)

(220) 27/08/2008
(442) 31/12/2008

(731) Abbott Pharmaceuticals PR Ltd.
2 Church Street, Hamilton HM 11, BM
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

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

SIMSPAN
(551) индивидуална

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

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати
(210) TM 2008/1154

(220) 27/08/2008

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

(442) 31/12/2008
(731) Daikin Industries, Ltd.
Umeda Center Building, 4-12, Nakazaki-nishi
2-chome, Kita-ku, Osaka, JP

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

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

кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
(210) TM 2008/1157

(442) 31/12/2008

(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; апарати и инсталации за
климатизација на воздухот; апарати и инсталации
за прочистување на воздухот; апарати и
инсталации за вентилирање; апарати и инсталации
за ладење на воздухот; апарати и инсталации за
греење на воздухот; апарати и инсталации за
зголемување на влажноста (влажнење); апарати и
инсталации за намалување на влажноста; грејачи
за вода; делови и приклучоци (опрема) за сите
гореспоменати производи
(210) TM 2008/1156

(220) 27/08/2008
(442) 31/12/2008

(731) Друштво за производство, промет и услуги
МАКИНВЕСТ експорт-импорт ДОО Скопје
ул. „Благоја Стевковски” бб, н. Маџари
1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

TM 2008/1150

(220) 27/08/2008

(731) Друштво за производство, промет и услуги
МАКИНВЕСТ експорт-импорт ДОО Скопје
ул. „Благоја Стевковски” бб,
н. Маџари 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи’ канцелариски работи
кл. 39 - транспортни услуги; пакување
складирање стоки; организирање патувања
(210) TM 2008/1158

и

(220) 27/08/2008
(442) 31/12/2008

Trgovski marki

Glasnik,

(731) Друштво за производство, промет и услуги
МАКИНВЕСТ експорт-импорт ДОО Скопје
ул. „Благоја Стевковски” бб,
н. Маџари 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

15/6, str. 78-250, dekemvri 2008 Skopje 209

(731) БИЖУ БИЖУ доо увоз-извоз Скопје
бул. Партизански Одреди бб, А3, локал 5,
1000 Скопје, MK
(540)

(540)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 14 - благородни метали и нивните легури и
производите изработени од нив или преслечени
со нив, што не се вклучени во другите класи, накит,
скапоцени камења, хорологиски и хронометарски
инструменти

(551) индивидуална

(210) TM 2008/1162

(510, 511)
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 39 - транспортни услуги; пакување
складирање стоки; организирање патувања
(210) TM 2008/1159

и

(220) 29/08/2008
(442) 31/12/2008

(731) ДГ КУБУС ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Скопје
Бул. Партизански Одреди бр. 151, Порта Влае,
Б-3, М-3 1000 Скопје, MK
(540)

(220) 27/08/2008
(442) 31/12/2008

(731) ДППУ ПАН ВЕСТ доо увоз-извоз Скопје
ул. Илинденска бр. 78, 1000 Скопје, MK

(591) сина и бела

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - водење на работење; управување со
работи; канцелариски работи
кл. 36 - работи поврзани за недвижен имот
кл. 37 - градежни
инсталациски услуги

конструкции;

поправки;

кл. 42 - проектирање и развој на компјутерски
хардвер и софтвер
(210) TM 2008/1163

(220) 29/08/2008
(442) 31/12/2008

(731) ДГ КУБУС ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Скопје
Бул. Партизански Одреди бр. 151, Порта Влае,
Б-3, М-3 1000 Скопје, MK

(591) портокалова и сива
(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 16 - хартија, картон и производи од овие
материјали, што не се опфатени со другите
класи; печатени работи; книговезнички материјал;
фотографии; канцелариски материјал; лепила
за канцелариска и куќна употреба; сликарски
прибор; сликарски четки; машини за пишување и
канцелариски прибор (освен мебел), материјали
за обука и настава (освен апарати); пластични
материјали за пакување, што не се опфатени во
другите класи;  печатарски букви; клишиња
(210) TM 2008/1160

(220) 27/08/2008
(442) 31/12/2008

Trgovski marki

(591) сина и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - водење на работење; управување со
работи; канцелариски работи
кл. 36 - работи поврзани за недвижен имот
кл. 37 - градежни
инсталациски услуги

инструкции;

поправки;

кл. 42 - проектирање и развој на компјутерски
хардвер и софтвер

TM 2008/1163
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(210) TM 2008/1166

(220) 29/08/2008

(540)

(442) 31/12/2008
(731) Друштво за производство, трговија и услуги
ИМИЏ ПЛУС ДОО
ул. Ленинова бр. 24, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) зелена, црвена, сина и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - конзервирано, смрзнато, сушено и варено
овошје и зеленчук
кл. 30 - чај

(591) сива, бела, сина, зелена и портокалова

кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало со
сушен  и свеж зеленчук

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - хартија, картон и производи од нив, печатени
работи, хартија за амбалажа, брошури, весници,
графички слики, графички цртежи, канцелариски
прибор со исклучок на мебел, каталози, книги,
листови /хартиени производи/, обвивки, папки
за документи, папки /канцелариски прибор/,
паус хартија, пергамент хартија, печатарски
букви, печатарски производи, печатен материјал
/печатници/, печатење (канцелариски апарати за
печатење), печатници /печатени работи/, плакати
/постери/, проспекти, регистри /книги/, слики,
часописи, фотографии

(210) TM 2008/1168

кл. 35 - огласување /рекламирање/, пропагандни
дејности, рекламирање по пат на радио,
рекламирање по пат на телевизија, рекламна
хроника, рекламни огласи (ширење рекламни
огласи), ширење рекламен материјал, служби за
давање совети за водење дејности, консултации
за водење дејности, помош во водење дејности,
дејности
(професионални
консултации),
професионални деловни консултации, промоција
за други, плакатирање /огласување/, пропагандни
дејности, изработка на реклами

(551) индивидуална

кл. 40 - фотографирање, фотокомпозиција,
фотографии (печатење фотографии), печатење
(литографско печатење), печатење (офсет
печатење), дигитално печатење, печатарство,
монтирање видеоленти, хартија (обработка на
хартија)
кл. 41 - дигитални слики (услуги на дигитално
снимање), електронски публикации, филмови
(производство на филмови), фотокомпозиција,
видео ленти (производство на филмови на видео
ленти), кино - студио, разонода по пат на радио,
разонода по пат на телевизија, услуги врзани за
исполнување на слободното време, услуги на
дигитално снимање, културни активности
(210) TM 2008/1167

(220) 01/09/2008
(442) 31/12/2008

(731) ДПТУ „АГРОВА” Скопје
ул. Козле бр. 30 б, MK

(220) 01/09/2008
(442) 31/12/2008

(731) ИНФИНИТИ-ДК ДОЕЛ увоз-извоз Струмица
ул. Братсво Единство бр.13 Струмица, MK
(540)

(510, 511)
кл. 24 - текстил и текстилни производи
кл. 25 - облека, обувки и капи
кл. 35 - услуги за продажба на мало и големо со
текстил и текстилни производи, облека, обувки и
капи
(210) TM 2008/1169

(220) 01/09/2008
(442) 31/12/2008

(731) NATIONAL BANK OF GREECE
86 Aeolou St., 102 32 Athens, GR
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

NBG BANK
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 - осигурување, финансии, монетарни работи
и работи поврзани со недвижен имот
(210) TM 2008/1170

(220) 01/09/2008
(442) 31/12/2008

(731) BASF Agro B.V.,
Arnhem (NL) Zweigniederlassung Waedenswil
Moosacherstrasse 2, AU, CH

TM 2008/1166

Trgovski marki

Glasnik,

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
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(510, 511)
кл. 35 - огласување

(540)

кл. 38 - телекомуникации
(210) TM 2008/1175

НОМОЛТ

(442) 31/12/2008
(731) Јеллов Пагес Дооел Тони-Скопје
Козле бр. 80 Скопје, MK

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - пестициди, особено препарати за
уништување бактерии, фунгициди, хербициди,
инсектициди
(210) TM 2008/1171

(220) 01/09/2008

(540)

(220) 01/09/2008
(442) 31/12/2008

(731) Друштво за производство на производи од
дрво, трговија на големо и мало, увоз-извоз
ЛЕСНИНА ИНЖЕНЕРИНГ ПАНЕЛС ДООЕЛ
Кочани
ул. 29-ти ноември бр.34, MK
(540)

(591) црна, жолта, бела и зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - огласување
кл. 38 - телекомуникации
(210) TM 2008/1179

(442) 31/12/2008

(591) жолта, кафена и црна

(731) Друштво за производство, трговија и услуги
АРКУС ДИЗАЈН ДОО Скопје
ул. Иво Лола Рибар бр. 63, 1000 Скопје, MK

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 19 - подови од дрво
кл. 20 - мебел, производи од дрво, канцелариски
мебел, кујнски мебел, столарија, внатрешни и
надворешни врати и прозорци
кл. 35 - услуги при продажба на мало и големо
со: мебел, градежни материјали, столарија,
надворешни и внатрешни врати и прозорци,
подови од дрво, паркет, ламинат
кл. 42 - инженеринг
(210) TM 2008/1174

(220) 01/09/2008
(442) 31/12/2008

(731) Јеллов Пагес Дооел Тони-Скопје
Козле бр. 80 Скопје, MK
(540)

(220) 02/09/2008

(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје
(540)

(591) црвена, жолта, портокалова,
виолетова, црна и бела

зелена,

сина,

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - бележници, брожури, весници, календари,
каталози, книги, корици за неповрзани списанија,
листови (хартиени производи), обвивки (хартиени
производи), обрасци, папки, папки за документи,
печатарски
производи,
печатен
материјал
(печатници), печатење, плакати, публикаци,
размножување (апарати за размножување),
репродуцирање (апарати за репродукцирање),
хартија
кл. 42 - графички дизајн и подготовка на
печатење

(591) црна, жолта, бела и сина
(551) индивидуална

Trgovski marki

TM 2008/1179
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(210) TM 2008/1180

(220) 02/09/2008

еден или повеќе електронски преносливи уреди и
податоци запишани на или поврзани со компјутер

(442) 31/12/2008

кл. 37 - поправки и инсталациски услуги

(731) Друштво за угостителство, трговија и услуги
ФМ ГРОУП ДОО Скопје
бул. Партизански одреди бр. 27а/21,
1000 Скопје, MK

кл. 38 - телекомуникации; овозможување интернет
пристап; овозможување пристап до електронска
база на податоци, овозможување пристап до
ГПС навигациски услуги; е-mail услуги; услуги за
безжично праќање податоци, посебно услуги што
му овозможуваат на корисникот да праќа и/или
прима пораки преку безжична мрежа на податоци;
услуги за безжично еднонасочно или двонасочно
повикување преку пејџер; услуги за пренос и
прием на звучна комуникација; телекомуникациски
консултации, имено обезбедување информации
за трета страна за да им помогне во развивањето
и интегрирањето на еднонасочната или
двонасочната безжична поврзаност на податоци,
вклучително и корпорациски и домашни/лични
податоци, и/или гласовна комуникација

(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје
(540)

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

кл. 39 - обезбедување навигациски услуги на ГПС,
обезбедување информации поврзани со патување
и транспорт

(510, 511)
кл. 43 - кафулиња, кафетерии, кафеани,
гостилници, ресторани, услуги за подготвување
храна и пијалаци, клубови, ноќни клубови
(210) TM 2008/1183

кл. 41 - образование; обезбедување на обука;
забава; спортски и културни активности;
информации поврзани со истите; услуги за
едукација и обука, имено, часови, семинари и
конференции со цел да обезбедат информации
на трета страна за да им помогне во употребата
на уреди за развивање и поддршка на безжичната
поврзаност и софтвер поврзан со безжична
поврзаност и компјутерска комуникација

(220) 02/09/2008
(442) 31/12/2008

(731) Research in Motion Limited
295 Phillip Street, Waterloo, Ontario,
N2L 3W8, CA

кл. 42 - научни и технолошки услуги и услуги за
истражување и дизајн поврзани со истите; услуги
за индустриска анализа и истражување; дизајн
и развој на компјутерски хардвер и софтвер;
консултантски услуги и услуги за техничка
поддршка што се поврзани со компјутерски
хардвер и софтвер, телекомуникациски услуги
и услуги на ГПС; услуги за техничка поддршка,
имено, обновување и одржување на компјутерски
софтвер и програми за поддршка на отстранување
на дефекти за дијагноза, и решавање проблеми
поврзани со уреди за безжично поврзување и со
компјутерски софтвер и хардвер

(740) СД ПЕТОШЕВИЌ ДОО друштво за остварување и
заштита на интелектуална сопственост Скопје
ул. Теодосиј Гологанов бр 35/1-4
Скопје-Центар, 1000
(540)

BOLD
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - апарати за научни, поморски, за
испитување, фотографски, кинематографски,
оптички, за вагање, за мерење, сигнализација,
контрола
(надгледување)
и
апарати
и
инструменти за спасување и настава; апарати
за снимање, пренос и репродукција на податоци,
звук или слика, магнетски носачи на податоци,
дискови за снимање, машини за сметање,
компјутери и опрема за обработка на податоци;
компјутерски софтвер; електронски преносливи
уреди за безжичен пренос на податоци и/или
звучни сигнали; додатна опрема за електронски
преносливи уреди за безжичен пренос на податоци
и/или звучни сигнали имено батерии, капаци за
батерии, прибори за во кола, полначи и подлоги
за полначи, слушалки, адаптери, компјутерски
кабли; софтвер за компјутерска комуникација
за синхронизација, пренос и споделување на
податоци, календар, содржина и пораки помеѓу

TM 2008/1180

кл. 45 - лиценцирање на компјутерски софтвер
(210) TM 2008/1185

(220) 03/09/2008
(442) 31/12/2008

(731) Трговско друштво за трговија, угостителство,
спортски активности и услуги КОЧ СПОРТ
експорт-импорт Скопје
ул. Даме Груев бр. 1, MK
(540)

(591) жолта и лилакова
(551) индивидуална

Trgovski marki

Glasnik,

(510, 511)
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(210) TM 2008/1196

кл. 41 - забава, спортски и културни активности
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци
(210) TM 2008/1186

(220) 03/09/2008
(442) 31/12/2008

(731) Трговско друштво за трговија, угостителство,
спортски активности и услуги КОЧ СПОРТ
експорт-импорт Скопје
ул. Даме Груев бр. 1, MK

(220) 04/09/2008
(442) 31/12/2008

(731) KRAS, PREHRAMBENA INDUSTRIJA, D.D.
Ravnice 48, 10000 ZAGREB, HR
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје
(540)

BONBONNIERE KRAS

(540)
(551) индивидуална
(510, 511)

(591) црвена

кл. 30 - кафе, чај, какао,чоколада, бонбони, кекси,
вафли, слатки, слаткарски производи, десерти
вклучени во оваа класа, сладолед

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 32 - безалкохолни пијалaци, сокови, коктели
без алкохол, фрапеи

кл. 35 - водење на работење, управување со
работи, канцелариски работи
кл. 41 - забава, спортски и културни активности

кл. 33 - алкохолни пијалaци

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци

кл. 35 - огласни стопански дејности

(210) TM 2008/1187

кл. 43 - услуги во ресторани и кантини, посебно
гостилници (кафулиња)

(220) 03/09/2008
(442) 31/12/2008

(731) Трговско друштво за трговија, угостителство,
спортски активности и услуги КОЧ СПОРТ
експорт-импорт Скопје
ул. Даме Груев бр. 1, MK
(540)

(210) TM 2008/1197

(220) 04/09/2008
(442) 31/12/2008

(731) Друштво за услуги и трговија ПАНАШ ДООЕЛ
Скопје
бул. Партизански одреди ТЦ Буњаков,
локал 24, MK
(740) Марта Поповска
ул. М.Х. Јасмин бр.48, Скопје, 1000
(540)

(591) црвена и жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 - забава, спортски и културни активности
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци
(210) TM 2008/1195

(220) 03/09/2008
(442) 31/12/2008

(731) Друштво за промет, угостителство и туризам
ДЕ ЛУКСОР ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
Качанички пат 43, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(591) зелена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски и културни активности
кл. 44 - медицински услуги; ветеринарни услуги;
хигенска нега и нега на убавината на луѓето или
животните; услуги од областа на земјоделството,
градинарството и шумарството

(551) индивидуална
(510, 511)

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

кл. 39 - организирање патувања
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалaци,
привремено сместување
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(210) TM 2008/1210

(220) 04/09/2008

(210) TM 2008/1215

(442) 31/12/2008

(220) 04/09/2008
(442) 31/12/2008

(731) Shimano Inc.
3-77 Oimatsucho, Sakai-ku, Sakai City,
Osaka, JP

(731) Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi,
OSAKA 571-8501, JP

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

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

(540)

(540)

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 9 - индикатори  на движење, уреди за мерење
на движењето,   компјутери за чамци и чамци со
весла што се користат за одредување на поедини
или на сите наведени податоци: движење,
изминато време, време, ден, датум, податоци на
штоперица, време на возење помеѓу две населени
места; индикатори на брзина; уреди за мерење
на брзина и одалеченост; компјутери за чамци и
чамци на весла што се користат за одредување
на поедини или сите наведени податоци:
движење, брзина, изминато време, време, ден,
датум, далечина, фреквенција на срце (брзина
на отчукување на срце), поминати километри,
податоци од штоперица, бројач на време, брзина,
време на возење помеѓу две населени места,
оддалеченост помеѓу две населени места,
максимални брзини, просечни брзини, просечно
време на возење помеѓу две населени места,
вкупна оддалеченост помеѓу две населени места,
просечна оддалеченост, максимална брзина,
движења, брзина споредена со просечната;
компјутерска опрема за чамци и чамци на весла
вклучително и звучници, појачувачи, лачни куќишта
и куќишта за звучници, микрофони, штоперици,
бројачи на време, бројачи на време на возење
помеѓу две населени места, уреди за мерење на
движење; аудио опрема за возила, имено, аудио
системи за чамци и чамци на весла вклучително
звучници, појачувачи, микрофони, лачни куќишта
и куќишта за звучници
кл. 12 - весла; делови за изградба на чамци, имено
потпорна граѓа за весла; потпорна граѓа за весла,
имено конструкциони направи додадени за чамци
на весла за држење на веслата странично од
чамец; конструкциски делови за чамци; лежишта
за весла; клинови за лежишта за весла; делови
за чамци, имено, додатни лежишта за чевли за
употреба во чамци за веслање; пречки (шини) за
седење, имено пречки (шини) над кои веслачкото
седиште може да се лизга; седишта за возила;
седишта за возила, имено седишта за употреба
кај чамци и чамци на весла; лизгачки седишта
за возила зацврстени за чамци; перки за чамци
и чамци на весла; крми, алат за крми, крми за
чамци, кормиларски (управувачки) механизми и
крми, перки за чамци и чамци на весла
кл. 25 - чевли
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кл. 2 - бои, фирнајз, лакови; средства за заштита од
корозија и гниење на дрво; средства за обојување;
средства за нагризување; сурови природни смоли;
метали во вид на фолија или прашок за сликари,
декоратори, печатари и уметници; тонери, касети
за тонер (наполнети) за копир апарати и машини;
касети за тонер (наполнети) за факс апарати и
машини; касети за тонер (наполнети) за печатари;
касети за тонер (наполнети) за употреба со
компјутери; мастило за печатење
кл. 3 - препарати за белење и други супстанции
за употреба при перење; препарати за
чистење, полирање, триење и абразија; сапуни;
парфимерија, есенцијални масла, козметика,
лосиони за коса; пасти за заби; козметички и
дрогериски производи; парфимериски производи,
мириси, ароматски гуми; сапуни и детергенти;
средства за чистење за уреди за прочистување на
вода и јонизатори на вода; раствори за чистење;
препарати за чистење на апарати и инструменти;
препарати за нега на косата; гел за ултразвучна
опрема за масажа на лицето за домашна
употреба
кл. 4 - индустриски масла и масти; средства
за подмачкување; состави за апсорпција на
прашина, за навлажнување и за врзување; горива
(вклучително и моторни масла) и светлечки
средства и материјали; свеќи и фитили за
осветление; индустриски масла; масло за
подмачкување
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицинска употреба;
диететски супстанции прилагодени за медицинска
употреба, храна за бебиња; фластери, материјали
за навлаки; материјал за пломбирање заби, восок
за дентална употреба; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штеточини; фунгициди,
хербициди; лекови; препарати за деградација
и отстранување на калциум, кои се прикачуваат
на сензори за уреди за прочистување на вода,
коишто (препарати) најчесто се состојат од
лимонска киселина; фармацевтски, ветеринарни
и санитарни препарати; хемиски препарати за
медицинска употреба; средства за прочистување;
детергенти за медицинска употреба; препарати за
стерилизација; додатоци на калциум за уреди за
прочистување на вода
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кл. 9 - апарати и инструменти - научни, наутички,
за премер, за тежинско мерење, за мерење, за
сигнализација, за проверка (надзор), за спасување
и за настава; апарати и инструменти за
спроведување, вклучување, трансформација,
акумулација, регулација или контрола на
електрична енергија; апарати за наснимување,
пренесување или репродукција на звук или слики;
магнетни носачи на податоци, дискови за
наснимување; автоматски машини за продавање
и механизми за апарати кои се активираат со
ситни пари; регистер каси, машини за сметање,
опрема за обработка на податоци и компјутери;
противпожарни апарати; камери; торби за камери;
електрични блицови за камери; дигитални
статични камери; дигитални камери со функции
на видео камера, аудио плеер и уред за
наснимување на глас; делови и елементи за
дигитални статични камери; хоризонтални копир
машини за хартија и делови за истите; касети за
тонер (празни); електронски таблички за
пишување; оптички леќи; уреди за автоматско
внесување на документи за канцелариска
употреба; противпожарен апарат; батерии;
батерии и суви ќелии; полначи за акумулатори;
батерии кои дозволуваат повторно полнење;
батерии на база на никел-кадмиум; батерии на
база на никел-водород; батерии на база на литиум;
батерии на база на литиумови јони; јаглеродни
шипки за суви батерии; јаглеродни шипки за
заварување; апарат за шемирање; електрични
конектори; прекинувачи и нивни компоненти;
електрични приклучници; регулатори за светло и
нивни делови; временски релеа и нивни делови;
уреди за автоматско вклучување; магнетни
прекинувачи и нивни делови; фото-електрични
прекинувачи и нивни делови; делови за
прекинувачи; електрични прекинувачи и нивни
делови; прекинувачи за откривање на присуство;
електрични уреди за жично поврзување со
сензори; работни прекинувачи; регулација на
светло (прекинувачи за регулација на јачината на
светлото); прекинувачи што се активираат со
картичка; електрични проводниц од метал и
прибор за истите; еластични електрични
проводници; подни канали (кабловници) за
спроведување електрични кабли; кабелски
стативи (електрични жици и материјали за
поставување кабли); канали за автоматски
производен процес (енергетски дистрибутивни
канали за фабричка употреба); пригушници за
осветление; прекинувачи на коло; магнетни
контактори и стартери; уреди за заштита на коло;
уреди за топлинска заштита; прекинувачи на
земјоспој; енергетски разводни кутии (електрика);
електрични приклучници; рамки за поставување
на електрични приклучници; изводи (електрика);
камуфлирани електрични подни приклучници
(може да се подигнат); електрични подни
приклучници (подни приклучници); подови за
електрично поврзување (шемирање); електрични
инсталации што се поставуваат под ќилим;
утикачи (електрични); апарати и инструменти за
предупредување; телевизори за набљудување
наменети за видео-интерфон системи; интерфон
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системи; уреди за дојава на истекување на гас и
нивни делови; апарат за дојава на кражба; уреди
за откривање на кршење стакло (апарат за дојава
на кражба); уреди за откривање на топлинско
зрачење (уреди за дојава на откриена топлина на
човечко тело / уреди за дојава во случај на
провала); уреди за откривање со инфрацрвени
зраци (блок детектори за откривање на
инфрацрвена транспаренција / уреди за дојава во
случај на провала); електрично ѕвоно за врата;
радио приемници/предаватели за уреди за дојава
на пожар; уреди за звучна сигнализација; уреди за
дојава на пожар; контролни табли за случај на
пожар; уреди за откривање на пожар; ѕвона за
дојава на пожар (звучна опрема); опрема за
спречување на дим (интерактивни контролни
табли за случај на пожар); опрема за панична
сигнализација (рачни уреди за дојава на пожар и
т.н.); автоматска опрема за панична сигнализација
(опрема за сигнализација за уреди за дојава на
пожар и провала); електрични брави; електрични
уреди за отворање врати; електрични автоматски
врати; опрема за препознавање на отпечатоци од
прсти заради контрола на пристап (опрема за
контрола на пристап); опрема за препознавање
на лице заради контрола на пристап (опрема за
контрола на пристап); системи за видео
набљудување (опрема за контрола   на    пристап
/опрема за откривање провала); сензори за
сликовит
приказ
(опрема
за.дојава
на
идентификација
на
личности);
кутии
за
безбедносни копчиња (интерактивен систем за
дојава на база на копче); системи за далечинско
управување со осветление; приемници за
безжични уред за далечинска контрола на
отворена/затворена состојба на крила на прозори
и врати (електрични системи за автоматско
отворање/затворање на врати); предаватели за
безжични уреди за далечинска контрола на
отворена/затворена состојба на крила на прозори
и врати (електрични системи за автоматско
отворање/затворање на врати); предаватели/
приемници за уреди за далечинско управување;
прекинувачи со далечинско управување за
телевизори или радио приемници; акустични
машини, апарати и инструменти; радио приемници;
касетофони со можност за репродукција/
наснимување; радио-касетофони со можност за
наснимување/репродукција;
преносливи
касетофони; преносливи радио-касетофони со
можност за репродукција/наснимување; уреди за
репродукција
/наснимување/придвижување
(драјвови) на оптички дискови и нивни делови;
торби за преносливи аудио плеери; дискови за
чистење леќи за оптички диск плеери; уреди за
репродукција/наснимување со помош на меморија
на интегрални кола и/или на хард дискови; MP3
(MPEG-1 Audio Layer-3 - трослоен) аудио плеери;
звучници (аудио опрема); уреди за стерео
подесување; засилувачи; микрофони; грамофони;
навлаки за ротациони плочи на грамофон; уреди
за графичко изедначување на звукот; радио
часовници; уреди за наснимување со интегрално
коло (уреди за наснимување на глас); дигитални
уреди за обработка на звук; слушалки (се ставаат
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на глава); безжични слушалки ( се ставаат на
глава); слушалки ( се ставаат во уво); машини за
караоке (фестивал на песни и игри); аудиовизуелен софтвер (наснимен); компоненти за
стерео; касетни адаптери за репродукција на звук
врз оптички дискови; апарат за разгласен звучен
систем; аудио мешалки; средства за чистење на
аудио опрема; кабли од оптичко влакно; аудио
кабли / видео кабли; аудио апарат за возила;
држачи за компјутери кои се монтираат во возило,
аудио-визуелна опрема, системи за навигација на
возила; безжични микрофонски системи кои се
состојат од безжични микрофони, безжични
предаватели, безжичен звучник со енергетско
напојување, безжични приемници, безжични
засилувачи, различни уреди за подесување;
дигитални повеќекратни уреди за изедначување
на звук; дигитални мултипроцесори; енергетски
засилувачи; аудио-визуелни машини, апарати и
инструменти; телевизиски приемници; екрани на
база на зрачење од катодна цевка; катодни цевки;
цевки за прифаќање слики; телевизиски
приемници на база на плазма; екрани на база на
плазма; екрански табли на база на плазма; уреди
за енергетско напојување на екрански табли на
база на плазма; стативи за екрански табли на база
на плазма или телевизиски приемници на база на
плазма; држачи за ѕидна монтажа за екрански
табли на база на плазма или телевизиски
приемници на база на плазма; телевизиски
приемници на база на екран од течен кристал;
екрани на база на течен кристал; екрански табли
на база на течен кристал; телевизиски приемници
за проекција; комбинирани телевизиски приемници
кои содржат видео рекордери (уреди за
наснимување на видео лента); комбинирани
телевизиски приемници кои содржат диск плеери;
антени; уреди за видео подесување; прожектори
со екран на база на течен кристал; леќи за
прожектори со екран на база на течен кристал;
држачи за монтажа на плафон за прожектори со
екран на база на течен кристал; сијалици за
прожектори со екран на база на течен кристал;
дигитални прожектори за обработка на светло;
леќи за видео прожектори; видео рекордери/
плеери; рачни телевизиски камери; делови и
прибор за рачни телевизиски камери; кабли за
рачни телевизиски камери; торби за рачни
телевизиски камери; електрични додатоци за
рачни телевизиски камери за визуелно одредување
на содржините; водонепропусни покривки за
рачни телевизиски камери; адаптери на
наизменична струја за рачни телевизиски камери;
батерии за рачни телевизиски камери; ремени за
држење на рачните телевизиски камери преку
рамо; дигитални видео рекордери/плеери со
голема резолуција на прикажување на сликата;
апарат за прикажување на слики во боја со голем
размер; системи за кабелска телевизија; погонски
уреди (драјвови) за хард дискови; аудио-визуелен
апарат кој се користи како едукативно помагало;
електрични
оптички
екрански
табли;
повеќенаменски
електрични
информативни
екрански системи; камери за набљудување;
системи за видео опрема со затворено коло;
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електрични и електронски инсталации за видео
надзор; софтвер за DVD (наснимен); телевизиски
камери; уреди за видео префрлување; нелинеарни
системи за уредување; контролери за уредување;
апарат за пишување со помош на DVD; екрани со
светлечка диода; USB кабли; апарат за
поставување камера во возило; безжична камера
(електрична); апарат за набљудување преку
безжична камера (електричен); претворувачи на
видео сигнал за мрежно поврзани камери;
софтвер за наснимување кој се користи исклучиво
за мрежно поврзани камери; контролери за
мрежно поврзани камери; сервери за мрежно
поврзани камери; безжични камери со сензори за
движење за надворешна монтажа; камери кои
може да се склопуваат; прекинувачи (склопки) за
продукција на слика во живо; графички процесори
за изработка на програми кои даваат моментална
реакција на наредбите на корисникот; монтажа на
слика и звук; DVD видео рекордери/плеери; видео
монитори со екрани на база на течен кристал,
безжични екрани; преносни држачи за прожектори;
двоен монтажен статив за складирање на
прожектори; електронски публикации (кои може
да се преземат од мрежа);   видео рекордери/
плеери „се во едно”; статив за телевизори со
екран на база на течен кристал кој се поставува
на маса; машини и апарати со оптички диск;
погонски уреди (драјвови) за оптички дискови;
уреди за наснимување на оптички дискови; плеери
за оптички дискови; изменувачи за оптички
дискови; касети за оптички дискови; апарат за
управување со оптички дискови; машини и
апарати за комуникација; уреди за примопредавање
на факс пораки; примопредаватели; телефони;
целуларни телефони; батерии за целуларни
телефони; IP телефони; безжични телефони;
звучници со микрофони за групни разговори;
прибор за целуларни телефони; машини кои
одговараат на телефонски повик; автоматски
системи за индивидуални посреднички уреди;
приемници за системи за глобално одредување
на локацијата; радио телефони; поморски радари;
радари; апарат за безжична комуникација за
монтажа во возило; радио системи со
повеќеканален пристап; електричен апарат за
сообраќајни информации; апарат за видео
телеконференција; апарат за локално мрежно
работење; AV уред за кодирање (шифрирање/
дешифрирање); опрема за навигација на возила;
електронски уреди за наплатни станици за возила;
контролери со далечинско управување за аудиовизуелни машини; фото печатари за домашна
употреба; видео печатари; повеќефункциски
печатари; финишери (производи за завршна
обработка) за повеќефункциски печатари; стативи
за дотур на хартија за повеќефункциски печатари;
уреди
за
пренесување
на
хартија
за
повеќефункциски печатари; погонски уреди
(драјвови)
за
повеќефунќциски
печатари;
мемориски плочи за повеќефункциски печатари;
софтвер за броење за повеќефункциски печатари;
системи за распределба на документи за
повеќефункциски печатари; контејнери за отпад
од тонери за повеќефункциски печатари; печати
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за заверка на автентичноста за повеќефункциски
печатари; прибор за користење на повеќефункциски
печатари;
комуникациски
уреди
G3
за
повеќефункциски печатари;   интернет-факс уреди
за повеќефункциски печатари; уреди за надградба
на повеќефункциски печатари; блокови за
зафаќање (прифаќање) на хартијата за
повеќефункциски печатари; апарат за гласовна
пошта за повеќефункциски печатари; уред за
читање/запишување RFID за повеќефункциски
печатари; плочи за локално мрежно работење за
повеќефункциски печатари; касета за надградба
за повеќефункциски печатари; рачни уреди за
повеќефункциски печатари; касети за хартија за
фото печатари; торби за носење на фото печатари;
безжични звучници со микрофон за групни
разговори;
терминали
за
информатичка
технологија за монтажа во возило; факс машини;
систем за известување за транспорт (се применува
во
телекомуникациските
и
регулационите
технологии за дојава на информации како што се
сообраќајни незгоди и преоптовареност на
патиштата); системи за визуелна дистрибуција на
информации; системи за дигитално емитување
кој се состои од видео камери за дигитално
емитување, уреди за префрлување, комбиња за
теренско емитување; мултимедиски системи за
учење кои се состојат од персонални компјутери,
уреди за наснимување и софтвер; уреди за
далечинско управување за панично повикување;
уреди за далечинско управување со функции
ВКЛУЧЕН/ИСКЛУЧЕН; изменувачки уреди за
енергетски единици; уреди за управување
(програмирачки логички контролери); инсталации
за прием на електрична енергија од висок напон;
енергетски кондензатори; апарати и инструменти
за проверка (надзор); системи за контрола на
пристап засновани на препознавање на
шареницата на окото; системи засновани на
камера за читање на шареницата на окото;
машини и инструменти за автоматско управување;
компјутери и компјутерски периферни уреди;
компјутери;
разладни
вентилатори
со
микропроцесорска единица; прифаќачки апарат
за компјутерска мрежа со широк опсег; безжични
комуникациски картички PCM/CIA (меѓународно
здружение за мемориски картички за персонални
компјутери); компјутерски софтвер (наснимен);
скенери за слики; печатари за компјутери; касети
за тонери (празни) за компјутерски печатари; СF
(compact flash) картички; адаптери за PCM/CIA
(меѓународно здружение за мемориски картички
за персонални компјутери); картички за
персонални компјутери; тастатури за компјутери;
погонски уреди (драјвови) за дискети - „флопи”
дискови; уреди за читање на картички; уреди за
читање/запишување на картички; уреди за читање
на бар кодови; скенери за бар кодови; уреди за
евидентирање на времето; преносливи терминали
за податоци; електронски регистер каси;
терминали за системи кои се инсталираат на
местото на тргување; мобилни компјутери; PDA
уреди (персонално дигитално помагало); CAD/
CAM системи; погонски уреди (драјвови) за хард
дискови; електронски рачуналки; компјутерски
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софтвер; камери за мрежно работење; рутери
(уреди за насочување); апарат за непрекинато
напојување за компјутери, апарати за комуникација
и емитување; повеќефункциски печатари, имено,
оние кои може да се користат како печатар, скенер
и факс машина во еден уред кој има можност за
мрежно поврзување; безжични адаптери за
локално мрежно работење; адаптери за енергетско
напојување на етернет; копир апарат за SD
мемориски податоци; уреди за наснимување на
диск преку мрежа; уреди за наснимување на
мемориска картичка со помош на камера; уреди
за наснимување на мемориска картичка; погонски
уреди (драјвови) за мемориски картички;
дигитални видео рекордери/плеери; дигитални
уреди за наснимување на видео лента со помош
на камера; картички за уред за видео кодирање;
уреди за зголемување на бројот на портите;
адаптери за компјутери за употреба во возила;
апарат за складирање на содржини на слики;
апарат за складирање на дигитални податоци кој
користи магнетни ленти; касети за оптички
дискови; апарат за складирање на DAT податоци;
монтажни компоненти (модули) за погонски уреди
(драјвови) за хард дискови; повеќеслојни
ќерамички супстрати кои заедно се запалуваат на
ниска температура и кои не се деформираат;
надворешни уреди за складирање на податоци;
ленти за видео касети; ленти за чистење за
погонски уреди (драјвови) за ленти за уреди за
наснимување/плеери со аудио/видео ленти; DVHS видео касети; дигитални видео касети; аудио
касети; „флопи” дискови; празни оптички дискови;
мемориски картички за интегрални кола; SD (со
дигитална заштита) мемориски картички; мерни
апарати
и
инструменти;
системи
за
термолуминисцентна дозиметрија; дозиметри
опремени со уреди за сигнализација; броила;
амперметри; уреди за мерење на потрошена
енергија; уреди за мерење на загуби на електрична
енергија; уреди за мерење на електро изолација;
термометри, не се за медицинска употреба;
процесори за мерни системи; мерни уреди со
микро прецизност; аудио/видео анализатори;
осцилоскопи; модулатори; волтметри; мерачи на
дисторзија; електрични ваги за мерење на мастите
во телото и за тежинско мерење; машини/ваги за
тежинско мерење; патомери; калориметри за
физички вежби; мерачи на гимнастички позиции;
мерачи на мирисот на здивот; мерач на часови;
инструменти за тестирање и мерење на
електрична енергија (опрема за мерење на
енергијата); симулатори за статусот на капацитетот
на моторите; мерач за спони; монитори на
електрична енергија со групно поврзување;
мерачи на гас; ултразвучни мерачи на гас; сензори;
електрични/електронски компоненти; светлечки
диоди; интеграциски кола со голем размер;
микрокомпјутери (со еден чип); процесори за
полутонски слики; полупроводнички мемориски
уреди; трајни магнети; конектори (електрика);
електрични/електронски инструменти со екран;
полупроводнички ласери; CCD сензори за слики;
метал-оксидни полупроводнички сензори за
слики; кондензатори (капацитетна меморија) за
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снимање филмови; мембрански уреди за
збогатување со кислород; електрични уреди за
подесување; уреди со висока фреквенција; уреди
за
комуникациски
системи
преку
радио
фреквенција; модулатори на радио фреквенција;
уреди за проверка на автентичноста на метални
пари; уреди за селектирање метални пари; уреди
за проверка на автентичноста на хартиени пари;
уреди за селектирање хартиени пари; уреди за
читање/запишување на магнески картички; делови
за звучници; енергетски модули (шеми); адаптери
за наизменична струја; магнети зa конвергенција;
магнетни
валци;
претворувачи
DC/DC
(еднонасочна / еднонасочна струја); индуктори
(калеми); кондензатори; филтри на електрични
сигнали
кои
се
електрични/електронски
компоненти; модулатори на светло; дефлектори
на светло; компоненти за оптички пренос;
компоненти за оптички споеви; модули (шеми) на
ласерски диоди; модули (шеми) на фото диоди;
оптички конектори; леќи кои не се идеално
топчести; трансформатори; отклонувачки систем
(обрач); термистори (терморезистори); варистори
(за апсорпција на ударен напон); пиезоелектрични
ќерамички компоненти; ќерамички осцилатори;
осцилатори на база на површински акустични
бранови; акустично-оптички уреди; електрични
отпорници; потенциометри; потенциометри за
тримери;
топлински
отсечок
(граничник);
електричен апарат кој се состои од низа отпорници
за контактни кола (отпорнички мрежи); електричен
апарат кој се состои од низа кондензатори за
контактни кола (мрежи за капацитивност);
електричен апарат кој се состои од низа отпорници
и низа кондензатори за контактни кола (мрежи со
отпорност/капацитивност); уреди за кодирање;
хибридни интегрални кола; уреди за внесување
на
топче
за
следење;
елементи
за
електролуминисценција;
магнетно
отпорни
(отпорни на магнет) елементи; електрични
намотки; намотки за пригушници; контактни табли
(на допир); уреди за далечинско управување;
дуплексори (уреди за префрлување); уреди за
површински
акустични
бранови;
спојници;
конвертори
за
балансирање;
разделници
(редуктори) на електрична моќност; осцилатори
со напонско управување; модули/уреди за
безжична комуникација; модули (шеми) за радио
фреквенција; модули (шеми) за синтисајзер со
затворено фазно коло; уреди за термичко
печатење; двонасочни безжични модули (шеми)
со мала моќност; изменувачки уреди за
еднонасочна во наизменична струја; уреди за
енергетско напојување; изменувачки уреди за
флуоресцентни сијалици; пригушници за празнење
на сијалици или цевки; електрични уреди за
палење за уреди за домаќинство; топчести јадра;
топчести низи; осигурувачи со микро чипови;
изменувачки
уреди;
електрични
тајмери;
електричен прибор за домашна употреба;
електрични рамни пегли; електрични витлери за
коса; електрични пегли за коса и прибор за истите;
електрични пегли за коса за домашна употреба и
прибор за истите; електрични витлери за трепки;
електрични четки за виткање на косата; електрични
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јонизирачки четки за комерцијална употреба;
електрични пегли за виткање коса за комерцијална
употреба; витлери за трепки кои се загреваат на
струја, за комерцијална употреба; вентилатори
(електрични); броила; апарати и инструменти,
сите во областа на електротехниката, за
телекомуникации,
контролни
апарати
и
инструменти со висока фреквенција, сите во
областа
на
инженеринг,
проводливост,
трансформација, складирање, контрола и
управување со електрична енергија; проводници
на електрична енергија; уреди за комуникација и
набљудување за згради; апарат за мерење на
растојанието; либела (инструменти за одредување
на хоризонталниот правец); уреди за далечинско
управување со осветление; ниво мерачи за
течност (електрични или електронски); контролери
на коло; индикаторски табли и сигнални плочи за
употреба во фабрики; контролери на моќност;
контролери на фреквенцијата; табли за далечинско
управување со осветление; табли за управување
со уред за подигнување; табли за управување со
осветление; табли за управување со гласовни
пораки, за систем за евакуација во панични
услови; уреди за избор на вод; релеа, електрични;
соленоиди
(калеми);
електрични
намотки;
разводни табли; претворувачи на струја; плочки
(капаци) за покривање на приклучници; напонски
регулатори за електрична енергија; антени
(воздушни); разводни кутии; електрични ласерски
индикатори; уреди за предупредување на животни
со употреба на ултразвучни бранови; радио
предаватели/приемници и нивни алати за потрага
по домашни миленици; ултразвучни детектори за
откривање на течење од водоводен систем,
цевоводи и преодни места во ѕидовите на згради
и простории; наснимени видео дискови и ленти;
ормари за разводни табли во кои може да се
смести опрема за информатичка технологија;
табли за енергетско управување; компјутеризирани
сигнални табли за индикација на присуство/
неприсуство во канцеларии и системи за истите;
разводни (комутациони) уреди, електрични;
терминали за телевизија; сијалици за водење;
системи за комуникација и набљудување за
станбени згради; адаптери и конектори за
телефонски жици; телефонски приклучоци
(џекчиња); машини и апарати за телекомуникација;
машини и апарати за дистрибуција и управување
со енергија; светлечки или механички патни знаци;
виброакустични уреди; опрема за навигација за
откривање на локации; временски релеа (тајмери)
за употреба во фабрики; софтвер за употреба во
уреди за управување (програмирачки логички
контролери); софтвер за обработка на слики и
графика; уреди за контрола на температурата;
сензори за опрема; терминали за работни
површини; системи за обработка на слики; уреди
за чистење ПЛАЗМА под атмосферски притисок;
печки за топење со повратен тек; тестери за
изглед (не се за медицинска употреба); уреди за
напојување со еднонасочна струја; полначи за
батерии; преносливи извори на енергија;
електрични приклучници; електрични адаптери;
стегалки за заземјување; електрични продолжни
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кабли; модуларни приклучоци (конектори за
внатрешна локална мрежа); материјали за
обложување на изложени жици (цевки за заштита
на проводници); челични столбови, наменети за
поставување пред индивидуални живеалишта, во
кои може да се сместат доводни електрични жици
и кабли; компјутеризирани временски часовници
за употреба во објекти; апарат за третирање со
ултравиолетови зраци; апарат за миење плазма;
електрични преси за панталони; индустриски
апарати; апарат за заварување; компјутерски
софтвер за помош во програмирањето на
управувањето со индустриска опрема; апарат за
електролачно
заварување;
електроди
за
заварување; апарат за сечење метал со помош на
електричен лак, пламеник на гас или плазма;
апарат
за
поставување
на
електронски
компоненти; апарат за внесување на електронски
компоненти; апарат за печатење со паста за
лемење; апарат за издавање на лепило за
поставување
на
електронски
компоненти;
ласерски апарат за ревизија (не е за медицинска
употреба); електронски уреди за дотур на
компоненти; апарат за стегање на калапи; апарат
за спојување на жици; апарат за спојување на
иверки; апарат за склопување на плочи со рамен
екран; апарат за спојување по пат на
термокомпресија; апарат за суво гравирање;
системи за екранизација со висока пропусна моќ;
апарат за управување со оптички дискови; апарат
за умножување на оптички дискови; апарат за
спојување на оптички дискови; тродимензионални
уреди за мерење на рапавоста; апарат за микро
лемење; апарат за ласерска обработка; ласерски
осцилатори на база на CO за лемење, спојување
и обработка; апарат за отстранување на димот од
лемење; прекинувачи во комбинација со копче за
повикување на медицинската сестра, приклучници,
светла и друго, наменети за монтажа во болнички
простории покрај болничките кревети; електричен
апарат за уништување инсекти
кл. 24 - текстил и производи од текстил, кои не
се вклучени во други класи; покривки за кревет
и маса; текстилни покривки за тоалетна шоља;
чаршафи (текстилни); текстилни покривки за
капак на тоалетна шоља; навлаки за перници
кл. 27 - ќилими, теписи, простирки и рогозини,
линолеум и други материјали за обложување на
готови подови; ѕидни закачалки (не се од текстил);
простирки за бања; ќилими; „татами” простирки;
подни простирки за употреба во бања; подни
облоги
кл. 28 - игри и направи за играње; производи за
гимнастика и спорт кои не се вклучени во други
класи; украси за новогодишна елка; спортски
производи; електрични пловки за риболов;
уреди за врзување на рибарски конец за јадица;
неподвижни велосипеди за вежбање и валци за
истите; машини за фрлање топки за вежбање
безбол; спортска опрема; машини за фитнес вежби
што симулираат јавање на коњ; рибарски прибор;
уреди за намотување (усукување) на рибарски
конец; машини за физички вежби; тркало кое се
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придвижува со ножна педала (подвижни машини)
наменето за вежбање
кл. 35 - рекламирање; деловен менаџмент; деловно
управување; канцелариски функции; продажба на
мало; рекламирање; деловен менаџмент; деловно
управување; обезбедување информации кои се
однесуваат на продажба на стоки; обезбедување
деловни информации; агенции за комерцијални
информации; изнајмување фотокопир машини;
здружување, за потреби на други лица, на разни
производи, со цел да им се овозможи на клиентите
соодветно да ги разгледаат и да ги купат тие
производи во малопродажни продавници на
електроника
кл. 36 - осигурување; финансиско работење;
монетарно работење; работење со недвижен имот;
финансии; издавање кредитни картички; услуги
за електронско плаќање; услуги за електронски
трансфер на пари
кл. 37 - изградба на згради; поправка; услуги
за монтажа; изградба, поправка, одржување,
поставување и монтажа на електрични и
електронски апарати и инструменти; монтажа на
електрични уреди; поправка на електрични уреди;
поправка на радио и телевизиски приемници;
поправка и одржување на електрични апарати
и инструменти за комуникација; поправка и
одржување на електрични апарати за домаќинство;
поправка и одржување на електрични апарати за
осветление; поправка и одржување на апарати
за дистрибуција и управување со енергија;
поправка и одржување на електрични мотори;
поправка и одржување на мерни и/или испитни
машини и инструменти; поправка и одржување
на медицински апарати и инструменти; поправка
и одржување на машини и алати за обработка
на метал; поправка и одржување на апарати за
готвење за комерцијална употреба; поправка
и одржување на автоматски машини за
продавање; поправка и одржување на апарати
за прочистување на вода; поправка и одржување
на музички инструменти; поправка и одржување
на часовници и саати; поправка и одржување
на бојлери за вода на гасен погон за домашна
употреба; поправка и одржување на опрема за
бања; поправка на тоалетни шољи со млазници за
вода за миење; монтажа, одржување и поправка
на компјутерски хардвер; поправка и одржување
на апарат за климатизација; монтажа, одржување
и поправка на канцелариски машини и опрема;
монтажа, одржување и поправка на машинерија;
поправка на возила; поправка и одржување на
компјутери; поправка и одржување на електронски
печатари; поправка на телефони; монтажа
и поправка на опрема за телекомуникација;
поправка и одржување на машини и алати за
физика и хемија
кл. 40 - третирање на материјали; фонографски
записи на оптички дискови; умножување на звучни
и видео дискови; пренесување фотографии врз
оптички дискови
кл. 41 - едукација; обезбедување обука; забава;
спортски и културни активности; забава;
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обезбедување информации за забава; услуги за
запишување на оптички дискови; продукција на
видео ленти во областа на културата, забава и
спорт, за едукација; обезбедување електронски
публикации (кои не може да се преземат
од мрежа); обезбедување спортски објекти;
фискултурна едукација и настава во областа на
физичката способност; изнајмување спортска
опрема (освен возила); едукација во областа на
болничка нега; упатства во областа на вештината
за разубавување; упатства за нега на косата;
услуги за дигитално сликање; услуги за игри кои
се нудат „on-line” (преку компјутерска мрежа);
обезбедување објекти за рекреација
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кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражување
и проектирање кои се однесуваат на истото;
услуги за индустриска анализа и истражување;
проектирање и создавање на компјутерски
хардвер и софтвер; проектирање на компјутерски
софтвер; компјутерско програмирање; одржување
на компјутерски софтвер; проектирање на
компјутерски
системи;
конфигурација
на
компјутерски системи; тестирање и истражување
кои се однесуваат на електрични/електронски
машини, апарати и инструменти; изнајмување
компјутери; обезбедување компјутерски програми;
закуп на време за пристап до компјутерска
датотека; проектирање на вебсајт; услуги за
обезбедување компјутерски сајтови (вебсајтови);
ажурирање на компјутерски софтвер; обновување
на компјутерски податоци

(551) индивидуална

кл. 43 - услуги за обезбедување храна и пијалоци;
привремено
сместување;
обезбедување
информации кои се однесуваат на болничка нега;
изнајмување мебел; обезбедување нега за стари
лица
кл. 44 - медицински услуги; ветеринарни услуги;
услуги за одржување хигиена и за разубавување
на луѓе или животни; услуги во областа на
агрокултурата, хортикултурата и шумарството;
масажа и терапевтска масажа „шијатсу”
(притискање со прсти); обезбедување медицински
информации; изнајмување медицински апарати
и инструменти; диететско и нутриционистичко
водење; физичко испитување; разубавување и
нега на коса; изнајмување машини и апарати
за употреба во салони за разубавување или
берберници; обезбедување информации кои
се однесуваат на разубавување; обезбедување
информации кои се однесуваат на нега на косата;
здравствена нега; дотерување на миленици;
маникирски услуги; консултации што се однесуваат
на разубавување
кл. 45 - правни услуги; безбедносни услуги за
заштита на имот и лица; персонални и социјални
услуги што ги нудат други лица за потреби на
поединци; изнајмување електрични грејни уреди
за домаќинство; чување на објекти; услуги за
личен телохранител; ноќни чуварски услуги;
набљудување за откривање на провала и
безбедносни системи
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(731) Publicis Groupe S.A.,
133 avenue des Champs-Elysees
Paris 75008, FR
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

DIGITAS

(510, 511)
кл. 9 - електронски публикации; мулти-медијални
дискови и публикации; мулти-медијални снимки
и публикации; компјутерски програми; софтвер
за компјутерски игри; компјутерски софтвер во
вид на комплет готови програми; компјутерски
софтвер со дозволен пристап и/или кој може да се
преземе „online” (во секој момент) преку глобални
компјутерски информациски мрежи или од вебстраница на интернет; снимки и носачи на звук,
видео и податоци вклучително и плочи, дискови,
ленти, касети, касетни полнења, компакт дискови,
CD ROM, MPEG, JPEG, DVD,DVD-RW и сите
други средства за складирање и/или репродукција
на информации, податоци, сигнали, слики и/или
звуци; делови и прибор за сите горенаведени
производи
кл. 16 - печатени работи; публикации; часописи;
книги; брошури; памфлети; списанија; постери;
извештаи и листови со информации; информациски
картички; папки; папки за состаноци; упатствен и
едукативен материјал (освен апарат); поштенски
картички; канцелариски материјал; материјали за
пишување
кл. 35 - услуги за рекламирање и маркетинг;
услуги за промоција; услуги за односи со јавноста; услуги за консултации за брендови и
создавање брендови; услуги за евалуација на
брендови; поставување брендови; испитување
на брендовите; стратегија за брендови; услуги за
франшиза (лиценца за продажба на некој производ
на одредена територија); услуги за управување со
средствата за маркетинг и рекламирање; услуги
за купување   медиуми, имено купување време
и простор за објавување на рекламни пораки
во рамките на времето на емитување, печатен
простор, внатрешен простор, надворешен
простор или други медиуми како што се простор/
време на CD и DVD или веб- страници; услуги за
маркетинг за конкретен случај и управување со
конкретен случај; стручна консултација и совети
што се однесуваат на маркетинг и управување
со конкретен случај; консултантски услуги за
спонзорства; деловни услуги што се однесуваат
на обезбедување спонзорства за уметнички,
спортски,
музички
и
театарски
настани;
управување и претставување на атлетичари,
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спортисти, уметници и познати личности; деловно
управување и истражување; истражување на
пазарот; услуги за деловно управување и деловни
консултации; услуги за деловно управување со
настани за дочек на гости; услуги за регрутација;
анкети за мислење; изготвување, обработка
и анализа на статистички податоци; услуги за
деловно запознавање; организирање и изведба
на комерцијални изложби и шоу претстави;
продукција на реклами за радио, видео,
филм, компјутери, веб-страници на интернет,
телевизори и мобилни уреди; сите горенаведени
услуги се нудат и „online” (во секое време) преку
компјутерски веб-страници или преку безжичен
пренос; рекламирање преку поштенски нарачки;
изработка на списоци за директно испраќање
пошта; изработка на списоци за испраќање пошта;
директно рекламирање по пошта; продавање
по пошта; изготвување на списоци за праќање
по пошта; услуги за изготвување списоци за
праќање по пошта за директно рекламирање
по пошта; директно продавање, продавање
датотеки, телемаркетинг; статистичка анализа и
изготвување извештаи; управување со датотеки;
услуги за информации (деловни); услуги за
деловни консултации во областа на електронската
трговија; услуги за агенција за рекламирање и
управување со продажбата, имено, создавање,
развој и разнесување на рекламни и промотивни
материјали преку директна пошта, весници, радио,
телевизија, мобилни уреди, глобална компјутерска
мрежа и други интерактивни медиуми; услуги
за истражување и услуги за информации кои
се однесуваат на сите горенаведени услуги;
„online” складирање на интернет; складирање
на дигитални медиуми, фотографии, филмови,
видео ленти, ленти - носачи на звук, електронска
пошта; складирање на документарна евиденција;
складирање на документи; складирање на
електронски складирани податоци или документи;
простор за складирање кој функционира преку
интернет; складирање на документи од оддалечено
место; електронски архиви; извлекување на
досиеја и документи; заштитено складирање
преку интернет; складирање на заштитени
дигитални медиуми, фотографии, филмови,
видео ленти, ленти - носачи на звук, електронска
пошта; извлекување на досиеја и документи;
заштитено складирање преку интернет; заштитено
складирање на документарна евиденција;
заштитено складирање на документи; заштитено
складирање на електронски складирани податоци
или документи; заштитен простор за складирање
што функционира преку    интернет;    заштитено   
складирање   на   досиеја   од   оддалечено   место;
заштитени електронски архиви; извлекување
на заштитени досиеја и документи; изработка
на материјали за објавување и рекламирање;
создавање, истражување, развој и реализација на
имиња на брендови, пароли, испишување букви
и фабрички жигови; мобилни реклами и директно
рекламирање по пошта; компјутерски услуги,
имено, изработка и реализација на рекламни
амблеми
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кл. 38 - телекомуникации; услуги за емитување
и комуникација преку телевизија, радио и
мобилни телефони; обезбедување „online” blog
конференциски сали и електронски огласни табли
наменети за пренос и распределба на пораките
помеѓу корисниците; пренесување/испраќање
вести и информации кои се однесуваат на
забава, познати личности, филмски, телевизиски,
музички, спортски, фотографски, образовни,
политички и спортски настани, производи и услуги;
пренос на звук и/или слики; телекомуникација
на информации, вклучително и веб-страници;
обезбедување пристап до веб-страница за
разговор преку интернет; пренос на пораки и/или
слики со помош на компјутер; електронска пошта;
електронски пренос на пошта и пораки; пренос и
распределба на информации и податоци преку
компјутерски и телевизиски мрежи и интернет;
услуги за мобилни телефони, вклучително и
текстуални и гласовни пораки и обезбедување
пристап до видео, игри, сигнални тонови, досиеја
со податоци, програми (жигови, екрански белези)
и музика, кои може да се преземат од мрежа;
обезбедување пристап до датотеки на интернет
заради изработка, развој и одржување на мрежи
за контакт во приватниот сектор; обезбедување
пристап до blog, конференциска сала, огласна
табла или уред за разговор; информациски,
консултантски и советодавни услуги, при што сите
се однесуваат на горенаведените услуги
кл. 41 - услуги за звук, видео и помошна
продукција и пост-продукција во индустријата
на рекламирање, подвижни слики, видео,
емитување, сателитски, кабелски и телевизиски
пренос; наснимување музика; емитување на звук
и забава; мешање дијалог, музика, звучни ефекти,
дијалог и раскажување; автоматска замена на
дијалог; наснимување живи звучни ефекти; аудио
пост-продукција; аудио плејбек и засилување;
дуплирање/синхронизирање на странски јазик
и наснимување; видео пост-продукција; аудио
пост-продукција; додавање визуелни ефекти и
слики на видео лента, аудио лента, дигитален
медиум и филм; ракување, емитување,
зголемува-ње, обновување, претворување и
преформатирање на филм, дигитален медиум
и видео лента; емитување на филм, дигитален
медиум и видео лента; ракување со CD, DVD и
електронски медиуми; продукција и специјални
ефекти за реклами, филмови и телевизија;
изнајмување опрема наменета за создавање
филм, дигитален медиум и видео лента, како и
за пост-продукциска работа; консултации што се
однесуваат на горенаведеното; забава; едукација,
упатства, настава и обука; заба-ва, едукација и
упатства со помош на или кои се однесуваат на
радио и телевизија; продукција, презентација,
дистрибуција, организација, мрежно работење и
изнај-мување на телевизиски и радио програми
што содржат реклами, интерактивна за-бава,
филмови и звучни и видео снимки, интерактивни
компакт дискови и ROM дискови; производство
и изнајмување на едукативни и упатствени
материјали; услуги за објавување; обезбедување
на „online” електронски публикации, дигитална
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музика и дигитална забава ( може да се преземе
од мрежа); услуги за изложби; изнајмување
простории за радио и телевизиско емитување;
услуги за користење на филм и анимација; при
што сите горенаведени услуги за нудат и „online”
преку компјутерска мрежа или преку интернет или
екстранет мрежи

(540)

кл. 42 - истражување на модели; услуги за
илустрација (модели); услуги за индустриски и
трговски модели; услуги за модели, проектирање,
создавање, истражување, развој и реализација
на пакувања; истражување во областа на
и моделирање нови производи; рекламни
истражувачки услуги; проектирање, цртање и
пишување по нарачка, заради изработка на
веб- страници на интернет; компјутерски услуги,
имено, проектирање и реализација на мрежни
веб- сајтови, софтвер на готови програми за
електронска трговија и компјутерски мрежни
системи на информатичка технологија за други
лица; услуги за проектирање на веб страници;
проектирање на видео графика со помош на
компјутер; создавање, емитување и ажурирање
на содржини на веб-страници; информациски,
консултантски и советодавни услуги што се
однесуваат на горенаведените услуги

(551) индивидуална

(210) TM 2008/1217

(510, 511)
кл. 7 - апарати за стартување и нивна опрема
како дел од мотори со внатрешно согорување од
сите видови, имено свеќички, свеќички за палење,
чашки за свеќички, кабли за свеќички и свеќички
за бомбини
(210) TM 2008/1219

(220) 04/09/2008
(442) 31/12/2008

(731) Sun Microsystems, Inc.
(corporation of the state of Delaware)
4150 Network Circle Santa Clara,
California 95055, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(220) 04/09/2008
(442) 31/12/2008

(731) Друштво за трговија и услуги ВИЗАРД
СИСТЕМИ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
ул. Сава Михајлов бр.8/9 Гази Баба
1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

(551) индивидуална

(540)

(510, 511)

(591) темно и светло сина и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - трговија на големо и мало со опрема за
безбедносни системи и видеокамери, управување
со работи, огласување
кл. 37 - инсталациски улуги
кл. 45 - безбедносни услуги за заштита на имоти
и лица
(210) TM 2008/1218

(220) 04/09/2008
(442) 31/12/2008

(731) NKG SPARK PLUG CO., LTD
14-18, Takatsuji-cho, Mizuho-ku,
Nagoya City 467-8525, JP
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
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кл. 9 - апарати и инструменти: научни, поморски,
геодетски,
фотографски,
кинематографски,
оптички, за вагање, за мерење, сигнализација,
контрола (инспекција), спасување и настава;
апарати и инструменти за спроведување,
вклучување, трансформирање, акумулирање,
регулирање или контролирање на електрицитетот;
апарати за снимање, пренос и репродукција на звук
или слика; магнетски носачи на податоци, дискови
за снимање; автоматски машини и механизми
за апаратите што се активираат со монети или
жетони; регистар каси, машини за сметање и
опрема за обработка на податоци и компјутери;
апарати за гаснење пожар; компјутерски
хардвер; компјутерски периферии; компјутерски
софтвер; компјутерско оперативни системи;
рачни компјутери; класи на мејнфрем компјутери;
компјутерски работни станици; видео екрани;
тастатури; монитори; сервери; диск единици;
компјутерски мемориски уреди; интегрирани кола;
интерфејс плочи; модеми; глувчиња; подлоги за
глувчиња; периферии; принтери и периферии
за принтери; печатени плочи кои содржат
електрични компоненти и приклучници; процесори
и мемории; празни магнетски носачи на податоци;
снимачи за аудио касети; плеери за аудио касети;
плеери за компакт дискови; снимачи за компакт
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дискови; полу-проводни елементи; силиконски
парчиња; електронски огласни табли; празни
компјутерски дискови за снимање; калкулатори;
компјутерски чипови; компјутерски диск единици;
компјутерски дискови; процесори на податоци;
дигитални камери; дигитални видео рекордери;
електронски единици за енкрипција; факсимил
машини; трансмитери и приемници за системи за
глобално позиционирање; хардвер за интернет
телевизија; микропроцесори; микрокомпјутери;
миникомпјутери; камери за подвижни слики;
оптички скенери; осцилоскопи; педометри;
машини за фотокопирање; дигитални персонални
асистенти; фотографски камери; фотографски
проектори; лизгачки проектори; радио пејџери;
радиа; скенери; смарт картички; читачи за смарт
картички; телефони; телефонски секретарки;
телевизорски пакети; телевизорски сет топ
боксови; термостати; видео камери; снимачи за
видео касети; видео монитори; снимачи за видео
ленти; системи за говорни пораки; машини за
гласање; веб телефони; хардвер за безжично
комуницирање со податоци, компјутерски програми
за тестирање компатабилност на компјутерски
програми; компјутерски програми за користење
во компјутерско вмрежување; компјутерски
лрограми за користење во компјутерска
емулација; компјутерски програми за користење
во електронска пошта; компјутерски програми за
креирање на графички интерфејси; компјутерски
програми за употреба во менаџирање дата бази;
компјутерски програми за процесирање документи;
компјутерски програми за процесирање на
зборови; компјутерски програми за припремање на
табеларни пресметувања; компјутерски програми
за користење во компјутерска безбедност;
компјутерски програми за користење во развој
на компјутерски програми; програмски јазици;
комплет алати и компилатори; компјутерски
програми за користење во развој, компилирање
и реализирање други компјутерски програми
во компјутери, компјутерски мрежи, и глобални
комуникациски мрежи; компјутерски програми
за користење за навигација, пребарување,
трансфер на информации, и дистрибуција и
преглед на други компјутерски програми на
компјутери, компјутерски мрежи, и глобални
комуникациски мрежи; компјутерски програми за
снимање, процесирање, прием, репродуцирање,
трансмитирање, модифицирање, компресирање,
декомпресирање, емитување, спојување, и/или
подобрување звук, видео, слики, графика, и/
или податоци; компјутерски оперативни систем
програми; компјутерски услужни програми;
компјутерски програми за користење со
компјутерски сервери; компјутерски програми за
користење во телефони; компјутерски програми
користени за пристапување во бази на податоци;
компјутерски програми за игри; компјутерски
програми кои што се даунлодираат од глобални
компјутерски мрежи; и упатства за користење
во електронска форма кои се продаваат со
нив; електронски публикации кои што се
даунлодираат
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кл. 16 - хартија, картон и производите изработени
од нив (вклучени во класа 16); печатени работи;
книги; фотографии; канцелариски материјал;
постери; книги со стрипови; боенки; книги
за активности и учење; тетратки; адресари;
маркери за книги; не-електронски персонални
планери и организери; календари; пакување
за подароци; картички за подароци; кеси за
подароци; кутии за подароци; хартија за писма
за коресподенција; поштенски картички; хартиени
честитки; канцелариски налепници; фото албуми;
албуми; книги за автограми; албуми за поштенски
марки; уметнички репродукции; литографи;
платнени апликации кои се нанесуваат со
пегла; картонски фигури; картонски исечоци;
магазини; организери за на биро; потпирачи и
држачи за пенкала, моливи, ленти, спајалици и
бележници за на биро; материјал за врзување;
диспенсери за лепливи траки за канцелариска
и домашна намена; мала табла за пишување
со стега за хартија; канцелариски прибор,
комплети пенкала и бележници; бележници;
организери за канцелариска употреба; футроли
за моливи; острилки за моливи отварачи за писма;
канцелариски портофолија; подлога за на биро и
комплети   канцелариски материјал кој се содржат
од хартија, пликоа, печати, матрици, плутени табли;
табли за креди; меморандум табли; партитури;
материали за уметници, имено, канцелариски
портофолија и книги за скици; хартиени производи
за забави, имено, хартии за декорации за забави,
хартиени салфети, хартиени рибони, хартиени кеси
за забави, и хартиени капи за забави; декорации
за пакувања за поклони направени од хартија,
картички за телефонски јавувања, не-магнетно
кодирани; бизнис картички; привремени тетоважи
за лепење; машини за пишување и канцелариски
реквизити (освен мебел); материјали за обука
и настава (освен апарати); публикации кој се
однесуваат на компјутерска технологија; работни
и кориснички инструкции; прирачници и други
пишувани придружни материјали за компјутери и
компјутерски софтвер; компјутерски програми и
прирачници кои се продаваат како целина

(210) TM 2008/1221

(220) 05/09/2008
(442) 31/12/2008

(731) Друштво за туристичко посредување, превоз,
изнајмување на автомобили и услуги ИН
ТРАВЕЛ ДООЕЛ Скопје
ул. Ѓуро Ѓаковиќ 78 а, MK
(740) Марта Поповска
ул. М.Х. Јасмин бр.48, Скопје, 1000
(540)

(591) бела, жолта и сина
(551) индивидуална
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(210) TM 2008/1225

(510, 511)
кл. 36 - осигурување; финансиски работи;
монетарни работи, работи поврзани со недвижен
имот
кл. 39 - транспортни услуги; пакување
складирање стока; организирање патувања

и

кл. 45 - правни услуги; безбедносни   услуги за
заштита на имот и лица лични и општествени
услуги што ги даваат трети лица за задоволување
на потребите на поединците
(210) TM 2008/1223

(220) 05/09/2008
(442) 31/12/2008

(442) 31/12/2008
(731) ХЕЛТХ.МЕД ДОО Скопје
ул. Железничка бр. 50, 1000 Скопје, MK
(540)

(591) сина и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 10 - медицински материјал

(731) NBA Properties, Inc.
645 Fifth Avenue, New York, New York 10022, US
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(220) 05/09/2008

кл. 44 - медицински услуги
(210) TM 2008/1232

(220) 10/09/2008
(442) 31/12/2008

(731) TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION
a corporation existing under the laws of the State
of Delaware
10201 West pico Boulevard, Los Angeles,
California 90035, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

FOX RETRO

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 - образовни услуги, подготвување настава;  
забава;  спортски и културни активности
(210) TM 2008/1224

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

(220) 05/09/2008
(442) 31/12/2008

(731) Parke, Davis & Company LLC
235 East 42nd Street, New York,
New York 10017, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

кл. 38 - телекомуникации

(540)

кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски и културни активности
(210) TM 2008/1234

(220) 10/09/2008
(442) 31/12/2008

(551) индивидуална

(731) АСТЕР ФЕСТ
бул. Видое Смилевски Бато 41/72 Скопје, MK

(510, 511)

(540)

кл. 5 - празни капсули за фармацевтски производи,
диететски и нутриционистички суплементи
(додатоци), витамини, хербални суплементи
(растителни додатоци) и минерални суплементи
(додатоци); диететски и нутриционистички
суплемети (додатоци); витамини; хербални
суплементи (растителни додатоци); минерални
суплементи (додатоци)

TM 2008/1223
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(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 - културни активности
(210) TM 2008/1235

(220) 10/09/2008
(442) 31/12/2008

(731) МЕГА Зоран Дооел експорт импорт
с. Трубарево, Скопје, MK

(591) црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 24 - текстил и текстилни производи, кои не се
опфатени со другите класи

(540)

кл. 25 - облека
(210) TM 2008/1339

(220) 24/09/2008
(442) 31/12/2008

(731) Red.com, Inc.
20291 Valencia Circle Lake Forest,
California 92630, US

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

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

(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, млеко и млечни производи
(210) TM 2008/1237

(540)

(220) 10/09/2008
(442) 31/12/2008

(731) NGK SPARK PLUG CO., LTD
14-18, Takatsuji-cho, Mizuho-ku,
Nagoya City 467-8525, JP
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

(591) бела, црна, сива и црвена

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

(591) црна, бела, сива, црвена, светло и темно жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7 - апарати за стартување и нивна опрема
како дел од мотори со внатрешно согорување од
сите видови, имено свеќички, свеќички за палење,
чашки за свеќички, кабли за свеќички и свеќички
за бомбини
(210) TM 2008/1338

(220) 24/09/2008
(442) 31/12/2008

(731) Друштво за производство и промет
текстилни производи ПАЛТЕКС а.д.
2320 ДЕЛЧЕВО, бул. „Македонија”’ бб, MK
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје

со

кл. 9 - системи и додатоци за дигитални кино
камери што се продаваат единечно или како
целина, кои се состојат од камери, леќи, картички
за флеш меморија, драјвери за видео рекордери,
видео монитори и рамни панел екрани за
прикажување, се за употреба во креација, чување,
испорака, манипулација, запишување, враќање
назад или преглед на видео, музички, графички,
фото, аудио текстови и мултимедијални содржини;
кинематографски
проектори;
фотографски
проектори;
слајд
проектори;
компјутерски
програми за кино камери, аудио и визуелни
образовни и технички апарати и инструменти,
особено, програми за компјутерски хардвер и
софтвер за интеграција на текст, аудио, графички,
неподвижни и подвижни слики и филмови во
интерактивна испорака за мултимедијални
апликации, компјутерски бели табли, видео
проектори и видео дисплеј монитори
кл. 41 - лизинг или наем на кино опрема и системи
за употреба во креација, чување, испорака,
манипулација, запишување, плејбек и гледање
на видео, музички, графички и аудио и видео
емитување на посебен формат за приказ
кл. 42 - развој на нова технологија за други на
полето на технологијата на формат за приказ

Trgovski marki
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или во врска со дисеминација, емитување или
трансмисија на видео, музички, графички, фото,
аудио, текстуални, мултимедијални, компјутерски
програми и податоци во посебен формат за приказ
и консултации во врска со тоа
(210) TM 2008/1343

(220) 25/09/2008
(442) 31/12/2008

(731) АДВОКАТСКО
ДРУШТВО
КНЕЗОВИЌ
СОРАБОТНИЦИ СКОПЈЕ
Вељко Влаховиќ, бр.4-2/3 Скопје, MK

(731) Друштво за организирање на туристички
патувања и продажба на билети АО
ГЕНЕРАЛТУРИСТ ДОО Скопје
ул. Наум Наумовски-Борче, бр. 79, Скопје, MK
(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат
Ул.”Васил Ѓоргов” бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје
(540)

И
(591) сина и жолта

(540)

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

(591) сина

кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремено сместување

(551) индивидуална
(510, 511)

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

кл. 45 - правни услуги
(210) TM 2008/1344

и

(220) 25/09/2008
(442) 31/12/2008

(731) АДВОКАТСКО
ДРУШТВО
КНЕЗОВИЌ
СОРАБОТНИЦИ СКОПЈЕ
Вељко Влаховиќ, бр.4-2/3 Скопје, MK

И

(540)

(210) TM 2008/1355

(220) 26/09/2008
(442) 31/12/2008

(731) ПРИВАТНА
ЗДРАВСТВЕНА
ДЕМЕТРА АПТЕКА
ул. Македонска ударна бригада
бр.106 Куманово, MK

УСТАНОВА

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

(591) сина

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 45 - правни услуги
(210) TM 2008/1350

(220) 25/09/2008
(442) 31/12/2008

(731) Друштво за инженеринг, градежништво,
трговиј и услуги „ИТАЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ”
ДОО, Скопје
ул. Никола Карев бб, 1000 Скопје, MK
(540)

(591) жолта, бела, светло и темно сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 10 - медицински, хируршки, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти вештачки
екстремитети, очи и заби, ортопедски производи,
хируршки материјали за шиење
(210) TM 2008/1356

(442) 31/12/2008

(591) сина и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - услуги при продажбаа на мало и големо со
керамички плочки, санитарија, адхезиви, чешми,
туш кабини, кади, масажерки
(210) TM 2008/1352

(220) 26/09/2008

(731) ПРИВАТНА
ЗДРАВСТВЕНА
ДЕМЕТРА АПТЕКА
ул.Македонска ударна бригада
бр.106 Куманово, MK

УСТАНОВА

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

(220) 25/09/2008
(442) 31/12/2008

TM 2008/1343
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(540)

ДЕМЕТРА
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 10 - медицински, хируршки, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти вештачки
екстремитети, очи и заби, ортопедски производи,
хируршки материјали за шиење
(210) TM 2008/1421

(220) 26/09/2008
(442) 31/12/2008

(731) Трговско друштво за пиво, слад, оцет,
алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д.
ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(591) зелена, жолта, црна и кафена
(554) тродимензионална
(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 31 - пивски слад
кл. 32 - пиво
(210) TM 2008/1423

(220) 26/09/2008
(442) 31/12/2008

(731) Трговско друштво за пиво, слад, оцет,
алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д.
ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) зелена, жолта, црна и кафена
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 31 - пивски слад
кл. 32 - пиво
(210) TM 2008/1422

(220) 26/09/2008
(442) 31/12/2008

(731) Трговско друштво за пиво, слад, оцет,
алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д.
ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

Trgovski marki

(591) зелена, жолта, црна и кафена
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 31 - пивски слад
кл. 32 - пиво
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(210) TM 2008/1424

(220) 26/09/2008

(591) зелена, жолта, црвена, златна и црна

(442) 31/12/2008

(554) тродимензионална

(731) Трговско друштво за пиво, слад, оцет,
алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д.
ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 31 - пивски слад
кл. 32 - пиво
(210) TM 2008/1426

(220) 26/09/2008
(442) 31/12/2008
(731) Трговско друштво за пиво, слад, оцет,
алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д.
ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) зелена, жолта, црвена, златна и црна
(554) тродимензионална

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

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

кл. 31 - пивски слад
кл. 32 - пиво
(210) TM 2008/1425

(591) зелена, жолта, црвена, златна и црна

(220) 26/09/2008

(210) TM 2008/1427

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

(220) 26/09/2008
(442) 31/12/2008
(731) Трговско друштво за пиво, слад, оцет,
алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д.
ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

(540)

(442) 31/12/2008
(731) Трговско друштво за пиво, слад, оцет,
алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д.
ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK

TM 2008/1424

Trgovski marki

Glasnik,

(591) зелена, жолта, црвена, златна, црна и кафена

15/6, str. 78-250, dekemvri 2008 Skopje 229

(540)

(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 31 - пивски слад
кл. 32 - пиво
(210) TM 2008/1428

(220) 26/09/2008
(442) 31/12/2008

(731) Трговско друштво за пиво, слад, оцет,
алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д.
ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)
(591) жолта, црна, сива и бела
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 31 - пивски слад
кл. 32 - пиво
(210) TM 2008/1430

(220) 26/09/2008
(442) 31/12/2008

(731) Трговско друштво за пиво, слад, оцет,
алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д.
ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)
(591) зелена, жолта, црвена, златна, црна и кафена
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 31 - пивски слад
кл. 32 - пиво
(210) TM 2008/1429

(220) 26/09/2008
(442) 31/12/2008

(591) сребрена, сива, црна и бела
(551) индивидуална

(731) Трговско друштво за пиво, слад, оцет,
алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д.
ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK

(510, 511)

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

(210) TM 2008/1431

кл. 31 - пивски слад
кл. 32 - пиво
(220) 26/09/2008
(442) 31/12/2008
(731) Трговско друштво за пиво, слад, оцет,
алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д.
ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK

Trgovski marki

TM 2008/1430
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(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) зелена, жолта, црвена, златна и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 31 - пивски слад
кл. 32 - пиво
(210) TM 2008/1434

(220) 26/09/2008
(442) 31/12/2008

(731) Трговско друштво за пиво, слад, оцет,
алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д.
ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK

(591) сребрена, сива, црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 31 - пивски слад

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

кл. 32 - пиво

(540)

(210) TM 2008/1432

(220) 26/09/2008
(442) 31/12/2008

(731) Трговско друштво за пиво, слад, оцет,
алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д.
ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) зелена, жолта, црвена, златна и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 31 - пивски слад
кл. 32 - пиво
(210) TM 2008/1435

(220) 26/09/2008
(442) 31/12/2008

(731) Трговско друштво за пиво, слад, оцет,
алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д.
ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK

(591) зелена, жолта, црна и кафена
(551) индивидуална

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

(510, 511)

(540)

кл. 31 - пивски слад
кл. 32 - пиво
(210) TM 2008/1433

(220) 26/09/2008
(442) 31/12/2008

(731) Трговско друштво за пиво, слад, оцет,
алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д.
ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) зелена, жолта, црвена, златна и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 31 - пивски слад
кл. 32 - пиво
(210) TM 2008/1436

(220) 26/09/2008
(442) 31/12/2008

TM 2008/1432

Trgovski marki

Glasnik,

(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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(540)

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)
(591) зелена, жолта, црвена, златна и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 31 - пивски слад
кл. 32 - пиво

(591) зелена, жолта, црвена, златна и црна

(210) TM 2008/1441

(551) индивидуална

(442) 31/12/2008

(510, 511)

(731) SmithKline Beecham Corporation
One Franklin Plaza, Philadelphia, PA 19102, US

кл. 31 - пивски слад
кл. 32 - пиво
(210) TM 2008/1437

(220) 29/09/2008

(220) 26/09/2008
(442) 31/12/2008

(731) Трговско друштво за пиво, слад, оцет,
алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д.
ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

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

BREATHE RIGHT
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати и супстанции;
назални спрејеви, спрееви за грло, средства за
плкнење уста (за медицински намени); фластери,
материјали за завои

(540)

кл. 10 - медицински апарати и инструменти;
назални мускул-растегнувачи (дилатори), ленти
за грло, назални ленти
(210) TM 2008/1442

(220) 29/09/2008
(442) 31/12/2008

(591) зелена, жолта, црвена, црна, кафена и црвена

(731) Друштво за производство трговија и услуги
ПРОСПЕРА ДОО увоз-извоз 1300 КУМАНОВО
ул. Благој Илиевски-Гуне бр.11, MK

(551) индивидуална

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

(510, 511)

(540)

кл. 31 - пивски слад
кл. 32 - пиво
(210) TM 2008/1438

(220) 26/09/2008
(442) 31/12/2008

(731) Трговско друштво за пиво, слад, оцет,
алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА
СКОПЈЕ А.Д.
ул. 808, бр. 12, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(591) црна, бела, жолта и сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 2 - бои, фирнајзи, лакови, средства за заштита
на ’рѓа
кл. 6 - метални градежни материјали, производи
од метал-врати
кл. 19 - стакло за застаклување

Trgovski marki

TM 2008/1442

232 Glasnik, 15/6, str. 78-250, dekemvri 2008 Skopje

(210) TM 2008/1446

(220) 01/10/2008
(442) 31/12/2008

(731) Aventis Pharma S.A.
20, Avenue Raymond Aron 92160 Antony, FR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје

(731) JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.
Pulac b.b. Rijeka 51000, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

PROLIFE

(540)
(551) индивидуална

АПИДРА

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи

(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM 2008/1459

кл. 5 - фармацевтски производи
(210) TM 2008/1453

(220) 01/10/2008
(442) 31/12/2008

(220) 01/10/2008
(442) 31/12/2008

(731) Фотон Феликс доо Скопје
ул.„Борка Талевски”6, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

(731) JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.
Pulac b.b. Rijeka 51000, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

LACTOGYN

(540)

(551) индивидуална
(591) бела, жолто-портокалова, зелена и црна

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи

(551) индивидуална
(210) TM 2008/1460

(510, 511)
кл. 35 - водење дејност (служби за давање
совети за водење на одделни дејности),
дејности (консултации за водење на дејностите),
дејности
(професионални
консултации),
изнајмување рекламен простор, јавно мислење
(испитување на јавното мислење), објавување
рекламни текстови, огласување и рекламирање,
организирање
дејности
(советување
за
организирање на дејностите), плакатирање и
огласување, промоција (продажба за трето лице),
пропагандни дејности, проучување на пазарот
(маркетинг), рекламна документација (уредување
на рекламна документација), рекламна хроника,
рекламни огласи (ширење на рекламни огласи),
водење на комерцијални работи, комерцијална
администрација, канцелариски работи, ширење
рекламен
материјал
/трактати, проспекти,
печатени примероци/
кл. 41 - спортски и културни активности, забава,
информации за забава, игри за пари, клубови
(услуги на клубови) /забава/, коцкарници /игри/
(услуги на коцкарниците), казина, лотарии,
организирање лотарии, организирање натпревари,
обложувалници, слободно време (услуги врзани
за исполнување на слободното време), услуги за
игри обезбедени оп-liпе по пат на компјутерска
мрежа
(210) TM 2008/1458

(220) 01/10/2008
(442) 31/12/2008

TM 2008/1446

(220) 01/10/2008
(442) 31/12/2008

(731) JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.
Pulac b.b. Rijeka 51000, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

PANTEXOL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи
(210) TM 2008/1464

(220) 03/10/2008
(442) 31/12/2008

(731) Ауто Сервис ЏЕПОВСКИ ДООЕЛ Скопје
ул. Илија Димовски бр.30 б, Скопје, MK
(540)

AУТО СЕРВИС ЏЕПОВСКИ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 37 - одржување и поправка на моторни
возила

Trgovski marki

Glasnik,

(210) TM 2008/1466

(220) 03/10/2008
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(210) TM 2008/1473

(442) 31/12/2008

(220) 03/10/2008
(442) 31/12/2008

(731) DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED
3-5-1, Nihonbashi Honcho,
Chuo-ku TOKYO 103-8426, JP

(731) Друштво за тренинг и едукација ТРИПЛЕ С
ЛЕАРНИНГ ДОО Скопје
Фредерик Шопен 6/2 1000 Скопје, MK

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

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

(540)

(540)

ARZART

GUERRILLA MARKETING & SELLING

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски препарати и супстанци
(210) TM 2008/1467

кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи
кл. 41 - образовни услуги, подготвување
на наставата;   забава; спортски и културни
активности

(220) 03/10/2008
(442) 31/12/2008

(731) DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED
3-5-1, Nihonbashi Honcho,
Chuo-ku TOKYO 103-8426, JP
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(210) TM 2008/1476

(220) 06/10/2008
(442) 31/12/2008

(731) VIVARTIA S.A.
10, Ziridi Street 151 23 Maroussi, GR
(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат
Ул.”Васил Ѓоргов” бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје

HARTREN

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати и супстанци
(210) TM 2008/1472

(220) 03/10/2008
(442) 31/12/2008

(731) Друштво за тренинг и едукација ТРИПЛЕ С
ЛЕАРНИНГ ДОО Скопје
Фредерик Шопен 6/2 1000 Скопје, MK

(591) кафена и светло кафена

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

(510, 511)

(540)

THE FATHER OF GUERRILLA MARKETING
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи
кл. 41 - образовни услуги, подготвување
на наставата;   забава; спортски и културни
активности

Trgovski marki

(551) индивидуална
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жито, леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок
за печење; сол, сенф; оцет, сосови /како зачини/,
зачини, мраз
кл. 43 - услуги за подготвување  храна и пијалоци,
привремено сместување: (вклучувајќи услуги
за храна и пијалоци, ресторани за брза храна и
соодветно know-how, организирање и водење
на ресторани, кетеринг услуги, организирање на
приеми)

TM 2008/1476

234 Glasnik, 15/6, str. 78-250, dekemvri 2008 Skopje

(210) TM 2008/1520

(220) 10/10/2008
(442) 31/12/2008

(731) Teijin Pharma Limited a corporation, organized and
existing under the laws of Japan, Manufacturers
and Merchants, of
2-1, Kasumigaseki 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo,
JP
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

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

TM 2008/1520

Trgovski marki

Glasnik,
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PREGLEDI
PREGLED NA PRIJAVI NA TRGOVSKI MARKI SPORED ME|UNARODNATA KLASIFIKACIJA
NA TRGOVSKITE MARKI
(510) kod po Me|unarodnata klasifikacija na trgovski marki (Ni~enska)
(210) broj na prijavata
(510)

(210)

кл.1

TM 2008/0824
TM 2008/0894

кл. 2

TM 2008/0775
TM 2008/0896
TM 2008/0973
TM 2008/0974
TM 2008/1215
TM 2008/1442

кл. 3

TM 2008/0455
TM 2008/0791
TM 2008/0822
TM 2008/0881
TM 2008/0882
TM 2008/0883
TM 2008/0892
TM 2008/0893
TM 2008/0894
TM 2008/1107
TM 2008/1132
TM 2008/1133
TM 2008/1215

кл. 4

TM 2008/0796
TM 2008/0797
TM 2008/1215

кл. 5

TM 2003/0200
TM 2004/0539
TM 2007/0534
TM 2007/0904
TM 2008/0576
TM 2008/0636
TM 2008/0637
TM 2008/0699
TM 2008/0700
TM 2008/0702
TM 2008/0703
TM 2008/0724
TM 2008/0765
TM 2008/0766
TM 2008/0769
TM 2008/0799
TM 2008/0801
TM 2008/0802

Trgovski marki

(510)

(210)

TM 2008/0803
TM 2008/0815
TM 2008/0827
TM 2008/0832
TM 2008/0881
TM 2008/0882
TM 2008/0883
TM 2008/0891
TM 2008/0892
TM 2008/0893
TM 2008/0894
TM 2008/0913
TM 2008/0914
TM 2008/0934
TM 2008/0935
TM 2008/0951
TM 2008/0976
TM 2008/0977
TM 2008/0978
TM 2008/0979
TM 2008/1016
TM 2008/1033
TM 2008/1123
TM 2008/1132
TM 2008/1133
TM 2008/1135
TM 2008/1150
TM 2008/1170
TM 2008/1215
TM 2008/1224
TM 2008/1441
TM 2008/1446
TM 2008/1458
TM 2008/1459
TM 2008/1460
TM 2008/1466
TM 2008/1467
TM 2008/1520
кл. 6

TM 2007/0979
TM 2008/0716
TM 2008/0838
TM 2008/0867
TM 2008/1015
TM 2008/1442

(510)

(210)

кл. 7

TM 2008/0795
TM 2008/0872
TM 2008/0943
TM 2008/1099
TM 2008/1100
TM 2008/1139
TM 2008/1218
TM 2008/1237

кл. 8

TM 2008/0838
TM 2008/0894

кл. 9

TM 2006/0236
TM 2007/0325
TM 2007/0362
TM 2007/0363
TM 2008/0030
TM 2008/0032
TM 2008/0034
TM 2008/0036
TM 2008/0038
TM 2008/0040
TM 2008/0042
TM 2008/0044
TM 2008/0046
TM 2008/0048
TM 2008/0050
TM 2008/0051
TM 2008/0052
TM 2008/0053
TM 2008/0192
TM 2008/0194
TM 2008/0196
TM 2008/0198
TM 2008/0199
TM 2008/0239
TM 2008/0535
TM 2008/0562
TM 2008/0563
TM 2008/0564
TM 2008/0598
TM 2008/0613
TM 2008/0623
TM 2008/0624
TM 2008/0625
TM 2008/0626
Pregledi
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(510)

(210)

TM 2008/0679
TM 2008/0680
TM 2008/0681
TM 2008/0682
TM 2008/0705
TM 2008/0716
TM 2008/0751
TM 2008/0752
TM 2008/0753
TM 2008/0780
TM 2008/0828
TM 2008/0829
TM 2008/0838
TM 2008/0890
TM 2008/0894
TM 2008/0897
TM 2008/0898
TM 2008/0899
TM 2008/0900
TM 2008/0936
TM 2008/0946
TM 2008/0947
TM 2008/0959
TM 2008/0961
TM 2008/0962
TM 2008/0963
TM 2008/0964
TM 2008/0973
TM 2008/0974
TM 2008/0981
TM 2008/0986
TM 2008/1083
TM 2008/1098
TM 2008/1100
TM 2008/1122
TM 2008/1142
TM 2008/1145
TM 2008/1183
TM 2008/1210
TM 2008/1215
TM 2008/1216
TM 2008/1219
TM 2008/1339
кл. 10 TM 2008/0576
TM 2008/0819
TM 2008/0820
TM 2008/1135
TM 2008/1225
TM 2008/1355
TM 2008/1356
TM 2008/1441
кл. 11 TM 2007/1191
TM 2008/0758
TM 2008/0838
TM 2008/0843
Pregledi

(510)

(210)

TM 2008/0894
TM 2008/0970
TM 2008/0973
TM 2008/0974
TM 2008/1097
TM 2008/1100
TM 2008/1143
TM 2008/1145
TM 2008/1154
кл. 12 TM 2008/0550
TM 2008/0776
TM 2008/0779
TM 2008/0782
TM 2008/0783
TM 2008/0784
TM 2008/0795
TM 2008/0811
TM 2008/0826
TM 2008/0828
TM 2008/0829
TM 2008/0835
TM 2008/0872
TM 2008/1144
TM 2008/1145
TM 2008/1210
кл. 13 TM 2008/0894
кл. 14 TM 2008/0165
TM 2008/0833
TM 2008/0834
TM 2008/1126
TM 2008/1160
кл. 16 TM 2006/0236
TM 2007/0325
TM 2007/0980
TM 2007/0982
TM 2007/0983
TM 2008/0030
TM 2008/0032
TM 2008/0034
TM 2008/0036
TM 2008/0038
TM 2008/0040
TM 2008/0042
TM 2008/0044
TM 2008/0046
TM 2008/0048
TM 2008/0050
TM 2008/0051
TM 2008/0052
TM 2008/0053
TM 2008/0165
TM 2008/0192
TM 2008/0194

(510)

(210)

TM 2008/0196
TM 2008/0198
TM 2008/0199
TM 2008/0239
TM 2008/0444
TM 2008/0716
TM 2008/0823
TM 2008/0838
TM 2008/0889
TM 2008/0892
TM 2008/0893
TM 2008/0894
TM 2008/0948
TM 2008/0949
TM 2008/0973
TM 2008/0974
TM 2008/0990
TM 2008/1083
TM 2008/1113
TM 2008/1126
TM 2008/1139
TM 2008/1159
TM 2008/1166
TM 2008/1179
TM 2008/1216
TM 2008/1219
TM 2008/1232
кл. 17 TM 2008/0872
TM 2008/0896
кл. 18 TM 2006/0236
TM 2008/0718
TM 2008/0767
TM 2008/0781
TM 2008/0793
TM 2008/0816
TM 2008/0838
TM 2008/0840
TM 2008/0894
кл. 19 TM 2008/0824
TM 2008/0973
TM 2008/0974
TM 2008/1015
TM 2008/1171
TM 2008/1442
кл. 20 TM 2008/0716
TM 2008/0894
TM 2008/0917
TM 2008/0965
TM 2008/0966
TM 2008/1009
TM 2008/1013
TM 2008/1015
TM 2008/1171
Trgovski marki

Glasnik,

(510)

(210)

кл. 21 TM 2008/0525
TM 2008/0894
кл. 22 TM 2008/0718
TM 2008/0894
TM 2008/0907
кл. 23 TM 2007/0953
кл. 24 TM 2007/0953
TM 2008/0894
TM 2008/0907
TM 2008/0950
TM 2008/1006
TM 2008/1168
TM 2008/1215
TM 2008/1338
кл. 25 TM 2006/0236
TM 2008/0234
TM 2008/0444
TM 2008/0521
TM 2008/0718
TM 2008/0720
TM 2008/0721
TM 2008/0723
TM 2008/0767
TM 2008/0781
TM 2008/0793
TM 2008/0798
TM 2008/0816
TM 2008/0840
TM 2008/0894
TM 2008/0950
TM 2008/1006
TM 2008/1168
TM 2008/1210
TM 2008/1338
кл. 26 TM 2008/1126
кл. 27 TM 2008/0894
TM 2008/1013
TM 2008/1215
кл. 28 TM 2008/0894
TM 2008/0949
TM 2008/1215
кл. 29 TM 2007/1164
TM 2008/0684
TM 2008/0730
TM 2008/0731
TM 2008/0732
TM 2008/0733
TM 2008/0734
TM 2008/0735
Trgovski marki

(510)
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(210)

TM 2008/0736
TM 2008/0737
TM 2008/0738
TM 2008/0739
TM 2008/0740
TM 2008/0741
TM 2008/0742
TM 2008/0743
TM 2008/0744
TM 2008/0745
TM 2008/0746
TM 2008/0747
TM 2008/0748
TM 2008/0749
TM 2008/0750
TM 2008/0768
TM 2008/0821
TM 2008/0832
TM 2008/0837
TM 2008/0865
TM 2008/0866
TM 2008/0894
TM 2008/0904
TM 2008/0905
TM 2008/0915
TM 2008/0916
TM 2008/0972
TM 2008/0982
TM 2008/1011
TM 2008/1065
TM 2008/1156
TM 2008/1167
TM 2008/1235
кл. 30 TM 2007/0267
TM 2007/0707
TM 2007/1164
TM 2008/0726
TM 2008/0727
TM 2008/0728
TM 2008/0729
TM 2008/0730
TM 2008/0731
TM 2008/0732
TM 2008/0733
TM 2008/0734
TM 2008/0735
TM 2008/0736
TM 2008/0737
TM 2008/0738
TM 2008/0739
TM 2008/0740
TM 2008/0741
TM 2008/0742
TM 2008/0743
TM 2008/0744
TM 2008/0745

(510)

(210)

TM 2008/0746
TM 2008/0747
TM 2008/0748
TM 2008/0749
TM 2008/0750
TM 2008/0764
TM 2008/0790
TM 2008/0830
TM 2008/0838
TM 2008/0865
TM 2008/0876
TM 2008/0877
TM 2008/0881
TM 2008/0882
TM 2008/0883
TM 2008/0894
TM 2008/0904
TM 2008/0905
TM 2008/0915
TM 2008/0955
TM 2008/0972
TM 2008/0982
TM 2008/1011
TM 2008/1156
TM 2008/1167
TM 2008/1196
TM 2008/1476
кл. 31 TM 2007/1164
TM 2008/0821
TM 2008/0865
TM 2008/0866
TM 2008/0894
TM 2008/0904
TM 2008/0905
TM 2008/0944
TM 2008/0972
TM 2008/1132
TM 2008/1133
TM 200 8/1156
TM 2008/1421
TM 2008/1422
TM 2008/1423
TM 2008/1424
TM 2008/1425
TM 2008/1426
TM 2008/1427
TM 2008/1428
TM 2008/1429
TM 2008/1430
TM 2008/1431
TM 2008/1432
TM 2008/1433
TM 2008/1434
TM 2008/1435
TM 2008/1436
TM 2008/1437
Pregledi
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(510)

(210)

TM 2008/1438
кл. 32 TM 2007/0684
TM 2007/0897
TM 2008/0393
TM 2008/0394
TM 2008/0787
TM 2008/0788
TM 2008/0789
TM 2008/0832
TM 2008/0838
TM 2008/0874
TM 2008/0875
TM 2008/0876
TM 2008/0877
TM 2008/0878
TM 2008/0879
TM 2008/0880
TM 2008/0894
TM 2008/0904
TM 2008/0905
TM 2008/0933
TM 2008/1128
TM 2008/1156
TM 2008/1196
TM 2008/1421
TM 2008/1422
TM 2008/1423
TM 2008/1424
TM 2008/1425
TM 2008/1426
TM 2008/1427
TM 2008/1428
TM 2008/1429
TM 2008/1430
TM 2008/1431
TM 2008/1432
TM 2008/1433
TM 2008/1434
TM 2008/1435
TM 2008/1436
TM 2008/1437
TM 2008/1438
кл. 33 TM 2006/0943
TM 2006/0944
TM 2008/0605
TM 2008/0606
TM 2008/0804
TM 2008/0894
TM 2008/0918
TM 2008/0919
TM 2008/0920
TM 2008/0921
TM 2008/0922
TM 2008/0923
TM 2008/0924
Pregledi

(510)

(210)

TM 2008/0925
TM 2008/0926
TM 2008/0927
TM 2008/0928
TM 2008/0929
TM 2008/0930
TM 2008/1196
кл. 34 TM 2008/0539
TM 2008/0717
TM 2008/0785
TM 2008/0806
TM 2008/0807
TM 2008/0808
TM 2008/0825
TM 2008/0831
TM 2008/0894
TM 2008/1050
кл. 35 TM 2006/0236
TM 2007/0325
TM 2007/0362
TM 2007/0363
TM 2007/0534
TM 2007/0551
TM 2007/0707
TM 2007/1164
TM 2008/0030
TM 2008/0032
TM 2008/0034
TM 2008/0036
TM 2008/0038
TM 2008/0040
TM 2008/0042
TM 2008/0044
TM 2008/0046
TM 2008/0048
TM 2008/0050
TM 2008/0051
TM 2008/0052
TM 2008/0053
TM 2008/0165
TM 2008/0192
TM 2008/0194
TM 2008/0196
TM 2008/0198
TM 2008/0199
TM 2008/0239
TM 2008/0444
TM 2008/0478
TM 2008/0500
TM 2008/0501
TM 2008/0515
TM 2008/0521
TM 2008/0529
TM 2008/0530
TM 2008/0531

(510)

(210)

TM 2008/0532
TM 2008/0535
TM 2008/0605
TM 2008/0606
TM 2008/0635
TM 2008/0679
TM 2008/0680
TM 2008/0681
TM 2008/0682
TM 2008/0720
TM 2008/0721
TM 2008/0723
TM 2008/0726
TM 2008/0754
TM 2008/0781
TM 2008/0787
TM 2008/0788
TM 2008/0789
TM 2008/0795
TM 2008/0816
TM 2008/0818
TM 2008/0825
TM 2008/0836
TM 2008/0837
TM 2008/0838
TM 2008/0843
TM 2008/0870
TM 2008/0873
TM 2008/0884
TM 2008/0886
TM 2008/0888
TM 2008/0897
TM 2008/0898
TM 2008/0899
TM 2008/0900
TM 2008/0901
TM 2008/0904
TM 2008/0905
TM 2008/0907
TM 2008/0915
TM 2008/0917
TM 2008/0936
TM 2008/0944
TM 2008/0953
TM 2008/0965
TM 2008/0966
TM 2008/0968
TM 2008/0970
TM 2008/0973
TM 2008/0974
TM 2008/0982
TM 2008/0990
TM 2008/1003
TM 2008/1005
TM 2008/1006
TM 2008/1015
TM 2008/1018
Trgovski marki

Glasnik,

(510)

(210)

TM 2008/1080
TM 2008/1082
TM 2008/1083
TM 2008/1086
TM 2008/1092
TM 2008/1113
TM 2008/1123
TM 2008/1136
TM 2008/1142
TM 2008/1147
TM 2008/1148
TM 2008/1156
TM 2008/1157
TM 2008/1158
TM 2008/1162
TM 2008/1163
TM 2008/1166
TM 2008/1167
TM 2008/1168
TM 2008/1171
TM 2008/1174
TM 2008/1175
TM 2008/1186
TM 2008/1196
TM 2008/1215
TM 2008/1216
TM 2008/1217
TM 2008/1350
TM 2008/1453
TM 2008/1472
TM 2008/1473
кл. 36 TM 2006/0236
TM 2007/0362
TM 2007/0363
TM 2007/0557
TM 2007/0558
TM 2008/0515
TM 2008/0529
TM 2008/0530
TM 2008/0531
TM 2008/0532
TM 2008/0836
TM 2008/0870
TM 2008/0968
TM 2008/0973
TM 2008/0974
TM 2008/1003
TM 2008/1019
TM 2008/1020
TM 2008/1086
TM 2008/1147
TM 2008/1148
TM 2008/1162
TM 2008/1163
TM 2008/1169
TM 2008/1215
Trgovski marki

(510)

15/6, str. 78-250, dekemvri 2008 Skopje 239

(210)

TM 2008/1221
кл. 37 TM 2007/0362
TM 2007/0363
TM 2008/0478
TM 2008/0515
TM 2008/0598
TM 2008/0773
TM 2008/0774
TM 2008/0795
TM 2008/0970
TM 2008/0973
TM 2008/0974
TM 2008/0981
TM 2008/1009
TM 2008/1082
TM 2008/1086
TM 2008/1122
TM 2008/1145
TM 2008/1162
TM 2008/1163
TM 2008/1183
TM 2008/1215
TM 2008/1217
TM 2008/1464
кл. 38 TM 2008/0030
TM 2008/0032
TM 2008/0034
TM 2008/0036
TM 2008/0038
TM 2008/0040
TM 2008/0042
TM 2008/0044
TM 2008/0046
TM 2008/0048
TM 2008/0050
TM 2008/0051
TM 2008/0052
TM 2008/0053
TM 2008/0192
TM 2008/0194
TM 2008/0196
TM 2008/0198
TM 2008/0199
TM 2008/0239
TM 2008/0535
TM 2008/0598
TM 2008/0613
TM 2008/0623
TM 2008/0624
TM 2008/0625
TM 2008/0626
TM 2008/0679
TM 2008/0680
TM 2008/0681
TM 2008/0682

(510)

(210)

TM 2008/0752
TM 2008/0753
TM 2008/0759
TM 2008/0760
TM 2008/0761
TM 2008/0770
TM 2008/0771
TM 2008/0772
TM 2008/0888
TM 2008/0946
TM 2008/0947
TM 2008/0981
TM 2008/1083
TM 2008/1117
TM 2008/1145
TM 2008/1174
TM 2008/1175
TM 2008/1183
TM 2008/1216
TM 2008/1232
кл. 39 TM 2007/0429
TM 2008/0478
TM 2008/0730
TM 2008/0731
TM 2008/0732
TM 2008/0733
TM 2008/0734
TM 2008/0735
TM 2008/0736
TM 2008/0737
TM 2008/0738
TM 2008/0739
TM 2008/0740
TM 2008/0741
TM 2008/0742
TM 2008/0743
TM 2008/0744
TM 2008/0745
TM 2008/0746
TM 2008/0747
TM 2008/0748
TM 2008/0749
TM 2008/0750
TM 2008/0795
TM 2008/0895
TM 2008/0910
TM 2008/0972
TM 2008/0973
TM 2008/0974
TM 2008/0990
TM 2008/1096
TM 2008/1157
TM 2008/1158
TM 2008/1183
TM 2008/1195
TM 2008/1221
Pregledi
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(510)

(210)

TM 2008/1352
кл. 40 TM 2008/0823
TM 2008/0840
TM 2008/0973
TM 2008/0974
TM 2008/0990
TM 2008/1013
TM 2008/1166
TM 2008/1215
кл. 41 TM 2006/0236
TM 2007/0325
TM 2008/0030
TM 2008/0032
TM 2008/0034
TM 2008/0036
TM 2008/0038
TM 2008/0040
TM 2008/0042
TM 2008/0044
TM 2008/0046
TM 2008/0048
TM 2008/0050
TM 2008/0051
TM 2008/0052
TM 2008/0053
TM 2008/0192
TM 2008/0194
TM 2008/0196
TM 2008/0198
TM 2008/0199
TM 2008/0239
TM 2008/0444
TM 2008/0499
TM 2008/0500
TM 2008/0501
TM 2008/0605
TM 2008/0606
TM 2008/0635
TM 2008/0689
TM 2008/0690
TM 2008/0706
TM 2008/0759
TM 2008/0760
TM 2008/0761
TM 2008/0771
TM 2008/0772
TM 2008/0818
TM 2008/0884
TM 2008/0888
TM 2008/0897
TM 2008/0898
TM 2008/0899
TM 2008/0900
TM 2008/0949
TM 2008/0959
Pregledi

(510)

(210)

TM 2008/0961
TM 2008/0962
TM 2008/0963
TM 2008/0964
TM 2008/0973
TM 2008/0974
TM 2008/0981
TM 2008/1083
TM 2008/1096
TM 2008/1113
TM 2008/1117
TM 2008/1120
TM 2008/1131
TM 2008/1166
TM 2008/1183
TM 2008/1185
TM 2008/1186
TM 2008/1187
TM 2008/1197
TM 2008/1215
TM 2008/1216
TM 2008/1223
TM 2008/1232
TM 2008/1234
TM 2008/1339
TM 2008/1453
TM 2008/1472
TM 2008/1473
кл. 42 TM 2007/0325
TM 2007/0362
TM 2007/0363
TM 2007/0429
TM 2008/0030
TM 2008/0032
TM 2008/0034
TM 2008/0036
TM 2008/0038
TM 2008/0040
TM 2008/0042
TM 2008/0044
TM 2008/0046
TM 2008/0048
TM 2008/0050
TM 2008/0051
TM 2008/0052
TM 2008/0053
TM 2008/0192
TM 2008/0194
TM 2008/0196
TM 2008/0198
TM 2008/0199
TM 2008/0239
TM 2008/0478
TM 2008/0535
TM 2008/0679
TM 2008/0680

(510)

(210)

TM 2008/0681
TM 2008/0682
TM 2008/0754
TM 2008/0759
TM 2008/0760
TM 2008/0761
TM 2008/0771
TM 2008/0772
TM 2008/0773
TM 2008/0774
TM 2008/0870
TM 2008/0936
TM 2008/0968
TM 2008/0981
TM 2008/0986
TM 2008/1003
TM 2008/1009
TM 2008/1015
TM 2008/1082
TM 2008/1083
TM 2008/1122
TM 2008/1145
TM 2008/1162
TM 2008/1163
TM 2008/1171
TM 2008/1179
TM 2008/1183
TM 2008/1215
TM 2008/1216
TM 2008/1339
кл. 43 TM 2006/0236
TM 2007/0267
TM 2008/0635
TM 2008/0764
TM 2008/0794
TM 2008/0821
TM 2008/0874
TM 2008/0875
TM 2008/0876
TM 2008/0877
TM 2008/0878
TM 2008/0879
TM 2008/0880
TM 2008/0945
TM 2008/0952
TM 2008/0972
TM 2008/1004
TM 2008/1011
TM 2008/1014
TM 2008/1065
TM 2008/1085
TM 2008/1096
TM 2008/1180
TM 2008/1185
TM 2008/1186
TM 2008/1187
Trgovski marki

Glasnik,

(510)

(210)

(510)

(210)
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(510)

(210)

TM 2008/1195
TM 2008/1196
TM 2008/1215
TM 2008/1352
TM 2008/1476
кл. 44 TM 2007/0429
TM 2007/0534
TM 2008/0499
TM 2008/0692
TM 2008/0794
TM 2008/0818
TM 2008/0821
TM 2008/0909
TM 2008/0951
TM 2008/1055
TM 2008/1056
TM 2008/1108
TM 2008/1123
TM 2008/1132
TM 2008/1133
TM 2008/1134
TM 2008/1135
TM 2008/1197
TM 2008/1215
TM 2008/1225
кл. 45 TM 2007/0325
TM 2008/0165
TM 2008/0499
TM 2008/0500
TM 2008/0501
TM 2008/0598
TM 2008/0754
TM 2008/0794
TM 2008/0836
TM 2008/0911
TM 2008/0959
TM 2008/0961
TM 2008/0962
TM 2008/0963
TM 2008/0964
TM 2008/1087
TM 2008/1183
TM 2008/1197
TM 2008/1215
TM 2008/1217
TM 2008/1221
TM 2008/1343
TM 2008/1344
TM 2008/1352

Trgovski marki

Pregledi
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PREGLED PO NOSITELI NA PRIJAVI NA TRGOVSKI MARKI
(731) nositel na pravoto na trgovska marka
(210) broj na prijavata

(731)    “DJORDANS” OOD (210) MK/T/2008/718
“GR. SARANTIS S.A. Industrial and 		
Commercial Company of Cosmetics, 		
Garments, House and Pharmaceutical
Articles” Maroussi Attikis, Athens
MK/T/ 2007/980
MK/T/ 2007/982
MK/T/ 2007/983
MK/T/ 2007/979
“МЕДКОМ” дооел Св. Николе
MK/T/ 2008/726
“Тим’с” доо Скопје

MK/T/ 2008/1085

„ВИНОЕКСПОРТ” - Д.О.О.
MK/T/ 2008/1004
MK/T/ 2008/1005
„ЕСЕЛИНИ” ДООЕЛ MK/T/ 2008/907
„КАНЕТ АГРО” ДООЕЛ - Скопје
MK/T/ 2008/944
„СИВА КАНЕТ КОМПАНИ” ДООЕЛ - Скопје
MK/T/ 2008/945
„Софтејџ” ДООЕЛ Скопје
MK/T/ 2008/936
3M ESPE AG

MK/T/ 2008/913
MK/T/ 2008/914

3Д Проект Студио ДОО Скопје
MK/T/ 2008/888
Abbott Pharmaceuticals PR Ltd.
MK/T/ 2008/1150
ALDO GROUP INTERNATIONAL AG
MK/T/ 2008/781
AL-MAK FLOWER Inc.
MK/T/ 2003/200
American-Cigarette Company (Overseas)
Limited
MK/T/ 2008/539
Asco Group Limited

MK/T/ 2008/793

Aventis Pharma S.A.

MK/T/ 2008/1446

BASF Agro B.V.,

MK/T/ 2008/976

Pregledi

BASF Agro B.V., Arnhem (NL) 			
Zweigniederlassung Waedenswil
MK/T/ 2008/1170
BASF Agro Trademarks GmbH
MK/T/ 2008/977
BASF SE

MK/T/ 2008/978
MK/T/ 2008/979

BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d
MK/T/ 2007/904
Berlin-Chemie AG

MK/T/ 2008/815

Berlin-Chemie AG Menarini Group
MK/T/ 2008/799
MK/T/ 2008/801
MK/T/ 2008/802
MK/T/ 2008/803
BRIDGESTONE CORPORATION
MK/T/ 2008/811
British American Tobacco (Brands) Inc.
MK/T/ 2008/806
MK/T/ 2008/807
MK/T/ 2008/808
MK/T/ 2008/831
BRITISH-AMERICAN TOBACCO ( BRANDS )
LIMITED
MK/T/ 2008/1050
CARL FREUDENBERG KG
MK/T/ 2008/872
Caterpillar Inc. (a corporation of Delaware)
MK/T/ 2007/362
MK/T/ 2007/363
China Chengdu Eastern - Tech Industrial
Co., Ltd.
MK/T/ 2008/550
CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMITED
MK/T/ 2008/605
MK/T/ 2008/606
COMPAGNIE GERVAIS DANONE
MK/T/ 2008/684
Companhia de Bebidas das Americas AMBEV
MK/T/ 2007/684
Converse Inc.

MK/T/ 2008/767
Trgovski marki

Glasnik,

CRYO - SAVE BALKANICA Ltd., Chalandris
Attikis, Greece
MK/T/ 2007/429
DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED
				
MK/T/ 2008/1466
MK/T/ 2008/1467
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JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.
MK/T/ 2008/1458
MK/T/ 2008/1459
MK/T/ 2008/1460

Daikin Industries, Ltd. MK/T/ 2008/1154

KAYABA INDUSTRY CO., LTD. (KAYABA
KOGYO KABUSHIKI KAISHA), a Japanese
Corporation
MK/T/ 2008/796
MK/T/ 2008/797

Deutsche Telekom AG MK/T/ 2008/535

KENDY OOD

Dunhill Tobacco of London Limited
MK/T/ 2008/717
MK/T/ 2008/785

KRAS, PREHRAMBENA INDUSTRIJA, D.D.
MK/T/ 2008/1196

E.R. Squibb & Sons, L.L.C. a Delaware
Limited Liability Company
MK/T/ 2004/539
EYGN Limited

MK/T/ 2008/836

MK/T/ 2008/982

Land Rover

MK/T/ 2008/782
MK/T/ 2008/783
MK/T/ 2008/784
MK/T/ 2008/826

Londa GmbH

MK/T/ 2008/455

EZILI INVESTISSEMENTS Inc.
MK/T/ 2007/1191

Makhteshim Chemical Works Ltd.
MK/T/ 2008/765

Farmachemie B.V.

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
MK/T/ 2008/1215

MK/T/ 2008/576

Finlandia Vodka Worldwide Ltd., a Finland
corporation
MK/T/ 2006/943
MK/T/ 2006/944
Fresh & Co. d.o.o. Fabrika za preradu voca
MK/T/ 2008/1128
Ganz, a Canada partnership
MK/T/ 2008/949
GENERAL MOTORS CORPORATION a
corporation organized and existing under
the laws of the State of Delaware
MK/T/ 2008/828
MK/T/ 2008/829
Gerd Petrik

MK/T/ 2008/724

Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.,
Ltd. A corporation organized and existing
under the laws of China
MK/T/ 2008/780
HONDA MOTOR CO., LTD. (a corporation,
organized and existing under the laws of
Japan, manufacturers and Merchants)
MK/T/ 2008/835
MK/T/ 2008/1144
INKIESS Margot Voss GmbH
MK/T/ 2008/716
Trgovski marki

Medochemie Ltd.

MK/T/ 2008/699
MK/T/ 2008/700
MK/T/ 2008/702
MK/T/ 2008/703

MEGA DISPOSABLES S.A.
MK/T/ 2008/1033
MEGGLE AG

MK/T/ 2008/768

MET-Rx Substrate Technology, Inc.
MK/T/ 2008/832
MICRO - STAR INTERNATIONAL CO., LTD.
(a corporation incorporated under the laws
of Taiwan, R.O.C.)
MK/T/ 2008/562
MK/T/ 2008/563
MK/T/ 2008/564
Motorola,Inc., a Delaware corporation
MK/T/ 2008/752
MK/T/ 2008/753
NATIONAL BANK OF GREECE
MK/T/ 2008/1169
NBA Properties, Inc.

MK/T/ 2008/1223

NGK SPARK PLUG CO., LTD
MK/T/ 2008/1237
Pregledi
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MK/T/ 2008/1218
NOBEL ILAC SANAYII, VE TICARET A.S.
MK/T/ 2008/636
MK/T/ 2008/637
NOVARTIS AG

MK/T/ 2008/766

Novo Nordisk A/S

MK/T/ 2008/819
MK/T/ 2008/820

OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD
MK/T/ 2008/934
MK/T/ 2008/935
Parke, Davis & Company LLC
MK/T/ 2008/1224
POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d.
MK/T/ 2008/444
PPG Industries Ohio, Inc.
MK/T/ 2008/775
Publicis Groupe S.A.,
MK/T/ 2008/1083
MK/T/ 2008/1216
RAXEVSKY S.A.

MK/T/ 2008/234

Red. Com, Inc.		

MK/T/ 2008/751

Red.com, Inc.

MK/T/ 2008/1339

Research in Motion Limited
MK/T/ 2008/1183
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
MK/T/ 2008/1097
MK/T/ 2008/1098
MK/T/ 2008/1099
MK/T/ 2008/1100
Shimano Inc.

MK/T/ 2008/776
MK/T/ 2008/779
MK/T/ 2008/1210

SmithKline Beecham Corporation
MK/T/ 2008/1441
Societa Cosmetici S.p.A.
MK/T/ 2008/822
Societe des Produits Nestle S.A.
MK/T/ 2008/830
Solvay Pharm

MK/T/ 2008/769

STUDIO MARKETING J. WALTER 		
THOMPSON INTERNATIONAL, SM JWT,
Pregledi

MARKETINSKA AGENCIJA, D.O.O.
MK/T/ 2007/325
STUDIO MODERNA SA
MK/T/ 2008/1117
Sun Microsystems, Inc. (corporation of the
state of Delaware)
MK/T/ 2008/1219
TAMARIND HILLS MANAGEMENT LIMITED
MK/T/ 2008/955
TDR d.o.o.

MK/T/ 2008/825

Teijin Pharma Limited a corporation, 		
organized and existing under the laws of
Japan, Manufacturers and Merchants, of
MK/T/ 2008/1520
The Procter & Gamble Company
MK/T/ 2008/1107
THRAKON THRACE MORTARS TRADING
AND MANUFACTURING COMPANY S.A.
MK/T/ 2008/824
TWENTIETH CENTURY FOX FILM 		
CORPORATION a corporation existing under
the laws of the State of Delaware
MK/T/ 2008/1232
TД ФИДЕЛИНКА ДОО ОХРИД
				
MK/T/ 2008/1092
VIVARTIA S.A.

MK/T/ 2007/267
MK/T/ 2008/1476

Wrangler Apparel Corp.
MK/T/ 2008/798
Агенција за продукција и снимање на
филмови АКВАРИУС ДИЗАЈН ДОО Скопје
MK/T/ 2008/818
АДВОКАТСКО ДРУШТВО КНЕЗОВИЌ И
СОРАБОТНИЦИ СКОПЈЕ
MK/T/ 2008/1343
MK/T/ 2008/1344
Акционерско друштво за производство
и промет на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт импорт АД Скопје
MK/T/ 2008/918
MK/T/ 2008/919
MK/T/ 2008/920
MK/T/ 2008/921
MK/T/ 2008/922
MK/T/ 2008/923
Trgovski marki

Glasnik,

MK/T/ 2008/924
MK/T/ 2008/925
MK/T/ 2008/926
MK/T/ 2008/927
MK/T/ 2008/928
MK/T/ 2008/929
MK/T/ 2008/930
MK/T/ 2008/1136
АСТЕР ФЕСТ

MK/T/ 2008/1234

Ауто Сервис ЏЕПОВСКИ ДООЕЛ Скопје
MK/T/ 2008/1464
БИЖУ БИЖУ доо увоз-извоз Скопје
MK/T/ 2008/1160
Брокерска куќа ИНОВО БРОКЕР АД 		
СКОПЈЕ
MK/T/ 2008/1148
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MK/T/ 2008/794
ДГ КУБУС ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Скопје
MK/T/ 2008/1162
MK/T/ 2008/1163
ДЕ НОВО ГРОУП - Друштво за трговија и
услуги доо Скопје
MK/T/ 2008/720
MK/T/ 2008/721
MK/T/ 2008/723
ДЕСИГН ФАНТАСИ Тони дооел Скопје
MK/T/ 2008/965
MK/T/ 2008/966
ДИГИТАЛ СТАР ДООЕЛ СКОПЈЕ
MK/T/ 2008/499
ДППУ ПАН ВЕСТ доо увоз-извоз Скопје
MK/T/ 2008/1159

Брокерска куќа МОЈ БРОКЕР а.д. Скопје
MK/T/ 2008/531
MK/T/ 2008/532

ДПТУ „АГРОВА” Скопје
MK/T/ 2008/1167

ВЕСНА-САП ДОО Скопје
MK/T/ 2008/1142

ДПТУ „Рептил” ДООЕЛ
MK/T/ 2008/1080

ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје Друштво за
комуникациски услуги
MK/T/ 2008/30
MK/T/ 2008/32
MK/T/ 2008/34
MK/T/ 2008/36
MK/T/ 2008/38
MK/T/ 2008/40
MK/T/ 2008/42
MK/T/ 2008/44
MK/T/ 2008/46
MK/T/ 2008/48
MK/T/ 2008/50
MK/T/ 2008/51
MK/T/ 2008/52
MK/T/ 2008/53
MK/T/ 2008/192
MK/T/ 2008/194
MK/T/ 2008/196
MK/T/ 2008/198
MK/T/ 2008/199
MK/T/ 2008/239

ДПТУ АКСЕСОАР ДОО увоз-извоз Скопје
MK/T/ 2008/1018

Г.Е.КОМПАНИ ДОО КАВАДАРЦИ
MK/T/ 2007/707
ГОБЕКС ДООЕЛ Скопје
MK/T/ 2008/915
MK/T/ 2008/916
Д.С.У. ПАНАДА ДООЕЛ С. ОРЕШАНИ
Trgovski marki

ДПТУ Интершик професионал-дооел
MK/T/ 2008/791
Друштво за видео и филмска продукција
ПРВА ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје
MK/T/ 2008/899
Друштво за градежништво, промет и
услуги ГЕИНГ Кребс унд 			
Кифер Интернешнл и др. ДОО Скопје
MK/T/ 2008/773
MK/T/ 2008/774
Друштво за градежништво, трговија на
големо и мало ЛЕСНИНА ИНЖЕНЕРИНГ
увоз-извоз ДООЕЛ Скопје
MK/T/ 2008/1015
Друштво за деловен и менаџмент 		
консалтинг ААГ - АНАЛИЗИС ЕНД 		
АДВАЈЗОРИ ГРУП ДОО Скопје
MK/T/ 2008/968
Друштво за инженеринг, 			
градежништво, трговиј и услуги 		
“ИТАЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” ДОО, Скопје
MK/T/ 2008/1350
Pregledi
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Друштво за информациони системи
ОН.НЕТ ДОО СКОПЈЕ
			
MK/T/ 2008/679
MK/T/ 2008/680
MK/T/ 2008/681
MK/T/ 2008/682

MK/T/ 2008/973
Друштво за производство трговија 		
и услуги ПРОСПЕРА ДОО увоз-извоз 1300
КУМАНОВО
MK/T/ 2008/1442

Друштво за консалтинг услуги и курсеви
ЕУРО КОНСАЛТИНГ ТЕМЕЛКОВСКИ
ДООЕЛ Скопје
MK/T/ 2008/1055
MK/T/ 2008/1056

Друштво за производство, промет и
услуги АНИЦ-СИСТЕМИ увоз-извоз ДОО
Скопје
MK/T/ 2008/770

Друштво за маркетинг и пропаганда
МЕДИА ИНВЕСТМЕНТ ГРОУП ДООЕЛ
Скопје
MK/T/ 2008/898

Друштво за производство, промет и
услуги МАКИНВЕСТ експорт-импорт ДОО
Скопје
MK/T/ 2008/1156
MK/T/ 2008/1157
MK/T/ 2008/1158

Друштво за организирање на 		
туристички патувања и продажба на
билети АО ГЕНЕРАЛТУРИСТ ДОО Скопје
MK/T/ 2008/1352
Друштво за преработка на кафе и трговија
на големо и мало РИО ДООЕЛ
MK/T/ 2008/790
Друштво за приредување игри на среќа
ДЕЛТА БЕТ ДООЕЛ Скопје
MK/T/ 2008/1120
Друштво за производство и промет ДИН
БЕСТ ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2008/1139
Друштво за производство и промет со
текстилни производи ПАЛТЕКС а.д.
MK/T/ 2008/1338
Друштво за производство и сервисирање
АУТОИНСТРУМЕНТ ДОО извоз-извоз
Скопје
MK/T/ 2008/1122
Друштво за производство и трговија
ЛОЗАР ПЕЛИСТЕРКА АД Скопје
MK/T/ 2008/933
Друштво за производство и трговија на
големо и мало ПРО Графика
MK/T/ 2008/823
Друштво за производство на производи
од дрво, трговија на големо и мало, увозизвоз ЛЕСНИНА ИНЖЕНЕРИНГ ПАНЕЛС
ДООЕЛ Кочани
MK/T/ 2008/1171
Друштво за производство на рекламни
објекти, монтажа и маркетингшки услуги
ЛАЗОВ ГРУП ДООЕЛ Скопје
MK/T/ 2008/974
Pregledi

Друштво за производство, промет и
услуги СТОП & ГО ДОО
MK/T/ 2008/896
Друштво за производство, трговија и
услуги М и А БЕВЕРЏИС ДООЕЛ експортимпорт Скопје
MK/T/ 2008/874
MK/T/ 2008/875
MK/T/ 2008/876
MK/T/ 2008/877
MK/T/ 2008/878
MK/T/ 2008/879
MK/T/ 2008/880
Друштво за производство, трговија
и услуги АРКУС ДИЗАЈН ДОО Скопје
MK/T/ 2008/1179
Друштво за производство, трговија и
услуги АРЛЕН ДОО Делчево
MK/T/ 2008/950
Друштво за производство, трговија и
услуги ВУД-МАРК-НИК увоз-извоз ДООЕЛ
Скопје
MK/T/ 2008/1009
Друштво за производство, трговија и
услуги ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ
експорт-импорт Куманово
MK/T/ 2008/1065
Друштво за производство, трговија и
услуги ЕЛИСОФТ ДООЕЛ увоз-извоз
Делчево
MK/T/ 2008/986
Друштво за производство, трговија и
услуги ЕУРО ХОРМОНЕС ВАЛАНДОВО
ЕХВ ДОО Валандово MK/T/ 2007/534
Trgovski marki

Glasnik,

Друштво за производство, трговија
и услуги ИМИЏ ПЛУС ДОО
				
MK/T/ 2008/1166
Друштво за производство, трговија и
услуги М и А БЕВЕРИЏИС ДООЕЛ експорт
- импорт Скопје
MK/T/ 2008/393
Друштво за производство, трговија и
услуги М и А БЕВЕРИЏИС ДООЕЛ експорт
- импорт Скопје
MK/T/ 2008/394
Друштво за производство, трговија и
услуги М и М КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје
MK/T/ 2008/821
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MK/T/ 2008/736
MK/T/ 2008/737
MK/T/ 2008/738
MK/T/ 2008/739
MK/T/ 2 008/740
MK/T/ 2008/741
MK/T/ 2008/742
MK/T/ 2008/743
MK/T/ 2008/744
MK/T/ 2008/745
MK/T/ 2008/746
MK/T/ 2008/747
MK/T/ 2008/748
MK/T/ 2008/749
MK/T/ 2008/750

ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, 		
ТРГОВИЈА И УСЛУГИ МБ БЕЛАРТ ДООЕЛ
увоз-извоз Скопје
MK/T/ 2008/1126

Друштво за промет, угостителство и
туризам ДЕ ЛУКСОР ДООЕЛ експортимпорт Скопје
MK/T/ 2008/1195

Друштво за производство, трговија и
услуги МЕДИА ДОО експорт-импорт
MK/T/ 2008/525

Друштво за трговија и услуги АПЕКС МК
ДОО Скопје
MK/T/ 2008/959
MK/T/ 2008/961
MK/T/ 2008/962
MK/T/ 2008/963
MK/T/ 2008/964

Друштво за производство, трговија и
услуги СИТИ ПРИНТ ЦЕНТАР ДОО Скопје
MK/T/ 2008/990
Друштво за производство, трговија
на големо и мало, увоз-извоз и услуги
Игор Божиновски БИСЕРА КОМЕРЦ 		
Битола ДООЕЛ
MK/T/ 2008/833
MK/T/ 2008/834
Друштво за производство, трговија,
посредување и услуги АПОСТОЛЛАДА
увоз-извоз Апостоловски Драган и 		
Лилјана ДОО Битола
MK/T/ 2008/865
MK/T/ 2008/866
Друштво за производство, услуги и
трговија ФОРМА КИДС ДОО Скопје
			
MK/T/ 2008/1013
Друштво за промет и услуги ДЕ МАРГО
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
			
MK/T/ 2008/970
Друштво за промет транспорт шпедиција
и услуги УНИ СТИЛ КОМПАНИ Исмаил
дооел увоз-извоз Скопје
MK/T/ 2008/730
MK/T/ 2008/731
MK/T/ 2008/732
MK/T/ 2008/733
MK/T/ 2008/734
MK/T/ 2008/735
Trgovski marki

Друштво за трговија и услуги ВИЗАРД
СИСТЕМИ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје
MK/T/ 2008/1217
Друштво за трговија и услуги ДЕА 		
СТУДИО ДООЕЛ Скопје
MK/T/ 2008/1108
Друштво за трговија и услуги 		
ПРОДУКЦИЈА ПЕРСПЕКТИВА 		
ДООЕЛ Скопје
MK/T/ 2008/843
Друштво за трговија и услуги СЕНСОР
ДОО Скопје
MK/T/ 2008/598
Друштво за трговија и услуги ХЕРБАЛ
ПЛУС ДООЕЛ Скопје MK/T/ 2008/1016
Друштво за трговија на големо и мало и
услуги Тинекс МТ ДООЕЛ експорт-импорт
Скопје
MK/T/ 2008/894
Друштво за трговија на големо и трговија
на мало во земјата и во странство, 		
услуги и сервисирање на машини 		
ТЕКНОКСГРУП МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ
увоз-извоз Скопје
MK/T/ 2008/795
Друштво за трговија на мало и големо
КАМ ДОО
MK/T/ 2008/837
Pregledi
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Друштво за трговија, производство и
услуги „EMONA BRAND” дооел, увозизвоз Скопје
MK/T/ 2008/764
Друштво за трговија, производство
и услуги ДЕЛТА ФООД ДОО експортимпортСкопје
MK/T/ 2008/904
MK/T/ 2008/905
Друштво за трговија, производство и
услуги НМ ТРАДЕ ДООЕЛ експорт-импорт
Скопје 			
MK/T/ 2008/1135
Друштво за тренинг и едукација ТРИПЛЕ С
ЛЕАРНИНГ ДОО Скопје
MK/T/ 2008/1472
MK/T/ 2008/1473
Друштво за туристичко посредување,
превоз, изнајмување на автомобили и
услуги ИН ТРАВЕЛ ДООЕЛ Скопје
MK/T/ 2008/1221

MK/T/ 2008/758
Друштво со ограничена одговорност
“ДЖУНИ, Р1998”
MK/T/ 2008/705
ДТПУ “Беатина”

MK/T/ 2008/816

ЕВН Електростопанство на Македонија,
Акционерско друштво за дистрибуција и
снабдување со електрична 			
енергија, Скопје
MK/T/ 2008/478
ЕУРОМИЛК експорт-импорт ДОО СКОПЈЕ
MK/T/ 2008/972
Заштитно друштво за производство,
трговија и услуги Александар Поповски
АЛПОЈО ДООЕЛ Охрид
MK/T/ 2007/1164
ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАЃАНИ РАДИО ТАКСИ
“ПЛАВА ЛАГУНА”
MK/T/ 2008/1087

Друштво за угостителство и услуги 		
ДЦ САПОРТ ДОО Скопје			
				
MK/T/ 2008/1131

Златевски Љубиша

Друштво за угостителство, трговија и
услуги ФМ ГРОУП ДОО Скопје
			
MK/T/ 2008/1180
Друштво за управување со фондови
ИНОВО СТАТУС АД СКОПЈЕ
				
MK/T/ 2008/1147

ИНТЕР ВИСТА ГРУП, Друштво за трговија
и услуги, ДОО Скопје
MK/T/ 2008/521

Друштво за управување со фондови МОЈ
ФОНД а.д. Скопје
MK/T/ 2008/529
MK/T/ 2008/530

MK/T/ 2007/897

Имаге ПР доо Скопје MK/T/ 2008/873

Интернационален Картичен Систем АД
Скопје
MK/T/ 2008/1003
ИНФИНИТИ-ДК ДОЕЛ увоз-извоз 		
Струмица
MK/T/ 2008/1168

Друштво за услуги ЕУРО БИЗНИС ЦЕНТАР
ДОО Скопје
MK/T/ 2008/1123

Јеллов Пагес Дооел Тони-Скопје
MK/T/ 2008/1174
MK/T/ 2008/1175

Друштво за услуги и трговија ПАНАШ
ДООЕЛ Скопје
MK/T/ 2008/1197

КАБТЕЛ д.о.о.е.л. Скопје
MK/T/ 2008/981

Друштво за услуги, посредување, 		
инженеринг и трговија ТРАСТ 		
КОНСАЛТИНГ дооел Куманово
				
MK/T/ 2008/870
Друштво за фармацевтско хемиски 		
производи РЕПЛЕКФАРМ АД Скопје
MK/T/ 2008/827
Друштво за филмска продукција и 		
дистрибуција ПРЕМИУМ ФИЛМ ДООЕЛ
Скопје
MK/T/ 2008/897
Друштво РОЈАЛ ЦЕНТЕР ДООЕЛ Скопје
Pregledi

Кајшаров Константин

MK/T/ 2008/165

КОСМОФОН Услуги на мобилна 		
телефонија АД Скопје
MK/T/ 2008/613
MK/T/ 2008/623
MK/T/ 2008/624
MK/T/ 2008/625
MK/T/ 2008/626
MK/T/ 2008/946
MK/T/ 2008/947
КРАСНАЈА ДОО Скопје
MK/T/ 2008/804
Trgovski marki

Glasnik,

ЛИМ - ЕЛЕГАНТ ДООЕЛ ЗДГПТУ УВОЗИЗВОЗ - КИЧЕВО
MK/T/ 2008/867
МЕГА Зоран Дооел експорт импорт
MK/T/ 2008/1235
Механџиски, Благој MK/T/ 2008/1132
MK/T/ 2008/1133
Мешано друштво со странски капитал
со ограничена одговорност во приватна
сопственост за производство, промет,
услуги, транспорт ФРОТИРЕКС Михаил и
Ангел ДОО увоз-извоз Скопје
				
MK/T/ 2007/953
Мирјана Стеннес

MK/T/ 2008/1011

НВО “ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА КУЛТУРАТА
И ЖИВОТНАТА СРЕДИНА”
MK/T/ 2008/689
MK/T/ 2008/690
Никола Димушевски MK/T/ 2006/236
ОФИС И КО ДОО Скопје
MK/T/ 2008/917
ОФИС ПЛУС д.о.о.ел. - Скопје
			
MK/T/ 2008/838
ПАПИЛОН Лембанов Граде ДООЕЛ
MK/T/ 2008/910
Пенџерковска Зорица
MK/T/ 2008/1082
ПЕРПЕТУУМОБИЛЕ СЕКЈУРИТИ
MK/T/ 2008/911
ПЗУ ЗЕНИТ - специјалистичка ординација
за очни болести и оптика
MK/T/ 2008/909
ПЗУ МЕГАМЕД - Радиодијагностика
MK/T/ 2008/951
Прва Детска Амбасада во Светот Меѓаши
MK/T/ 2008/500
MK/T/ 2008/501
ПРИВАТНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
ДЕМЕТРА АПТЕКА
MK/T/ 2008/881
MK/T/ 2008/882
MK/T/ 2008/883
MK/T/ 2008/1355
MK/T/ 2008/1356
Приватна здраствена установа-		
Поликлиника со ординации од 		
Trgovski marki
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специјалистичко-консултативната 		
здравствена заштита НЕУРОМЕДИКА
Скопје
MK/T/ 2008/1134
Производно трговско друштво С Б ВКОМПАНИ Беќир ДООЕЛ увоз-извоз
Арачиново
MK/T/ 2008/901
ПроКредит Банка АД Скопје
MK/T/ 2007/557
MK/T/ 2007/558
ПУТНИК - КМГ ДОО

MK/T/ 2008/1096

СА - ЉУ ДООЕЛ Скопје
MK/T/ 2008/889
MK/T/ 2008/890
MK/T/ 2008/891
MK/T/ 2008/892
MK/T/ 2008/893
СЕРВИС ТЕРМО КИНГ
MK/T/ 2008/1143
СИДИРОН ДОО Скопје
MK/T/ 2008/515
Синпекс доо
MK/T/ 2008/943
Спасевски Димитар, Национална агенција
за европски образовни програми и 		
мобилност
MK/T/ 2008/706
Сузана Спасовска

MK/T/ 2008/635

Т.Д. ГИЗА КО. ЕЛЕКТРОНИКА
MK/T/ 2008/1145
Т.Д. ФЕЛИКС ДОО увоз-извоз Куманово
MK/T/ 2008/948
Т.Р.Д. „Радио Фортуна”
MK/T/ 2008/886
ТИВОЛИ Б.Р.Х. ДООЕЛ - Скопје
MK/T/ 2008/1014
Тим-инженеринг дооел Скопје
MK/T/ 2008/1086
Тортевска Наташа, ПЕГАСУС комерц НТ ДООЕЛ Скопје
MK/T/ 2008/1006
ТП Сенада Мехмед Хајретин Фризерски
салон “СЕНА”		
MK/T/ 2008/692
Трговско друштво за внатречна и 		
надворешна трговија на големо и мало со
застапување на странски фирми 		
Pregledi
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со разновидни стоки ОСКАР КП Мануел
Тасевски ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
MK/T/ 2008/952
MK/T/ 2008/953
Трговско друштво за вработување на
инвалидни лица за производство и 		
трговија Словин Билјана Охрид ДООЕЛ
MK/T/ 2008/787
MK/T/ 2008/788
MK/T/ 2008/789
Трговско друштво за маркетинг С.В.-РСА
ДОО Скопје
MK/T/ 2008/900
Трговско друштво за пиво, слад, оцет,
алкохолни и безалкохолни пијалаци
ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д.				
				
MK/T/ 2008/1421
MK/T/ 2008/1422
MK/T/ 2008/1423
MK/T/ 2008/1424
MK/T/ 2008/1425
MK/T/ 2008/1426
MK/T/ 2008/1427
MK/T/ 2008/1428
MK/T/ 2008/1429
MK/T/ 2008/1430
MK/T/ 2008/1431
MK/T/ 2008/1432
MK/T/ 2008/1433
MK/T/ 2008/1434
MK/T/ 2008/1435
MK/T/ 2008/1436
MK/T/ 2008/1437
MK/T/ 2008/1438

MK/T/ 2008/727
MK/T/ 2008/728
MK/T/ 2008/729
Фотон Феликс доо Скопје
MK/T/ 2008/884
MK/T/ 2008/1453
ХЕЛТХ.МЕД ДОО Скопје
			
MK/T/ 2008/1225
Хенди Телеком ДООЕЛ
MK/T/ 2007/551
ХОЛДЕР ДООЕЛ

MK/T/ 2008/840

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА А.Д.
MK/T/ 2008/1019
MK/T/ 2008/1020
ЦЕТРАНС

MK/T/ 2008/895

Трговско друштво за промет, услуги и
консалтинг ДЕВОЛ МАРКЕТИНГ ДООЕЛ
извоз-увоз Скопје
MK/T/ 2008/1113
Трговско друштво за трговија, 		
угостителство, спортски активности и
услуги КОЧ СПОРТ експорт-импорт Скопје
				
MK/T/ 2008/1185
MK/T/ 2008/1186
MK/T/ 2008/1187
Трговско радиодифузно друштво А2
ТЕЛЕВИЗИЈА ДОО
MK/T/ 2008/759
MK/T/ 2008/760
MK/T/ 2008/761
MK/T/ 2008/771
MK/T/ 2008/772
ТРЧКОВА СЛАВИЦА, адвокат
				
MK/T/ 2008/754
ФОРНЕТТИ СОЛЕ ДООЕЛ Скопје
Pregledi
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trGOVski MaRKI
TRGOVSKI
MARKI

Vo soglasnost so ~lenot 147 od Zakonot za industriskata sopstvenost (“Slu`ben
vesnik na Republika Makedonija”, br.47/02, 42/03 i 09/04), Dr`avniot zavod za industriska
sopstvenost gi objavuva podatocite za priznaenite prava na trgovski marki.

Podatocite se ozna~eni so INID* kodovi za trgovski marki (WIPO standard ST.60):
(111) Registarski broj na dokumentot 		
(151) Data na registrirawe
(181) Data na va`ewe (o~ekuvano)
(186) Data na istekot na prodol`uvaweto (o~ekuvano)
(210) Broj na prijavata				
(220) Data na podnesuvawe
(230) Data na izlo`beno ili saemsko prvenstvo		
(300) Pravo na prvenstvo: data, dr`ava, broj
(450) Data na objavuvawe
(510, 511)Broevite na klasite po me|unarodnata klasifikacija na proizvodi i uslugi
(Ni~anska) i spisok na proizvodite i uslugite
(540) Izgled na trgovskata marka, transkripcija i prevod
(551) Oznaka za prijava na kolektivena trgovska marka
(560) Oznaka za trodimenzionalena trgovska marka
(580) Data na donesuvawe re{enie so koe se vpi{uva sekoja promena vo registarot
(591) Nazna~uvawe na bojata, odnosno kombinaciite na boi
(600) Podatoci za prijavata podnesena do SZP na SFRJ
(data ex-YU broj na prijavata/isprava/re{enie)
(732) Nositel na pravoto
(740) Zastapnik
(770) Ime i adresa na prethodniot nositel
(791) Ime i adresa na steknuva~ot na licencata

____________________
* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data
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(111) 14814

(151) 24/10/2008

(210) TM  2001/450

(220) 03/05/2001

квалитет, лиценци за интелектуална сопственост,
одморалишта, оверување изворни уметнички
дела, пансиони, патенти, печатарство, персонап
(одбирање на персоналот со психотехничка
постапка), преведувачки услуги, професионална
ориентација, репортерски услуги, сметачи
(програмирање на сметачите), совети за
интелектуална сопственост, старски домови,
стручни консултации, фотографија, фотографски
репортажи, хотелски услуги, централна база на
податоци

(181) 03/05/2011
(450) 31/12/2008
(732) Издаваштво Круг д.о.о. - Скопје
ул.” 4 Јули” 3а, 1000 Скопје, MK
(540)

(551) индивидуална

(111) 14986

(151) 29/10/2008

(510, 511)

(210) TM  2002/201

(220) 21/03/2002

кл. 16 - печатени работи

(181) 21/03/2012

кл. 35 - огласување

(450) 31/12/2008

(111) 14826

(151) 03/11/2008

(210) TM  2002/144

(220) 28/02/2002
(181) 28/02/2012
(450) 31/12/2008

(732) д-р Ѓорѓи Филипов and

(732) MATTEL, INC.
333 Continental Boulevard, El Segundo,
Califonia 90245-5012, US
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

д-р Панде Лазаревски
ул. Јани Лукровски 5/1/32,1000 Скопје , MK and
ул. Дрезденска 19/2/108,1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

AJVAR FEST
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - aгенции за трговски информации,
дејности (консултации за водење на дејностите),
демонстрација
на
производи,
економски
прогнози, изложби (организирање на изложби) во
комерцијални или рекламни цели, изнајмување
рекламен простор, јавно мислење (испитување
на јавното мислење), помош во управување
со индустриски или трговски претпријатија,
пропагандни дејности, проучување на пазарот,
рекламирање
кл. 41 - aкадемии (обука), допишување
(обучување по пат на допишување), игри за пари,
организирање изложби во културни или воспитни
цели, кампови за летување, клубови, конференции
(организирање и водење на конференции),
конгреси, студио за снимање (услуги на студио
за снимање), театарски претстави, филмови
(производство на филмови), циркуси
кл. 42 - aвторски права, агенции за сместување
/хотели, пансиони/, брачни агенции, видео ленти
(снимање на видео ленти), гостилници, граѓанска
заштита,
графичка
уметност,
индустриски
дизајн, инженеринг, индустриско обликување,
истражување и развиток на нови производи,
изработка на софтвери, клубови за средби,
кафеани, кампови, консултации, контрола на
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BARBIE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - абразиви /средства за брусење/, алишта
(производи за закиснување алишта), алишта
(синило за алишта), алишта (средства за
парфемирање на алиштата), амбра /парфимерија/,
амонијак користен како средство за миење,
анисово дрво (етерични масла од анисово дрво),
апретура (скробна апретура) /штирка/, аромати
(етарични масла), бадемов сапун, бадемово
масло, бадемово млеко за козметичка употреба,
белење (сода за белење), белење (соли за
белење), белила /деколоранти/ за козметичка
употреба, бергамота /стебло/ (масти на бергамота),
бои (производи за отстранување на боите), бои
(средства за отстранување на боите), бои (хемиски
производи за оживување на боите) за употреба во
домаќинството /чистилници/, бои за тоалетна
употреба, брада (антисептички камења за
бричење брада), брада (бои за брада), брада
(сапуни за брада), бричење (паста за ремени за
бричење), бричење (производи за бричење),
брусна хартија /абразив/, брусно платно, веѓи
(козметички средства за веѓи), веѓи (моливи за
веѓи), вештачки мустаќи, бради, коса (лепила за
зацврстување на вештачки мустаќ, бради и коса),
вештачки нокти, вештачки трепки, вештачки
трепки (лепила за вештачки трепки), виткана коса
(препарати за виткање коса), виткана коса
(средства за израмнување на природно витканата
коса), влакненца (средства за отсранување на
влакненцата),
водороден
супероксид
за
козметичка употреба, восок за во кројачкиот
занает, восок за л’скање, восок за мустаќи, восок
за отстранување влакненца, восок за паркети,
восок за столарски занает, восок за чистилници,
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Glasnik,

врзувачки средства /анстригенси/ за козметичка
употреба, вулканска пепел за чистење, голтерија
(масла од голтерија) /растенија од Северна
Америка/, дезодоранси за лична употреба /пар–
фимерија/, дезодорирачки сапуни, депилатори,
детергенти различни од оние што се користат во
медицината или во текот на производни процеси,
дијаманти (абразивно средство), екстракти од
цвеќе /парфимерија/, етерични екстракти /есен–
ции/, етерични масти, жавелова вода /хромен
раствор/, жераниол, забни протези (препарати за
чистење на забните протези), забни протези
(препарати за нега на забните протези), забни
протези (препарати за полирање на забните
протези), закиснување алишта (средства’ за
закиснување на алиштата), избелување (производи
за избеливање) /алкалии/, јаглерод на терпентински
топ, јасмин (јасминово масло), јонон (парфимерија),
хемиски материи со мирис на темјанушки, кадење
(производи за кадење) /мириси/, камен за
мазнење, капење (козметички препарати за
капење), капење (соли за капење) не се за
медицинска употреба, капилари (лосион за
капилари), кожа (козметички производи за нега на
кожата), кожа (креми за кожни производи), кожа
(креми за чистење на кожата), кожа (препарати за
чистење на кожните производи), кожа (препарати
за чистење на кожните производи), кожни
производи (средства за чистење на кожните
производи), козметика (украсни детали за
козметичка употреба), козметички бои, козметички
креми, козметички лосиони (шамичиња натопени
во козметички лосиони), козметички препарати за
животни,
козметички
прибор,
козметички
производи, колонска вода, конзервирање на кожа
(производи за конзервирање на кожата) /лустра/,
кора килаи /вид расение/ за чистење, корозија
(производи за симнување на корозијата), корозија
(средства за отстранување на корозијата), корунд
/абразивно средство/, коса (бои за коса), коса
(препарати за боење на косата), коса (препарати
за виткање на косата), коса (средства за
израмнување на природно витканата коса), креда
за чистење, крема за кожени ремени за бричење,
креми за кожа, креми за козметичка употреба,
креми за полирање, креми /пасти/ за чевли,
кројачки восок, куќни миленици (шампони за
куќните миленици), лавандина водичка, лак
(производи за отстранување на лакот), лак за
нокти, лаштила (производи за л’скање), лепила
врз основа на скроб, лепила за зацврснување на
уметнички украси, перики. мустаќи, брада, лимон
(етерични масла на лимон), лице (белило,
црвенило за лицето), лосион за козметичка
употреба, лустра /масти/ за подови, лустро /бикс/,
шамичиња натопени во козметички лосиони,
маски за убавина, масла за парфимерија, масла
за парфимсрија, масла за чистење, масла /ете–
рични масла/, масло (бадемово масло), масло за
козметичка употреба, масло од голтерија /растение
од С.Америка/, масти за козметичка употреба,
медицински сапуни, метални јаглероди /абразиви/,
миризлива водичка, миризливо дрво, мириси /па–
рфеми/, моливи (за козметичка употреба), мошус
/парфимерија/, мустаќи (восок за мустаќи), нане
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(екстракти од нане), нане за парфимерија,
натриумови кристали за чистење, нафтени
желиња за козметичка употреба, нега на кожа
(козметички производи за нега на кожата), нега на
уста (производи за нега на устата), не се за
медицинска употреба, нокти (лак за нокти), нокти
(производи за нега на ноктите), оживување на бои
(хемиски производи за оживување на боите) за
употреба
во
домаќинството,
смекнувачи,
освежување (сапуни за освежување), острење
(производи за острење), отнување- на одводни
цевки (препарати за отнување на одводните
цевки), очи (хартиени помагала за шминкање на
очите), памук за козметичка употреба, паркети
(восок за л’скање на паркетот), парфимериски
производи, парфимираше на алишта (производи
за парфимирање на алиштата), перење (средства
за белење), перење (средства за перење), перење
алишта (правила за перење), перење /чистење/
(производи за чистење со триење), пијалаци
(аромати за пијалаци) /етерични масла/, плавење
(средства за плавење на алиштата), плавец за
полирање (камен од вулканско потекло), платно
(брусно платно), полирање (брусна хартија за
полирање), полирање (камен за полирање),
полирање (камења за полирање), полирање
(платнена шмиргла), полирање (препарати за
полирање), полирање на забните протези
(препарати за полирање на забни протези),
прашок за ремени, пудра за шминкање,
растворувачи
(сапуни
за
расгворување),
растворувачи на бои, ремен за бричење (крема за
ремен за бричење), розово масло, саиуни, сапуни
за дезинфекција, сапуни за дезодорирање, сапуни
за миење, сапуни за оживување на бојата на
текстилот, сапуни против потење, сафрол,
силициумов карбид /абразив/, синило за алишта,
сјаење (производи за постигнување сјај), сјај
(производи за постигнување сјај), скроб /штир–
кање/, слабеење (козметички препарати за
слабеење), слатки (аромати за слатки) /етерични
масла/, смирак /ситнозрнест корунд/, сода
(раствор за перење /лукшија/), сода за белење
алишта, соли за белење, соли за капење /не се за
медицинска употреба/, сонце (препарати за
заштита од сонце) /козметички препарати за
заштита од црнење/, средства за нега на заби,
средства за отстранување на каменец /за
домаќинството/, стакла на автомобили (течности
за перење на автомобилските стакла), стаклена
хартија /шмиргла за хартија   стаклено      платно
/брусно платно/, стапала (сапуни против потење
на стапалата), стапчиња обложени со памук за
козметичка употреба, статички електрицитет
(средства за неутрализација на статичкиот
електрицитет) за домаќинство, стипса (камена
стипса) /антисептик/, столарска смола, столарски
восок, талк за тоалета, тапети (производи за
чистење на тапетите), темјан, терпентин /производ
за одмастување/, терпентин /средство за
одмастување/, тоалетна вода, тоалетни масла,
тоалетни млска, тоалетни производи, тоалетни
производи /против потење/, трепки (козметички
производи за трепки), трипал за полирање /вид
камен/, убавина (маски за убавина), украсни
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детали за козметичка употреба, усни (црвила за
усни), уста (производи за нега на устата) не се за
медицинска употреба, флеки (средства за чистење
флеки), флеки од мрснотии (производи за чистење
флеки од мрснотии) (различни од оние кои се
користат во текот на процесот на производството),
хартија (абразивна /брусена/ хартија), хартија
(хартија за триеше), хартија за полирање /маз–
нење/, хартија за шмирглање, хелиотропински
супстанции, хидроген (водороден пероксид) за
козметичка употреба, цвеќе (бази за цветни
мириси), цвеќе (екстракт од цвеќе) /парфимерија/,
кедрово етерично масло, црвила за усни, црвило
за сјаење, црнење /бронзирање/ (производи за
црнење на кожата), чевли (креми за чевли), чевли
(лустра за чевли), чистење (производи за чистење),
чистење на забни протези (препарати за чистење
на забните протези), чистилница (восок за
чистилници), шампони, шампони за домашни
миленици, шилење (производи за шилсње),
шминка (производи за симнување на шминката),
шминкање (производи за шминкање), шминкање
очи (хартиено помагало за шминкање на очите),
штирак за мазнење (пеглање)
кл. 9 - авијатичари (специјални заштитни
комбинезони за авијатичарите), автоматски
апарати за издавање карти, автоматски апарати
за издавање нешта, автоматски дистрибутери,
автоматски игри /апарати/ со претходно плаќање,
автоматски пумпи за гаснење, автоматски
сигнализатори при губење притисок во авионите,
автоматско управување (апарати и инструменти
за автоматско управување) за  возила, агломери /
мерни инструменти/, аерометри, азбестна облека
за заштита од оган, азбестни костуми за заштита
од оган, азбестни ракавици за заштита од несреќи
при работа, азимутни инструменти, акселератори
на
честички
/забрзувачи/,
актинометри,
акумулатори (аерометри за киселини за
акумулатори), акумулатори (резервоари за
акумулатори), акустични лостови за грамофони,
акустични
прекинувачи,
аларми
(тонски
дојавувачи), алармни уреди, алкохолметри,
амперметри, анализа (апарати за анализа) не се
за медицинска употреба, анемометри, анимирани
цртежи, аноди, аноди во рендгенска цевка /ан–
тикатоди/, анодни батерии, антени, апарати за
гаснење, апарати за јонизација (не се за обработка
на воздухот), апарати за фотокопирање,
апертометри /оптички/, астрономија (апарати и
инструменти за астрономија), астрофотографија
(објективи за астрофотографија), аудиовизуелно
учење (апарати за аудиовизуелно учење), аудиони
/радио/, ацидометри, бакарни жици /изолирани/,
балансирање /рамнотежа/ (уреди за балансирање
/рамнотежа/ ), барокомори, барометри, батерии
(електрични батерии), батерии за палење,
безжична телефонија (столбови за безжична
телефонија), бензин (мерач на количичеството
бензин), бетатрони, бленда /фотографија/,
бранометри /фреквенциометри, брзина (апарати
за контролирање на брзината) за возила, брзина
(апарати за мерење на брзината) за грамофони,
брзина (апарати за мерење на брзината) /фотог–
рафија/, брзина (контролори на брзината за
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возила), брзина (покажувач на брзината),
брзинометри, бродски   пумпи за гаснење пожар,
броила, ваги, ваги /децимални/ апарати за мерење
на вага, вакуумметри, вакуумски цевки /радио/,
варијатори
/регулатори/
на
светлината,
вариометри, видео ленти, визирни лупи за огнено
оружје, висинометри, вискозиметри, висок, висок
(олово за висок), виткање коса (електротермички
намотувачи за виткање на косата), внатрешни
гуми (автоматски покажувачи на губењето на
притисокот во внатрешните гуми), вода (покажувач
на нивото на водата), водење на електрична
енергија (опрема за водење на електричната
енергија) /жици/, воздух (апарати за анализа на
воздухот), волтметри, врата (електрични затворачи
на врати), врата (електрични уреди за отворање
на вратите), врата на вртење /автоматска/, врвки
за очила, време (апарати за одбележување на
времето), габарити /инструменти за мерење/,
галванизација (апарати за галванизација),
галванометри, галванопластика (апарати за
галванопластика), галвански батерии, галвански
елементи, галенити /детектори/, гас (апарати за
анализа на гасовите), гасометри, геодетски
апарати и инструменти, геодетски вериги, гласачки
апарати, глувче /информатика/, говорни цевки,
гориво (дистрибутери на гориво) за сервисни
станици, гориво (саморегулирачки пумпи за
гориво), градуирани стаклени садови, грамофони
(акустични полуги за грамофони), грамофонски
игли, грамофонски игли (уреди за менување на
грамофонските игли), грамофонски плочи,
грамофонски плочи (уреди за чистење на
грамофонските плочи), громобрани,  далекумери
/телеметри/, далечински пишувачи, далечински
прекинувачи, далечинско палење (електрични
уреди за палење), далечинско управување
(апарати за далечинско управување), далечинско
управување со индустриски операции (електрични
уреди за далечинско управување со индустриски
операции), двокраки шестари, демагнетизирање
на магнетските ленти (апарати за демагнетизирање
на магнетски ленти), дензиметри /апарати за
мерење густина на течностите/,     дензинометри
/апарати за мерење оптичка густина/, дестилација
(апарати за дестилација за научна употреба),
дестилациони садови за лабораториски опити,
детектори, детектори за лажни пари, детектори за
метални предмети за индустриска или воена
употреба, детектори за чад, дигалки (командни
уреди за дигалки), дигитални технички цртачи,
дијапозитиви,
дијапозитиви
(апарати
за
прожектирање на дијапозитивите), дијапозитиви
(апарати за урамување на дијапозитивите),
дијапозитиви
(рамки
за
дијапозитиви),
дијастометри, диктат (апарати за диктирање),
динамометри, дистрибуциони ормари /електрика/,
дифракциски апарати /микроскопија/, дишење
(апарати за дишење) со исклучок на апаратите за
вештачко дишење, длабинометри, дозатори /на–
појувачи/, дозирање (апарати за дозирање),
дополнителни леќи /оптика/, дурбини /оптика/,
дурбини /телескопи/, единици со магнетна  лента
/информатика/, еднојадрени претворувачи, екрани
за прожектирање, еластични дискети, електричен
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лак (апарати за електрично сечење), електрични
акумулатори, електрични акумулатори (апарати
за полнење на електрични акумулатори),
електрични акумулатори (плочи за електрични
акумулатори), електрични акумулатори (решетки
за
електрични
акумулатори),
електрични
акумулатори за возила, електрични брави,
електрични
водила,
електрични
водови,
електрични водови (идентификациони обвивки за
електрични жици), електрични водови (приклучоци
за електрични водови), електрични грејни чорапи,
електрични губитоци (покажувач на електрични
губитоци), електрични жици,   електрични зујалки
/зумери/, електрични кабли, електрични кабли
(кабелски спојки), електрични кабли (носачи на
електрични калеми), електрични кабли (обвивки
за електрични кабли), електрични калеми,
електрични колектори, електрични кондензатори,
електрични контакти, електрични контакти од
благородни метали, електрични отпорници,
електрични
прекинувачи,
електрични
претворувачи, електрични приклучоци, електрични
релеи, електрични спојки /квачила/, електрични
трансформатори, електрични уреди за перење
душеци,
електрични
утикачи,
електрично
празнење (цевки за електрични празнења),
електроди за заварување, електролачно варење
(апарати за електролачно варење), електролитни
кади, електронски моливи /за единици за визуелно
прикажување/, електронски сигнали (емитувачи
на електронски сигнали), елеци за заштита од
куршуми, елеци за пливање, елеци за спасување,
епидијаскопи, епрувети, ергометри, еталони /ме–
рачи/, железнички свртници (електродинамички
апарати за далечинско управување со железнички
свртници), жетони (механизми за апарати кои се
движат со уфрлување жетони), жива (либели за
жива), забава (апарати за забава) предвидени да
се користат само со телевизиски приемници, заби
(заштита на заби), заварување (електрични
апарати за заварување), заварување (електрични
апарати за заварување), заварувачи (маски за
заварувачи), запалки за цигари за автомобили,
затегнувачи, заштита (облека за заштита од
несреќни случаи, зрачења и оган), заштита за
заби, заштита од корозија (катодни уреди за
заштита од корозија), заштитни маски за
работници, заштитници за лицата на работниците,
заштитни шлемови, заштитници за очи,
заштитници на објективи /фотографија/, звук
(апарати за пренесување на звукот), звуци
(филмови за снимање звуци), звучници (кутии за
звучници), звучници /магнетофони/, зголемување
(апарати
за
зголемување)
/фотографија/,
зголемувачи /оптика/, земјомери (инструменти за
мерење на земјиштата), зујалки /електрични
сигнални ѕвончиња/, зујалки /зумери/,   ѕвончиња
/електрични/ за врата, идентификациска жици за
електрични водови, идентификациски магнетски
картички, израмнувачи /инструменти за мерење/,
израмнувачи /расклопувачки/, индуктори /елек–
трична струја/, инки за разгласи, инкубатори за
бактериски култури инкубатори за бактериски
култури, инспекциски огледала за работа,
инструменти со зголемувачи, интеграциони
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кругови, интер - комуникации (апарати за интеркомуникации), информатички програми /снимени/,
информации
(апарати
за
обработка
на
информациите),
информации
(апарати
за
обработка на информации), испитување на
материјали (инструманти и апарати за испитување
на материјалите), испитувач /сканер/ /инфор–
матика/, исправувачи (струјни исправувачи),
јонизација (апарати за јонизација) не се за
обработка на воздух, кабли, кабли (стегачи за
електрични кабли), кади за плавење -промивање
/фотографија/, калеидоскопи, калеми /фотог–
рафии/,
калибри
/шаблони/,
калибрирање
(прстени за калибрирање), камери /кинемато–
графски апарати/, канали за електрични кабли,
канцелариски уреди за дупчени картички, капалки,
капацитетни мерки, капиларни цевчиња, карти
(апарати
за
издавање
карти),
катоди,
кинематографски апарати, кинематографски
уреди за монтажа на филмови, кинематографски
филмови (уреди за монтажа на филмовите),
кинематографски филмови /снимени/, кипрегели,
киселини (аерометри за киселини), кислород
(апарати за преточување на кислородот),
клинометри /падометри/, кожа (апарати за мерење
на дебелината на кожата), коленици за работници,
коленици за работници, колчиња за мерење /за
земјишта/, командни плочи /електрична струја/,
командни уреди за дигалки, комбинезони
(специјални
заштитни
комбинезони
за
авијатичари), компакт дискови (аудио - видео),
компакт оптички дискови, компакт плочи (аудио видео),
компаратори,
компаси,
конектори,
контактни леќи, контактори /вклучни уреди/,
контрола (електрични контролни апарати),
контрола (електрични контролни апарати),
контрола на топлина (апарати за контрола),
копчиња за ѕвончиња, корекциони леќи /оптика/,
корекциони стакла /оптика/, коса (електротермички
апарати за виткање на косата), космографски
инструменти, котва /електрична струја/, кројачки
метри, кутии за микроскопски стакленца, кутии со
капак /електрика/, куќишта за разгласи, кучиња
(свирки за довикување на кучињата), лаборатории
(специјален лабораториски мебел), лабораториски
опити (комори за лабораториски опити),
лабораториски опити (печки за лабораториски
опити), лабораториски послужавници, ласери што
не се за медицинска употреба, лемење
(електрични апарати за лемење), ленти за
снимање звуци, ленти за чистење глави на читачи,
либели, линии за сондирање, лична заштита
(уреди за личиа заштита) од несреќни случаи,
логаритамски
израмнувачи,
л’скање
на
фотографски снимки (апарати за л’скање на
фотографски снимки), лупа /зголемувач/ за
влакна, лустра (електрични уреди за лакирање)
за употреба во домаќинство, магла (сигнали за
магла) /не се експлозивни/, магнети, магнети
(свиоци /бобини/ на електромагнетите), магнетна
лента (единици со магнетна лента) /информатика/,
магнетски жици, магнетски картички, магнетски
ленти,
магнетски
ленти
(апарати
за
демагнетизација на магнетски ленти), магнетски
ленти (магнетофони со магнетски ленти),
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магнетски плочи, магнетоскопи, магнетофони со
магнетна лента, магнетски кодери, мали отвори
на врати /оптика/, манометри, маски за дишење,
маски за дишење /различни од онис за вештачко
дишење/, математички инструменти, мегафони,  
меѓуфазни             површини /информатика/,
мембрани    /акустика/, мембрани /фотографија/,
мемории за сметачи, менувачи на дискови /
информатика/, мерачи на густината на млекото,
мерење (електрични апарати за мерење), мерење
на брзина (апарати за мерење     брзина) /
фотографија/, мерење на вага (апарати и
инструменти за мерење на вага), мерење на вага
(апаратури за мерење на вага), мерење на
оддалечености
(апарати
за
мерење
на
оддалеченост), мерки, мерни инструменти , мерни
скали /за мерење на земјиште/, мернички вериги
- синџири, метални легури (жици од металии
легури)
/топливи/,
метеоролошки
балони,
метеоролошки
балони,
метеоролошки
инструменти,
метри
/мерни
инструменти/,
метрономи, механички натписи, микрометарски
завртувачи /за оптички инструменти/, микрометри,
микропроцесори,
микроскопи,
микротоми,
микрофони, минутници /со исклучок на оние за
часовници/,
млеко
(млекометри),
модеми,
монитори /опрема/, монитори /програми за
сметачи/, монтажа на филмови (уреди за монтажа
на филмови), мрежи за заштита од несреќи,
мрежи за спасување, музички автомати со
претходно плаќање, набљудување (инструменти
за набљудување), навлаки (специјални навлаки
за фотографски апарати и инструменти), навлаки
за контактни леќи, навлаки за очила, навлаки за
очила, напон (рагулатори на напон) за возила,
направа за одбележување на рабовите на
здолништа /кроење/, наутички апарати и
инструменти, научни апарати (мембрани за
научни апарати), несреќи во прометот (поединечни
рефлектирачки плочи за заштита во прометот),
несреќи на работа (апарати за лична заштита на
работа), несреќи на работа (мрежи за заштита од
несреќи на работа), несреќи на работа, зрачење,
оган (облека за заштита од несреќи на работа,
зрачење и оган), нивелирање (инструменти за
нивелирање), нивелирки со дурбин,        нивелирки
/инструменти за постигнување водорамност/,
ногарки за фотографски апарати, нониуси
(справи), нуркање (маски за нуркање), нуркање
(нуркачки костими), нуркање (ракавици за
нуркање), нуркање (тампони за уши за нуркање),
нуркачки комбинезони, нуркачки костуми, нуркачки
ракавици, обвивки /идентификациски облоги/ за
електрични жици, објективи /оптика/, облека за
заштита од пожар, облоги за електрични кабди,
обработка на податоци (апарати за обработка на
податоци), обработка на текст (апарати за
обработка на текст), обртометри /тахометри/,
обучување (апарати за обучување), овоскопи,
оган (облека за заштита од оган), огледала /оп–
тика/, огнено оружје (оптички нишан за огнено
оружје), ограничувачи /електрична струја/,
оддалеченост (апарати за одбелсжување на
оддалеченоста), озонометри, октани, окулари,
олово за висок, ом-метри, оптичарски производи,
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оптички влакна, оптички влакна /водила за
светлосни зраци/, оптички инструменти за
прожектирање на зголемени слики на екран,
оптички компакт плочи, оптички кондензатори,
оптички леќи, оптички плочи, оптички податоци
(подлоги за оптички податоци) /магнетски/, оптички
светилки, оптички стакла, оптички читачи,
осветлувачи
/фотографија/,
осигурувачи,
осцилографи, очила против заслепување,  очила
/оптика/, палење (батерии за лалење), паразитите
(уреди за заштита.од паразити) /електрична
струја/, паралелни цртачи, пари (детектори за
откривање лажни пари), пари (уреди за броење и
сортирање на парите), пари (фини ваги за мерење
на парите), паркети (електрични лустра за
паркети), паркиралишта (подвижни врати со
претходно плаќање), паркометри /апарати за
мерење на траењето на паркирањето/, парни
котли (контролни уреди за парни котли), перископи,
печатачи за компјутери, печатени кругови, печки
за лабораториски опити, пирометри, писма (ваги
за писма), планиметри, планови (инструменти за
изработка на планови), пластична амбалажа
(апарати за заварување на пластична амбалажа),
пливање (елеци за пливање), пливање (појаси за
пливање), пловење (навигациски инструменти),
пловки за пливање, плочи за сметање, плути за
обележување, плути за сигнализација, плути за
спасување, податоци (подлоги за податоци)
магнетски, подводно пливање (апарати за дишење
кај подводното пливање), подометри /инстументи
за броење чекори/, пожар (дојавувачи на пожари),
пожар (противпожарни бродови-пумпи), пожар
(противпожарни распрснувачи), пожарникарски
чекани, појаси за пливање, појаси за спасување,
појачување на звуци (апарати за појачување на
звуци), појачувачи, појачувачи (цевки или лампи
за појачувачи), покажувач на електрични губитоци,
покажувач на количина, покажувач на косина,
покажувач на ниво на бензин, покажувач на ниво
на вода, покажувач на притисок (сигурносни
чепови) за вентили, покажувач на температура,
покажувачи на брзини,   покажувачи-индикатори,
/електрична струја/, полариметри, полирање
(апарати за полирање) за домашна употреба,
полирање на подови (апарати за полирање на
подовите), полнење електрични акумулатори
(апарати за полнење на електрични акумулатори),
полуводила, поморска сигнализација (апарати за
поморска сигнализација), поморски компаси,
помош (уреди за давање помош), поштенски
марки
(бројачи
на
поштенски
марки),
правосмукалки,
правосмукалки
(цевки
за
правосмукалки),
прашина
(електрични
отстранувачи напрашина), прашина (правос–
мукалки за прашина), предаватели на електронски
сигнали,
предаватели
/телекомуникации/,
предаватели /телефонски апарати/, прекинувачи,
прекинувачи, прекинувачи со две положби /ин–
форметика/, преносник /фотографија/, претворачи
/електрична
струја/,
претходно
плаќање,
прехранбени намирници (апарати за анализа на
прехранмбените намирници), прецизно мерење
(апарати за прецизно мерење), прибор за мерење,
придушувачи (калеми за придушувачи), приемници
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/аудио, видео/, призми (оптика), приклучни кутии /
електрика/,
приклучни
плочи,
приклучоци,
приклучоци за електрични водови, притисок (уреди
за мерење притисок), притисок (уреди за
одбелсжување на притисокот), притисок (чепови покажувачи на притисок) /за вентили/, проврти
(апарати за мерење на проврти), прожектирање
(апарати за прожектирање), прожектирање
(екрани за прожектирање), противзаслепувачки
сенила, противпожарни млазници /прскалки/,
противпожарни пумпи, процесори /централни
единици за обработка/, прстени за калибрирање,
рабови за патишта светлечки или механички,
радари, радио приемници, радио приемници за
возила, радио - јарбол, радиолошки апарати за
индустриска употреба, радиолошки заштитници /
екрани/
за
индустриска
употреба,
радиотелеграфски апарати, радиотелефонски
апарати, разводни кутии /електрика/, разводни
кутии /електрична струја/, разводни ормани /
електрична енергија/, разводни плочи /електрична
енергија/, разводни пултови /електрична енергија/,
разгласи, ракавици за заштита на работа, ракавици
за заштита од X зраци за индусриска употреба,
рамки за очила, рамови за очила, растери за
фотогравури, рачни ваги со полуга, регистарски
благајни, регулирачи на брзина за грамофони,
регулирачи на напон за возила, регулирачи на
светла, редуктори /електрична струја/, рентген
(уреди за заштита од рентгенски зраци) не се за
медицинска употреба, рентген апарати /не се за
медицинска употреба/, рентген зраци (цевки за
рентген зраци), рентген филмови /осветлени/,
рентгенски зраци (апарати и инсталации за
производство на ренттенски - зраци) не се за
медицинска употреба, рентгенски снимки, не се за
медицинска употреба, реостати, репродукција на
звук (апарати за репродукција на звук), респиратори
за филтрирање за воздух, реторти, рефрактометри,
рефрактори, решетка за цедење /фотографски
работи/, решетки за електрични акумулатори,
садови за леење, салинометри, саморегулирачки
пумпи за гориво, сателити за научна употреба,
сахометри, светилки за темни комори /
фотографија/, светлечки натписи, светлечки
ознаки на патиштата, светлечки цевки за реклами,
светлиномери
/експозиметри/,
светлометри,
свртувачи (бројачи на свртувања), секстанти,
секцирање (прибор за секцирање) /микроскопија/,
сигнали (електродинамички апарати за далечинско
управување со сигнали), сигнализатори за пожар,
сигнализација (триаголници за сигнализација)за
возила во дефект, сигнализација, светлечка или
механичка, сигнални електрични ѕвончиња,
сигнални ѕвончиња, сигнални свирчиња, сигнални
уреди против кражба, сигурносна опрема /не ги
вклучува седиштата во возилата ни спортската
опрема/сигурност во железнички промет (апарати
за
сигурност
во
железничкиот
промет),
силициумови плочки /за интегрирани кругови/,
симулатори за управување со возило или за
контрола на возилото, синџирчиња за очила,
сирени, скали за спасување, скафандери,
скафандерски
работници
(апарати
за
скафандерски работници), скелиња за спасување,
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склопови, сметање (уреди за сметање), сметачи,
сметачи (помошни мемории за сметачи), сметачи
(работни програми за сметачи), сметачи (снимени
програми за сметачи), сметачки машини, снимање
тон (апарати за снимање тон), собирање (апарати
за собирање), собирачи, сонди за научна употреба,
сондирање (апарати и уреди за сондирање),
сончеви батерии, спектографи, спектографи,
специјални футроли за фотографски апарати и
инструменти, спојки за електронски кабли, спојни
кутии /електрична струја/, стакла за очила, стакла
обложени со водечки метал, стакленца за
микроскопи (кутии за микроскопски стакленца),
стап за откривање вода, стативи за реторти,
стегалки /електрика/, стереоскопи, стереоскопски
апарати, стерометри, столбови за радиоантени,
струјни исправувачи, струјни кругови (прекинувачи
на струјни кругови), струјно преспојување (уреди
за струјно преспојување), сулфитометри, табли за
сигнализација
/светлечки
или
механички/,
таксиметри, тастатураза сметачи, тахометри,
телевизиски апарати, телевизиски апарати
(механизми за претходно плаќање за телевизиските
апарати), телеграфи /апарати/, телеграфски жици,
телескопи, телефакси, телефонски апарати,
телефонски жици, телефонски предаватели,
телефонски слушалки, темни комори (лампи за
темни комори) /фотографија/, темни комори /фо–
тографија/,
температура
(покажувачи
на
температурата), теодолити, термо - јонски
електрични светилки и ламби, термо - јонски
ламби, термоионски светилки, термостати,
термостати за возила, тонски водови, тонски
дојавувачи, тонски сигнализатори, топлина (апа–
рати за контрола на топлината), топломери /не се
за медицинска употреба/, точила /електрични/,
транзистори /електроника/, трансформатори,
трансформатори за зголемување на струјата,
трспкачи /светлосна сигнализација/, триаголници
за сигнализација на возилата во дефект,
троногалки
за
фотографски
апарати,
ултравиолетови зраци (филтери за ултравиолетови
зраци), ултразвучни хидролокатори /сонери/,
уреди за обележување километри /за возила/,
уреди за обележување на притисок, уреди за
сметање, утикачки уреди /струјни утикачи/,
училишен алат, уши (тампони за уши), за нуркање,
фактурирање
(уреди
за
фактурирање),
ферментација (апарати за ферментација), физика
(апарати и инструменти за во физиката), филмови
(апарати за режење филмови),  филмски   ленти
/осветлување/, филтери за маски за дишење,
филтери за ултравиолетови зраци за фотографија,
филтери за фотографија, флуоресцентни екрани
/заштитници/, фонометри, фото ќелии, фотографии
(апарати за л’скање на фотографиите),
фотографии (апарати за сушење на фотографиите),
фотографии (апарати за сушење на фотографиите),
фотографии (решетки за цедење фотографии),
фотографски апарати, фотографски визирки,
фотографски снимки (апарати за фотографски
снимки),
фотоелеграфија
(апарати
за
фотоелеграфија), фотокопирање (апарати и
уреди за фотокопирање) /вклучително и
електростатски и термички апарати и уреди/,
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фотометри, фотофилмски печат (растери за
фотофилмски печат), фрактирање (апарати за
контрола на фрактирање) /франкотип апарати/,
фреквенција
(високофреквентни
апарати),
фреквенциометри,
хелиографски
апарати,
хемиски апарати и инстументи, хигрометри,
хидрометри, холограми, хроматографски апарати
за лаборатории, хронографи (апарати за мерење
на трајноста), цевки за електрично празнење
(различни од цевки за електрично осветлување),
цевки за шмукање прашина, цевки или лампи за
засилување, церади за спасување, циклотрони,
чад (детектори за чад), часометри, чевли
(електрични чистачи на чевли), чепови покажувачи на притисок за вентили, чипови
(интегрирани кругови), читачи на стапчести
кодови, читачи /информатика/, чкрапала /фото–
графија/, шестари /инструменти за мерење/,
шминка (електрични апарати за симнување на
шминката), џепни светилки (батерии за џебни
светилки)
кл. 11 - автоматски прекинувачи на гориво,
автомобили (осветлувачки тела на автомобилите),
автомобили (предни светла /фарови/ за
автомобили),
автомобили
(светилки
на
покажувачите на правецот на возење кај
автомобилите,
автомобили
(уреди
против
заслепување) /дополнителна опрема на светла/,
аеротерми, акомулатори на пареа, акомулатори
на топлина, алкохол (алкохолни пламеници),
алкохол (алкохолни согорувачи), апарати за
зафаќање вода, атомски печки /нуклеарни
реактори/, ацетилен (ацетиленски генератори),
ацетилен (ацетиленски пламеници), ацетилен
(ацетиленски согорувачи), ацетилен (ацетиленски
фарови), бањи (греалки за бањи), бањи
(инсталации за бањи), бањи (опрема за бањи),
бањи на седење (кади за бањите на седење),
бањи со вртложни струење на водата, бањи со
топол воздух (апарати за бањите со топол воздух),
бидеа за миење, бистрење, чистење (инсталации
за бистрење), божиќни елки (електрични свеќички
за божиќни елки), броеви за куќи /светлечки/,
варење (апарати и инсталации за варење),
варење (прибор за варење) /електричен/, варила,
велосипеди (осветлување за велосипеди),
велосипеди (осветлување за велосипеди),
венецијански фенери /светилки/ вентилатори /
климатизација/, вентили за испуштање /не се
автоматски/ за инсталации на парно греење,
вентили за регулирање на рамништата во
резарвоарите, влажнење на воздухот за
радијаторите на централно греење, вода (апарати
за водоснабдување), вода (апарати за каптирање
на водата), вода (апарати за ладење на водата),
вода (апарати за филтрирање на водата), вода
(апарати и инсталации за смекнување на водата),
вода (апарати и уреди за прочистување на водата),
вода (водоскоци) украсни, вода (грејачи за вода) /
апарати/, вода (инсталации за дистрибуција на
водата), вода (инсталации за довод на водата),
вода (инсталации за прочистување на водата),
вода (прибор за регулација и сигурност на
апаратите за вода), вода (стерилизатори на
водата), вода (хидранти), вода за пиење (филтери
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за вода за пиење), вода под притисок (резервоари
за вода под притисок), водоводи (цевки мешалки
за водоводи), водоводни инсталации, водоскоци /
фонтани/ воздух (апарати за анализа на воздухот),
воздух (апарати за ладење на воздухот), воздух
(апарати и уреди за прочистување на воздухот),
воздух (греалки за воздух /калорифери/), воздух
(инсталации за кондиционирање на воздухот),
воздух (инсталации за кондиционирање на
воздухот) за возила, воздух (инсталации за
филтрирање на воздухот), воздух (јонизациони
апарати за облагородување на воздухот), воздух
(стерилизатори на воздух), воздух (сушачи на
воздухот), воздух (филтери за воздух) за
климатизација, воздух /дезодорирање/, воздух /
ултравиолетови/ (ламби за ултравиолетови зраци)
не се за медицинска употреба, воздушни возила /
апарати за осветлување за воздушните возила),
возила (инсталации за греење на возилата),
возила (инсталации за климатизација на возилата),
возила (ламби - покажувачи за правецот на
возилата), возила (одмрзнувачи на стаклата на
возилата), возила (осветлувачки уреди за возила),
возила (предни големи светла на возилата),
возила (против заслепувачки направи за возила)
опрема за светла, возила (рефлектори за возила),
возила (светла за возила), возила (уреди против
замаглување /замрзнување/ за возила), гас
(апарати на гас за прочистување), гас (запалки за
гас), гас (прибор за регулација и сигурност на
гасоводите), гас (прибор за регулација и сигурност
на апаратите на гас), гас (прочистувачи на гасот)
/делови на инсталациите за гас/, гасоводи (прибор
за регулација исигурност на гасоводите),
генератори /ацетиленски/, генератори (парни) /не
се делови од апарати/, генератори на гас, големи
фенери, горива (апарати за обработка на
нуклеарни модератори и горива), горива
(предгрејачи на горивата), греалки за воздух /ка–
лорифери/, греалки за кревсти, греалки за кревети,
греалки за купатило, греалки за нозе, греалки за
нозе (канцеларки) електрични поставени, греалки
за нозе /електрични или неелектрични/, греалки
за шишиња за хранење со дудинки /електрични/,
греалки со вода за кревети, греење (електрични
апарати за греење), греење (инсталации за
греење), греење (котли /печки/ за греење), греење
(уреди за греење) на тврдо или течно гориво или
гас, греење за возила (инсталации за греење на
возилата), греење на пареа (неавтоматски испусни
вентили за инсталација на парно греење), греење
со топла вода (инсталации за греење со топла
вода), грејачи за виткање на косата, грејачи за
вода /бојлери/, грејачи за пегли, грејачи за храна,
грејачи на вода /апарати/, грејачи на тела, грејачки
електрични нишки, грејачки плочи, грла за
електрични светилки, даски за ВЦ школки,
дезинфекција
(апарати
за
дезинфекција,
дестилација (апарати за дестилација), дестилација
(цилиндри за дестилација), дестилациони
цилиндри, дистрибуција на вода (инсталации за
дистрибуција на водата), дувалки /вентилатори/
делови на уреди за проветрување, дупки за
вентилација, дупки за вентилација во лабораторија,
електрични апарати за варење кафе, електрични
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апарати за пржење компири /фритези/, електрични
бојлери, електрични грејачки нишки, електрични
калапи за колачиња,    електрични маши,
електрични радијатори, електрични садови за
варење на намирници под притисок, електрични
светилки, електрични светилки (грла за електрични
светилки), електрични свеќички за божиќни елки,
електрични уреди за варење, електрично празнење
(цевки за електрично празнење) за осветлување,
жарни нишки за електрични светилки, заварување
/ламби за заварување/, замаглување (греачки
уреди против замаглување /замрзнување/) за
возила, замрзнувачи, запалка, запалка на гас,
заслепување (уреди против заслепување) за
возила /дополнителна опрема за светла/,
затворачи за радијатори, заштитни уреди за
осветлување, ѕидни носачи за гасни пламенки,
изменувачи на топлина, испарувачи, јонизација
(апарати за јонизација) за обработка на воздух,
кабини за туширање, кади за бањање, кади за
бањање (облоги за кади за бањање), кади за
бањање во седечка положба, калорифери, камини
за станови, кафе (апарати за варење црно кафе)
електрични, кафе (апарати за пржење кафе), кафе
(тави за пржење кафе), кафе (филтери за кафе)
електрични,
климатизација
(апарати
за
климатизација),
климатизација
за
возила
(инсталација за климатизација за возила/, ковачки
печки /подвижни/, колачиња (калапи за колачиња
/вафли/) /електрични/, кондиционирање на воздух
(апарати за кондиционирање на воздухот),
кондиционирање на воздух (инсталации за
кондиционирање на воздухот), кондиционирање
на воздух (инсталации за кондиционирање на
воздухот во возила), коса (сушачи за коса) /апа–
рати/, котли за греење (одводни цевки во сводот
на котли за греење), котли за греење (уреди за
полнење на котлите за греење), котли за перални,
котли за централно греење (цевки на котли за
централно греење), котлиња со грејни цевки /бој–
лери/, котлиња /печки/ за греење, кревети (греалки
за кревети), крма (апарати за сушење на крмата),
куќишта за светилки, куќни броеви /светлечки/,
лабораториски
пламеници,
лабораториски
светилки, лак (јаглен за лачни лампи), ламби за
заварување, лампиони, лачни ламби, лачни ламби
(јаглен за лачни ламби), леб (пржалници за  леб)
/тостери/, лепило (апарати за греење на лепилата),
лонци за варење под притисок /електрични/, лонци
и котли /големи димензии/, лустери, магнезиум
(магнезиумови жици) /осветлување/, метални
арматури /рамки/ за печки, мешалки за водоводни
инсталации, млеко (апарати за ладење на
млекото), модератори (апарати за обработка на
гориво и нуклеарни модератори), морска вода
(инсталации за отстранување на морска вода),
мраз (апарати за правење мраз), напојувачи на
котли на централно греење, ниво (вентили за
регулирање на рамништата за резервоари), нозе
(греалки за нозе) електрични или неелектрични,
нужници /санитарни чворови/ подвижни, нуклеарни
модератори (инсталации за обработка на горива и
нуклеарни модератори), овошје (апарати за
печење овошје), одводни цевки за камин,
одмрзнувачи за возила, опрема за печки за
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сушење /носачи/, отвори /канали/ во сводот на
парните котли за греење, отпрашување
(инсталации за отпрашување) за индустриска
употреба, отстранување на сол од морската вода
(инсталации за отстанување на сол од морската
вода), отстранувачи на миризби (апарати за
отстранување на миризби) /не се за лична
употреба/, оџаци (оџаководни канали во оџаците),
оџаци (разводни направи во оџаци /шибервД
палење на гас (запалка на гас), пареа (акумулатори
на пареа), пареа (генератори за производство на
пареа), пареа (инсталација за производство на
пареа), парење (уреди за парење на лице),
пастеризатори /уреди/, пегли (грејачи за пегли),
пекари (печки за пекарници), пепел (автоматски
инсталации за отргнување на пепелта), перални
(котли за перални), перколатори /електрични
уреди за варење црно кафе/, перници /електрично
греени/ не се за медицинска употреба, петролејски
/нафтени/ пламеници, печење (ражен за печење),
печки (арматура за печки), печки (ладење на
печките), печки (обликувана опрема за печки),
печки (простор во печките за пепел), печки
(решетки за печки), печки (уреди за полнење на
печките), печки за сушење (основа за полнење на
печките за сушење), печки /огниште/, печки /со
исклучок на      печките за     вршење опити/,          
печки /уреди за греење/, пијалок (апарати за
ладење на пијалок), пламеници на гас, пламеници
на гас (ѕидни носачи за пламеници на гас),
пламеници за нафта /петролеј/ пламеници за
светилки /ламби/, пламеници за уништување
бацили, плочи за греење, подвижни кабини за
турски бањи, подлоги за полнење печки, подлоги
за цевки за вода, поење (автоматски уреди за
поење), покажувачи на правец (лампи за
покажување на правец) за возила, полимеризацила
(инсталација за полимеризација), полнење (уреди
за полнење) за печки, поцрнување /со бронза/
(апарати за црнење), прав (апарати за всисување
на прав) за индустриска употреба, премачкување
кади, пржилници, пржилници за леб /тостери/,
проветрување
(напи
за
проветрување),
проветрување (напи за проветрување) за
лаборатории, проветрување /климатизација/
(инсталации за климатизација за возила),
проветрување
/климатизација/
(уреди
за
проветрување), продолжувачи за цевки /против
прскање/, проекција (светилки за апарати за
проекција), простори /садови/ во печките за пепел,
прочистување на вода (апарати за прочистување
на водата), прочистување на воздух (апарати за
прочистување на воздухот, прочистување на
масло (апарати за прочистување на маслото),
прочистување на отпадни води (инсталации за
прочистување на отпадни води), прочисгувачи на
гас /делови на инсталациите на гас/, разладувачи
на гас (не се делови на апарати), рељефни
колачиња (метална електрична двокрилна тава за
печење рељефни колачиња), садови за варење
под
притисок
/електрични/,
садови
за
стерилизација/електрични, санитарни чворови за
мажи /писоари/, санитарни чворови /ВЦ/,
санитарни чворови /ВЦ/ (ВЦ школки), санитарни
школки /ВЦ/, светилки за осветлување, светилки
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на гас, светилки на покажувачи на правецот за
возењето на возилата, сињак (греачи против
создавање сињак) за возила, славини, славини за
цевки за вода, смекнување на вода (апарати за
смекнување на водата), согорувачи со жарна
нишка, согорувачи /пламеници/, тутун (апарати за
ладење на тутунот), хромтографија (хромтографски
апарати за индустриска употреба), чадење,
парење /фумигација/ (апарати за фумигација)не
се за медицинска употреба, шишенца со цуцли
(греалки со шишенца со цуцли) електрични
кл. 12 - авиони, автомобили, автомобили
(автомобилски гуми),      автомобили (амортизери
за автомобили), автомобили (браници за
автомобили), автомобили (капаци за автомобилски
мотори), автомобили (ланци за автомобили),
автомобили (перденца/сенила/ за автомобили),
автомобилски
каросерии,
автомобилски
скелети /шасии/, аероглисери, аеростатички
балони, алармни уреди против крадење возила,
амортизери (амортизирачки пружини) за возила,
апарати за заштита од крадење возилата,
апарати за намалување на бројот на свртувања
/демултипликатори/ за копнени возила, багаж
(фахови за багаж) за возила, битви за врзување
на пловки крај брегот/бродарство/, бришачи
за стакло на автомобилите, бродови, бродови
(бродски рампи), бродови (командни уреди за
бродовите), бродови (погонски мотори со пропелер
за бродови), бродови (уреди за извлекување на
бродови), бродски куки, бродски моменти, бродски
прозорци, бродски пропелери, бродски трупови,
бродче /со 4 - 8 весла/, вагон - ресторани, вагонетки,
вагонетки (тркала за вагонетки), вагони, вагони
ладилници, вагонски свртници /делови на вагон/,
велисипеди, велосипеди (внатрешни гуми за
велосипеди), велосипеди (држачи за велосипеди),
велосипеди (жици за велосипеди), велосипеди
(ѕвончиња за велосипеди), велосипеди (мрежички
за велосипеди), велосипеди (покажувачи на
правецот за велосипеди), велосипеди (пумпи за
велосипеди), велосипеди (рабови на тркала за
велосипеди), велосипеди (рамо за велосипеди),
велосипеди (седла за велосипеди), велосипеди
(сопирачки за велосипеди), велосипеди (тркала
за велосипеди), вентили за автомобилски гуми,
весла, ветробрански стакла, витли за еластични
цевки /на колички/, влекачи, внатрешни гуми за
автомобилски гуми, воени возила, воздухопловство
(апарати, уреди за воздухопловството), воздушни
возила, воздушни транспортери, возила (прозорци
за возила), возила за движење по земја, во
воздух, по вода и по шини, возила на брза помош,
волани /управувачи/ за возила, врати на возила,
вселенски летала, вшмукувачки багери, гасеници
за возила, главини на велосипеди, главини на
тркалата на возила, градски автобуси, гувернали
/рачки/ за велосипеди, гума (кружни делови
на леплива гума за поправка на внатрешни
гуми), гуми без внатрешни гуми за велосипеди,
двоколки за вртење, детски колички, дигалки
/сохи/ за товарење на бродови, електрични
возила, електрични мотори за копнени возила,
железнички возен парк, железнички или вагонски
спојки, железнички тркала (надворешни рабови
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на железнички тркала), жичарници, жичарници со
седишта, запчаници за велосипеди, запчаници за
копнени возила, запчести железници (возен парк
на запчести железници), запчести железници,
затворачи за резарвоар за возила, инвалидски
колички, исфрлувачи на седишта во авион,
јалови тркала за копнени возила, јарболи /бро–
дарство/, јахти, кабини за жичарници, кабли
(апарати и постројки за кабловски транспорт),
калници, калници за велосипеди, камионети,
камиони, капаци за возила /преклопни/, капаци
за моторни возвла, капаци /украсни/ на тркала,
каравани /циркуски коли/, каросерии, кипер количка, клинчиња за гуми, кола, кола за спиење
/вагони/, кола за оружје, количка за голф опрема,
количка за одливки, количка за пренесување,
количка со вител за еластични цевки, количка
со дигалка, количка /селска количка без основа/,
командни синџири за копнени возила, кормила,
крмени весла, куси весла, куќишта /картери/ на
механизми на копнени возила/не се за мотори/,
ладилници /возила/, легла /кревети/ за возила,
летала, локомобили, локомотиви, меѓуградски
автобуси, менувачки кутии за копнени возила,
мопеди со приколки, мото тркала /мопеди/,
мотори за велосипеди, мотори за копнени
возила, моторцикли, мотоцикли со приколка,
мрежасти носачи за багаж во возила, навлаки за
велосипеди или мотоцикли, навлаки за седишта
во возила, надворешни гуми за автомобили,
направи за заштита од заслепување кај возила,
направи за заштита од лизгање на тркалата на
возила, паслони за глава за седишта во возила,
ногарки за влез во возила, ногарки за одржување
на велосипедите во запрена положба, носачи за
скии во возила, обвивки (внатрешни обвивки за
возила), овесни амортизери за возило, огледала
за гледање наназад /ретровизори/, одбојници /пу–
фери/ за железнички возен парк, омнибуси, оски,
оски (краеви на оските), основи за железнички
вагони, оџаци на бродови, оџаци на локомотиви,
падобрани, педали за велосипеди, платформи за
камиони, пловечки /наутички возила/, погонски
апарати за погонски возила, погонски механизми
за копнени возила, погонски синџири за копнени
возила, подвижни бифиња, подвижни основи
за возила, подигнувачки оградени плетформи
/делови на возила/, покрив на детски колички,
покривки за возила, покривки за детски колички,
понтонски мостови, преносни механизми за
копнени возила, преносни оски за копнени возила,
претворувачи на моментот за копнени возила,
приколки, пропелери на надворешни мотори,
прскалки /возила/, рабови, рачки за велосипеди,
рачна количка /точки/, реакциони мотори за
копнени возила, самоодни мешалки за бетон,
санки /возила/, седишта во возила, сигнализатори
за движење наназад за возила, сигурносни појаси
за седишта во возила, сигурносни ремени за
седишта во возила, сигурносни седишта за деца
во возила, синџири за велосипеди, синџири против
лизгање, скелиња /влечалки/, скелиња /пловки/,
сопирачки за велосипеди, сопирачки за возила,
сопирачки облоги за возила, сопирачки педали за
возила, сопирачки сегменти за возила, спојки за
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копнени возила, спојки за копнени возила, спојки
за тркала (спици), спојна оска за копнени возила
/не се составен дел на моторот/, спојни уреди за
приколки за возила, спортски возила, товарни
двоколки /кубикашка количка/, торзиони лостови
за возила, трактори, трамвајски коли, трицикл,
тркала за возила, тркала /рачна количка/, троколки
за доставување на стока, труби за автомобили,
турбини за копнени возила, управувачки балони
/летала/, управувачки синџири за копнени возила,
фургони /возила/, хидраулични системи за
возила, хидроавиони, хидроавиони /амфибии/,
хидроглисери, центрирање на тркалата на возила
олово за центрирање тркала), чатал за весло,
чекљи за чунови /бродарство/, чунови /весла за
чунови /, чунови /кајаци/, шасии за возила, шински
превозни средства /дресини/
кл. 14 - амајлии /накит/, анкери /часовничарство/,
атомски часовници, ахати, бисери /накит/, бисти
од благородни метали, благородни метали сурови
или полуобработеци, бледоцрвени рубини /ска–
поцени камења/, бонбонијери од благородни
метали, бројчаници /часовничарство/, брошеви
/накит/, будилници, вазни /украсни садови/ од
благородни метали, вештачко злато /симилор/
(предмети од вештачко злато), впредено сребро,
вратоврски (игли за вртоврски), вратоврски (токи
за вратоврски), гасила /апарати за гаснење свеќи/
од благородни метали, дијаманти, дијаманти /ве–
штачки/, држачи за крпи од благородни метали,
ѓердани /накит/, електрични часовници, жетони
од бакар, жици обложени со благородни метали
/накит/, жолт јантар /амбра/ (украси од јантар),
златарски производи /со исклучок на прибор за
јадење/, златни нишки /накит/, злато, сурово или
ковано, знаци /амблеми/ од благородни метали,
ѕидни часовници, ѕидни часовници (полици /
кутии/ за ѕидни часовници), игли (кутии за игли) од
благородни метали, игли закачки /накит/, игли од
благородни метали, иглички од благородни метали,
иридиум, јајца за чај /од благородни метали/,
јантар (перли од прешан јантар), кафе (прибор
за кафе) од благородни метали, кибрити (кутии
за кибрит) од благородни метали, кибритници од
благородни метали, клучеви (тркалца за клучеви)
украси, контролни часовници /главни часовници/,
копчиња за манжетни, кошници за домакинство
од благородени метали, крцкалки за ореви од
благородни метали, кујна (садови за кујна) од
благородни метали, кујна (прибор за кујна) од
благородни метали, кутии за механизни за рачни
часовници, кутии за цигари /од благородни метали/,
кутии за цигари /од благородни метали/, кутии за
чај /од благородни метали/, кутии од благородни
метали, кутии со скапоцености од благородни
метали, куќишта за џепни часовници, куќишта
опруги /часовничарство/, куќишта /полици/ за
часовници, легури на благородни метали, лостови
/инготи/ од благородни метали, мали статуи од
благородни метали, медали, медалјони /накит/,
метални пари, механизми за часовници, накит
(ковчежиња за накит) од благородни метали,
нараквици за часовници, нараквици /накит/,
нишалки на часовници, нишало /часовничарство/,
обетки, обетки од благородни метали, обувки
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(украси за обувки) од благородни метали, оливин
/скапоцен камен/, орма (прибор за орма) од
благородни метали, осветени садови за обреди,
осмиум, паладиум, паричници од облагородени
метали, пепелници од благородни метали,
пехари од благородни метали, платина /метал/,
плетени паричници /од благородни метали/,
подлоги за шоли од благородни метали, подлоги
/на свеќници/ од благородни метали, позлатени
предмети, полици за часовници, послужавници
за домаќинство /од благородни метали/,
послужавници од благородни метали, приврзоци
за часовници и слично, природни скапоцености,
прстени /накит/, пудриери од благородни
метали, рачни свеќници од благородни метали,
рачни часовници, родиум, рутениум, садови (од
благороден метал) /супарки/, садови за варење
кафе /неелектрични / од благородни метали,
садови за масло од благородни метали, садови
за салата од благородни метали, садови за тутун
од благородни метали, садови од благородни
метали за маса, садови од облагородени метали,
свеќници од благородни метали, синџирчиња
за часовници, синџирчиња /накит/, скапоцени
камења,
скапоцени
производи,
слонова
коска (украси од слонова коска), соларници
од благородни метали, сончани бројчаници,
сребрени жици, сребрени садови, сребро (украси
од сребро), статуи од благородни метали, стрелки
/часовничарство/, тркалца за крпи /рд благородни
метали/, ќупови од благородни метали, украси за
шапки /од благородни метали, украси од сребро,
украси од црн јантар, украсни игли, украсни
садови за маса /од благородни метали/, уметност
(уметнички предмети) од благородни метали,
урни од благородни метали, филтери за чај /од
благородни матали/, хартија (садови за хартија)
од благородни метали, хронографи /часовници/,
хронометри,
хронометрички
инструменти,
хроноскопи, цедилки за чај од благородни метали,
цедилки или гмечалки од благородни метали,
(чибуци за пушење цигари) од благородни метали,
црн јантар /дагат/ (украси од црн јантар), црн
јантар /суров или полуобработен/, чај (кутии за
чај) од облагородени метали, чај (прибор за чај)
од облагородени метали, чајници од облагородени
метали, часовници (пружини за часовници),
часовници (стакло за часовници), часовничарство
(саатни механизми), чаши /купи/ од облагородени
метали, чашички за јајца од облагородени метали,
чепкалки (држачи за чепкалки) од облагородени
метали, чибук за бурмут /од благородни метали/,
чинии од облагородени метали, шапки (украси
за шапки) од благородни метали, шеќер (садови
за шеќер) од благородни метали, шишенца за
масло и оцет од благородни метали, шишенца од
благородни метали, шоли од благородни метали
кл. 16 - адреси (апарати за печатење адреси),
адреси (кишиња за адреси), адреси (печати со
адреси), адреси (плочки со адреси) за апарати за
адреси, аквариуми за   станови, албуми,  амбалажа
(хартија     за амбалажа), амбалажа   за    шишиња
/картонска или хартиена/, амбалажирање,
аритметички табели, атласи, бакрорез, бакрорез
(ножеви за бакрорез), бележници, биолошки
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примероци за микроскопија /образовен материјал/,
блокови за цртање,   блокови /карнети/,  блокови
/хартиени производи/, бришачи за перца, бришачи
за раце /хартиени/, бришење (гумички за
бришење), бришење (модели за бришење),
бришење (производи за бришење), брошури, вез
/рачна изработка/ (модели за изработка на вез),
весници, визкоза (фолија од вискоза), вињети
(апарати за украсување со вињети), влезници,
карти, возни карти, упатници, водени боици /ак–
варел/, восок за моделирање /не е за забарска
употреба/, восок за печатење, впивачи /бугачици/,
впишувачи /апарати/ (хартија за впишувачи),
врвки за машини за пишување, вреќи за отпадоци
од хартија или пластика, вреќички /обвивки,
џепови/ за амбалажирање /од хартија или
пластичен
материјал/,
галванопластика,
географски карти, глина за моделирање, глобуси
/земјини топки/, гравирани уметнички предмати,
гравирање (плочи за гравирање), гравури,
градежништво (градежни макети), графички
прикази, графички слики, графички цртежи, грбови
/хартиени печати/, гумени напрстоци /канцелариски
прибор/, гуми за бришење, гуми за поврзување на
списи, гумирана ткаенина за производи од хартија
или за домаќинство, гумирани траки /хартиени
производи/, даска за сложување /типографија/,
декоративни вазни од хартија за цвеќе, дијаграми,
дрвена хартија, држачи за лепливи траки /кан–
цалариски прибор/, држач за моливи, дупчени
картони за ткајачки разбои, дупчење (канцалариски
апарати за дупчење), електрокардиографи
(хартија за електрокардиографи), етикети (рачни
апарати за ставање етикети), етикети /не се од
ткаенина/, завеси од хартија, златни перца за
пишување, знаменца, барјаче /хариени производи/,
знамиња /хартиени/, знаци /бројки и букви/,
известување /хартиени производи/, јавачи на
картици од картотека, јаглен за цртање (моливи),
календари, календари на кои им се кинат
листовите, календари /годишни/, каменопечати со
боја, канцалариски квачици, канцалариски ножеви
за бришење /радирање/, канцалариски прибор со
исклучок на мебел, канцалариски спојувачки,,
карти, карти за играње, картон /хартија од дрвена
смеса/, картонски кутии за шапки, картонски
производи, картонски цевки, каталози, катници за
цртање, кафе (филтери за кафе) хартиени,
каширана хартија, квасилки за марки /кан–
цалариски/, квасилки /канцалариски прибор/,
клинчиња со плосната глава /тапуски/, книги, книги
(ознаки за страници на книги), книшки /работни
книшки, пасоши итн/, компјутерски лишувачи
(ленти Со боја за пишувачи), конец за врзување
на книги, контрола (жетони за контрола), конфети,
копци за држачи за перца, корекција (боја за
корегирање), корици за неповрзани списанија
кошници за писма, креда (наставки за креда),
креда за каменопечат /литографија/, креда за
обележување, креда за пишување, кројачки креди,
кругчиња за придржувања на прибор за пишување,
кругчиња за хартија за маса, крунички, кутии за
сликарски бои /училишен прибор/, кутии за
хартиени производи /канцалариски артикли/,
кутии од картон или од хартија, лепенка /картон/,
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лепење на фотографии (апарати за лепење на
фотографии), лепило за производи од хартија или
за домаќинство, лепило за производи од хартија
или за домаќинство, лепливи материи за хартиени
производи или за домаќинство, лепливи траки за
хартиени производи или за домаќинство,
лигавчиња од харија /на деца околу врат за да не
се извалкаат/, листови /хартнени производи/,
литографии /каменопечат/, литографски камења,
литографски уметнички предмети, мали    печати
/нотарски потписи/, мапи за пишување, маси за
гравирање, маси за цртање, маслена хартија,
мастилници, мастило, матрици за размножување
/шаблони/, машини за пишување, машини за
пишување (типки за машини за пишување),
мермерит /имитирање на шари на мермер/,
меурчести листови /од пластика/ /за амбалажа/,
микробранови (пластични кеси за подготвуваље
храна со микробранови), моделирање (пластична
маса
за
моделирање),
моливи,
моливи
(апаратчиња за острење моливи), моливи
(графитни влошки за моливи), моливи (наставки
за моливи), моливи од шкрилец, моливи /острилки/,
налив-перо, наслони за рака за сликар, натписни
плочки од хартија или картон, нацрти, нацрти
(апарати за трасирање, за нацрти), ножеви за
растегнување или превивање хартија /кан–
целариски прибор/, ножеви за хартија /кан–
цалариски прибор/, нотеси за вметнување,
нумератори, обвивки (канцелариски уреди за
затворање на обвивки), обвивки за шишиња /од
хартија или картон/, обвивки /хартиени производи/,
обвивки,
корици
/хартиени
производи/,
образование (опрема за образование) во вид на
игри, образовна опрема /со исклучок на апаратите/,
обрасци, обучување (опјрема за обучување) /со
исклучок на апаратите/, ознаки /натггиси/ од
хартија или картон, олеографија, палетизација
(пластични обвивки /растегливи/ за палетизација),
пантографи /прибор за прецртување/, папи (фина
бела хартија), папки за документи, папки /кан–
цалариски прибор/, папки /хартиени производи/,
пастели /моливи/, паус хартија, пелени од хартија
или целулоза за еднократна употреба, пеленигакички од хартија или целулоза за еднократна
употреба, пергамент хартија, перници, перничиња
за печати, перца (бришачи за перца), перца за
извлекување на линии, перца за пишување, перца
за цртање, перца /канцелариски артикли/,
песнарица,
печатарски
букви,
печатарски
производи, печатен материјал /печатници/,
печатење (канцелариски апарати за печатење),
печатење (смеси за печатење), печатење (тесто
за печатење), печатење (уреди за ставање
печати), печати (кутии за печати), печати (статив
за печати), печати со адреси, печати /жиг/, печати
/жиг/ (подлоги за ставање печати /жигова,
печатници (подвижни печатници) /канцелариски
артикли/, печатници /печатени работи/, пивски
чаши (подлоги за пивски чаши), писма (хартија за
писма), пишување (подлоги за пишување),
плакати (плочи за поставување плакати) од
хартија и картон, плакати /постери/, пластична
маса за моделирање, пластични обвивки за
пакување, плочи со адреси (уреди за пишување
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адреси), плочки за пишување, поврзување (прибор
за поврзување), подлоги за пишување, покривки
за маса (хартиени), лоштси на претстави /
репертоари/,
портрети,
поштенски
карти,
поштенски марки, прецртани слики, прецрти,
прибор за пишување, прибор за цртање,
примероци за копирање ракописи, прирачници,
притиснувачи за хартија, проспекти, прошивачи
на книги, прстени /тркалца/ за цигари, публикации,
разгледници, размножување   (апарати   за  
размножување),   размножување   (апарати и
машини за размножување), размножување
(ткаенина за разнесување на боја за апарати за
размножување),
рамки
за
сложување
(печатарство), растителен лепак /каучук/ за
производи од хартија или за домаќинство, регистри
/книги/, репродуцирање (апарати за репродукција)
/канцалариски артикли/, рибини лепило за
производи од хартија или за домаќинство,
саатници (печатени саатници) /возни редови/,
садови за боја, садови за шлаг /од хартија/,
самокопирна хартија, самолепливи артикли за
хартииници, самолепливи траки за производи од
хартија или домаќинство, светлечка хартија,
симнување на шминка (шамичиња од хартија за
симнување на шминката), ситни пари (плитници
за разврстување и броење ситни пари), сликарски
ногарки, сликарски палети, сликарски платна,
сликарски цилиндри, слики, сметала (хартиени
траки или картички за впишување на компјутерски
програми), спојничиња /кламфи/ (апарати за
зацврстување со спојничиња) /канцалариски
прибор/, сребен лепак за производи од хартија
или за домаќинство, стативи стегачи за книги,
статуи  /фигури/ од  каширана   хартија,   стеатит
/креда
за
кројачи/,
театарска
кулиса,
одгледувалиште за животни (вивариум), технички
израмнувачи, течности за корекција /канцалариски
прибор/, ткаенина за поврзување, топчиња за
хемиски моливи, тушеви /бои/, украсни подлоги од
хартија, уметнички слики /платна/ урамени или
неурамени, уреди за режење хартија /канцалариски
прибор/, училишен прибор, училишни плочи,
училишни плочки од шкрилец, филтерен материјал
/хартија/, филтерна ткаенина за печатарство /не е
од текстил/, филтер-хартија, филтри од хартија за
кафе, фотографии, фотографии (стативи за фотог
рафии),фотографирање, франкирање (апарати
за франкирање) /за лепење на поштенски марки
или за печатење на текст-поштарина платена/,
футроли за кројки, хартиени вреќички, хартиени
или целулозни пелени /за еднократна употреба/,
хартиени крпчиња за симнување шминка, хартиени
траки, хартија, хартија за копирање /карбон
хартија/, хартија за радиограми, хектографи,
хемиски моливи (топчиња за хемиски моливи),
хигиенгка хартија, хистолошки примероци /об–
разовен материјал/, целулоза (листови на
преработена целулоза за пакување), цилиндри за
машини за пишување, цртање (инструменти за
цртање), цртање (прибор за цртање), чаршави од
хартија, чаршави од хартија, часописи, челични
букви, челични перца, четириаголни израмнувала,
четки, четки /кистови/, џебни шамичиња /хар–
тиени/, шаблони, шаблони /хартиени производи/,
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шапирографи   /апарати за размножување/
(ткаенина натопена со боја за апарати за
размножување/шапирографи/), шестари, шестари
(прибор за цртање на криви), шестари за цртање,
шиење облека (кројки за шиење облека), шишиња
(амбалажа за шишиња) од картон или хартија,
шишиња (обвивки за шишиња) од картон или
хартија, шишиња (подлошки за шишиња) од
хартија, шкрилец (моливи од шкрилевац), шпули
за ленти за нанесување на печатарски бои
кл. 18 - бастуни (рачки за бастуни), бисаги, вештачка
кожа, визит картички (папки за визит картички),
војничка опрема, вреќи за носење товар /од
кожа/, вреќички /обвивки, џепчиња/ за амбалажа
/од кожа/, говедска кожа, документи (корици за
документи), животински кожи, животни (ѓердан за
животни), заштитници од кожа, камшици, камшици,
картон - кожа, клучеви (футроли за клучеви) /кожна
галантарија/, ковчежиња за документи, ковчежиња
наменети за тоалетан прибор т.н. ванитѕ цасес,
ковчези од вулканизирани влакна, ковчези од
кожа или од кожа и картон, ковчеџиња, кожа
(влакна од кожа), кожа (врвки /ленти/ од кожа),
кожа (имитација на кожа), кожа за поставување
на чевли, кожа од стока за кланица, кожа сурова
или полуобработена, кожни врвки, кожни врвки
/врвки/, кожни кутии за шапки, кожни украси за
мебел, колбаси (црева за колбаси), коњи (амови
за коњи), коњи (навлаки за коњски седла), коњи
(прекривки за коњи), коњи (седла за коњи), коњи
(улари за коњи), крзна (животинска кожа), крма
(зобници /торби/ за крма), кутии од вулканизирани
влакна, кутии од кожа или од картон и кожа,
кучиња (гердани за кучиња), лиги /орма/, лизгалки
(ремени за лизгалки), ловечки торби, мебел
(кожни украси за мебел), многу    тенки   кожички
/мембрани/, молескин /имитација на кожа/, мрежи
(рачни торби), музика (торби за ноти), наочници
за коњски очи /орма/, нарилници, несесери за
патувања /кожна галантерија/, облека за животни,
облоги за пружини /од кожа/, обработена кожа,
обувки (кожа за обложување обувки), огламници,
орма за животни, паричници, паричници од алки
/не се од благороден метал/, паричници /кеси/,
паричници /не се од благороден метал/, патување
(куфери), патување (патни торби), плажа (торби
за плажа), планинарски стапови, планинарски
торби, поводи /врвки/, подбрадници /кожни ленти/,
покривачи од кожа (крзно), поривачи за коњите за
јавање, поткови за коњи, поткови за коњи /не се од
благороден метал/, продукти (торби за продукти),
продукти /мрежи за продукти/, производи од крзно
/животинска кожа/, прстени /алки/ за чадори,
рамки за рачни торби, ранци, рачки за бастун,
рачки за ковчези, рачки за рачни куфери, рачки за
чадори, рачни куфери, рачни торби, ременарско
- седларска кожа, ремени за лизгалки, ремени
за орма, ремени од кожа, ремени од кожа /се–
дларство/, седла (затегнувачи на седла), седла
од дрво, седларски производи, скелети за чадори
или чадори за сонце, стапови, стапови за чадори,
стативи за бастуни, стремени (гумени делови за
стремени), стременици, торби за алат /бисаги/
празни, торби за дивеч, торби за кампување,
торби за носење деца, торби за патување, торби
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за списи /актовки/, торби -    навлаки за костуми
/за патување/, торби /кожна галантерија/, тркалца
(торба на тркалца), узди, узди /коњска опрема/,
уздички, училишни торби, футроли за клучеви
/кожна галантерија/, футроли за чадори, црева
за сувомеснати производи, чадори” чадори за
сонце, шапки (кутии за шапки) од кожа, шевро
кожа, шипки и чадори и чадори за сонце, штавена
кожа /не е за чистење/, штитници за колениците
на коњите
кл. 21 - абразивни тампони за кујна, аеросол
(апарати наменети за расфрлање нааеросол) не
се за медицинска употреба, алишта (сушила за
алишта), апарат за вадење чепови, апарати за
варење кафе неелектрични /не се од облагородени
метали/, апарати за впивање чад, апарати за
дробење за домаќинство /неелектрични/, апарати
за емулзија за домакинство /неелектрични/,
бардачиња за вода, бардачиња /не се од
облагородени метали/, бардачиња, шишенца /за
масло, оцет/ не се од облагородени метали, бисти
од порцелан, печена глина или   стакло,   бокали
/кани/, бонбониери (не се од благороден метал),
брада (четкички за бричење на брадата), бришачи
за домаќинство” ведра, ведра /црпки/, веѓи (четки
за веѓи), влакна за четки, војнички порции, волнени
отпадоци за чистење, вратоврски (апарти за
одржување на обликот на вратоврските), големи
стаклени садови /кани/, големи чаши /не се од
благороден метал/, големи шоли без рачки, груби
престилки, двокрилен калап за   печење   колачи
/неелектричен/, декоративни вазни за цвеќе /не се
од хартија/, детерѓенти (крпи за кујна натопени во
детерѓент) за чистење, добиток (јасли за добиток),
добиток (чешачи /четки/ за тимарење на
добитокот), држачи за крпи /не се од благороден
метал/, држачи за сапун, држачи за тоалетна
хартија, електричен чешал, електрични четки /со
исклучок на делови на апарати/, еленска кожа за
чистење, емајлирано стакло, животни (оградени
простори за животни), животни (четки за животни),
жици за стружење /чистење/, земјени садови,
значки од порцелан или стакло, изолациони
шишиња, индиска памучна ткаенина, инка,
инсекти (стапици за инсекти), јаглен (садови за
јаглен), јајца за варење чај /не се од благороден
метал/, јајца /вештачки/ кои се ставаат во гнезда
како полог, кабли /ведра/, кади за капење бебиња
/подвижни/, калапи за коцки мраз, калапи за
печење на слатки /неелектрични/, калапи /до–
машен прибор/, канти за отпадоци, капаци за ло–
нци, капаци за лонци (затворачи за капаци за
лонци), капаци за садови, кафе (апарати /пер–
колатори/ за варење кафе) неелектрични, кафе
(мелници за кафе) рачни, кафе (прибори за кафе)
не се од облагородени метали, кафе (филтери за
кафе) не се електрични, кафези за домашни
миленици, кафези за птици, кваки за врата /пор–
целанскаУ, керамички производи за домаќинство,
кинески порцелан (предмети од кинески порцелан),
кожа (штавена кожа за чистење), кожа за
полирање, козметички прибор, коњи (четки за
коњи), копчиња (куки за закопчување на обувките),
корита, корита за хранење животни, котлиња,
коцки мраз (калапи за правење коцки мраз),
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кошници за домаќинство /не се од благороден
метал/, кошули (апарати за растегнување на
кошулите), кристални производи, крпи за чистење,
кружни рачки за врати /порцелански/, кујнски
садови (не се од благородни метали), куки за
соблекување чизми, кутии за сапун, кутии за   чај
/не се од благороден метал/, кутии од метал за
крпи од хартија, куќни миленици (кафези за куќни
миленици), ладење (ведра за ладење), ладење
на продукти (артикли за ладење на продукти) кои
содржат течности за промена на топлина за
примена во домаќинството, лажици за обувки, леб
(штици за леб), лепило (садови за лепила), ликери
(сервиси за ликери), лимун (апарат за цедење
лимун), лонци, лонци за варење    под   притисок
/аутоклави/ неелектрични, лонци /ќупови/, лопатки
за торта, лопатки /прибор за маса/, мајолика, мали
садови, мали садови /не се од благородни метали/,
матарки, мелници за употреба во домаќинствата
/рачни/, менија (стативи за менија), метли, метли
со реси, механички метли, мијалници /легени/,
миксери за домакинство /неелектрични/, миксери
/неелектрични/, минерални води (шишиња за
минерални
води),
мириси
(апарати
за
отстранување мириси) /за лична употреба/,
мириси (распрскувач на мириси), мирудии /зачини/
(прибор за мирудии), млеко (плочки кои го
спречуваат претечувањето на млекото), млечно
стакло, мозаици од стакло /не се за градба/, мраз
(апарати
за
правење
мраз)
/подвижни,
неелектрични/,    мраз (садови   за   мраз),     муви
/заштитувач од муви/, направи за тресење килими,
ножеви (стативи за ножеви) за маса, нокти (четки
за нокти), ноќни садови, обоено стакло, обувки
(апрати за л’скање обувки) /неелектрични/, обувки
(калапи /растегнувачи/ за обувки), обувки (лажици
за облекување обувки), обувки (четки за обувки),
овошје (рачни неелектрични апарати за цедење
овошје) /за домаќинството/, опал стакло,
отпрашувачи /неелектрични/, памук (памучни
отпадоци) за чистење, панаталони (држачи за
панталони), паркети (апарати за л’скање паркет)
/неелектрични/, пегли (стативи за пегли), пепел
(сито за пепел) /куќен прибор/, перење (штици за
перење), перјаници, песочни часовници, пехари,
пехари /без рачки/ метални, печење (прибор за
печење) неелектричен, пиво (чаши за пиво),
пиење (садови за пиење), пијалаци (топлински
изолирани садови за пијалаци), пипети /шмукачки/
за дегустација на вино, плитки садови на свеќници
/не се од облагородени метали/,  плитки     чинии
/мали садови/, подлоги за пегли, подлоги за
садови за јадење /прибор за масаУ, подлоги за
филџани /не се од облагородени метали/,  поила
/корита/, полевала /апарати/, полевање (направи
за полевање), полевање (прскалки за цевки за
полевање), полевање (прскалки /ружи/ на канти
за поливање), полевање цвеќиња и растенија
(прскалки за полевање), полевање /канти за
полевање/, полирање (апарати за полирање)/не
се електрични/ за домаќинство, полирање (прибор
за полирање) /со исклучок на препарати од хартија
или камен/, полупорцелан /мајолика/, порцелански
производи, послужавници за домаќинство /не се
од благороден метал/, послужавници од хартија
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за домаќинство, послужавници /не се од
благороден метал/, прав (крпи за прав),
правосмукалка за прашина (додатен пробор за
вшмукување на прашина) за распрашување на
мириси и други средства, прекривки за даски за
пеглање, пржење (тави за пржењс), прибор за
готвење /неелектричен/, прибор за излет /садови/,
прибори за јадење /садови/ не се од облагородени
метали, прстени за живина, прстени за птици,
пудриери /не се од благородни метали/, путер
(ѕвона за путер), ражни метални /за печење/,
ракавици за домаќинство, ракавици за полирање,
растегнувачи за ракавици, рачни миксери, рачни
свеќници /не  се   од благородни   метали/, ренде
/кујнски прибор/, решета /груби сита/ за
домаќинство, ронки (апарати за собирање ронки),
сад за горење мирисни материи, садови (кујнски
ковани /црни/ садови), садови (не се од благороден
метал) /супарки/, садови за вода за птици, садови
за готвено од зеленчук, садови за домаќинство
или кујна /не се од облагородени метали/, садови
за компот, садови за кујна под притисок /не–
електрични/, садови за масло /не се од благороден
метал/, садови за пржење, садови за путер, садови
за салата /не се од облагородени метали/, садови
за света вода /не се од благороден метал/, садови
за сладолед или ладни пијалаци, садови за шеќер
/не се од благороден метал/, садови од хартија,
садови /не се од благороден метал/, сапуни
(садови за сапуни), светулки (четки за чистење на
стаклото од светилките), свеќи (направи за
гаснење свеќи) /не се од облагородени метали/,
свеќници /не се од благороден метал/, свински
влакна, сервиси за чај /не се од благороден метал/,
сечење (штица за сечење) за кујна, силициумови
влакна /не се за текстилна употреба/, симнување
шминка (апарати за симнување на шминката) /не–
електрични/, сирење (ѕвона за покривање на
сирењето), сита за пепел /прибор за домаќинство/,
сита /кујнски прибор/, сифони за минерална вода,
скара /апарат за печење/, скара /ногарки за скара/,
сламки за полевање, слатки (калапи за слатки),
соларничиња /не се од благороден метал/, стаклен
конец /не е за текстилна употреба/, стаклена
волна /не е за изолација/, стаклени влакна (не се
за текстилна употреба), стаклени кутии, стаклени
садови /заоблени/, стаклени топчиња, стаклени
чепови, стаклени шишенца, стакло во кое се
вградени тенки електрични жици, стакло во прв за
декорција, стакло за автомобилски прозорци,
стакло сурово или полуобработено /со исклучок
на стаклата за градежна употреба/, стакло /су–
ровина/, стапица за глувци, стапици за стаорци,
стативи за сушење алишта, стативи за четки /не
се од благороден метал/, стативи за четкички за
бричење брада, сунгери (држачи за сунгери),
сунгери за домаќинство, тави подлоги /за под
скара/, тавчиња, тален силициум /полуобработени
производи /не се за градежна употреба, тасови на
ваги, одгледувалиште за растенија, тесто (сукало),
ткаенина (ведра од ткаенина), тоалетан прибор,
тоалетни кутии /несесери/, тоалетни сунгери,
тоалетни четки, топлотна изолација (топлотно
изолирани садови), тркала за крпи /не се од
благороден метал/, тушеви за плакнење уста,
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украсни садови за маса /не се од благороден
метал/, уметнички предмети од порцелан, печена
глина или стакло, урни /не се од облагородени
метали/, филтери за домаќинство, филтери за чај
/не се од благородни метали/, филџани /не се од
облагородени метали/, фритези /неелектрични/,
футрола за чешел, храна (топлински изолирани
садови за храна), цвеќе (лонци за цвеќе), цвеќе
(носачи за цветни аранжмани), цедилки (не се од
благороден метал), црн пипер (мелници за црн
пипер) рачни, црн пипер /садови за црн пипер/ не
се од облагородени метали, црпалки за
домаќинство, чајници за варење чај /неелектрични/,
чајници /не се од благородни метали/, чаши за
овошје, чаши за пиење (во форма на рог), чацжи
за јајца (не се од облагородени метали), чепкалки,
четкарски производи, четкарски производи
(материјали за четкарски производи), четки, четки
за бричење брада, четки за миењс садови, четки
за триење, четки за чистење садови, четки и
четкички од влакна, четкички за заби /електрични/,
четкички за заби, четкички /туфери/ за пудрење,
чешала, чешел, чешел со ретки запци, чинии /не
се од благороден метал/, чистачи за паркети /не–
електрични/, чистење (метални тампони за
чистење), чистење (прибор за чистење), шишенца
со цуцли (греачи за шишенца со цуцли)
неелектрични, шишенца /на се од благородни
метали/, шишиња, шишиња (отворачи за шишиња),
шишиња (подметнувачи за шишиња) /не се од
хартија и не спаѓаат во галантеријата за на маса/,
шишиња за ладење, шишиња /за маса/ од
гравирано стакло со чеп, штедни касички /не–
метални/, штици за пеглања (навлаки за штици за
пеглање), штици за пеглање
кл. 24 - аеростатички балони (ткаенини кои не
пропуштаат плин за аеростатички балони), басма
/ткаенина/,   билијарски   простирки, бришачи
од текстил, брокат, вез (ткаенини со вцртани
мотиви за везење), волнени ткаенини, волнени
штофови, восочно платно /чаршави за маса/,
врвки за пердиња, од текстил, газа /ткаенина/,
груба ткаенина од     коноп,     гумирано   платно
/не е за производство на хартиени производи/,
дамаст /ткаенина/, дрогет /ткаенина/, душеци
(преслеки за душеци), душеци (ткаенина за
душеци), еластични ткаенини, еспарто /растение/
(ткаенини од еспарто), етикети од ткаенина,
жерсеј /ткаенина/, животинска кожа (ткаенини кои
имитираат животинска кожа), зефирна ткаенина,
знаменца /не се од хартија/, знамиња, знамиња
/не се од хартија/, ѕидни тапети /од текстилен
материјал/, јоргани /поплуни/, јута за таписерии
или за везење, јутени ткаенини, кадифе,
кадифени ткаенини, капење (руба за капење)
со исклучок на предмети за облекување, коноп
(платно од коноп), коноп (ткаенини од коноп),
креп /ткаенина/, крепон /ткаенина/, крпи, крпи за
бришење стакло, крпи /за маса/ од текстил, крпи
/тоалетни/ од текстил, ленени ткаенини, лепливи
ткаенини кои се лепат со топла постапка, мали
чаршави за маса /од текстил/, марабут /ткаенина
за шатори/, молескин /имитација на марокен/,
мрежи за комарци, мртовечки покривки, навлаки
за заштита на мебелот, навлаки за перници,

14986

266 Glasnik, 15/6, str. 251-437, dekemvri 2008 Skopje

навлаки за перници /калафи/, неткаен текстилен
материјал, обвиткувачи за душеци, облека
(ткаенина за облека), обувки (ткаенина за обувки),
обувки (ткаенина за поставување на обувките), пај
/волнена ткаенина/, памучни ткаенини, памучно
платно, паркет, пердиња на врати /од текстилен
материјал/, пердиња од текстил, пердиња од
текстил или од пластични материи, пердуви /пре–
кривка за нозе/, печатарство (свилена ткаенина
за печатарски матрици), пластични материјали
/сурогати за ткаенини/, платно, платно (фино
квадратно ленено платно), платно за стока, плашт
/наметка/, покривки, покуќнина (заштитни навлаки
за покуќнина), покуќнина (прекривки за покуќнина)
/од пластични материјали/, покуќнина (ткаенина
за покуќнина), постави /ткаенини/, постелнина,
прекривки за кревети, прекривки за нозе /од
пердуви/, прекривки за патување, прекривки од
хартија /за кревети/преслека /платно/, рамија
/кинеска трева/ (ткаенини од рамија), ретка
ткаенина /со ретки конци/, решето (ретка ткаенина
за решето), сари /женски предмет за облекување/,
свилена ткаенина за печатарски шаблони,
свилени ткаенини, симнување на шминка (крпи за
симнување на шминката) од текстилен материјал,
сирење (платно за правење сирење), спиење
(вреќи за спиење) /сошиени, кои ги заменуваат
покривките), стаклени влакна (ткаенини од
стаклени влакна) за текстилна употреба, стакло
(крпи за стакло), столна галантерија /од текстил/,
тафта /свила/, тил /ткаенина/, ткаенина за
постави, ткаенина од груб материјал, ткаенини,
ткаенини кои имитираат кожа на животни,
тоалетни ракавици, трико /ткаенина/, тркалезни
подметнувачи за маса /не се од хартија/, филтер
ткаенини за печатарство, филтрирачки текстилни
ткаенини, филц, фланел за санитарна употреба,
фланел /ткаенина/, чаршави за маса од хартија,
чаршави за маса /куси и долги/, шапки (постави за
шапки), шевиот /ткаенина/, шишиња (подлоги за
шишиња) /столна галантерија/, џепни шамичиња
/од текстил/
кл. 25 - автомобилисти (облека за автомобилисти),
блузи, блузи /работнички кошули/, боди облека
/облека која се прилепува на тело/, бое /око–
лувратници од пердуви или крзно/, велови /пред–
мети за облекување/, велосипедисти (облека
за велосипедисти), влечки, вметнати делови
на кошули, внатрешни ѓонови, вратоврски,
вратоврски, вратоврски за кошули, врвови на
обувки, габарден /предмети за облекување/,
гаќички со пелени за доенчиња, гимнастика
(гимнастички патики), горна облека,   горни капути
/палета/, готови постави /дел од облека/, градници,
доколеници /гамаши/, долна облека, долна облека
за впивање пот, домашни фустани, ѓонови, елеци,
женски гаќи, женски градници /долна облека/,
женски капи, женски наметки за бања, женски
поткошули, женски шалови оц крзно, затегнувачи,
затегнувачи од еластична ткаенина, здолништа,
канцеларки вреќички обложени со крзно /за
затоплување на нозете/ не се за електрично
греење, капење (капи за капење), капење
(костуми за капење), капење (машки гаќички
за капење), капење (наметки за бања), капење
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(чевли за капење), капи /беретки/, капути, качулки
/предмет за облекување/, коленици, комбинезони
за скијање на вода, комбинезони /женска долна
облека/, комбинезони /облека/, конфекциска
облека, коприни /мали велови/, костуми, кошули,
кошули (одделно направени градни делови од
кошули), кошули (пластрони  за    кошули),    крзна
/предмет за облекување/, крзнени наметки /палта/,
кружни капи, куси блузи, куси капути /сакоа/, куси
спортски палта со качулки /палета/, куси чорапи,
ленти за глава (детали на облеката), манжетни
/од предмети за облекување/, манипули /украси
од ткаенина што ги носат свештениците на раката
за време на миса/, машки гаќи, машки наметки,
морнарски блузи /палта/, муфови /предмети за
облекување/, наметки за бања (сандали за бања),
наметки за дожд, наметки /облека/, нараквици
од волна /плетени/, обвивки од текстил, обувки,
обувки (горни делови на обувките), обувки
(кожена лента зашиена на работ на горниот дел
заради зацврстување на ѓонот), обувки (кожени
горни делови на обувките), обувки (метални
делови на обувките), обувки (топуци за обувки),
обувки за плажа, обувки за скијање, обувки за
фудбал, обувки за фудбал (крампони на обувките
за фудбал), патики, пелени за бебиња (не се од
хартија), пелени за новороденчиња, пелени од
текстил, пелерини, периферии за шапки, петици,
пижами, плажа (обувки за плажа), планинарски
чевли, платнени чевли /чевли за качување/,
подврски (држачи за машки чорапи), појаси /пред–
мети за облекување/, покривки за уши /предмети
за облекување/, поткошули, потници за под
пазуви, потздолништа, предмети за облекување,
престилки /предмети за облекување/, пуловери,
пуловери без ракави,     ракавици    без     прсти
/работнички ракавици/, ракавици /предмети за
облекување/, ремени, сандали, свештеничка
облека (пелерина со качулка), свилени шамии,
сенила за капи, спортски обувки, спортски шор–
цеви, средства против лизгање на обувките, тоги,
топуци, трикоа /гимнастички дресови, маици/,
трикотажени предмети за облекување, туника
/предмети за обекување/, униформи, униформи,
француски капи, хартиена облека, цилиндри,
чевли, чизми, чизми (горни делови на чизми
/сари/), чизмички, чорапи, чорапи (петици за
чорапи), чорапи (подврски за чорапи), чорапи
против потење, шалови, шамии за на врат, шапки,
шапки, широки појаси /ленти/, џебови на облека
кл. 26 - алки /тркалезни копци за облека/,
алки /тркалезни копци за чевли/, броеви за
одбележување на долната облека, брошеви
/украси за облека/, букви за одбележување
долна облека, везени венци (вез), везови /рач–
на изработка/, венчиња од вештачко цвеќе,
вештачки бради, вештачки вснци, вештачка коса,
вештачки мустаќи, вештачко овошје, вештачко
цвеќе, вештачко цвеќе (венчиња од вештачко
цвеќе), волнени или свилени китки /свечени/,
волнени конци /гајтани/, гајтани /позаментерија/,
гајтани /укра–си на женска облека/, грбни броеви
на спортска облека, делови на ткаенина кои
се лепат со топла постапка заради крпење на
текстилни артикли, еластични ленти, еполети
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(копци за еполети), затворачи за облека, златни
или сребрени жици, злато (вез од златни конци),
значки кои не се од благороден метал, игленици
(футроли за игли) не се од благороден метал, игли,
игли (кутии за игли) не се од благороден метал,
игли (перничиња за игли), игли за апарати за
чешлање волна, игли за вовлекување врвки, игли
за коса, игли за крпење, игли за крпење чорапи,
игли за плетење, игли за плетење рибарски
мрежи, игли за спојување, игли за шиење, јазли
за облека, јазли за обувки, кадри (игли за виткање
на косата), карнери /чипки или набрано платно
на градите на кошулите/, копци за блузи, копци
за затегнувачи, копци за облека, копци за појаси,
копци на притисок /сусти/, копчиња, коса (мрежи
за коса), коса (украсни детали за коса), кројачки
прибор (артикли на кројачкиот прибор) /со исклучок
на конец/, куки /кројачки прибор/, кукички (игли
со кукиче за плетење), кутии за шивачки прибор,
лажни рабови, ленти за коса, ленти /траури/
околу ракави, лискун (украшчиња од лискун),
метални значки /позаментерија/, монограми за
одбележување долна облека, мрсжи за коса,
мрежи /тантели/, навлаки за чајници, намотувачи
за коса /виклери/, напрсгоци за шиење, нараквици
за придржување на поткренатите ракави, ноеви
пердуви /за облека/, обрабување (врвки за
обрабување), обрабување (ленти за обрабување),
обувки (врвки за обувки), обувки (јазли на обувки),
обувки (куки за обувки), обувки (украси за обувки)
не се од благородни метали, патентни затворачи,
пердуви за облека /од птици/, перики, перничиња
за топуски, плетенки од коса, плетенки /украси/,
позаментериска стока, позаментериски детали
за прекривање на врати, појаси (копци за појаси),
прамења од коса /туфки/, прачки за вратоврски,
привезоци (вез), рабови за облека, ремени за
водење деца, ресеста позаментерија, реси,
рибарски мрежи (игли за изработка на рибарски
мрежи), седларски игли, сребро (вез од сребрен
конец), столарски игли, тантели, топуски /не
спаѓаат во накит/, торби (патентни затворачи за
торби), украси за облека, украси за чевли /не се од
благороден метал/, украсни врвки, украсни делови
кои се аплицираат со топла постапка за украсување
на текстилни артикли /кројачки прибор/, украсни
значки, украсни крпи /позаментерија/, украшчиња
на облека, украшчиња /позаментерија/, фратарско
јаже (вид појас), фустани (колани на фустани),
шапки (врвки за придржување на шапките), шапки
(украси за шапки) не се од благороден метал,
шипки за затегнувачи, шноли /за коса/
кл. 28 - автомобили за игра различни од оние
кои се вклучуваат со претходно плаќање или од
оние кои се користат со помош на телевизиски
приемници, базени /за игра или за спортување/,
базени /за спортување или за игра/, балони за
игра, без - бол (ракавици за безбол),билијар (дел
на кружната кожа на врвот на билијарскиот стап),
билијар (еластични рабови за билијарски маси),
билијар (креди за билијарски стапови), билијар
(топки за билијар), билијарски маси, билијарски
маси кои се користат со претходно плаќање,
билијарски направи за одбележување поени,
билијарски стапови, билијарски чунови, боди
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- билдинг направи /за јакнење на мускулите/,
божиќни дрва од синтетички материии, божиќно
дрво (просторија за божиќно дрво), божиќно дрво
(украс за божиќно дрво) /со исклучок на светлосни
украси и слатки), бокс (ракавици за бокс),
велосипеди за тренирање во место, велосипеди за
тренирање во место (цилиндри за велосипеди за
тренирање), воздух (пиштол на воздух) /играчка/,
воздух за топки за играње, возила (мали модели на
возила), восок за скии, врвови /рибарски направи/,
вртимушки /играчки/, гимнастичарски истегнувачи,
гимнастичарски справи, глинени гулаби (мети),
голф (ракавици за голф), голф (стапови за голф),
голф (торби за стаповите за голф), градежни
елементи /играчки/, дама /игра/ (прибор за дама),
двојни санки /боб - слеј/, дискови за спорт, домино
/комплет за играње домино/, друштвени игри,
едрилици /летала/, електронски игри различни
од оние кои се користат со помош на телевизиски
приемници, жетони за игри, жици за ракети, жици
од овчи црева за ракети, запалки за пиштоли
/играчки/, заштита    (заштитно   поставување)
/делови на спортска облека/, заштитници за ко–
лена /спортски артикли/, заштитници за лакти
/спортски артикли/, заштитници за потколеници
/спортски артикли/, змејови од хартија, змејови од
хартија (мотала за змсјови од хартија), ѕвончиња
за божиќни дрвја, играчи на крикет (ракавици за
крикет) /прибор за играње/, играчки, играчки за
грицкање /при никнување на заби/, игри, јадици,
јадици за риболов, карневалски маски, качување
(прибор против лизгање при качување), кесести
мрежи за риболов, кожи од тулен /за обложување
на скии/, коњи за лулање /играчки/, копци за
скии, коцкички за комар, кревети за кукли, крикет
(торби за крикет), куглање (апарати и механизми
за куглање), кугли за играње, кукли (облека за
кукли), кукли (театарски кукли) /марионети/,
кукли /играчки/, куќички за кукли, куќни миленици
(играчки за куќните миленици), лак (прибор за
стрелање со лак), лак за стрелање, лизгалки
за мраз, лизгалки за мраз со чизми, лулашки /
нишалки/, магионичари (прибор за магионичари),
мамки за лов или риболов, маси за пинг - понг,
маски (театарски маски), мети за риболов /веш–
тачки/, мечиња од кадифе, мечување (маски
за мечување), мечување (оружје за мечување),
мечување (ракавици за мечување), мотала за
змејови од хартија, мрежи /спортски прибор/,
нишани /мети/, облоги за скии, обрачи (комплети
на обрачи), ости    (пушки за стрелање со ости)
/спортски реквизити /, перки за пливачи, пехари за
успех во игрите, пинг - понг (мрежи за пинг - понг),
пиштоли /играчки/, пловци за риболов, плоча за
играње дама, плоча за играње шах, плочки за
играње /пакови/, подвижни играчки, праскачки
детонатори /играчки/, предмети за мамење
заради забава, пушки за     стрелање   со    ости
/спортски артикли/, ракавици за бокс, ракавици за
голф, ракавици за мечување, ракавици за одбојка
/безбол/, ракавици /прибор за игра/, рамни рачки
/гимнастичка направа/, рекети, рекети (жици за
рекети), ремени за качување, риболов (прибор
за риболов), ролшуи, ромобили, санки /спортски/,
свеќички (држачи за свеќички) за божиќно дрво,
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скии, скии (копци за скии), скии (острила на скии),
скии (стругалки за скии), скии за вода, скии за
сурфинг, скии со остри рабови, снег /вештачки/
за божиќни дрва, соби за кукли, стапови за голф,
стапови за голф (торби за стапови за голф), стапови
за риболов, стапови за хокеј, стрели, стружачи
за скии, танц (предмети за танцуваље), тапани
на стапови за риболов, тврди бонбони, телесни
вежби (направи за телесни вежби), тобогани,
топки за играње, топчиња за бадминтон, трик трак /игра со коцки и фигури за дама/, физичка
култура (опрема за физичка култура), флорет
/вид меч/ за мечување, фудбал /собен/ (маса за
собен фудбал), цврст конец за риболов, чизми со
лизгалки, шах /комплет за играње шах/, шишиња
со цуцли за кукли, штица за серфирање, штица
со валци, штица со едра, штици за отскокнување
/спортски реквизити/, џамлии за играње
кл. 30 - алги /мирудија/, анис за посипување,
анис /зрнца/, арашид /слатки врз база наарашид/,
ароматични препарати за употреба во исхраната,
ароми за слатки (различни од етеричните масла),
ароми /мирудии/ (различни од етеричните масла),
бадеми (сл-атки врз база на бадеми), бадеми
пржени во шеќер, бадемово тесто, бело кафе,
бисквити, бобинки (брашно од бобинки), божиќни
дрва (слатки за украсување на божиќните дрва),
бонбони, брашно (јадења врз база на брашно),
брашно (најфино пченкарно брашно), брашно од
синап, бриоши /печиво/, ванилија /арома/, ванилин
/надоместок за ванилија/, вафли, врзивни средства
за колбаси, гликоза за употреба во исхраната,
гриз, гуми за џвакање, двопек /препечен леб/,
диви ореви за употреба    во  исхраната, ѓумбир
/мирудија/, екстракти за исхрана /со исклучок на
етеричните есенции и масла/, екстракти на слад за
употреба во исхраната, жита (приправки од жита),
жита (снегулки од сушени жита), жито (брашно од
жито), замрзната павлака, згуснувачи за готвење
на прехранбени продукти, зоб (продукти врз база
на зоб), зоб /истолчен/, зоб /исчистен/, зобени
снегулки, зобено брашно, јачмен /лупен/, јачмен
/толчен/, јачмено брашно, јуфки, какао, какао
(пијалаци врз база на какако), какао (производи
од какао), какао со млеко, карамел бонбони, кари
/мирудија/, кафс, кафе (ароми), кафе (надоместок
за кафе), кафе (пијалаци врз база на кафе), кафе
(растителни производи кои го заменуваат кафето),
кафе /зелено/, кашички врз база на млеко за
јадење, квасец, керевиз (сол    од   керевиз), кечап
/сос/( компирово брашно за употреба во исхраната,
копра, кускус, ладни пијалаци /шербет/, леб,
мајонез, макарони, малтоза, марципан /слатки
од шеќер и бадем/, матена павлака (производи
за зацврстување на матена павлака), матична
млеч за исхрана на луѓето /не е за медицинска
употреба/, мед, медени слатки, меласа, меласа
(сируп од меласа), мелена пченка, мента (бонбони
од мента), мента за слатки, месни пити, мирудии,
мирудии /зачини/, мирудии, ароматични, морска
вода за кујна, морски оревчиња, мраз за ладење,
мраз /прехранбен/, некиснет леб, овошни слатки,
ориз, оцет, палачинки, пастили /бонбони/, пенушка
/герма/, пивски оцет, пијалаци (ароми за пијалаци)
различни од етеричните масла, пијалаци врз
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база на какао, пијалаци врз база на кафе, пимент
(зачин), пиперка /мирудија/, пица, погача /од жито/
за употреба во исхраната, прехранбено брашно,
пржена пченка, природни засладувачи, прополис
/производ на пчела/ за употреба на луѓето,
пудинзи, пченкарни пуканки /поп - корн/, пченкарни
снегулки, пченкарно брашно, пченкарно брашно
за луѓето, равиоли /тестенина/, саго /скроб од
семе на саго - палма/, салати (сосови за салати),
саќести слатки, сендвичи, сенф, ситни јуфки,
скроб за преупотреба во исхраната, скроб за
употреба во исхраната, скробни ироизводи за
употреба во исхраната, слад (екстракт на слад)
за исхрана, слад (колачи од слад) за исхрана,
слад за исхрана, сладолед, сладолед (прашок за
сладолед), сладолед (средства за зацврстување
на сладоледот), слаткарски производи, слатки,
слатки, слатки (прашок за слатки), слатки (тесто
за слатки), слатки од бадем, смекнување на месо
(производи за смекнување на месото за употреба
во домакинството), соја (брашно од соја), сол за
конзервирање прехранбени продукти, сол /за во
јадење/, сосови од репки, сосови /со исклучок
на сосови за салати/, стапчиња - слатки, суров
мраз, природен или вештачки, тапиока, тапиока
(брашно од тапиока) за исхрана, тестенини,
тестенини за исхрана, торти, украси за слатки /за
јадење/ за слатки, фабрика за брашно (производи
на фабрика за брашно), ферменти за тесто, фино
ситно печиво, фондани /врста бонбони/, цикорија /
сурогат на кафе/, цимет /мирудија/, црн пипер, црн
шеќер, чаеви /не се за медицинска употреба/, чај,
чајни колачиња /мињони/, чоколадни пијалаци,
чоколадно млеко /напивка/, чоколадо, шајчиња,
шафран /зачин/, шеќер, шеќер /жолт/ за употреба
во исхраната, шеќерни производи, шеќерни
производи за украсување божиќни дрва, шоу шоу /мирудија/, шпагети
кл. 41 - академии (обука), вариети, видео ленти
(изнајмување на видео ленти), видеоленти
(производство на филмови на видео ленти),
гимнастичка обука, голф (користење на терените
за голф), детски градинки /одгледување/,
дискотеки (услуги на дискотеките), допишување
(обучување по пат на допишување), животни
(дресура на животните), забавни паркови
/циркуси/, здравствени клубови /нега на
физичкото здравје/, зоолошки градини (корис–
тење на зоолошките градини), игри за пари,
изложби (организирање изложби) во културни
или воспитни цели, изнајмување радио и
телевизиски апарати, изнајмување стадиони,
изнајмување видео ленти, кампови за летување
(услуги на камповите за летување) /забава/,
кампови за спортско усовршување, кино
- студио, кино сали (користење кино сали),
киноапаратура (изнајмување киноапаратура и
прибор), клубови (услуги на клубови) /забава
или одгледување/, книги (издавање книги), книги
(изнајмување книги), коцкарници /игри/ (услуги
на коцкарниците), конференции (организирање
и водење конференции), конгреси (организирање
и водење конгреси), магнетоскопи (изнајмување
магнетоскопи), мерење на време на спортски
манифестации, модни агенции за уметници,

Trgovski marki

Glasnik,

монтажа на радио и телевизиски програми,
музејски
услуги
/презентација,
изложби/,
натпревари (организирање натпревари) /обука или
забава/, нуркачка опрема (изнајмување нуркачка
опрема), објавување текстови /текстови што не
се рекламни/, одгледувачки заводи /интернати/,
одгледување
/обука/,
одгледување
/обука/
(упатства за обучување), оркестри (услуги кои ги
даваат оркестрите), патувачки библиотеки (услуги
на патувачките библиотеки), педагошки опити,
планирање приеми /забава/, практично обучување
/демонстрирање/, приредби (изнајмување декор
за приредби), приредби (одржување на приредби),
разговори (организирање и водење на разговори),
разонода, разонода (упатство за разонода),
разонода по пат на радио, разонода по пат на
телевизија, семинари (организирање и водење
семинари), симпозиуми (организирање и водење
симпозиуми), слободно време (услуги врзани за
исполнување на слободното време), спортска
опрема (изнајмување спортска опрема /со исклучок
на возила/), спортска опрема (користење спортска
опрема), спортски натпревари (организирање
спортски натпревари), студио за снимање (услуги
на студио за снимање), театарски артисти (услуги
на театарските артисти), театарски импресарио
(услуги на театарските импресарија), театарски
претстави, тонски снимки (изнајмување на
тонски снимки), упатства за рекреација, филмови
(изнајмување филмови), филмови (производство
филмови), физичка култура, циркуси
(111) 15187

(151) 20/11/2008

(210) TM  2002/728

(220) 01/10/2002
(181) 01/10/2012
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(111) 14883

(151) 20/10/2008

(210) TM  2003/32

(220) 28/01/2003
(181) 28/01/2013
(450) 31/12/2008

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

ImunoJAK
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни и санитарни
препарати; диететски супстанции што се користат
во медицината, храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди
(111) 15143

(151) 12/11/2008

(210) TM  2003/453

(220) 02/07/2003
(181) 02/07/2013
(450) 31/12/2008

(732) Wilson Learning Worldwide Inc.
8-2 Nibancho, Chiyoda-ku, Tokyo 102, JP
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(450) 31/12/2008
(732) REWE-Zentral AG
Domstr. 20, 50668 Koln, DE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - софтвер во областа на деловното
образование за возрасни лица
кл. 16 - печатени материјали; имено, книги-водичи
за проучување и насочување и други печатени
едукативни материјали кои се однесуваат на
продажба, односи со клиенти, вештини во
маркетингот и раководењето, како и соодветни
аудио и видео ленти кои се продаваат во пакет
кл. 41 - услуги за образование; имено, одржување
на семинари во живо и преку веб страници во
областа на продажбата, односи со клиентите,
маркетинг и раководење

(591) црвена, жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - промет во областа на прехранбени
производи, алкохолни и безалкохолни напивки,
производи за домакинство, производи за потреби
на аптеки, производи за хортикултура, DIY
производи, производи за кампирање, електрични
производи, играчки, облека, канцелариски
материјал

Trgovski marki

(111) 15144
(210) TM  2003/522

(151) 12/11/2008
(220) 24/07/2003
(181) 24/07/2013
(450) 31/12/2008

(732) OBI Bau - und Heimwerkermarket Gmbh & Co,
Franchise Center KG
42929 Wermelskirchen, Albert-Einstein
Strasse 7-9 POB 1270, DE
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(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

ОБИ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 - хемиски производи за индустријата;
фотографија
како
и
за
земјоделието,
градинарството и шумарството; матријали
за хемиски производи (вклучени во оваа
класа) киселина за батерии; антифриз; сол за
одмрзнување; вештачки ѓубрива; супстрати за
површински посеви; хумус; средства за гаснење
пожар; препарати за калење метал; пластика;
вештачки смоли; лепила што се користат во
индустријата; лепило; лепила за хартија; цемент
за чизми и чевли; хартија за градинарство и
земјоделство, лепило и други производи од
вискоза, ѓубре
кл. 2 - бои; фирнајзи; лакови; средства за заштита
од р’ѓа; заштитни средства за дрво; средства за
заштита од гниење на дрвото; материи за боење;
средства за нагризување; сурови природни
смоли; метали во листови и во прав за сликарите,
декораторите, печатарите и уметниците
кл. 3 - средства за белење и други супстанции за
перење; препарати за чистење, полирање, триење
и нагризување; средства за чистење базени и
за лична нега; сапуни; парфимерија; етерични
масла; продукти за нега на телото; козметични
производи
кл. 4 - индустриски масла и масти; мазива; мазива
за обувки; осветлувачки материи; соединенија за
собирање прашина со навлажнување и врзување;
горива (вклучително течни горива за мотори)
и материи за осветлување; свеќи и фитили за
осветлување
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати
и средства за нега на здравјето; диететски
субстанции што се користат во медицината; храна
за бебиња; фластери; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; инстектициди;
фунгициди; хербициди
кл. 6 - метални градежни материјали; метални
покриви; метални преносни конструкции; метални
преносни стаклени градини; врати и прозорци од
метал; скали и шини од метал; чекори и скелиња
од метал за градење; метални тераси; заштитни
метални покриви; надворешни ролетни, завеси од
метал; браници од метал; не-електрични кабли и
жици од обичен метал; железарија, мали делови
од метален хардвер; цевки од метал; стоки од
обичен метал (вклучени во оваа класа); порти
за гаража, метални кошници за хартија; метални
кутии за алатки; фигури од обичен метал, со
ислкучок на благороден метал; сефови, трезори;
метални кутии за бензин; кафези и надворешни
додатоци (вклучени во оваа класа); решетки,
држачи за винова лоза, зацврстувачи и декорации
од метал
кл. 7 - машини и машински алати; електрични
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алатки за конструкциска работа, градинарство и
котларство; електрични алатки за градинарство и
направи за земјоделство; машини за мешање бои;
машинерија за конструкција; садопери; машини за
перење; правосмукалки; пумпи (машини), пумпи
за греење, рибарници, аквариуми; компресори
(машини), машини за боење, пиштоли и пумпи за
примена на боја, делови за мотори како што се
свеќички, амортизери, филтри за бензин, масло
и воздух, цилиндри; драјвери за надворешни
ролетни; дигалки, кеси за правосмукалка
кл. 8 - рачни алатки; рачни направи за употреба
во земјоделство, градинарство и шумарство, како
и во конструкција; спрејеви на притисок; рачни
пиштоли за примена на боја, калапи за чевли;
ножарска стока, ножеви за маса од пластика или
метал; производи за маса од благородни метали
кл. 9 - електрични апарати и инструменти (вклучени
во оваа класа); материјал за инсталирање
електроника; кабли и поврзувачи на електрични
линии; волтметри; електрични апарати од калај;
електрични заварувани инструменти, електрични
уреди за отворање врати; електрични алармни
уреди за кола; електрични сигурносни системи,
детектори, инсталации за превенција од кражби,
системи за отворање врати; телефонски апарати
и автоматски секретарки, радио за автомобили,
ЦД плеери, антени и помошни делови на антени
(вклучени во оваа класа); сателитски приемници и
антени; помошни делови за аудио и видео; дискови
за снимање; ДВД-иња; ЦД-иња; видеа; комјутери за
велосипеди; соларни келии за генерирање струја;
батерии, полначи за електрични батерии; апарати
за мерење; инструменти за мерење; термостати;
термометри; рамни пегли; ваги за кујна; ваги за
луѓе; џебна електрична ламба; облека за заштита
(вклучено во оваа класа); заштитни шлемови за
велосипеди; заштитни направи за раце, колена и
зглобови; гасначи на пожар
кл. 10 - сандачиња за прибор за прва помош и
перничиња за прва помош
кл. 11 - апарати за осветлување, греење,
производство на пареа, готвење, печење, ладење,
сушење, вентилација, климатизација на воздух,
чистење на воздухот, влажнење, снабдување со
топол воздух и снабдување со вода и апарати
за санитарии и инсталации, помошни делови
на базени; портабл тоалети; прицврстувачи,
одводи; инсталации за сауна; соларни келии
за греење; апарати за греење, печки, огниште;
осветлување за аквариум и филтри; осветлување
за велосипеди; согорувачи на бензин; кертриџи за
бензин; осветлувачки знаци; осветлувачки куќни
броеви
кл. 12 - возила, апарати за движење по земја,
воздух или вода; лежишта; лежишта за тркала;
лежишта за водени пумпи; лежишта за кумплунг;
лежишта за главчина (единици за нишан); делови
за пренос (трансмисија); делови за управување;
зглобови; осцилирачко рамо; еднонасочни спојки
(кумплунг) и други делови за сувоземни возила
кл. 13 - огномет- илуминација
кл. 14 - часовници, ѕидни часовници; часовници
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за на маса; накит; бисери; бижутерија
кл. 16 - харти|а, картон и производи од нив
(вклучени во оваа класа) печатени работи;
списанија, календари, чинии направени од
картон, чаршафи од хартија, салвети од
хартија; книговезачки материјал; фотографии;
канцелариски прибор; реквизити за канцеларија
(вклучени во оваа класа); материјал за крпење
(вклучени во оваа класа); пластични материјали
за пакување (вклучени во оваа класа); украси од
пластика; пехар од пластика; восок за гмечење
и моделирање; лепила и лепливи траки за
канцелариска и куќна употреба; материјали за
уметници; четки за сликање и сликарски валец;
опрема за обучување (со исклучок на апаратите);
аквариум за стан и капаци, навлаки за аквариум;
ознаки, натписи на хартија или картон; кеси за
ѓубре
кл. 17 - каучук, гутаперка, гума и производи
направени од овој материјал (вклучени во оваа
класа); обвивки од пластичен материјал; чепови;
материјали за подлошки, затнување и изолација;
лепливи ленти, лепило, приклучоци за цевки
(неметални); полуобработена пенлива пластика
(вклучени во оваа класа)
кл. 18 - кожа и имитација на кожа и производи од
овој материјал (вклучени во оваа класа); кожа
од животни, сурова кожа; куфери и патни торби;
ранци; торби за алат и кутии за алат од кожа;
чадори, чадори за сонце и стапови за одење бастуни; камшици, амови и седларски производи;
платно, ремени и ѓердани од кожа и нилон
кл. 19 - неметални градежни материјали;
камења, огромни цврсти тела, почви; малтер
за градење, прекривач; дрвен материјал за
градење; пренесувачи; летви; прозорци и врати
(неметални); прекривачи за покрив (неметални);
делови за временски тенки ленти (вклучени во
оваа класа); PU - пени (вклучени во оваа класа);
додатоци за конструкциски цели; порти за гаражи,
скали и шини (неметални); ќерамиди, ламинати за
под, паркети, цврсти дрвени штици за под; дрвени
плочи; природен камен; стакло за градење;
оддели за градење (неметални); рамни дрвени
стапови; скали и скелиња   (неметални); тремови
за градење; настрешници за инсекти (неметални);
неметални сурови цевки за градење; канали и
водоводни цевки (неметални и непластични);
асфалт, катран и битумен; транспортна граѓа
(неметална) транспортни стаклени градини
(неметални); фигури од камен, бетон или мермер;
глина, грнчарска глина; песок и крупен песок за
аквариум; сандачиња за писма од масонерија;
значки од дрво или пластика
кл. 20 - мебел, мебел од метал; мебел за градина
и кампирање; огледала; рамки за слика; чадори за
сонце; суви рамки за перeње; плочи за пеглање;
душеци, платна за едра, воздушни душеци, опрема
за купатило и кујна (вклучени во оваа класа);
мебел за работилници (вклучени во оваа класа);
посебно клупи и организациски системи; скалила
и скелиња, не од метал; маси за ѕидни тапети;
вентили за водоводни цевки и вентили на цевки
за дренажа од пластичен материјал; стапови за
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јадица, зглобови, затворачи, поставувачи, рамни
зглобови, клинови, држачи и јазли (неметални и
не се наменети за градење); комоди (неметални);
производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови
прачки, рогови, коски, слонова коска, школки,
килибар, седеф, морска пена и замена на сите
овие материјали (вклучени во оваа класа), или
од пластика; кошници за хартија (не се од метал);
лименки за бензин (не се од метал); скулптури од
дрво, восок, гипс или пластичен материјал; куќни
броеви (несветлечки и неметални) сандачиња за
писма, сталак за списанија, ниту метални, ниту
ѕидани; вреќи за спиење наменети за кампување;
чкриплив мебел, перничиња и кошници за кучиња
и мачки; контејнери за растенија од пластичен
материјал
кл. 21 - куќни или кујнски апарати и садови за
домаќинство (не се од благородни метали или
преслечени со нив); прибор за готвење, лонци и
тавчиња; чешли и сунѓери; четки (освен сликарски
четки); четки и чешли за кучиња, мачки и мали
животни; метли; артикли за чистење; стаклена
волна за чистење; стаклена волна; сурово и
полуобработено стакло (освен градежно стакло);
стакларија, порцелан и грнчарија (вклучени во
оваа класа); значки од стакло или порцелан;
статуетки од порцелан или стакло; пренесувачи и
јазли од порцелан; градинарски џуџиња; елементи
за купатило и кујна (вклучени во оваа класа);
неелектирчни кујнски садови; кафези и додатоци
за отворен воздух (вклучени во оваа класа);
држачи за растенија и лонци од пластика, фајанс
и керамика, кафези и додатоци (вклучени во оваа
класа); кафези
кл. 22 - канапи; јажиња, врвци, мрежи, шатори,
настрешници од платно, циради, едра, вреќи и
торби (вклучени во оваа класа); мрежи за мачки
и риби; јажиња со јазол за пренесување товар
(неметални) надворешни ролетни
кл. 24 - текстил и текстилни производи (вклучени
во оваа класа); покривачи од текстил; ткаенина за
обувки, завеси, ролетни, перничиња, прекривачи
и перници (наменето исто и за мебелот за градина
и кампирање); прекривачи за домаќинство;
прекривачи за маси и кревети; маслени ткаенини;
завеси за туширање; ѕидни тапети од текстил,
завеси од пластика или текстил
кл. 25 - облека, обувки, капи наменети за градење
и градинарење; ѓонови за обувки, петици
кл. 26 - тантели и везови; панделки и гајтани;
перца; копчиња, закачки и окца; топуски и игли;
окца; вештачко цвеќе
кл. 27 - килими, рогузини, простирки и бришачи,
линолеум и други подни прекривачи; ѕидни тапети
(вклучени во оваа класа)
кл. 28 - игри и играчки, карти за играње, производи
за моделирање; производи за гимнастика и спорт
(вклучени во оваа класа); прибор за риболов и
јадици; цврст конец за риболов; мал рибарник;
транспортни базени; декорации-украси за божиќни
елки; штандови за божиќни елки, јадици, јадица за
риболов
кл. 30 - кафе, чај, какао, чоколадо, шеќер,
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ориз, тапиока, саго, замена за кафе, брашно и
производи од жито; леб, тестенини и слаткарница,
мед, меласа; квасец; прашок за печење; сол,
сенф, оцет, сосови (мирудии), мирудии, мраз
кл. 31 - земјоделски, градинарски и шумски
производи и семиња и други   материјали за
пропагирање (вклучени во оваа класа); сурово
дрво; семиња, природни растенија и цвеќиња;
суви цвеќиња и растенија (не се од текстил);
живи животни; свежо овошје и зеленчук; храна за
животни; пивски слад; храна за птици
кл. 32 - пиво; минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и
овошни сокови; сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
кл. 33 - алкохолни пијалаци; вино
кл. 35 - уредување за трговци; фотокопирање
кл. 37 - градежни конструкции; поправки;
инсталациски услуги; боење, закачување на
хартија;
прилепување
на
рабови-острици;
поправка на чевли; инсталација и поправка на
опрема за греење; инсталација за телефон;
составување градежни елементи; изнајмување
градежна конструкција, алатки и машини
кл. 39 - изнајмување приколки; пакување,
складирање и транспортација на стока
кл. 40 - уредување материјали; режење;
гравирање; острење; уредување греди, плочи,
рамки и текстил; шиење ткаенини; услуги за
мешање на бои; услуги за режење штрафови
кл. 42 - архитектура; консултација за архитектура
кл. 44 - услуги за земјоделие, градинарство и
шумарство; одржување аквариуми и рибарници;
одржуважње зелена трева-лединка и животни
кл. 45 - услуги за клучеви; сигурносни услуги за
заштита на имот и лица
(111) 15145
(210) TM  2003/577

(151) 12/11/2008
(220) 13/08/2003
(181) 13/08/2013
(450) 31/12/2008

(732) OBI Bau- und Heimwerkermarket GmbH &
Co.Franchise Center KG
42929 Wermelskirchen,
Albert-Einstein-Strasse 7-9, POB 1270, DE
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

(591) портокалова, црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 - хемиски производи за индустријата;
фотографија
како
и
за
земјоделието,
градинарството и шумарството; матријали
за хемиски производи (вклучени во оваа
класа) киселина за батерии; антифриз; сол за
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одмрзнување; вештачки ѓубрива; супстрати за
површински посеви; хумус; средства за гаснење
пожар; препарати за калење метал; пластика;
вештачки смоли; лепила што се користат во
индустријата; лепило; лепила за хартија; цемент
за чизми и чевли; хартија за градинарство и
земјоделство, лепило и други производи од
вискоза, ѓубре
кл. 2 - бои; фирнајзи; лакови; средства за заштита
од р’ѓа; заштитни средства за дрво; средства за
заштита од гниење на дрвото; материи за боење;
средства за нагризување; сурови природни
смоли; метали во листови и во прав за сликарите,
декораторите, печатарите и уметниците
кл. 3 - средства за белење и други супстанции за
перење; препарати за чистење, полирање, триење
и нагризување; средства за чистење базени и
за лична нега; сапуни; парфимерија; етерични
масла; продукти за нега на телото; козметични
производи
кл. 4 -индустриски масла и масти; мазива; мазива
за обувки; осветлувачки материи; соединенија за
собирање прашина со навлажнување и врзување;
горива (вклучително течни горива за мотори)
и материи за осветлување; свеќи и фитили за
осветлување
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати
и средства за нега на здравјето; диететски
субстанции што се користат во медицината; храна
за бебиња; фластери; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; инстектициди;
фунгициди; хербициди
кл. 6 - метални градежни материјали; метални
покриви; метални преносни конструкции; метални
преносни стаклени градини; врати и прозорци од
метал; скали и шини од метал; чекори и скелиња
од метал за градење; метални тераси; заштитни
метални покриви; надворешни ролетни, завеси од
метал; браници од метал; не-електрични кабли и
жици од обичен метал; железарија, мали делови
од метален хардвер; цевки од метал; стоки од
обичен метал (вклучени во оваа класа); порти
за гаража, метални кошници за хартија; метални
кутии за алатки; фигури од обичен метал, со
ислкучок на благороден метал; сефови, трезори;
метални кутии за бензин; кафези и надворешни
додатоци (вклучени во оваа класа); решетки,
држачи за винова лоза, зацврстувачи и декорации
од метал
кл. 7 - машини и машински алати; електрични
алатки за конструкциска работа, градинарство и
котларство; електрични алатки за градинарство и
направи за земјоделство; машини за мешање бои;
машинерија за конструкција; садопери; машини за
перење; правосмукалки; пумпи (машини), пумпи
за греење, рибарници, аквариуми; компресори
(машини), машини за боење, пиштоли и пумпи за
примена на боја, делови за мотори како што се
свеќички, амортизери, филтри за бензин, масло
и воздух, цилиндри; драјвери за надворешни
ролетни; дигалки, кеси за правосмукалка
кл. 8 - рачни алатки; рачни направи за употреба
во земјоделство, градинарство и шумарство, како
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и во конструкција; спрејеви на притисок; рачни
пиштоли за примена на боја, калапи за чевли;
ножарска стока, ножеви за маса од пластика или
метал; производи за маса од благородни метали
кл. 9 - електрични апарати и инструменти (вклучени
во оваа класа); материјал за инсталирање
електроника; кабли и поврзувачи на електрични
линии; волтметри; електрични апарати од калај;
електрични заварувани инструменти, електрични
уреди за отворање врати; електрични алармни
уреди за кола; електрични сигурносни системи,
детектори, инсталации за превенција од кражби,
системи за отворање врати; телефонски апарати
и автоматски секретарки, радио за автомобили,
ЦД плеери, антени и помошни делови на антени
(вклучени во оваа класа); сателитски приемници и
антени; помошни делови за аудио и видео; дискови
за снимање; ДВД-иња; ЦД-иња; видеа; комјутери за
велосипеди; соларни келии за генерирање струја;
батерии, полначи за електрични батерии; апарати
за мерење; инструменти за мерење; термостати;
термометри; рамни пегли; ваги за кујна; ваги за
луѓе; џебна електрична ламба; облека за заштита
(вклучено во оваа класа); заштитни шлемови за
велосипеди; заштитни направи за раце, колена и
зглобови; гасначи на пожар
кл. 10 - сандачиња за прибор за прва помош и
перничиња за прва помош
кл. 11 - апарати за осветлување, греење,
производство на пареа, готвење, печење, ладење,
сушење, вентилација, климатизација на воздух,
чистење на воздухот, влажнење, снабдување со
топол воздух и снабдување со вода и апарати
за санитарии и инсталации, помошни делови
на базени; портабл тоалети; прицврстувачи,
одводи; инсталации за сауна; соларни келии
за греење; апарати за греење, печки, огниште;
осветлување за аквариум и филтри; осветлување
за велосипеди; согорувачи на бензин; кертриџи за
бензин; осветлувачки знаци; осветлувачки куќни
броеви
кл. 12 - возила, апарати за движење по земја,
воздух или вода; лежишта; лежишта за тркала;
лежишта за водени пумпи; лежишта за кумплунг;
лежишта за главчина (единици за нишан); делови
за пренос (трансмисија); делови за управување;
зглобови; осцилирачко рамо; еднонасочни спојки
(кумплунг) и други делови за сувоземни возила
кл. 13 - огномет- илуминација
кл. 14 - часовници, ѕидни часовници; часовници
за на маса; накит; бисери; бижутерија
кл. 16 - харти|а, картон и производи од нив
(вклучени во оваа класа) печатени работи;
списанија, календари, чинии направени од
картон, чаршафи од хартија, салвети од
хартија; книговезачки материјал; фотографии;
канцелариски прибор; реквизити за канцеларија
(вклучени во оваа класа); материјал за крпење
(вклучени во оваа класа); пластични материјали
за пакување (вклучени во оваа класа); украси од
пластика; пехар од пластика; восок за гмечење
и моделирање; лепила и лепливи траки за
канцелариска и куќна употреба; материјали за
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уметници; четки за сликање и сликарски валец;
опрема за обучување (со исклучок на апаратите);
аквариум за стан и капаци, навлаки за аквариум;
ознаки, натписи на хартија или картон; кеси за
ѓубре
кл. 17 - каучук, гутаперка, гума и производи
направени од овој материјал (вклучени во оваа
класа); обвивки од пластичен материјал; чепови;
материјали за подлошки, затнување и изолација;
лепливи ленти, лепило, приклучоци за цевки
(неметални); полуобработена пенлива пластика
(вклучени во оваа класа)
кл. 18 - кожа и имитација на кожа и производи од
овој материјал (вклучени во оваа класа); кожа
од животни, сурова кожа; куфери и патни торби;
ранци; торби за алат и кутии за алат од кожа;
чадори, чадори за сонце и стапови за одење бастуни; камшици, амови и седларски производи;
платно, ремени и ѓердани од кожа и нилон
кл. 19 - неметални градежни материјали;
камења, огромни цврсти тела, почви; малтер
за градење, прекривач; дрвен материјал за
градење; пренесувачи; летви; прозорци и врати
(неметални); прекривачи за покрив (неметални);
делови за временски тенки ленти (вклучени во
оваа класа); PU - пени (вклучени во оваа класа);
додатоци за конструкциски цели; порти за гаражи,
скали и шини (неметални); ќерамиди, ламинати за
под, паркети, цврсти дрвени штици за под; дрвени
плочи; природен камен; стакло за градење;
оддели за градење (неметални); рамни дрвени
стапови; скали и скелиња  (неметални); тремови
за градење; настрешници за инсекти (неметални);
неметални сурови цевки за градење; канали и
водоводни цевки (неметални и непластични);
асфалт, катран и битумен; транспортна граѓа
(неметална) транспортни стаклени градини
(неметални); фигури од камен, бетон или мермер;
глина, грнчарска глина; песок и крупен песок за
аквариум; сандачиња за писма од масонерија;
значки од дрво или пластика
кл. 20 - мебел, мебел од метал; мебел за градина
и кампирање; огледала; рамки за слика; чадори за
сонце; суви рамки за перeње; плочи за пеглање;
душеци, платна за едра, воздушни душеци, опрема
за купатило и кујна (вклучени во оваа класа);
мебел за работилници (вклучени во оваа класа);
посебно клупи и организациски системи; скалила
и скелиња, не од метал; маси за ѕидни тапети;
вентили за водоводни цевки и вентили на цевки
за дренажа од пластичен материјал; стапови за
јадица, зглобови, затворачи, поставувачи, рамни
зглобови, клинови, држачи и јазли (неметални и
не се наменети за градење); комоди (неметални);
производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови
прачки, рогови, коски, слонова коска, школки,
килибар, седеф, морска пена и замена на сите
овие материјали (вклучени во оваа класа), или
од пластика; кошници за хартија (не се од метал);
лименки за бензин (не се од метал); скулптури од
дрво, восок, гипс или пластичен материјал; куќни
броеви (несветлечки и неметални) сандачиња за
писма, сталак за списанија, ниту метални, ниту
ѕидани; вреќи за спиење наменети за кампување;
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чкриплив мебел, перничиња и кошници за кучиња
и мачки; контејнери за растенија од пластичен
материјал

овошни сокови; сирупи и други препарати за
производство на пијалаци

кл. 21 - куќни или кујнски апарати и садови за
домаќинство (не се од благородни метали или
преслечени со нив); прибор за готвење, лонци и
тавчиња; чешли и сунѓери; четки (освен сликарски
четки); четки и чешли за кучиња, мачки и мали
животни; метли; артикли за чистење; стаклена
волна за чистење; стаклена волна; сурово и
полуобработено стакло (освен градежно стакло);
стакларија, порцелан и грнчарија (вклучени во
оваа класа); значки од стакло или порцелан;
статуетки од порцелан или стакло; пренесувачи и
јазли од порцелан; градинарски џуџиња; елементи
за купатило и кујна (вклучени во оваа класа);
неелектирчни кујнски садови; кафези и додатоци
за отворен воздух (вклучени во оваа класа);
држачи за растенија и лонци од пластика, фајанс
и керамика, кафези и додатоци (вклучени во оваа
класа); кафези

кл. 35 - уредување за трговци; фотокопирање

кл. 22 - канапи; јажиња, врвци, мрежи, шатори,
настрешници од платно, циради, едра, вреќи и
торби (вклучени во оваа класа); мрежи за мачки
и риби; јажиња со јазол за пренесување товар
(неметални) надворешни ролетни
кл. 24 - текстил и текстилни производи (вклучени
во оваа класа); покривачи од текстил; ткаенина за
обувки, завеси, ролетни, перничиња, прекривачи
и перници (наменето исто и за мебелот за градина
и кампирање); прекривачи за домаќинство;
прекривачи за маси и кревети; маслени ткаенини;
завеси за туширање; ѕидни тапети од текстил,
завеси од пластика или текстил

кл. 37 - градежни конструкции; поправки;
инсталациски услуги; боење, закачување на
хартија;
прилепување
на
рабови-острици;
поправка на чевли; инсталација и поправка на
опрема за греење; инсталација за телефон;
составување на градежни елементи; изнајмување
градежна конструкција, алатки и машини
кл. 39 - изнајмување приколки;
складирање и транспортација стока

кл. 42 - архитектура; консултација за архитектура
кл. 44 - услуги за земјоделие, градинарство и
шумарство; одржување аквариуми и рибарници;
одржување зелена трева-лединка и животни
кл. 45 - услуги за клучеви; сигурносни услуги за
заштита на имот и лица
(111) 14714

(151) 17/10/2008

(210) TM  2003/793

(220) 06/11/2003
(181) 06/11/2013
(450) 31/12/2008

(732) Acer Inc. Representative:Stan Shin
7 FL.,No.137,Sec. 2,Chien Kuo N.Rd.,
Taipei Taiwan R.O.C, TW
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

кл. 26 - тантели и везови; панделки и гајтани;
перца; копчиња, закачки и окца; топуски и игли;
окца; вештачко цвеќе

(540)

кл. 28 - игри и играчки, карти за играње, производи
за моделирање; производи за гимнастика и спорт
(вклучени во оваа класа); прибор за риболов и
јадици; цврст конец за риболов; мал рибарник;
транспортни базени; декорации-украси за божиќни
елки; штандови за божиќни елки, јадици, јадица за
риболов
кл. 30 - кафе, чај, какао, чоколадо, шеќер,
ориз, тапиока, саго, замена за кафе, брашно и
производи од жито; леб, тестенини и слаткарница,
мед, меласа; квасец; прашок за печење; сол,
сенф, оцет, сосови (мирудии), мирудии, мраз
кл. 31 - земјоделски, градинарски и шумски
производи и семиња и други   материјали за
пропагирање (вклучени во оваа класа); сурово
дрво; семиња, природни растенија и цвеќиња;
суви цвеќиња и растенија (не се од текстил);
живи животни; свежо овошје и зеленчук; храна за
животни; пивски слад; храна за птици
кл. 32 - пиво; минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и

пакување,

кл. 40 - уредување материјали; режење;
гравирање; острење; уредување греди, плочи,
рамки и текстил; шиење ткаенини; услуги за
мешање на бои; услуги за режење штрафови

кл. 25 - облека, обувки, капи наменети за градење
и градинарење; ѓонови за обувки, петици

кл. 27 - килими, рогузини, простирки и бришачи,
линолеум и други подни прекривачи; ѕидни тапети
(вклучени во оваа класа)
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кл. 33 - алкохолни пијалаци; вино

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

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - рекламирање, застапник за рекламирање;
деловен менаџмент и управување; услуги за
канцелариско управување; малопродажни услуги
за стоковни куќи; продажни промоции за други;
купување со помош на компјутерски системи
достапни во секој момент; мало-продажни
услуги и дистрибутерство кои се однесуваат
на (наведете го предметот) преку глобална
компјутерска информативна мрежа; усогласување
и обезбедување на деловни, комерцијални и
трговски информации за домашни и странски
производители и трговци; набавка на деловни
информации
преку
компјутерски
системи;
складирање и повикување на компјутеризирани
деловни информации; распространување на
индустриски и деловни реклами; истражување на
пазарот кое се однесува на компјутери и нивни
делови; анализа, проектирање, истражување и
консултација во областа на компјутерите, а кое
се однесува на воспоставување на внатрешни

Trgovski marki

Glasnik,

мрежни конструкции; планирање на автоматска
обработка во канцелариски услови; одржување
на компјутерски системи; консултативни услуги во
областа на застапување за деловни активности
насочени кон купување и прифаќање и работи кои
се однесуваат на бизнис; консултативни услуги во
областа на деловниот менаџмент; консултативни
услуги во областа на кадровото раководење;
дизајнирање на каталози, жигови, запознавање
со производот и СIЅ; придобивање на кадри;
истражување на пазарот; услуги за одржување
добри односи со јавноста; организирање и
подготвување на саеми и изложби за индустриски
и трговски бизнис; сите спаѓаат во класата 35
кл. 38 - обезбедување повеќекориснички пристап
до глобална компјутерска информативна мрежа
за пренос и распространување на широк спектар
на информации; услуги за безжичен пристап до
интернет или безжичен ISP (провајдер на пристап
до интернет)
кл. 42 - обезбедување информации преку централен
компјутер и достапни во секое време, вклучително и
услуги за пребарување и апликативни програми во
областа на компјутерите, услуги кои се однесуваат
на компјутерски софтвер, имено дизајнирање на
компјутерски софтвер, истражување и создавање
за други, создавање на компјутерски софтвер кој
се однесува на образование, обука и едукативни
истражувања; услуги за едукативниистражувања;
услуги за анализа, истражување, консултација
и совети, при што сите се однесуваат на
компјутерски хардвер и софтвер; дизајнирање на
компјутерски хардвер и софтвер; изнајмување и
закупување на компјутери; услуги за компјутерско
работење со повеќе терминали преку централна
единица; услуги за компјутерско програмирање;
компјутерско
програмирање
и
обработка
на
податоци;
производство,
дизајнирање,
одржување, испитување, анализа и консултации
во врска со компјутерски софтверски системи и
програми; услуги за компјутерско пресметување,
компјутерска обработка на податоци; услуги за
пребарување на податоци по азбучен редослед и
услуги за обезбедување на подароци и сувенири
преку глобална компјутерска информативна
мрежа; услуги за дизајнирање и консултација во
областа на глобалните компјутерски информативни
мрежи; услуги за обезбедување на сите видови
информации и пристап до датотеки преку глобална
компјутерска информативна мрежа; консултација
и услуги за интеграција на хардвер; консултација
и услуги за интеграција на хардвер и софтвер од
LAN (локална мрежа) систем; услуги за дигитални
линии на претплатници во дигитална мрежа на
интегрирани услуги (ISDL); услуги за безжични
информации / интернет, вклучително и услуги
за безжично емитување на информации; услуги
за АЅР (провајдер на компјутерски апликативни
програми); IСР (провајдер на содржини од
интернет) / портал на интернет; услуги кои спаѓаат
во класа 42
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(111) 15041

(151) 07/11/2008

(210) TM  2003/888

(220) 01/12/2003
(181) 01/12/2013
(450) 31/12/2008

(732) Друштво за консалтинг, финансии и медија,
Р 3 дооел
ул. „Рузвелтова” 3 бр.2, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

ЗЛАТНИ СТРАНИЦИ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 -   известување /хартиени производи/,
каталози,
печатници
/печатени
работи/,
публикации, регистри /книги/
кл. 35 - водење на информатички картотеки,
изнајмување рекламен простор, изнајмување
рекламен материјал, објавување рекламни
текстови, обработка на текстови, огласување
/рекламирање/,
плакатирање
/огласување/,
пропагандни дејности, проучување на пазарот
/маркетинг/, распределба /дистрибуција/ на
примероци,
рекламна
хроника,
рекламни
агенции, рекламни огласи (ширење на рекламни
огласи), ширење   рекламен материјал /трактати,
проспекти, печатени примероци/, класификација
на податоци во компјутерски бази на податоци,
систематизација на податоци во компјутерски
бази на податоци, компилација на податоци во
компјутерски бази на податоци
кл. 41 - книги (издавање книги), коресподенција,
објавување на весници, централна база на
податоци
(111) 15042

(151) 07/11/2008

(210) TM  2003/889

(220) 01/12/2003
(181) 01/12/2013
(450) 31/12/2008

(732) Друштво за консалтинг, финансии и медија,
Р 3 дооел
ул. „Рузвелтова” 3 бр.2, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

GOLDEN PAGES
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 -   известување /хартиени производи/,
каталози,
печатници
/печатени
работи/,
публикации, регистри /книги/
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кл. 35 - водење на информатички картотеки,
изнајмување рекламен простор, изнајмување
рекламен материјал, објавување рекламни
текстови, обработка на текстови, огласување
/рекламирање/,
плакатирање
/огласување/,
пропагандни дејности, проучување на пазарот
/маркетинг/, распределба /дистрибуција/ на
примероци,
рекламна
хроника,
рекламни
агенции, рекламни огласи (ширење рекламни
огласи), ширење   рекламен материјал /трактати,
проспекти, печатени примероци/, класификација
на податоци во компјутерски бази на податоци,
систематизација на податоци во компјутерски
бази на податоци, компилација на податоци во
компјутерски бази на податоци
кл. 41 - книги (издавање книги), коресподенција,
објавување на весници, централна база на
податоци
(111) 15146

(151) 17/11/2008

(210) TM  2003/984

(220) 30/12/2003
(181) 30/12/2013

(540)

БРОНХОГАЛ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати
(111) 14816

(151) 24/10/2008

(210) TM  2004/41

(220) 27/01/2004
(181) 27/01/2014
(450) 31/12/2008

(732) Wm Wrigley Jr. Company
410 North Michigan Avenue,
Chicago IL 60611, US
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(450) 31/12/2008
(732) Приватна здравствена организација-аптека
ГАЛАФАРМ Елеонора д. о. о. Скопје
Карпош 3, секција 2, локал 1-б, MK
(540)

LIFE SAVERS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - слатки, имено цврсто-обвиткани бонбони
и ментол бонбони

ГРИПОГАЛ
(551) индивидуална
(510, 511)

(111) 14819

(151) 24/10/2008

(210) TM  2004/97

(220) 18/02/2004
(181) 18/02/2014

кл. 5 - фармацевтски препарати
(111) 15147

(450) 31/12/2008
(151) 17/11/2008

(210) TM  2003/986

(220) 30/12/2003
(181) 30/12/2013
(450) 31/12/2008

(732) Приватна здравствена организација-аптека
ГАЛАФАРМ Елеонора д. о. о. Скопје
Карпош 3, секција 2, локал 1-б, MK

(732) КЛИРИНШКА КУЌА - Клириншки Интербанкарски
Системи АД Скопје
ул. Кузман Јосифовски Питу бр.1,
1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(540)

VERBA
УВИНГАЛ

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати
(111) 15148

(151) 17/11/2008

(210) TM  2003/987

(220) 30/12/2003
(181) 30/12/2013
(450) 31/12/2008

(732) Приватна здравствена организација-аптека
ГАЛАФАРМ Елеонора д. о. о. Скопје
Карпош 3, секција 2, локал 1-б, MK

15146

кл. 35 - анализа на производната цена, вештачење
на дејности (експертиза), водење дејност (служби
за давање совети за водење на одделни дејности,
дејности (консултации за водење на дејностите),
дејности (помош во водењето на дејностите),
дејности (професионални консултации), дејности
(советување за организирање и водење на
дејностите), економски прогнози, информатички
картотеки (водење на информатичките картотеки),
истражувања за дејностите, изводи од сметка
(изработка на изводи од сметка), книговодство,
пазар (побарувачка на пазарот), пазар (проучување
на пазарот), платни листови (изработка на платни
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листови), помош во управување со индустриски
или трговски претпријатија, проверка на сметки,
производни цени (анализа на производни цени),
сметководство

кл. 36 - агенции за внесување на побарувачката,
администрирање на побарувачката на една
организација со посредство на надворешен орган,
банкарство, вложување средства, внесување
долгови (агенции за внесување на долговите),
гаранции, дебитни картички (служби за дебитни
картички), ефективна берза (службено нотирање
на текот на договорените вредности на пазарот),
заем врз основа на залог, заеми, консултации по
повод финансиски прашања, кредитни агенции,
кредитни картички (служби за кредитни картички),
монетарни дејности, отплата на рати, поднирување
на вредности, посредување, посредување на
берзата, сметководствени установи (финансиски
установи), средства (електронски преносни
средства), средства (основање кружни средства),
средства (вложување средства), финансирање
(служби за финансии), финансиска анализа,
финансиски дејности, финансиски информации,
финансиски проценки (осигурувања, банкарски
промет,
имот),
финансиски
трансакции,
финансиско управување, фискални проценки,
хипотекарно банкарство, штедилници

кл. 38 - електронска пошта, изнајмување апарати
за пренос на пораки, комуникации по пат на
сметачки терминали, пораки (пренос на пораки),
сметач (пренос на пораки и слики со сметач)

кл. 38 - електронска пошта, изнајмување апарати
за пренос на пораки, комуникации по пат на
сметачки терминали, пораки (пренос на пораки),
сметач (пренос на пораки и слики со сметач)

кл. 42 - изнајмување софтвери, изработка
(концепирање)
на
софтвери,
печатење
сертификати за електронски потписи, бази за
електронски потписи
(151) 24/10/2008

(210) TM  2004/98

(220) 18/02/2004

кл. 42 - изнајмување софтвери, изработка
(концепирање)
на
софтвери,
печатење
сертификати за електронски потписи, бази за
електронски потписи

(181) 18/02/2014
(450) 31/12/2008
(732) КЛИРИНШКА КУЌА - Клириншки Интербанкарски
Системи АД Скопје
ул. Кузман Јосифовски Питу бр.1,
1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

VERBA SERVER
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истражувања за дејностите, изводи од сметка
(изработка на изводи од сметка), книговодство,
пазар (побарувачка на пазарот), пазар (проучување
на пазарот), платни листови (изработка на платни
листови), помош во управување со индустриски
или трговски претпријатија, проверка на сметки,
производни цени (анализа на производни цени),
сметководство

кл. 36 - агенции за внесување на побарувачката,
администрирање на побарувачката на една
организација со посредство на надворешен орган,
банкарство, вложување средства, внесување
долгови (агенции за внесување на долговите),
гаранции, дебитни картички (служби за дебитни
картички), ефективна берза (службено нотирање
на текот на договорените вредности на пазарот),
заем врз основа на залог, заеми, консултации по
повод финансиски прашања, кредитни агенции,
кредитни картички (служби за кредитни картички),
монетарни дејности, отплата на рати, поднирување
на вредности, посредување, посредување на
берзата, сметководствени установи (финансиски
установи), средства (електронски преносни
средства), средства (основање кружни средства),
средства (вложување средства), финансирање
(служби за финансии), финансиска анализа,
финансиски дејности, финансиски информации,
финансиски проценки (осигурувања, банкарски
промет,
имот),
финансиски
трансакции,
финансиско управување, фискални проценки,
хипотекарно банкарство, штедилници

(111) 14821
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(111) 14822

(151) 24/10/2008

(210) TM  2004/99

(220) 18/02/2004
(181) 18/02/2014
(450) 31/12/2008

(732) КЛИРИНШКА КУЌА - Клириншки Интербанкарски
Системи АД Скопје
ул. Кузман Јосифовски Питу бр.1,
1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална

VERBA PRO

(510, 511)
кл. 35 - анализа на производната цена, вештачење
на дејности (експертиза), водење дејност (служби
за давање совети за водење на одделни дејности,
дејности (консултации за водење на дејностите),
дејности (помош во водењето на дејностите),
дејности (професионални консултации), дејности
(советување за организирање и водење на
дејностите), економски прогнози, информатички
картотеки (водење на информатичките картотеки),
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - анализа на производната цена, вештачење
на дејности (експертиза), водење дејност (служби
за давање совети за водење на одделни дејности,
дејности (консултации за водење на дејностите),
дејности (помош во водењето на дејностите),
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дејности (професионални консултации), дејности
(советување за организирање и водење на
дејностите), економски прогнози, информатички
картотеки (водење на информатичките картотеки),
истражувања за дејностите, изводи од сметка
(изработка на изводи од сметка), книговодство,
пазар (побарувачка на пазарот), пазар (проучување
на пазарот), платни листови (изработка на платни
листови), помош во управување со индустриски
или трговски претпријатија, проверка на сметки,
производни цени (анализа на производни цени),
сметководство
кл. 36 - агенции за внесување на побарувачката,
администрирање на побарувачката на една
организација со посредство на надворешен орган,
банкарство, вложување средства, внесување
долгови (агенции за внесување на долговите),
гаранции, дебитни картчки (служби за дебитни
картички), ефективна берза (службено нотирање
на текот на договорените вредности на пазарот),
заем врз основа на залог, заеми, консултации по
повод финансиски прашања, кредитни агенции,
кредитни картички (служби за кредитни картички),
монетарни дејности, отплата на рати, поднирување
на вредности, посредување, посредување на
берзата, сметководствени установи (финансиски
установи), средства (електронски преносни
средства), сретства (основање кружни средства),
средства (вложување средства), финансирање
(служби за финансии), финансиска анализа,
финансиски дејности, финансиски информации,
финансиски проценки (осигурувања, банкарски
промет,
имот),
финансиски
трансакции,
финансиско управување, фискални проценки,
хипотекарно банкарство, штедилници
кл. 38 - електронска пошта, изнајмување апарати
за пренос на пораки, комуникации по пат на
сметачки терминали, пораки (пренос на пораки),
сметач (пренос на пораки и слики со сметач)
кл. 42 - изнајмување софтвери, изработка
(концепирање)
на
софтвери,
печатење
сертификати за електронски потписи, бази за
електронски потписи
(111) 15000
(210) TM  2004/236

(151) 17/11/2008
(220) 19/03/2004
(181) 19/03/2014
(450) 31/12/2008

(732) ДПТУ „ГУДАЛАТ” Фетаји Миради ДОО
ул. „Борис Кидрич” бр.165, Гостивар, MK
(540)

(591) жолта, портокалова, црвена, виолетова, сина,
зелена, бела, црна, темо сина, кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - пијалаци од овошје и овошни сокови,
сирупи и други препарати за производство на
пијалаци
(111) 14715
(210) TM  2004/298

(151) 17/10/2008
(220) 20/04/2004
(181) 20/04/2014
(450) 31/12/2008

(732) MMI Corporation
Bank of Nova Scotia Building, P.O. Box 30088,
S.M.B. George Town, Grand Cayman,
British West Indies , KY
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - субстанции кои се употребуваат со намени
за перење и чистење, вклучително сапуни,
антиперспиранти сапуни, парчиња (блок) од
сапун, миризливи сапуни, дезинфекциски сапуни,
сапуни за перспирација на стопалата; козметика,
вклучително и козметички препарати со намена
за слабеење, лосиони за сончање за козметички
намени, креми за козметички намени; колоранти
за коса, бои за коса, спрејови за коса, препарати
за виткање на косата; санитарни препарати што
се дрогериска роба, основни масла, масло со
намена за чистење, масло за парфеми и мириси,
масло за тоалетна намена; шампони; и препарати
за бричење вклучени во класата 3
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински намени и
за лична хигиена, поинакви од дрогериска роба;
диететски супстанции за медицинска употреба,
храна за бебиња; дезинфектанси, фунгициди и
хербициди вклучени во класта 5
кл. 30 - кафе, вештачко кафе; кафе (пијалаци со
млеко), кафе (мирудии); растителни препарати за
употреба како замена за кафе, непржено кафе,
пијалаци на база на кафе; чај, леден чај и пијалаци
на база на чај; мед; сите вклучени во класата 30
(111) 14716
(210) TM  2004/299

(151) 17/10/2008
(220) 20/04/2004
(181) 20/04/2014
(450) 31/12/2008

(732) MMI Corporation
Bank of Nova Scotia Building,
P.O. Box 30088, S.M.B. George Town,

15000

Trgovski marki

Glasnik,

15/6,

Grand Cayman, British West Indies , KY

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински намени и
за лична хигиена, поинакви од дрогериска роба;
диететски супстанции за медицинска употреба,
храна за бебиња; дезинфектанси, фунгициди и
хербициди вклучени во класата 5
кл. 30 - кафе, вештачко кафе; кафе (пијалаци со
млеко), кафе (мирудии); растителни препарати за
употреба како замена за кафе, непржено кафе,
пијалаци на база на кафе; чај, леден чај и пијалаци
на база на чај; мед; сите вклучени во класата 30
(111) 14867

кл. 41 - фотографија
кл. 42 - проектирачки услуги; печатараски услуги
(111) 14971

(151) 07/11/2008

(210) TM  2004/536

(220) 16/07/2004
(181) 16/07/2014
(450) 31/12/2008

(732) E.R. Squibb & Sons, L.L.C.
a Delaware Limited Liability Company
Lawrenceville-Princeton Road, Princeton,
New Jersey 08540, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

AQUACEL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - медицински и хируршки завои и облоги,
полначи за рани; завои од газа; продукти за нега
на рани

(151) 17/10/2008

(210) TM  2004/404

(220) 03/06/2004
(181) 03/06/2014
(450) 31/12/2008

(111) 14868

(151) 17/10/2008

(210) TM  2004/563

(220) 04/08/2004
(181) 04/08/2014

(732) Omnicom International Holdings, Inc.,
Delaware corporation
720 California Street, San Francisco,
California 94108, US

(450) 31/12/2008
(732) Chevron Intellectual Property LLC,
(a State of Delaware, U.S.A. Limited Liability
Company)
6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon,
CA 94583, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)
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кл. 35 - рекламирање и пропаганда; услуги
на агенции за рекламирање; растурање
рекламен материјал; директно рекламирање
преку пошта; односи со јавноста; објавување
рекламни текстови; радио огласување и реклами;
телевизиско огласување и реклами; промотивни
услуги; маркетиншки услуги; пропагандни услуги;
консултантски услуги за брендови; интерактивни
маркетинг и рекламирачки консултативни услуги
засновани врз глобална компјутерска мрежа,
вклучително и сите услуги за маркетинг, дизајн,
консалтинг, медиумски планирања и купување,
рекламирање и промоција засновани врз глобална
компјутерска мрежа, сите вклучени во класата 35

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

кл. 3 - субстанции кои се употребуваат со намени
за перење и чистење, вклучително сапуни,
антиперспиранти сапуни, парчиња (блок) од
сапун, миризливи сапуни, дезинфекциски сапуни,
сапуни за перспирација на стопалата; козметика,
вклучително и козметички препарати со намена
за слабеење, лосиони за сончање за козметички
намени, креми за козметички намени; колоранти
за коса, бои за коса, спрејови за коса, препарати
за виткање на косата; санитарни препарати што
се дрогериска роба, основни масла, масло со
намена за чистење, масло за парфеми и мириси,
масло за тоалетна намена; шампони; и препарати
за бричење вклучени во класата 3

str. 251-437, dekemvri 2008 Skopje

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

DDB

(540)

DURA-LITH

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - печатен материјал; книги; канцелариски
материјали; списанија; хартија и хартиени
артикли; картони и картонски артикли; извештаи;
финансиски извештаи и проспекти; рекламни
материјали

Trgovski marki

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 4 - индустриски масла и масти (со исклучок
на маслата и мастите за јадење и етерични
масла); средства за подмачкување; смеши што

14868

280 Glasnik, 15/6, str. 251-437, dekemvri 2008 Skopje

ја врзуваат прашината и апсорпциони состави;
горива (вклучително и горива за мотори) и материи
за осветлување; свеќи, светилки; ноќни светилки и
фитили
(111) 14874

(151) 17/10/2008

(210) TM  2004/564

(220) 04/08/2004

(111) 14878

(151) 17/10/2008

(210) TM  2004/566

(220) 04/08/2004
(181) 04/08/2014
(450) 31/12/2008

(732) Chevron Intellectual Property LLC,
(a State of Delaware, U.S.A. Limited Liability
Company)
6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon,
CA 94583, US

(181) 04/08/2014
(450) 31/12/2008
(732) Chevron Intellectual Property LLC,
(a State of Delaware, U.S.A. Limited Liability
Company)
6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon,
CA 94583, US

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

SUPERLA

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

(540)

(510, 511)

RPM

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

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 4 - индустриски масла и масти (со исклучок на
маслата и мастите за јадење и етерични масла);
средства за подмачкување; смеши што ја врзуваат
прашината и апсорпциони состави; горива
(вклучително и горива за мотори) и материи за
осветлување; свеќи, светилки; ноќни светилки и
фитили
(111) 14876

(151) 17/10/2008

(210) TM  2004/565

(220) 04/08/2004
(181) 04/08/2014
(450) 31/12/2008

(732) Chevron Intellectual Property LLC,

(111) 14920
(210) TM  2004/659

(151) 24/10/2008
(220) 15/09/2004
(181) 15/09/2014
(450) 31/12/2008

(732) Блерим Деволли
ул.”М.Поповиќа” бр.28, Пеќ, YU
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

(a State of Delaware, U.S.A. Limited Liability
Company)
6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon,
CA 94583, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

RYKON
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 4 - индустриски масла и масти (со исклучок на
маслата и мастите за јадење и етерични масла);
средства за подмачкување; смеши што ја врзуваат
прашината и апсорпциони состави; горива
(вклучително и горива за мотори) и материи за
осветлување; свеќи, светилки; ноќни светилки и
фитили

14874

(591) црвена, бела, црна и златна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - кафе
(111) 14813
(210) TM  2004/849

(151) 24/10/2008
(220) 05/11/2004
(181) 05/11/2014
(450) 31/12/2008

(732) Друштво за производство, трговија и услуги
на големо и мало МУЛТИПРОМ ДООЕЛ
ул.ИНДУСТРИСКА бб,
Источна индустриска зона - 1040 Маџари, MK

Trgovski marki

Glasnik,

(540)

15/6,
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(510, 511)
кл. 9 - флопи дискети за компјутери
кл. 16 - хартија, производи од хартија, производи
од картон, печатени работи, периодичници
кл. 35 - рекламирање; деловна администрација
кл. 36 - осигурување; финансиско работење;
монетарно
работење,
работење
со
недвижниности
кл. 37 - градежни конструкции, поправање,
инсталациски услуги

(591) сина, бела, зелена и црна

кл. 42 - научни и технолошки услуги, истражување
и дизајнирање, дизајнирање и развој на компјутери
и софтвер, правни услуги

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 43 - снабдување со храна и пијалаци,
привремено сместување

кл. 30 - бонбони
(111) 15060

(151) 06/11/2008

(210) TM  2004/969

(220) 09/12/2004
(181) 09/12/2014

(111) 15029

(151) 07/11/2008

(210) TM  2005/35

(220) 21/01/2005
(181) 21/01/2015

(450) 31/12/2008
(732) ДПТУ ГАЛЕНИУС д.о.о.
бул. „Партизански Одреди” бр. 18,
1000 Скопје, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(450) 31/12/2008
(732) Скопски пазар ад Скопје
бул. Гоце Делчев бр. 11/2, 1000 Скопје, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(591) зелена, црвена, жолта и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - препарати за чистење
(111) 14823
(210) TM  2005/8

(151) 24/10/2008
(220) 10/01/2005
(181) 10/01/2015
(450) 31/12/2008

(732) PIRAEUS BANK S.A.
Amalias Avenue 20 and Souri 5 105 57 Athens,
GR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

кл. 35 - промет во трговијата на големо и мало
со: 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; месо, риби,
живина и дивеч; месни преработки; конзервирано,
сушено и варено овошје и зеленчук; желе, џемови,
компоти, јајца, млеко и масти за јадење; кафе, чај,
какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе,
брашно и производи од жито, леб, сладолед, мед,
меласа, квасец, прашок за печење; сол, сенф,
оцет, сосови (како мирудии), мирудии, мраз; пиво;
минерална и сода вода и други безалкохолни
пијалаци; пијалаци од овошје и овошни сокови,
сирупи и други препарати за производство на
пијалаци; алкохолни пијалаци (освен пиво); тутун,
производи за пушачите; кибрит
(111) 14924
(210) TM  2005/162

(591) темно сина и окер
(551) индивидуална

Trgovski marki

(151) 24/10/2008
(220) 15/03/2005
(181) 15/03/2015
(450) 31/12/2008

(732) PODRAVKA prehrambena industrija d.d.
Ante Starcevica 32, HR-48000 Koprivnica, HR
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(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

BIONATURA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - диететски производи; детска храна
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; месни
екстракти; конзервирано, сушено и варено овошје
и зеленчук; желе, џемови, компоти; јајца, млеко и
млечни производи; масло и масти за јадење
кл. 30 - кафе; чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жито, леб, колач, слатки; бонбони; сладолед; мед,
сируп од меласа; квасец, прашок за печење; сол,
сенф; оцет, сосови (како мирудии); мраз
кл. 32 - безалкохолни пијалаци, пиво светло и
црно, минерална и сода вода, сирупи и други
препарати за производство на пијалаци
(111) 14736
(210) TM  2005/188

(151) 07/10/2008
(220) 28/03/2005
(181) 28/03/2015
(450) 31/12/2008

(732) Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG
Lutterstrasse 14, 33617 Bielefeld, DE
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 - средства за конзервирање прехранбени
животни производи; емулгатори; сода бикарбона
(домашна сода); лимонска киселина
кл. 5 - диететски прехранбени производи или
диетално погодни прехранбени производи или со
намалена содржина на калории и јагленихидрати
во ладна или длабоко смрзната состојба
кл. 16 - книги, списанија, весници
кл. 29 - производи подготвени од овошје главно
составени од изварен овошен сок, овошја и
пектин или други средства за згуснување за
произведување шлаг-кремови, павлака-кремови,
пудинг-кремови, јогурт-кремови, млечни кремови;
готови десертни јадења имено пудинг-кремови,
јогурт-кремови, овошни кремови, павлакакремови, шлаг-кремови; гореспоменатата стока
во комбинирани пакувања и тоа во прашковидна
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или течна состојба; шлаг кремови за јадење, желе
за јадење, десертни пенести кремови и други
слатки производи за јадење во вид на пудинг;
свежи, печени и дражирани ореви, кикиритки,
кокосов орев, ф’стаци, cashew-зрна, дражирано
ситно суво грозје, дражирано суво грозје, чипс
од компири, како и белтачини од животинско
потекло, имено печени производи за грицкање;
паста со ореви како премаз за леб, премази за
леб главно составени од растителна маст, шеќер
и/или мед и/или млечни компоненти и/или густ
сируп и/или нугат и/или овошје и/или екстракти
од овошје со додаток на мелени и/или цели ореви
и/или кикиритки и/или соја зрна и/или какао и/или
какао -екстракти и/или витамини и/или лецитин и/
или пченка и други додатоци што го подобруваат
вкусот; кремови за торти во вид на паста и течна
форма, подготвени од овошје и зеленчук во сува,
конзервирана или замрзната состојба; супи и
подготовки за супи во сува, конзервирана или
замрзната состојба; овошни супи, прилози за супи;
пржени компири, шницли од компири за користење
во исхраната, прашок за добивање кнедли од
компири; замрзнати јадења, замрзната храна и
готови јадења битно составени од месни и рибини
производи, подготвени смеши од риба и морски
плодови, дивеч, живина, производи од житни
брашна, зеленчук, овoшје со додаток на зеленчук
и/или овошје и/или компири во подготвена форма,
претходно наведените производи во конзервирана
или замрзната форма; желе-пудинг прашок, слатки
и солени прашоци за супа, помошни производи
за колач со сирење, имено подготвени смеши од
растителни сегменти за згуснување и за желирање
со додавање ароматични материи и/или материи
за обојување; масла за печење, ароми за печење,
без етеричните масла; желирани производи од
животни намирници, желатин за јадење, спреј за
слатки и торти од течни масти што се користат
во исхраната и емулгатори, замрзнато овошје
и зеленчук, замрзната риба, замрзнати кнедли
од компири, замрзнат помфрит; јадења од
сирења, готова павлака, свежо сирење и урда
во подготвување форма, мармалади, павлака,
крем fraiche (свеж крем) и сето тоа со зеленчук,
јогурт и со овошје, желиран шеќер, желиран
прашок; пектини, свежо сирење; прехранбени
производи од суви плодови, посебно лушпа од
портокали и лимони; средства за желирање
(згуснување) и конзервирање за прехранбени
производи; материи за желирање (стврднување)
на овошјето, имено прашоци за желирање со
вкус на овошје, пектин во течна, прашкаста и во
форма на паста, алгинати, агар-агар, прашок од
јадрото на рогач и растителен желатин; конзерви
од овошје и зеленчук, концентрирани овошни
сокови, желе од риба, месо и овошје, екстракти
од овошје, желиран шеќер, ферментирани и
неферментирани кремови за подготвување во
домаќинството главно составени од растителни
масти и млечни компоненти
кл. 30 - готови десертни јадења, имено пудинг
кремови; прашок кој што содржи ароматични
материи, средства за згуснување и средства за
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засладување, за подготвување десертни јадења
со употреба на шлаг, помошни средства во
приготвување слатки и торти, посебно преливи
за торти, помошни средства за торти, средства
за нараснување на филовите за торти, смеши за
печење и филување, подлоги за торти; смеши за
печење; пудинг-прашоци сродни на производите
за произведување пудинг-кремови, кремови за
јадење, шлаг кремови за јадење, десертни пенести
кремови и други слатки производи за јадење во вид
на пудинг; полуготови теста имено смеши што мора
да се мешаат со јајца и/или млеко, сирупи други
производи како што се оние содржани во класата
32 за подготвување безалкохолни пијалаци како
во форма на прашок така и во форма на кристали;
материи како замена на шеќер; мирудии, лековити
мирудии, смеши од мирудии,   со сол и мирудии
во цврста и течна состојба; производи за печење
како и кондиторски стоки, чоколада, чоколадни и
производи од шеќер, печени соја-зрна, пуканки,
пченкарни снегулки и други житни снегулки, ѕnаскпроизводи од житни производи за нараснување и
од брашно, од житни растенија како и белточини
од животинско потекло, имено печени производи
за грицкање; паста со ореви за мачкање на леб,
мачкала на леб битно составени од растителна
маст, шеќер и/или мед и/или млечни компоненти
и/или густ сируп и/или нугат и/или овошје и/или
екстракти од овошје со додаток на мелени и/или
цели ореви и/или кикиритки и/или соја-зрна и/или
какао и/или какао-екстракти и/или витамини и/или
лецитин и/или пченка и други додатоци што го
подобруваат вкусот; печени про-изводи, посебно
крекери и лупени печени производи, житни производи како средства за храна добиени од житни
растенија првенствено со нараснување, или
пржење или   печење како производи за живот,
посебно житната храна како производите што се
добиваат со додавање шеќер и/или мед и/или
какао и/или овошје и/или чоколада, и/или ореви;
мусли, имено смеши за храна, што содржат
главно житни снегулки и сушено овошје; кремови
за торти во вид на паста и течна форма; сосови и
подготвена смеша за сос, вклучително и сосовите
за салати во сува, конзервиран или замрзната
состојба; кнедли, крокети од компири, снегулки
од компири за користење во исхраната, пржени
и непржени шницли од компири за користење
во исхраната, прашок за добивање кнедли од
компири; равиоли, тестени производи, производи
од житни брашна, зеленчук, овошје со додаток на
зеленчук и/или тестени производи, во форма на
фил, и/или зачини и/или сосови, и/или овошје и/
или компири и/или ориз, и/или лушпести плодови,
во подготвен облик, претходно наведените
производи во конзервирана или замрзната форма;
пудинг-прашок, пудинг-крем прашок, прашок
за кремови за јадење: желе-пудинг прашок,
прелив за торти, прашок за сосови вклучително
и прашокот за сосови за салати, слатки и солени
прашоци за супи, крем-прашоци, печива, квасец,
ванила, помошни производи за колач со сирење,
имено подготвување смеши за згуснување и за
желирање со додаваае ароматичнм материи и/
или материи за обојување; ароми за печење без
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етеричните масла, средства за стврднување,
биена павлака, крем прашоци за торти, средства
за надигнување што се користат во исхраната,
прашок за замрзцати јадења; замрзнати кнедли
од компири; мед, инверт шеќер креми, слаткарски
производи, желиран шеќер, чајни прашоци,
инстант-чајни прашоци, прашоци од сушен чај за
припремање на леден чај; пица; желиран шеќер;
кремови (ферментирани и неферментирани) за
употреба во домаќинството; крем за добивање
десерти
кл. 32 - овошни сокови; сирупи и други такви
производи што се содржат во таа класа;
концентрати и екстракти за подготвување
пијалаци; сирупи за подготвување пијалаци;
состојки за подготвување пијалаци
(111) 14879
(210) TM  2005/262

(151) 17/10/2008
(220) 20/04/2005
(181) 20/04/2015
(450) 31/12/2008

(732) Aktsionerno Droujestvo
BULGARTABAC HOLDING
62, Graf Ignatiev Str. 1000 Sofia , BG
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ
бул. „Кочо Рацин” бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - сиров тутун, обработени и преработени
тутунски производи, цигари, цигарилоси, филтер
цигари, хартија за цигари, лулиња и чибуци за
цигари, пушачки артикли, кибрити, запалки и
пепелници
(111) 14824

(151) 24/10/2008

(210) TM  2005/634

(220) 16/08/2005
(181) 16/08/2015
(450) 31/12/2008

(732) Thai Union Manufacturing Company Limited
979/13-16, M. Floor, S.M. Tower, Phaholyothin
Road, Samsennai, Phayathai,
Bangkok 10400, TH
(740) Адвокатско друштво  ПОЛЕНАК
ул. ‘„Орце Николов”  98, 1000, Скопје

14824
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(540)

(510, 511)

(591) во сите бои и комбинации
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - риба
(111) 15151

(151) 12/11/2008

(210) TM  2005/791

(220) 21/10/2005
(181) 21/10/2015
(450) 31/12/2008

(732) ГРИГОРИС МИКРОГЕВМАТА АКЦИОНЕРСКО
ИНДУСТРИСКО И ТРГОВСКО ДРУШТВО
со прехранбени производи АБЕЕ (А.Д)
Арх. Театру 8, Алимос 174 56, GR
(740) ПАНДОРКА  КИМОВА, адвокат
ул. ‘’Васил Главинов” бр .3/1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - кафе и замена за кафе
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремено сместување
(111) 14765

(151) 09/10/2008

(210) TM  2005/878

(220) 17/11/2005
(181) 17/11/2015
(450) 31/12/2008

(732) Interseek d.o.o.
Stegne 31, Ljubljana, SI
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

ПОГОДОК!
(551) индивидуална

15151

кл. 9 - опрема за обработка на информации,
сметачи; сметачки машини и/или програмска
опрема и додатоци што не се опфатени со другите
класи; сметачки периферни единици; снимени
сметачки операциски програми и/или системи;
сметачка програмска опрема наполнета преку
сметачката мрежа; снимени сметачки програми
за пристап во базите со податоци на сметачка
мрежа; сметачки програми на магнетски или
оптички медиуми; телекомуникациски направи;
магнетски носачи на записи, магнетски дискови,
дискети, CD-а; CD-ROM-ови; чипови (делови на
интегрирани врски); читачи (сметачка опрема);
печатачи за сметачи; електронски бележници;
монитори
(терминали)
/сметачка
опрема/;
монитори (екрани) /сметачки програми/; сметачка
меморија; преснимени електронски публикации;
печатени обвивки; снимена сметачка програмска
опрема за управување на односи со клиентите,
достапна преку интернет пребарување; снимени
сметачки програми за обработка на електронска
пошта и односи со странки; снимена сметачка
програмска опрема за пребарување, имено
програмска опрема што му овозможува на
корисникот пребарување по сметачките мрежни
системи и глобалните телекомуникациски мрежи
(интернет) како и на системи со приватен пристап
(интранет); снимена сметачка програмска опрема
за зголемување на капацитетот на пребарувачот
и за подобрен пристап на сметачката мрежа
и интернет; сметачка програмска опрема за
пренос на информации преку интернет, сметачка
програмска опрема за собирање, индексирање,
анализа, чување, организирање и правење
достапни на сите видови информации добиени од
сметачки мрежни системи, особено од интернет
кл. 35 - огласна дејност; водење комерцијални
работи, деловна администрација, писарнички
работи; услуги на агенции за огласување;
огласување по пошта; ажурирање рекламни
материјали, проширување на огласните градива;
давање огласен простор во наем; ценовни
анализи; професионално деловно советување;
деловно информирање; деловни сознанија;
деловнио пребарување; пребарувачки услуги
за деловни потреби; услуги на агенции за
посредување на комерцијални информации;
компилација на информации во сметачката база
на податоци; систематизација на информации во
сметачките бази на податоци; барање податоци
во сметачките датотеки (за други); непосредно
огласување по пошта; раширување на примероци;
репродуцирање на документи; административно
управување со сметачките датотеки; давање
машини за пишување и опрема во наем; on-line
огласување на сметачките мрежи; објавување
рекламни текстови; рекламни услуги; услуги на
рекламни агенции, огласување и промоција на
продажба на стоки и услуги што се нарачуваат
преку
електронски
средства
(е-трговија);
издавање огласувачки простор во електронските
комуникациски медиуми; помош и советување
на трети лица при набавките преку е-тргување;
услуги на посредување при купување преку
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е-трговија; продожба на системи за примање
нарачки и продажба на производи и услуги;
продажба на системи за посредување на понуди
за понудувања (понуда и побарувачка) и дејности;
маркетински услуги, економска пропаганда,
деловни информациски услуги преку сметачки
мрежни системи
кл. 38 - телекомуникациски услуги, особено
електронски пренос на податоци, слики и
документи преку сметачките мрежи, сметачи и
нивни периферии и/или оператори на кабелски
системи; електронски пренос на податоци за
понуди и дејности; телекомуникациски услуги
преку сметачки терминали; телекомуникациски
услуги за пристап до електронско чувани
податоци, документи како податочни (пишани) и
звучни телекомуникации; услуги на електронска
пошта; сметачки нарачки преку телефон и
сметачкиот терминал како телекомуникациски
услуги; комуницирање преку сметачки терминали;
сметачко поткрепен пренос на известувања и
слики; услуги на огласни табли (телекомуникациски
услуги); испраќање пораки; пагинг услуги
(преку радија, телефони или други средства
на електронско комуницирање); собирање
и дистрибуција на новости и информации;
телекомуникациски услуги преку ISDN терминали,
дигиталнa телекомуникациска опрема, GSM
и други мобилни телекомуникациски направи,
сметачки терминали, радио и/или телевизиски
апарати; телекомуникациски услуги достапни до
електронско чувани податоци; документи како и
нивно прегледување; нудење телекомуникациски
поврзувања на глобални сметачки мрежи; нудење
пристап на корисникот на глобалната сметачка
мрежа; информации за телекомуникации; услуги на
насочување и поврзување при телекомуникации;
пренос на информации, содржани во сметачката
програмска опрема, преснимени од глобалната
сметачка мрежа (интернет услуги на пренос,
имено поставување и нудење информациски
портал на интернет)
кл. 42 - развој, советување и проектирање
телекомуникациска опрема, сметачка и/или
програмска опрема како и информациски системи;
сметачко програмирање; учинок на составување,
одржување, сервисирање сметачки програмски
опреми; сметачки инженеринг; проектирање
сметачки и/или телекомуникациски системи;
советување на подрачјето на употребата на
сметачките машини и/или програмски опреми;
услуга во врска со воспоставување, одржување
и сервисирање на информациска структура и/
или мрежа, што не се во другите класи; сметачки
услуги пред се давање во наем пристапен час
кон сметачките бази на податоци; нудење повеќе
кориснички пристап на глобалната сметачка
мрежа за пренос и дистрибуција на широк спектар
информации; обликување веб страници за
информациски мрежи и системи на електронско
тргување; електронско чување на податоци и
документи како и електронско барање на податоци
и документи; индексирање и проверување на
информации на информациски мрежи; сметачка
обработка на податоци (истражувачка дејност);

Trgovski marki

str. 251-437, dekemvri 2008 Skopje

285

техничко истражување за други во врска со
сметачите, сметачка опрема и додатоци како и
телекомуникациски направи; техничко управување
со базите на податоци; осовременување на
сметачки програмски опреми; собирање и нудење
информации во врска со сметачко програмската
опрема и сметачкото програмирање; собирање
и нудење информации за пребарување од
подрачјето на информациската технологија;
обликување на сметачките системи; сметачки
системски анализи; претворање на податоци или
документи од физички на електронски медиуми;
инженерски и стручен учинок на подрачјето на
сметачката наука; нудење портал за текстови,
графика и други аудиовизуелни облици на
преставување во електронските медиуми, посебно
на интернет
(111) 14742
(210) TM  2005/972

(151) 29/09/2008
(220) 08/12/2005
(181) 08/12/2015
(450) 31/12/2008

(732) Друштво за внатрешна и надворешна трговија
МАКОХЕМИЈА АД Скопје
ул.Никола Парапунов бб, 1000 Скопје, MK
(740) АНДОНОСКИ  МИТКО, адвокат
ул.”Питу Гули” 70, 1000, Скопје
(540)

(591) светло и темно сина, црвена, зелена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 - вода (дестилирана вода) и вода(закиселена
вода) за полнење акумулатори
(111) 14746
(210) TM  2005/973

(151) 29/09/2008
(220) 08/12/2005
(181) 08/12/2015
(450) 31/12/2008

(732) Друштво за внатрешна и надворешна трговија
МАКОХЕМИЈА АД Скопје
ул.Никола Парапунов бб, 1000 Скопје, MK
(740) АНДОНОСКИ  МИТКО, адвокат
ул.”Питу Гули” 70, 1000, Скопје
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200 Vesey Street New York, NY 10285, US

(540)

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

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - промовирање продажба на стока и услуги
на други со доделување пунктови за продажба со
користење кредитни картички
кл. 36 - услуги со кредитни и дебитни картички

(591) светло и темно сина, црвена, зелена и бела

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

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - течности за чистење шофершајбна
(111) 14840

(151) 16/10/2008

(210) TM  2006/206

(220) 22/02/2006
(181) 22/02/2016
(450) 31/12/2008

(732) Burlington Fashion GmbH
Oststr. 5 D-57392 Schmallenberg, DE
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ
бул. „Кочо Рацин” бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
(540)

кл. 43 - вршење хотелски резервации за други;
резервации на хотелски соби за патници
(111) 14697
(210) TM  2006/244

(220) 01/03/2006
(181) 01/03/2016

BURLINGTON

(450) 31/12/2008

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 - чорапарски производи; машки, женски и
детски чорапи од сите видови; стокинет (облека
од свилени или волнени ткаенини значително
растеглива); машки, женски и детски чорапарски
производи од сите видови, вклучително, без
ограничување,
хула-хопки,
полу-ногавици
(чорапи), доколена, тенки, фини, проѕирни
чорапарски производи; панталони од трико, како
оние за акробати; машка, женска и детска облека;
светери; кошули, маици; плетени маици; полокошули; голф-кошули; пуловери со долги ракави
од памучен жерсеј; кошули од ткаен (плетен)
материјал од кое било влакно; капути; сакоа;
џакети од твид; чакшири; работни панталони;
гаќи; здолништа; панталони; долна облека; чевли;
влечки; колани; ремени; синџири за клучеви и
држачи за клучеви
(111) 14696

(151) 29/09/2008

(210) TM  2006/243

(220) 01/03/2006
(181) 01/03/2016
(450) 31/12/2008

(732) American Express Marketing & Development
Corp.

14840

(151) 29/09/2008

(732) American Express Marketing & Development
Corp.
200 Vesey Street New York, NY 10285, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - промовирање продажба на стока и услуги
на други со доделување пунктови за продажба со
користење кредитни картички
кл. 36 - услуги со кредитни и дебитни картички
кл. 39 - услуги што ги даваат патнички агенции;
имено, карти и туристички аранжмани, услуги
за резервирање туристички патувања и
разгледување знаменитости, управување и
организирање патувања, организирање превоз
за патници по пат на сувоземен, воздушен и

Trgovski marki

Glasnik,

воден сообраќај, услуги на лични туристички
водичи и информации за патувања, пренос на
багаж на патници и организација на трансфер на
багажот и организирање изнајмување/рентирање
автомобили и кочии

15/6,
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(540)

кл. 43 - вршење хотелски резервации за други;
резервации на хотелски соби за патници
(111) 14698

(151) 29/09/2008

(210) TM  2006/245

(220) 01/03/2006
(181) 01/03/2016

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - промовирање  продажба на стока и услуги
на други со доделување пунктови за продажба со
користење кредитни картички

(450) 31/12/2008
(732) American Express Marketing & Development
Corp.
200 Vesey Street New York, NY 10285, US

кл. 36 - услуги со кредитни и дебитни картички
кл. 39 - услуги што ги даваат патнички агенции;
имено, карти и туристички аранжмани, услуги
за резервирање туристички патувања и
разгледување знаменитости, управување и
организирање патувања, организирање превоз
за патници по пат на сувоземен, воздушен и
воден сообраќај, услуги на лични туристички
водичи и информации за патувања, пренос на
багаж на патници и организација на трансфер на
багажот и организирање изнајмување/рентирање
автомобили и кочии

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

(551) индивидуална

кл. 43 - вршење хотелски резервации за други;
резервации на хотелски соби за патници

(510, 511)
кл. 35 - промовирање на продажба на стока
и услуги на други со доделување пунктови за
продажба со користење кредитни картички
кл. 36 - услуги со кредитни и дебитни картички
кл. 39 - услуги што ги даваат патнички агенции;
имено, карти и туристички аранжмани, услуги
за резервирање туристички патувања и
разгледување знаменитости, управување и
организирање патаувања, организирање превоз
за патници по пат на сувоземен, воздушен и воден
сообраќај, услуги на лични туристички водичи
и информации за патувања, пренос на багаж на
патници и организација на трансфер на багажот
и организирање изнајмување/рентирање на
автомобили и кочии

(111) 14700

(151) 29/09/2008

(210) TM  2006/247

(220) 01/03/2006
(181) 01/03/2016
(450) 31/12/2008

(732) American Express Marketing & Development
Corp.
200 Vesey Street New York, NY 10285, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

кл. 43 - вршење хотелски резервации за други;
резервации на хотелски соби за патници
(111) 14699

(151) 29/09/2008

(210) TM  2006/246

(220) 01/03/2006
(181) 01/03/2016
(450) 31/12/2008

(732) American Express Marketing & Development
Corp.
200 Vesey Street New York, NY 10285, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - промовирање продажба на стока и услуги
на други со доделување пунктови за продажба со
користење кредитни картички
кл. 36 - услуги со кредитни и дебитни картички
кл. 39 - услуги што ги даваат патнички агенции;
имено, карти и туристички аранжмани, услуги
за резервирање туристички патувања и
разгледување знаменитости, управување и
организирање патувања, организирање превоз
за патници по пат на сувоземен, воздушен и
воден сообраќај, услуги на лични туристички
водичи и информации за патувања, пренос на
багаж на патници и организација на трансфер на
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багажот и организирање изнајмување/рентирање
автомобили и кочии
кл. 43 - вршење хотелски резервации за други;
резервации на хотелски соби за патници
(111) 14903
(210) TM  2006/248

(151)
(220)
(181)
(450)

07/11/2008
01/03/2006
01/03/2016
31/12/2008

(732) American Express Marketing & Development
Corp.
200 Vesey Street New York, NY 10285, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - промовирање продажба на стока и услуги
на други со доделување пунктови за продажба со
користење кредитни картички
кл. 36 - услуги со кредитни и дебитни картички
кл. 39 - услуги што ги даваат патнички агенции;
имено, карти и туристички аранжмани, услуги
за резервирање туристички патувања и
разгледување знаменитости, управување и
организирање патувања, организирање превоз
за патници по пат на сувоземен, воздушен и
воден сообраќај, услуги на лични туристички
водичи и информации за патувања, пренос на
багаж на патници и организација на трансфер на
багажот и организирање изнајмување/рентирање
автомобили и кочии
кл. 43 - вршење хотелски резервации за други;
резервации на хотелски соби за патници
(111) 14897

(151) 07/11/2008

(210) TM  2006/265

(220) 02/03/2006
(181) 02/03/2016
(450) 31/12/2008

(732) Caterpillar Inc. (a corporation of Delaware)
100 N.E. Adams Street Peoria, Illinois 61629, US
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

POWER EDGE
(551) индивидуална
(510, 511)

14903

кл. 7 - машини и машински алати, мотори и
погонски машини (освен за сувоземни возила),

машински спојници и трансмисиски елементи
(освен за сувоземни возила), земјоделски направи,
инкубатори за јајца; додатоци, особено, асфалтни
секачи, големо сврдло, валци, острила, алатки за
носење блокови, хидраулични дупчалки, ведра,
компактори, вибраторни компактори, двојници,
кршачи, двојни секачи, делимбери, виљушкари,
палети виљушки, заграбувачи, чекани, скокачи,
групи лифтови, куки, алатки за чување материјал,
мулти процесори, плугови, дробилки, виљушки за
дробење, гребла, распорувачи, пили, гребалки,
вдлабнати лопати, ножици, отстранувачи на снег,
плугови за снег, крилја за снег, секачи на трупци,
алат за отпечаток, алат за обработка на земја,
тренажери, потпирачи, сите горни за употреба
со машини за откоп на земјата, отстранување
и држење материјал; мотори за пристаништа,
индустриски мотори, дизел мотори, мотори на гас,
мотори на природен гас, мотори за електрични,
индустриски, дизел, гасни и на природен гас
генератори и генераторски сетови и структурални,
заменски и поправачки делови за горното; машини
за откоп на земја, за собирање земја и држење
материјал, особено, носачи на задна мотика,
носачи за управувачи со скелиња, носачи за
секаков вид терени, интегрирани носачи на алатки,
екскаватори за камиони, екскаватори на тркала,
предни лопати, носачи на телескопски материјал,
носачи на материјал за патишта, носачи на
материјал за тркала, трактори во вид на патеки,
носачи на цевки, носачи на патеки, набивачи за
пополнување земја, компактори за земјиште,
дозери за тркала, степенувачи за мотори,
индустриски трактори, индустриски трактори со
навалување, машини за шуми, скели, скели на
тркала, собирачи на исечена граѓа, собирачи на
исечена граѓа на тркала, пренесувачи, машини за
жнеење, носачи на зглобови, набивачи на земја со
вибратор, набивачи на земја, набивачи на асфалт
со вибратор, пнеуматски набивачи, асфалтен
павер, ленти од асфалтен павер, валјаци, студени
планери, поправачи на патишта, воздушни
елеватори, стабилизатори на земјиште, носачи на
подземни минери, носачи и структурни, заменски и
поправачки делови за сите горенаведени машини,
структурни, заменски и поправачки делови за сите
машини за сите горни алатки што се употребуваат
за земјиште, генератори и генераторски сетови
за струја, индустрија, гас и природен гас и
структурни, заменски и поправачки делови за сите
горни алатки што се употребуваат за нафта, гас и
воздушни филтери за мотори и машини
кл. 12 возила, апарати за движење по земја,
воздух или вода; мотори за возила, особено
артикулирани камиони, камиони што не се за
автопатишта, камиони за подземно минирање,
трактори што не се за автопатишта, локомотиви,
земјоделски трактори, комбајни, камиони за
пренос на виљушкари и структурални, заменски и
поправачки делови за нив, возила за пренесување
земја, чување земја и материјали, особено,
артикулирани ленти, ленти што не се автопат,
ленти за подземно минирање, трактори што не
се за автопатишта, ленти со внатрешна виљушка
за гмечење земја, ленти со електрична виљушка
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15/6,

за гмечење земја, електрични пренесувачи,
рачни пренесувачи, локомотиви, трактори за
земјоделие, комбајни, воздушни насочувачи,
пакувачи, подвижни дискови, српови, акумулатори
за балирање и структурни, заменски и поправачки
делови за сите горенаведени, структурни,
заменски и поправачки делови за машини за
горните возила, пренесувачи за копнени возила и
структурни, заменски и поправачки делови за нив
(111) 14718
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калење и заварување метали, хемиски производи
за конзервирање прехранбени производи,
материи за штавење, адхезиви (лепливи материи)
наменети за индустријата
кл. 29 - диететски додатоци или додатоци на
храната за немедицинска употреба, пожелно
диететски додатоци или додатоци на храната
за немедицинска употреба, што содржат масни
киселини или деривати на масни киселини особено
што содржат конјугирана линоленска киселина

(151) 17/10/2008

(210) TM  2006/378

str. 251-437, dekemvri 2008 Skopje

(220) 29/03/2006

(111) 14807

(151) 24/10/2008

(181) 29/03/2016

(210) TM  2006/593

(220) 01/06/2006
(181) 01/06/2016

(450) 31/12/2008
(732) TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION,
a Delaware corporation
10201 West Pico Boulevard Los Angeles,
California 90035, US
(740) МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат
ул. „Народен Фронт” 21/4-5 1000 Скопје,

(450) 31/12/2008
(732) КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија АД
Скопје
ул. Кузман Јосифовски Питу бр. 15,
1000 Скопје, MK
(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат
Ул.”Васил Ѓоргов” бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје

1000, Скопје
(540)

(540)

FOX

SPEAK UP

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 16 - списанија и периодични изданија

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

кл. 38 - услуги на телевизиски пренос
кл. 41 - услуги на забава во вид на телевизиско
програмирање; давање на on-line информации
од областа на телевизиската, филмската и видео
забава по пат на интернет
(111) 15030

(151) 07/11/2008

(210) TM  2006/579

(220) 29/05/2006
(181) 29/05/2016
(450) 31/12/2008

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

кл. 38 - телекомуникации
(111) 15098

(151) 10/11/2008

(210) TM  2006/769

(220) 27/07/2006
(181) 27/07/2016
(450) 31/12/2008

(540)

(732) ACTAVIS GROUP hf.
Reykjavikurvegi 76-78, 220 Hafnarfjordur, IS
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(591) зелена, жолта и црна

(540)

(551) индивидуална

HISTASIN

(510, 511)
кл. 1 - хемиски производи за индустријата,
науката, фотографиите, како и   за земјоделието,
градинарството и шумарството, сурови вештачки
смоли, сурови пластични материи, вештачки
ѓубриња, смеши за гаснење пожар, препарати за

Trgovski marki

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицинска употреба
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(111) 15097

(151) 10/11/2008

(591) темно сина, црвена и бела

(210) TM  2006/770

(220) 27/07/2006

(551) индивидуална

(181) 27/07/2016

(510, 511)
кл. 35 -   малопродажба, големопродажба и
нарачување преку пошта; рекламни услуги,
промотивни услуги; организација, водење и
надзор на продажба и промотивни стимулативни
активности и програми; информативни и
советодавни услуги што се однесуваат нагоре
спомнатите услуги

(450) 31/12/2008
(732) ACTAVIS GROUP hf.
Reykjavikurvegi 76-78, 220 Hafnarfjordur, IS
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

кл. 36 - финансиски услуги, услуги на осигурување;
стимулативни услуги и програми и услуги во
врска со давање попуст; обезбедување кредит и
фининсиски средства; услуги на буџетски сметки;
издавање бонови и вредносни картички и други
стимулативни средства врзани со лојалноста на
потрошувачот

LAMOTRIN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицинска употреба
(111) 14835

(151) 07/11/2008

(210) TM  2006/882

(220) 01/09/2006

кл. 39 - превоз, дистрибуција, испорака, чување и
складирање, пакување и обвиткување на стоката,
курирски услуги
кл. 41 - спортски и културни активности; услуги
на забава, забавни информативни услуги,
организирање спортски приредби и натпревари,
изнајмување спортска опрема, презентација
на програми во живо, овозможување спортски
објекти, давање он-лајн електронски публикации
и дигитална музика (не може да се даунлоадира/
симне) од интернет

(181) 01/09/2016
(450) 31/12/2008
(732) Sports World International Limited
Grenville Court, Britwell Road,
Buckinghamshire, SL1 8DF, GB

Burnham,

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

(111) 15048

(540)

(210) TM  2006/899

(151) 06/11/2008
(220) 13/09/2006
(181) 13/09/2016
(450) 31/12/2008

(732) Societatea comerciala SINDAN S.R.L.
Bd. Michalache nr.11, sector 1, Bukuresti, RO

(591) темно сина, црвена, сива и бела

(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - малопродажба, големопродажба и
нарачување преку пошта; рекламни услуги,
промотивни услуги; организација, водење и
надзор на продажба и промотивни стимулативни
активности и програми; информативни и
советодавни услуги што се однесуваат на
гореспоменатите услуги
(111) 14767

(151) 22/10/2008

(210) TM  2006/886

(220) 05/09/2006
(181) 05/09/2016
(450) 31/12/2008

(732) Sports World International Limited
Grenville Court, Britwell Road,
Buckinghamshire, SL1 8DF, GB

Burnham,

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

(540)

VINORELBIN SINDAN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за  дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди
кл. 10 - медицински, хируршки, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти, вештачки
екстремитети, очи и заби, ортопедски производи,
хируршки материјали за шиење

(540)

15097
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Glasnik,

(111) 15136

(151) 11/11/2008

(210) TM  2006/914

(220) 19/09/2006
(181) 19/09/2016
(450) 31/12/2008

(732) Друштво за производство, трговија и услуги
КРИСТАЛ КОМПАНИ-сејит ДООЕЛ експортимпорт
ул. ЈНА бр. 162 Гостивар, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - белка од јајце, белтачини за прехранбена
употреба, грозје /суво/, ѓумбир /џем/, желатин
за исхрана, жолчки од јајце, замрзнато овошје,
зашеќерено овошје, изматен шлаг, јајца, јајца во
прав, јогурт, казеин за исхрана, какао-путер, кокос
(сушен кокосов орев), кокосов путер, кокосова
маст, кокосово масло, конзервирано, сушено и
варено овошје и зеленчук; желатин за исхрана
(желиња), џемови, компоти; јајца, млеко и млечни
производи, овошје (конзервирано овошје), овошна
каша, овошни желиња, овошни кришки, овошни
салати, ореви (подготвувани ореви), путер,
растителни сокови за кујна
кл. 30 - ароматични препарати за употреба
во исхраната, ароми за слатки (различни од
етеричните масла), ароми /мирудии/ (различни
од етеричните масла), бадеми (слатки врз база
на бадеми), бадеми пржени во шеќер, бадемово
тесто, бело кафе, бисквити, бобинки (брашно од
бобинки), бонбони, брашно (јадења врз база на
брашно), брашно (најфино пченкарно брашно),
брашно од синап, бриоши /печиво/, ванилија
/арома/, ванилин /надоместок за ванилија/,
вафли, врзивни средства за колбаси, гликоза за
употреба во исхраната, гриз, гуми за џвакање,
двопек /препечен леб/, диви ореви за употреба во
исхраната, ѓумбир /мирудија/, екстракти за исхрана
згуснувачи за готвење на прехранбени продукти,
јачмен /лупен/, јачмен /толчен/, какао, какао
(пијалаци врз база на какао), какао (производи од
какао), какао со млеко, карамел бонбони, кари /
мирудија/, кафе, кафе (ароми), кафе надоместок
за кафе), кафе (пијалаци врз база на кафе), кафе
(растителни производи кои го заменуваат кафето),
кафе /зелено/, ладни пијалаци /шербет/, леб,
мајонез, мацарони, малтоза, марципан /слатки
од шеќер и бадем/, матена павлака (производи
за зацврстување на матена павлака), матична
млеч за исхрана на луѓето /не е за медицинска
употреба/, мед, медени слатки, меласа, мента
за слатки, мирудии, ароматични, морска вода за
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кујна, морски оревчиња, мраз за ладење, мраз /
прехранбен/, овошни слатки, палачинки, пастили
/бонбони/, пијалаци (ароми за пијалаци) различни
од етеричните масла, пијалаци врз база на какао,
пијалаци врз база на кафе, природни засладувачи,
прополис /производ на пчела/ за употреба на
луѓето, пудинзи, пченкарно брашно за луѓето,
саќести слатки, сендвичи, скроб за употреба во
исхраната, скробни производи за употреба во
исхраната, слад (колачи од слад) за исхрана,
слад за исхрана, сладолед, сладолед (прашок за
сладолед), сладолед (средства за зацврстување
на сладоледот), слаткарски производи, слатки,
слатки, слатки (прашок за слатки), слатки (тесто
за слатки), слатки од бадем, стапчиња - слатки,
торти, украси за слатки /за јадење/ за слатки,
фино ситно печиво, фондани /врста бонбони/,
цикорија /сурогат на кафе/, цимет /мирудија/, црн
шеќер, чаеви /не се за медицинска употреба/, чај,
чајни колачиња /мињони/, чоколадни пијалаци,
чоколадно млеко /напивка/, чоколадо, шеќер,
шеќер /жолт/ за употреба во исхраната, шеќерни
производи, шеќерни производи за украсување
божиќни дрва
кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало
со препарати за употреба во исхраната, ароми за
слатки (различни од етеричните масла), ароми
/мирудии/ (различни од етеричните масла),
бадеми (слатки врз база на бадеми), бадеми
пржени во шеќер, бадемово тесто, бело кафе,
бисквити, бобинки (брашно од бобинки), божиќни
дрва (слатки за украсување на божиќните дрва),
бонбони, брашно (јадења врз база на брашно),
брашно (најфино пченкарно брашно), бриоши
/печиво/, ванилија /арома/, ванилин /надоместок
за ванилија/, вафли, врзивни средства за колбаси,
гликоза за употреба во исхраната, гриз, гуми за
џвакање, двопек /препечен леб/, диви ореви за
употреба во исхраната, ѓумбир /мирудија/, жита
(приправки од жита), жита (снегулки од сушени
жита), жито (брашно од жито), замрзната павлака,
згуснувачи за готвење на прехранбени продукти,
зобени снегулки, какао, какао (производи од
какао), какао со млеко, карамел бонбони, кафе,
кафе (ароми), кафе (надоместок за кафе), кафе
(пијалаци врз база на кафе), кафе (растителни
производи кои го заменуваат кафето), кафе /
зелено/, ладни пијалаци /шербет/, леб, мајонез,
макарони, малтоза, марципан /слатки од шеќер
и бадем/, матената павлака (производи за
зацврстување на матена павлака), матична
млеч за исхрана на луѓето /не е за медицинска
употреба/, мед, медени слатки, меласа, меласа
(сируп од меласа), мелена пченка, мента
(бонбони од мента), мента за слатки, мирудии
/, мирудии, ароматични, морска вода за кујна,
морски оревчиња, мраз за ладење, мраз /
прехранбен/, овошни слатки, палачинки, пастили
/бонбони/, пијалаци (ароми за пијалаци) различни
од етеричните масла, пијалаци врз база на какао,
пијалаци врз база на кафе, природни засладувачи,
прополис /производ на пчела/ за употреба на
луѓето, пудинзи, пченкарни пуканки /поп - корн/,
пченкарни снегулки, пченкарно брашно, скроб за
употреба во исхранатаслад (екстракт на слад)
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за исхрана, слад (колачи од слад) за исхрана,
слад за исхрана, сладолед, сладолед (прашок за
сладолед), сладолед (средства за зацврстување
на сладоледот), слаткарски производи, слатки,
слатки, слатки (прашок за слатки), слатки (тесто
за слатки), слатки од бадем, стапчиња - слатки,
суров мраз, природен или вештачки, торти, украси
за слатки /за јадење/ за слатки, ферменти за тесто,
фино ситно печиво, фондани /врста бонбони/,
цикорија /сурогат на кафе/, цимет /мирудија/, црн
шеќер, чаеви /не се за медицинска употреба/, чај,
чајни колачиња /мињони/, чоколадни пијалаци,
чоколадно млеко /напивка/, чоколадо, шафран
мирудија/, шеќер, шеќер /жолт/ за употреба
во исхраната, шеќерни производи, шеќерни
производи за украсување божиќни дрва

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за  дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди
кл. 10 - медицински, хируршки, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти вештачки
екстремитети, очи и заби, ортопедски производи,
хируршки материјали за шиење
(111) 15174

(151) 17/11/2008

(111) 15108

(151) 11/11/2008

(210) TM  2006/923

(220) 22/09/2006

(181) 06/10/2016

(181) 22/09/2016

(450) 31/12/2008

(450) 31/12/2008
(732) Друштво за производство, трговија и услуги
АКРОН ДОО увоз-извоз
бул. Партизански Одреди бр. 189 блок 6
локал 1а Скопје, MK
(740) СТОПАНСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА
ул. „Димитрие Чуповски” 13, 1000, Скопје

(210) TM  2006/965

(220) 06/10/2006

(732) SENSORMATIC ELECTRONICS CORPORATION
6600 Congress Avenue Boca Raton,
FL 33487, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

(540)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - електронски апарати за набљудување
артикли, електронски таблички и етикети за
контрола на инвентар (стока), отстранувачи на
таблички и деактиватори на етикети

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

(111) 15172

(151) 17/11/2008

(210) TM  2006/966

(220) 06/10/2006
(181) 06/10/2016

(510, 511)
кл. 20 - мебел, огледала, рамки за слики,
производи од дрво, плута трска, рогозина, врбови,
прачки, рогови, коски, слонова коска, китови коски,
школки, калибар седеф, морска пена, и замена на
сите тие материјали или пластика
(111) 14845

(151) 16/10/2008

(210) TM  2006/924

(220) 22/09/2006

(450) 31/12/2008
(732) SENSORMATIC ELECTRONICS CORPORATION
6600 Congress Avenue Boca Raton,
FL 33487, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

(181) 22/09/2016

SENSORMATIC

(450) 31/12/2008
(732) Societatea comerciala SINDAN S.R.L.
Bd. Michalache nr.11, sector 1, Bukuresti, RO
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

SINDROXOCIN
15108

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - електронскa опрема за набљудување и
детекција на артикли и објекти и техники што
користат преносна радио фреквенција или
микробранови сигнали за воспоставување
набљудувачки или детекциски зони во кои
присуството на специјални транспондери е
почувствувано од приемници кои детектираат

Trgovski marki

Glasnik,

ре-зрачени (повторно/одбивно), сигнали од
транспопндерите, производите и опрема која
е адаптирана на комуникација, навигација и
безбедносни употреби, особено за спречување на
крадење или крадење од продавници
(111) 15131

(151) 11/11/2008

(210) TM  2006/1044

(220) 30/10/2006

15/6,

(450) 31/12/2008
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(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за  дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди

(181) 30/10/2016
(732) ОХИС ПРОИЗВОДСТВО ДООЕЛ, СКОПЈЕ
Првомајска б.б., MK

str. 251-437, dekemvri 2008 Skopje

(111) 14910

(151) 07/11/2008

(210) TM  2006/1079

(220) 06/11/2006
(181) 06/11/2016

(540)

(450) 31/12/2008
(732) ЕМОНА БРАНД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ул. Виргино бр. 89, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(591) бела, жолта, сина, црвена, црна и зелена
(554) тродимензионална

(591) темно црвена, жолто - портокалова и црна

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 3 - средства за белење и други супстанции за
перење, препарати за чистење, полирање , сапуни,
производи за одмастување, дезинфекција
(111) 14923
(210) TM  2006/1063

кл. 30 - чај, екстрати од чај, напивки на база на чај
и леден чај
кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало
со чај, екстрати од чај, напивки на база на чај и
леден чај

(151) 07/11/2008
(220) 01/11/2006
(181) 01/11/2016

(111) 14756

(151) 10/10/2008

(450) 31/12/2008

(210) TM  2006/1080

(220) 07/11/2006

(732) Preduzece za medicinsko snabdevanje na
veliko i malo, proizvodnju i spolnju trgovinu
„PHARMANOVA CO. „D.O.O. Beograd
ul. Bore Stankovica br.2 , YU
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

(181) 07/11/2016
(450) 31/12/2008
(732) Hemofarm кoncern A.D. farmaceutsko-hemijska
industrija
Beogradski put bb, 26 300 Vrsac, YU
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

RESPEKT
(551) индивидуална
(510, 511)
(591) светло сина, темно сина, црна, жолта, окер, крем,
розoва и бела
(551) индивидуална

Trgovski marki

кл. 16 -  хартија , картон и производите од нив што не
се опфатени со другите класи (освен самолеплива
хартија, хартија или филм со самолеплива
позадина), печатени работи, книговезнички
материјали,
фотографии,
канцелариски
материјали, лепила за   канцелариска и куќна
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употреба, машини за пишување и   канцелариски
прибор (освен мебел), материјали за пакување,
што не се опфатени во другите класи, печатарски
букви, клишиња
кл. 25 - облека, чевли и капи
кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи
(111) 14884

(151) 07/11/2008

(210) TM  2006/1124

(220) 23/11/2006
(181) 23/11/2016

(111) 14738

(151) 17/10/2008

(210) TM  2006/1144

(220) 29/11/2006
(181) 29/11/2016
(450) 31/12/2008

(732) CASTROL LIMITED
Wakefield House, Pipers Way, Swindon,
Wiltshire SN3 1RE, UK
(740) ШПЕНД  ДЕВАЈА, адвокат
бул.Крсте Мисирков бр.61/1-5, 1000 Скопје
(540)

(450) 31/12/2008
(732) СКОВИН АД СКОПЈЕ
ул. „15-ти Корпус” бр.3,1000 Скопје, MK
(540)

MAGNATEC
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 4 - индустриски масла и масти; подмачкувачи;
масла и масти за подмачкување; горива; адитиви
за горива, подмачкувачи и масти; композиции
за апсорбирање прашина, навлажнување и
сврзување; осветлувачи
(111) 14776

(151) 15/10/2008

(210) TM  2006/1151

(220) 01/12/2006
(181) 01/12/2016
(450) 31/12/2008

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

(732) THE COCA - COLA COMPANY
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia,
GA 30313 , US
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

кл. 33 - вино
(111) 14737

(151) 17/10/2008

(210) TM  2006/1143

(220) 29/11/2006

(540)

FANTA WORLD

(181) 29/11/2016
(450) 31/12/2008
(732) CASTROL LIMITED
Weakfield House, Pipers Way Swindon,
Wiltshire SN3 1RE, UK
(740) ШПЕНД  ДЕВАЈА, адвокат
бул.Крсте Мисирков бр.61/1-5, 1000 Скопје
(540)

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

14884

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалaци, пијалaци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалaци
(111) 14785

(151) 17/10/2008

(210) TM  2006/1153

(220) 01/12/2006
(181) 01/12/2016
(450) 31/12/2008

(732) АВТО МОТО СОЈУЗ НА МАКЕДОНИЈА
ул. Иво Рибар Лола бр. 51 Скопје, MK

Trgovski marki

Glasnik,

(540)

15/6,

str. 251-437, dekemvri 2008 Skopje

295

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

и

кл. 40 - обработка на материјали
(111) 14779
(210) TM  2006/1157

(151) 17/10/2008
(220) 01/12/2006
(181) 01/12/2016
(450) 31/12/2008

(732) АВТО МОТО СОЈУЗ НА МАКЕДОНИЈА
ул. Иво Рибар Лола бр. 51 Скопје, MK

(591) жолта и црна
(551) индивидуална

(540)

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

и

кл. 40 - обработка на материјали

(551) индивидуална

(111) 14784

(151) 17/10/2008

(210) TM  2006/1154

(220) 01/12/2006

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

(181) 01/12/2016

кл. 40 - обработка на материјали

(450) 31/12/2008
(732) АВТО МОТО СОЈУЗ НА МАКЕДОНИЈА
ул. Иво Рибар Лола бр. 51 Скопје, MK

(111) 14782
(210) TM  2006/1158

(540)

и

(151) 17/10/2008
(220) 01/12/2006
(181) 01/12/2016
(450) 31/12/2008

(732) АВТО МОТО СОЈУЗ НА МАКЕДОНИЈА
ул. Иво Рибар Лола бр. 51 Скопје, MK
(540)

(591) црна

(591) жолта и црна

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

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

кл. 39 - транспортни услуги, пакување
складирање стока, организирање патувања

и

кл. 40 - обработка на материјали

кл. 40 - обработка на материјали
(111) 14783

(151) 17/10/2008

(210) TM  2006/1156

(220) 01/12/2006

(111) 14781
(210) TM  2006/1159

(732) АВТО МОТО СОЈУЗ НА МАКЕДОНИЈА
ул. Иво Рибар Лола бр. 51 Скопје, MK
(540)

(151) 15/10/2008
(220) 01/12/2006
(181) 01/12/2016

(181) 01/12/2016
(450) 31/12/2008

и

(450) 31/12/2008
(732) АВТО МОТО СОЈУЗ НА МАКЕДОНИЈА
ул. Иво Рибар Лола бр. 51 Скопје, MK
(540)

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

Trgovski marki

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

и

кл. 40 - обработка на материјали
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(111) 14780

(151) 15/10/2008

(210) TM  2006/1160

(220) 01/12/2006

(510, 511)
кл. 9 - препосни комуникациски апарати; радија;
рачни телефонски уреди; воки-токи; сателитски
телефони; телефони со жичана врска; дигитални
целуларни телефони

(181) 01/12/2016
(450) 31/12/2008
(732) АВТО МОТО СОЈУЗ НА МАКЕДОНИЈА
ул. Иво Рибар Лола бр. 51 Скопје, MK

(111) 15126

(540)

(151) 11/11/2008

(210) TM  2006/1219

(220) 19/12/2006
(181) 19/12/2016
(450) 31/12/2008

(732) Друштво за производство и промет БМГ
ИМПЕКС ДОО увоз-извоз Скопје
ул. Вергино бр. 89 Скопје, MK

(591) жолта, црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39 - транспортни услуги, пакување
складирање стока, организирање патувања

и

(740) Александра Трајчовска, адвокат
Ул. Бојмија бр. 4 лок.1 1000 Скопје
(540)

кл. 40 - обработка на материјали
(111) 15182

(151) 18/11/2008

(210) TM  2006/1199

(220) 14/12/2006
(181) 14/12/2016
(450) 31/12/2008

(732) LG Corp.
20, Yoido-dong, Yongdungpo-gu, Seoul, KR
(740) СД ПЕТОШЕВИЌ ДОО друштво за остварување и
заштита на интелектуална сопственост Скопје
ул. Теодосиј Гологанов бр 35/1-4 Скопје-Центар,
1000

(591) црвена, црна и темно портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - цејлонски чај
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремено сместување

(540)

(111) 15123

LG SHINE

(151) 11/11/2008

(210) TM  2006/1223

(220) 19/12/2006
(181) 19/12/2016

(551) индивидуална

(450) 31/12/2008

(510, 511)
кл. 9 - препосни комуникациски апарати; радија;
рачни телефонски уреди; воки-токи; сателитски
телефони; телефони со жичана врска; дигитални
целуларни телефони
(111) 15181
(210) TM  2006/1200

(732) Telefonaktiebolaget LM Ericsson
SE-164 83 Stockholm, SE
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ
бул. „Кочо Рацин” бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
(540)

(151) 17/11/2008

ERICSSON

(220) 14/12/2006
(181) 14/12/2016
(450) 31/12/2008

(300) 40-06-0052806  19/10/2006  KR
(732) LG Corp.
20, Yoido-dong, Yongdungpo-gu, Seoul, KR

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 37 - услуги на одржување

(540)

кл. 41 - обезбедување база на податоци и книги за
упатства во областа на музиката, видеото радиото,
телевизијата, вестите, спортовите, игрите,
културните настани, забавите и уметностите и
слободното време преку коминикациски мрежи;
обезбедување информации, аудио, видео,
графичка, текстуална и друга мултимедијска
содржина во областа на музиката, видеото,
радиото, телевизијата, вестите, спортовите,
игрите, културните настани, забави и уметноста и
слободното време преку комуникациски мрежи;

(551) индивидуална

кл. 42 - лиценцирање интелектуална сопственост;

(740) СД ПЕТОШЕВИЌ ДОО друштво за остварување и
заштита на интелектуална сопственост Скопје
ул. Теодосиј Гологанов бр 35/1-4 Скопје-Центар,
1000

14780
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Glasnik,

лиценцирање компјутерски софтвер,
производи и услуги за забава

како

и

(111) 15149

(151) 12/11/2008

(210) TM  2006/1224

(220) 20/12/2006
(181) 20/12/2016
(450) 31/12/2008

(732) Sport1 GmbH
Munchener Strasse 101 g 58737 Ismaning, DE
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

SPORT1
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9  електрични, електротехнички и електронски
апарати, опрема и инструмепти (вклучени
во класата 9); научни, контролни, мерни,
сигнализирачки апарати и инструменти, апарати
за броење, снимање, мониторинг, проверка,
пренесување и регулирање и слична апаратура
со опрема; апарати, инструменти и опрема за
телекомуникација; оптички читачи на слика со
тридимензионален графички приказ; апарати
за снимање, примање, трансмисија, обработка;
конверзија и репродукција на сите видови на
податоци, говор, текст, сигнали, звуци или
слики, вклучувајки мултимедијални апаратура;
електронски производи за забава, како радио и ТВ
приемници, апарати за снимање и репродукција
на звук или слика, вклучително портабл производи
и за дигитална слика-звучни сигнали; апаратура
за интерактивно телевизиско гледање; апаратура
за прием и трансформација на декодирани
сигнали (декодери); апаратура, вклучително
мултимедијални апаратура, за поврзување и
контрола на аудио, видео и телекомуникациски
апарати и компјутери и принтери, вклучително
апарати со електронски програм управувач и
контролор за интерактивно телевизиско гледање
или плаќање на ТВ; електронски водичи за
програма; оперативен софтвер и друг софтвер
за погорсспоменатата апаратура, инструменти
и опрема; опрема и компјутери за обработка
на податоци, мемории за буфери, чипови за
компјутери, дискови,  кабли, драјвери, терминали,
принтери, тастатури, монитори и друга апаратура
за компјутери; додатоци за компјутерски игри
вклучително диск мемории, рачни контролори
и телевизиски игри; видео, компјутер и други
електронски игри приспособени за употреба
на телевизиски апарати; автоматски машини
за продавање, автоматски машини за играње
и забава, вклучувајќн видео и комјутерски игри
(вклучително операти со жетони и паричка);
додатоци за компјутери, имено џоистици, рачни
контролори, апарати за контрола, адаптери,
модули за зголемување на функциите и
зголемување на меморијата, говорни синтајзери,
светлосни пенкала, електронски 3-Д очила,
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програмирани или непрограмирани касети, флопи
дискови и кертриџи и модули; кутии за чување
на касети и кертриџи, снимачи на програми,
нумерички тастатури, флопи диск драјвери;
микропроцесори и електронски контролни уреди;
електронски апарати за обработка на податоци,
вклучително монитори, апаратура за влез и излез,
принтери, терминали и мемории, вклучително
таква апаратура која е дополнителна за главниот
дел од апаратурата; компјутерски програми на
флопи дискови, ленти, касети, кертриџи и модули,
диксови, компакт дискови, филмови, картички
и ленти со дупки и мемории за полуспроводник;
електронски носачи на податоци; видео игри
(компјутерски игри во форма на компјутерски
програми снимени на носачи на податоци); касети
за копјутерски и видео игри, флопи дискови,
кертриџи, дискови и ленти и други програми и
база на податоци снимени на машински носачи
за читање на податоци, вклучени во класата
9; носачи за снимен и неснимен звук, слика и
податоци од сите видови, посебно дискови за
снимање (рекординг дискови) касети, CD-иња,
DAT ленти, видео ленти, флопи дискови, CD
ROM ови, компакт днскови, звучни ленти и звучни
касети (компакт касети); пре-снимани и празни
носачи на слики (вклучени во класата 9) посебно
видеодискови (оптички дискови), компкатдискови
(СО-видеа, фото CD-иња; апарати и инструменти
за фотографија, кинематографија, оптика и
настава; преснимани магнетски, магнетски
оптички и оптички носачи за звук и/или слика;
кодирани телефонски картици; делови вклучени
во класата 9 за сите споменати стоки
кл. 38 - уредување и локација на корисничките
шифри за корисниците на различни комуникациски
мрежи; обезбедување пристап до интерактивна
компјутерска база на податоци на поле на бизнис,
финансии, вести, време, спорт, компјутери и
компјутерски софтвер, игри, музика, театар,
кино, патувања, шопинг, компјутерска поддршка,
животен стил, хоби, образование, забава и теми
на општ интерес; обезбедување дигитални
платформи за оперирање со електронска
трговија; телекомуникации, посебно, електронски
информации и комуникациски услуги; снимање,
трансмисија, чување, обработка и репродукција на
информација, вклучително звук, слика и податок;
собирање, испраќање и пренос на пораки, општи
информации, новинарски извештаи и податоци за
истражување на пазарот(вклучително и употреба
на електронски средства и/или преку компјутер);
пренос на звук или слики преку сателит; пренос
на звук, слика и податок преку кабел, сатели,
комјутер, копјутерски мрежи, телефон и ISDN
линии и преку било кој друг преносен медиум;
он-лајн интерактивно електронско истражување
и реклама и истражување на пазарот во врска
со производите и услугите на информативната
технологија; операција на мрежи за пренос на
пораки, слики, текст, говор и податоци; приказ
на платена телевизија, вклучително видео - на
барање, исто и за сите други како дигитална
платформа; услуги кои се однесуваат на
телекомуникација и банкарска информација;
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обезбедување на информација за останатите,
пренос на информација преку безжична мрежа;
он-лајн услуги и трансмисии, имено, пренос
на информација и пораки вклучително е-mail
(електронска пошта); управување со канал за
телешопинг; продукција и репродукција, приказ
и изнајмување на филмови, видеа и други
телевизиски програми; продукција и репродукција
на снимки на податоци, говор, текст, звук и
слика на видео и/или аудио касети, ленти и
дискови (вклучително CD ROM и CDI) и на
видео игри(компјутерски игри); демонстрирање и
изнајмување на видео и/или аудио касети, ленти и
дискови (вклучувајки CD ROM и CDI) и видео игри
(компјутерски игри; изнајмување на телевизиски
приемници и декодери; пренос и/или продукција
на филм, телевизија, радио, ВТХ(скринтекст),
видеотекст, телетекст програми и преноси;
трансмисија и пренос на радио и телевизиски
програми, вклучително пренос преку жица, кабел,
сателитска коминикација, видеотекст, интернет
и слични технички уреди; обезбедување на
комуникациски информации зачувани во базата
на податоци, посебно за целите на интерактивни
компјутерски системи

(540)

кл. 41 - обезбедување тренинзи; едукација,
забава, спорт и културни активности; телевизиска
и радио забава; организација и презентација на
шоу, квизови и музички настани и организација
на натпревари во областа на забава и спорт,
исто за снимени програми или пренос во живо на
радио или телевизија; продукција на телевизиски
и радио пренос на реклами, вклучително игри и
шоу програми; оранизација на натпревари на
полето на тренинзи, настава, забава и спорт;
курсеви за коресподенција; објава и издавање
на печатен материјал; публикација на книги,
периодични изданија и друг печатен материјал
и електронска медија (вклучително CD ROM и
CDI); спроведување на концерт, театар и забавни
настани и спортски натпревари; продукција на
филм, телевизија, радио, ВТХ, видеотекст и
телетекст програми или траисмисии, продукција
иа филмови и видеа и радио и телевизиски
програми за тренинг или од инструкциска и
забавна природа, вклучително продукции за деца
и млади луѓе; продукција, репродукција, приказ
и изнајмување снимки на звук и слика на видео
и/или аудио касети, ленти и дискови; тетатарски
изведби, музички пeрформанси

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - пиво, минерални и газирани води, како и
останати безалкохолни пијалаци; овошни напивки
и овошни сокови; сирупи и други препарати за
подготовка на напивки
(111) 14843

(151) 12/11/2008

(210) TM  2007/68

(220) 25/01/2007
(181) 25/01/2017
(450) 31/12/2008

(732) ID BIOMEDICAL CORPORATION OF QUEBEC
525 Cartier Blvd. West LAVAL QC H7V 3S8 , CA
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

FLULAVAL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - вакцини за употреба кај човекот
(111) 14842

(151) 12/11/2008

(210) TM  2007/69

(220) 25/01/2007
(181) 25/01/2017
(450) 31/12/2008

(732) ID BIOMEDICAL CORPORATION OF QUEBEC
525 Cartier Blvd. West LAVAL QC H7V 3S8 , CA
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

FLUZACTAL

(111) 15075

(151) 07/11/2008

(210) TM  2006/1236

(220) 25/12/2006

(551) индивидуална

(181) 25/12/2016

(510, 511)

(450) 31/12/2008
(732) Fresh & Co. d.o.o. Fabrika za preradu voca
I.G. Kovacica 3-5, Subotica, YU
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

кл. 5 - вакцини за употреба кај човекот
(111) 14841

(151) 16/10/2008

(210) TM  2007/93

(220) 01/02/2007
(181) 01/02/2017
(450) 31/12/2008

(732) БРАЧЕТСКИ ДООЕЛ
Охридати Ф 5/1 6000 Охрид , MK

15075
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(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

15/6,

кл. 9 - компјутерски интерфејс картички;
интегрални кола; компјутерски матични плочи;
компјутерски графички картрчки со контрола    на
брзината; компјутерски видео графички картички
(VGA); звучни картички; видео телефони;
компјутери; модеми; компјутерски софтвер
што служи за контрола на мрежните интерфејс
картички; компјутерски софтвер што служи за
подобрување на аудио-визуелните можности на
мултимедиските апликации, имено за интеграција
на текст, аудио, графички содржини, неподвижни и
подвижни слики; телефони; рутери за компјутерски
мрежи; системи за глобално одредување на
локацијата (GPS) што се состојат од компјутери,
компјутерски софтвер, предаватели, приемници
и мрежни интерфејс уреди; сигурносни уреди,
имено, камери за набљудување, видео рекордери  
за    набљудување   и   видео   предаватели    за   
набљудување   кои служат за набљудување од
оддалечено место; сигнал конвертори; антени за
системи за глобално одредување на локацијата
(GPS); приемници за системи за глобално
одредување на локацијата (GPS); предаватели за
системи за глобално одредување на локацијата
(GPS); видео конференциски апарати; био-сигнал
детектори; био-сигнал ресивери; био-сигнал
процесори; био-сигнал рекордери; био чипови;
интернет протокол (IP) камери

(591) жолта, жолто портокалова, светло и темно
кафеава, црна, виолетова, бела, зелена и црвена
(554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - витамински препарати, диететски намирници,
лековити треви, лековити чаеви

кл. 31 - свежо овошје и зеленчук, семиња, билки,
корени за употреба во исхраната, растенија,
цветен прав
кл. 35 - објавување рекламни текстови, огласување
/рекламирање/, пазар /побарувачка на пазарот/,
рекламирање по пат на радио, рекламирање
по пат на телевизија, рекпамни огласи (ширење
рекламните огласи), трговски дејности, увоз извоз, ширење рекламен материјал
(111) 14753
(210) TM  2007/112
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(510, 511)

(540)

кл. 30 - ѓумбир, екстракти и слад за употреба во
исхраната, жита (приправки од жита), матичен
млеч за исхрана на луѓето /не е за медицинска
употреба/, мед, медени слатки, мирудии /
ароматични/, пијалаци (ароми за пијалаци)
различни од етеричните масла, природни
засладувачи, прополис /производ на пчела/ за
употреба на луѓето, чаj

str. 251-437, dekemvri 2008 Skopje

(111) 14887
(210) TM  2007/139

(151) 07/11/2008
(220) 12/02/2007
(181) 12/02/2017
(450) 31/12/2008

(732) МАКПРОМЕТ-Штип
Брегалничка бб. 2000 Штип, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(151) 10/10/2008
(220) 05/02/2007
(181) 05/02/2017
(450) 31/12/2008

(732) LEADTEK RESEARCH, INC. (a corporation
incorporated under the laws of Taiwan, R.O.C.)
18F, No. 166, Chien-YI Road, Chung-Ho, Taipei
Hsien, Taiwan (235) R.O.C., TW
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - бонбони, карамел бонбони
кл. 35 - трговски дејности
кл. 43 - услужни дејности за снабдување со храна
и пијалаци
(111) 14888
(210) TM  2007/140

(551) индивидуална

(151) 07/11/2008
(220) 12/02/2007
(181) 12/02/2017
(450) 31/12/2008

Trgovski marki
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(732) МАКПРОМЕТ-Штип
Брегалничка бб. 2000 Штип, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

украсување божиќни дрва, бадеми, жита во зрно
/необработени/, кокосов орев, леќа, лешници,
маслинки, ореви, печурки /свежи/, сезам
(111) 14935
(210) TM  2007/148

(151) 17/11/2008
(220) 14/02/2007
(181) 14/02/2017
(450) 31/12/2008

(732) Друштво за производство, трговија и услуги,
АКВАТЕРМ - Скопје
Ловќенска Бр. 4-5, 1000 Скопје, MK
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - ароматични препарати за употреба
во исхраната, ароми за слатки (различни од
етеричните масла), бадеми (слатки врз база на
бадеми), бадемово тесто, бисквити, божиќните
дрва (слатки за украсување на божиќни дрва),
бонбони, ванилија /арома/, вафли, гуми за
џвакање, екстракти на слад за употреба во
исхраната, жита (снегулки од сушени жита),
зобени снегулки, какао, какао (производи од
какао), какао со млеко, карамел бонбони, кафе
(ароми), марципан /слатки од шеќер и бадем/,
мед, медени слатки, мента за слатки, мирудии,
ароматични, овошни слатки, пастили (бонбони),
пудинзи, пченкарни пуканки, пченкарни снегулки,
скробни производи за употреба во исхраната,
слад за исхрана, сладолед (прашок за сладолед)
слаткарски производи, слатки, слатки (тесто за
слатки), фондани (врста бонбони), фино ситно
печиво, чаеви, чајни колачиња, чоколадни
пијалаци, чоколадно млеко /напивка/, чоколада,
шеќерни производи, шеќерни производи за
украсување божиќни дрва
кл. 31 - бадеми, жита во зрно /необработени/,
кокосов орев, леќа, лешници, маслинки, ореви,
печурки /свежи/, сезам
кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало со:
ароматични препарати за употреба во исхраната,
ароми за слатки (различни од етеричните масла),
бадеми (слатки врз база на бадеми), бадемово
тесто, бисквити, божиќни дрва (слатки за
украсување на божиќните дрва), бонбони, ванилија
/арома/, вафли, гуми за џвакање, екстракти на
слад за употреба во исхраната, жита (снегулки
од сушени жита), зобени снегулки, какао, какао
(производи од какао), какао со млеко, карамел
бонбони, кафе (ароми), марципан /слатки од шеќер
и бадем/, мед, медени слатки, мента за слатки,
мирудии, ароматични, овошни слатки, пастили
(бонбони), пудинзи, пченкарни пуканки, пченкарни
снегулки, скробни производи за употреба во
исхраната, слад за исхрана, сладолед (прашок за
сладолед) слаткарски производи, слатки, слатки
(тесто за слатки), фондани (врста бонбони), фино
ситно печиво, чаеви, чајни колачиња, чоколадни
пијалаци, чоколадно млеко /напивка/, чоколада,
шеќерни производи, шеќерни производи за
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(591) бела, небесно сина, темно сина, бледо жолта,
сива и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - минерална вода
кл. 35 - услуги и промет на големо и мало со
минерална вода
(111) 14936
(210) TM  2007/149

(151) 17/11/2008
(220) 14/02/2007
(181) 14/02/2017
(450) 31/12/2008

(732) Друштво за производство, трговија и услуги,
АКВАТЕРМ - Скопје
Ловќенска Бр. 4-5, 1000 Скопје, MK
(540)

(591) бела, небесно сина, сина, зелена и темно зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - улсуги и промет на големо и мало со
минерална вода
(111) 14937

(151) 17/11/2008

(210) TM  2007/150

(220) 14/02/2007
(181) 14/02/2017
(450) 31/12/2008

(732) Друштво за производство, трговија и услуги,
АКВАТЕРМ - Скопје
Ловќенска Бр. 4-5, 1000 Скопје, MK

Trgovski marki

Glasnik,

(540)

АКВА КОКИНО

15/6,
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(111) 15162

(151) 14/11/2008

(210) TM  2007/177

(220) 23/02/2007
(181) 23/02/2017
(450) 31/12/2008

(551) индивидуална

(732) Зоран Зафиров
ул. Финска бр. 104 1000 Скопје, MK

(510, 511)
кл. 32 - минерална вода

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ

кл. 35 - услуги и промет на големо и мало со
минерална вода

(540)

(111) 14797
(210) TM  2007/164
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Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(151) 22/10/2008
(220) 19/02/2007
(181) 19/02/2017
(450) 31/12/2008

(732) Друштво за производство, трговија и услуги
МИРАНА Мирсинова Ана ДООЕЛ експортимпорт ВЕЛЕС
ул.” Благој Нечев” бр. 49, 1400 Велес, MK

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - белка од јајце; белтачини за прехранбена
употреба; живииа; месо од живина; жолчки од
јајце; јајца; јајца во прав; маргарини; месо; месо
замрзнато; месо конзервирано; месен сок; месни
екстракти; млеко; млечни производи; прехранбени
масти; протеини за исхрана на живината; путер;
пушено месо; салами; сувомесни производи

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

кл. 39 - транспортни услуги; пакување
складирање стока; дистрибуција на јајца

и

кл. 43 - сместување животни; кантини; угостителски
услуги (храна и пиење); ресторани; рестораниселф сервис; снек-барови
(111) 14687
(591) црвена, сина, жолта, зелена, бела, сребрена и
кафена

(210) TM  2007/202

(151) 07/10/2008
(220) 05/03/2007
(181) 05/03/2017

(551) индивидуална

(450) 31/12/2008

(510, 511)

(732) Скопски пазар ад Скопје
бул. Јане Сандански бр. 109 б, MK

кл. 29 -  маргарин
(111) 14864

(151) 07/11/2008

(210) TM  2007/169

(220) 21/02/2007
(181) 21/02/2017

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

(450) 31/12/2008
(732) Д.П. ПЕЛА ПРОЕКТ ДООЕЛ увоз-извоз - Скопје
ул. Мито Хаџи-Василев Јасмин
бр. 50/III - Скопје, MK
(540)

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

(591) црно и црвено
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 42 - архитектонски и инженерско технички
услуги

Trgovski marki

кл. 35 - услуги за продажба на големо и мало со
средства за белење и други супстанции за перење,
препарати за чистење, полирање, рибање и
нагризување, сапуни, парфимерија, етерични
масла, козметички производи, лосиони за коса,
препарати за нега на забите, месо, риби, живина и
дивеч; месни преработки; конзервирано, сушено и
варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти,
јајца, млеко и млечни производи; масло  и масти
за јадење, кафе, чај, шеќер, ориз, тапиока, саго,
замена за кафе, брашно и производи од жито,

14687
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леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за
печење; сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии),
мирудии, мраз, пиво, минерална и сода вода и
други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје
и овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци, алкохолни пијалаци
(освен пиво), тутун, производи за пушачите;
кибрит
(111) 15121

(151) 11/11/2008

(210) TM  2007/211

(220) 06/03/2007

(510, 511)
кл. 9 - апарати и инструменти, научни, поморски,
геодетски,
фотографски,
кинематографски,
оптички, за вагање, мерење, сигнализација,
контрола (инспекција), спасување и настава;
апарати и инструменти за спроведување, прекин,
трансформација, акумулација, регулирање или
контрола на електрицитет; апарати за снимање,
пренос, обработка и репродукција на звук, слика
или податоци; магнетски носачи на податоци,
автоматски машини и механизми за апарати што
се задвижуваат со монета или жетон; сметачки
машини, опрема за обработка на податоци и
компјутери; снимени или неснимени носачи на
податоци (вклучени во класата 9); компјутерски
програми (сочувани); електронски снимени
податоци (кои можат да се преземаат) ; електронски
публикации (кои можат да се преземаат)

(181) 06/03/2017
(450) 31/12/2008
(732) Друштво за трговија и услуги МА-КРО МЕД
увоз-извоз Скопје
ул. Иво Рибар Лола бр. 26 а, MK
(740) ТРЧКОВА СЛАВИЦА, адвокат
Ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бр.16/28
1000 Скопје

кл. 16 - печатени   работи;    фотографии;   
канцелариски    реквизити    (освен мебел);
материјал за настава и обука (освен апарати)

(540)

кл. 35 - огласување; водење   работи;   деловно   
управување;
собирање,
систематизација,
составување и економска анализа на податоци и
информации во компјутерски бази на податоци;
услуги на продажба на мало (исто така преко
интернет и други комуникациски мрежи), во врска
со стоки од класи 9 и 16

PAMITOR
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и медицински препарати и
лекови
(111) 14871

(151) 12/11/2008

(210) TM  2007/214

(220) 06/03/2007

кл. 36 - осигурување; финансиски работи;
парични (монетарни) работи; работи поврзани со
недвижности  
кл. 38  телекомуникации;     новински     агенции;     
изнајмување на телекомуиикациска опрема;
информации за  телекомуникации

(181) 06/03/2017
(450) 31/12/2008
(732) Фармасвис Дооел
ул. Лондонска 19/3/6 1000, Скопје, MK

кл. 42 - научни    и   технолошки   услуги   и   
истражување   и   проектирање   во врска со
наведени услуги; услуги на индустриска анализа
и истражување; проектирање и развој на
компјутерски хардвер, софтвер и база на податоци;
одржување на софтвер; техничко советување;
услуги на меморирање (чување) на елекгронски
податоци; изнајмување опрема за обработка на
податоци; проектирање на веб (web) страници за
други

(540)

DICLOJET
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи
(111) 15135

(151) 11/11/2008

(210) TM  2007/215

(220) 07/03/2007

(111) 15101

(151) 13/11/2008

(210) TM  2007/216

(181) 07/03/2017
(450) 31/12/2008
(732) Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(450) 31/12/2008
(732) L’OREAL S.A.
14 , rue Royale, 75008 Paris, FR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(540)

AMOR AMOR
FAVEOTRON

(551) индивидуална

15121

(220) 07/03/2007
(181) 07/03/2017

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 -  парфеми; тоалетна вода; гелови, соли за

Trgovski marki

Glasnik,

бањање и за туширање кои не се за медицинска
употреба; тоалетни сапуни, дезодоранси за тело;
козметика, имено, креми, млека, лосиони, гелови
и пудри за лицето, телото и рацете; препарати
за заштита од сонце (козметички производи);
мејк ап препарати; шампони; гелови, спрееви,
пенастн креми и мелеми за стилизирање на коса
и lieni нл коса; лак за коса; препарати за боење и
отстранување на бојата на косата; препарати за
трајна ондулација и виткање на косата; етерични
масла за лична употреба
(111) 14869

(151) 12/11/2008

(210) TM  2007/217

(220) 07/03/2007
(181) 07/03/2017
(450) 31/12/2008

(732) ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju,
trgovinu i usluge
ul. Marijana Cavica br.1, HR

15/6,
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способности, стручно оспособување, разонода,
забава, рекреација, спортски и културни дејности;
кл. 44 - закрепнување (хранење), лекарска
хигиенска нега и нега на убавина,научни и
индустриски истражувања, услуги кои не можат
да се најдат во  другите класи
(111) 15140
(210) TM  2007/228

(151) 11/11/2008
(220) 12/03/2007
(181) 12/03/2017
(450) 31/12/2008

(732) Приватна
здраствена
установа
специјалистичка ординација по офталмологија
„ВИЗИЈА” Скопје
ул. Никола Парапунов б.б. Скопје, MK
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ
бул. „Кочо Рацин” бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
(540)

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

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

(591) розова, црна и бела

кл. 30 - мајонез

(551) индивидуална

(111) 15139

(151) 11/11/2008

(210) TM  2007/227

(220) 12/03/2007
(181) 12/03/2017
(450) 31/12/2008

(732) Приватна
здраствена
установа
специјалистичка ординација по офталмологија
„ВИЗИЈА” Скопје
ул. Никола Парапунов б.б. Скопје, MK
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ
бул. „Кочо Рацин” бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 35 - услуги на огласување и реклама,
водење   комерцијална дејност,комерцијална
администрација, уредувачка дејност
кл. 41 - подучување (едукација), развој на ментални
способности, стручно оспособување, разонода,
забава, рекреација, спортски и културни дејности
кл. 44 - закрепнување (хранење), лекарска
хигиенска нега и нега на убавината,научни и
индустриски истражувања, услуги што не можат
да се најдат во  другите класи
(111) 14846

(151) 12/11/2008

(210) TM  2007/229

(220) 12/03/2007
(181) 12/03/2017
(450) 31/12/2008

(591) розова, црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - услуги на огласување и реклама,
водење   комерцијална дејност,комерцијална
администрација, уредувачка дејност;

(732) United States Polo Association
(c/o USPA Properties, Inc.)
771 Corporation Drive, Suite 530,
Lexington, Kentucky 40503, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје

кл. 41 - подучување (едукација), развој на ментални

Trgovski marki
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(540)

(111) 15103

(151) 11/11/2008

(210) TM  2007/236

(220) 14/03/2007
(181) 14/03/2017
(450) 31/12/2008

(732) КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија АД
Скопје
ул. Кузман Јосифовски Питу бр. 15,
1000 Скопје, MK
(740) Леонид Трпеноски, адвокат
ул.”Максим Горки” бр. 18 локал 8, 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 - одела и јакни, кошули, панталони, кожна
облека, облека од тексас ллатно, плетенн
предмети за облекување, долна облека, чорапи,
кравати, обувки, облека за спиење, спортска
облека (маици со куси ракави, поло маици, гаќички
за капење и костуми за капење, дуксери,јакни),
производи за облекување за студено време
(шапки, ракавици, шалови, капи), надворешна
облека (од кожа, од ткаенина и облека за дожд),
колани (кожни и плетени) за момчиња и возрасни
мажи; капути, јакни, панталони, кошули, облека од
тексас платно, кожна облека, плетени предмети
за облекување, долна облека, чорапи, обувки,
облека за спиење, спортска облека (маици со
куси   ракави, поло маици, гаќички за капење и
костуми за капење, дуксери, јакни), производи за
облекување за студено време (шапки, ракавици,
шалови, капи), надворешна облека (од кожа,
од ткаенина облека за дожд), колани (кожни и
плетени) за девојчиња и жени

(591) бела и зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - апарати и инструменти: научни, поморски,
геодетски,
фотографски,
кинематографски,
оптички за мерење, сигнализација, контрола
(инспекција), спасување и нартава; апарати за
снимање, пренос и репродукција на звук или
слика, магнетски носачи на податоци, дискови
за снимање, автоматски машини и механизми
за апаратите што се активираат со монети или
жетони, регистар каси, машини за сметање и
опрема за обработка на податоци и компјутери,
апарати за гаснење пожар
кл. 38 -  телекомуникации
(111) 15119

(151) 11/11/2008

(210) TM  2007/237

(220) 14/03/2007
(181) 14/03/2017

(111) 15089

(151) 13/11/2008

(450) 31/12/2008

(210) TM  2007/230

(220) 12/03/2007

(732) КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија АД
Скопје
ул. Кузман Јосифовски Питу бр. 15,
1000 Скопје, MK

(181) 12/03/2017
(450) 31/12/2008
(732) United States Polo Association
(c/o USPA Properties, Inc.)
771 Corporation Drive, Suite 530,
Lexington, Kentucky 40503, US

(740) Леонид Трпеноски, адвокат
ул.”Максим Горки” бр. 18 локал 8, 1000 Скопје
(540)

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

U.S. POLO ASSOCIATION
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 18 - цилиндрични торби, раннци, актенчанти, рачни чанти, чадори, патни торби, багаж,
паричници и чанти

15089

(591) бела, зелена и темно зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - апарати и инструменти: научни, поморски,
геодетски,
фотографски,
кинематографски,
оптички за мерење, сигнализација, контрола
(инспекција), спасување и нартава; апарати за
снимање, пренос и репродукција на звук или
слика, магнетски носачи на податоци, дискови

Trgovski marki

Glasnik,

за снимање, автомат1ски машини и механизми
за апаратите што се активираат со монетИ или
жетони, регистар каси, машини за сметање и
опрема за обработка на податоци и компјутери,
апарати за гаснење пожар
кл. 38 - телекомуникации

15/6,

(540)
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - aпарати и инструменти: научни, поморски,
геодетски,
фотографски,
кинематографски,
оптички за мерење, сигнализација, контрола
(инспекција), спасување и нартава; апарати за
снимање, пренос и репродукција на звук или
слика, магнетски носачи на податоци, дискови
за снимање, автомат1ски машини и механизми
за апаратите што се активираат со монетИ или
жетони, регистар каси, машини за сметање и
опрема за обработка на податоци и компјутери,
апарати за гаснење пожар

(111) 15122
(210) TM  2007/238

(151) 11/11/2008
(220) 14/03/2007
(181) 14/03/2017
(450) 31/12/2008
(732) КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија АД
Скопје
ул. Кузман Јосифовски Питу бр. 15,
1000 Скопје, MK
(740) Леонид Трпеноски, адвокат
ул.”Максим Горки” бр. 18 локал 8, 1000 Скопје
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кл. 38 - телекомуникации
(111) 14886

(151) 10/11/2008

(210) TM  2007/252

(220) 19/03/2007
(181) 19/03/2017
(450) 31/12/2008

(732) Друштво за обезбедување имоти и лица,
трговија и услуги ЛУПУС ДОО Скопје
ул.Лазар Поптрајков бр.29/2-3, MK
(740) Лилјана Василева Бундалевска, адвокат
бул. Св. Климент Охридски бр. 53/4 1000 Скопје
(540)
(591) бела и зелена

LUPUS

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9   апарати и инструменти: научни, поморски,
геодетски,
фотографски,
кинематографски,
оптички за мерење, сигнализација, контрола
(инспекција), спасување и нартава; апарати за
снимање, пренос и репродукција на звук или
слика, магнетски носачи на податоци, дискови
за снимање, автомат1ски машини и механизми
за апаратите што се активираат со монетИ или
жетони, регистар каси, машини за сметање и
опрема за обработка на податоци и компјутери,
апарати за гаснење пожар

(551) индивидуална

кл. 38   телекомуникации

(111) 14758

(151) 07/10/2008

(210) TM  2007/257

(220) 22/03/2007

(111) 15124

(151) 11/11/2008

(210) TM  2007/239

(220) 14/03/2007
(181) 14/03/2017
(450) 31/12/2008

(732) КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија АД
Скопје
ул. Кузман Јосифовски Питу бр. 15,
1000 Скопје, MK
(740) Леонид Трпеноски, адвокат

(510, 511)
кл. 37 - градежни
инсталациски услуги

поправки;

кл. 38 - телекомуникации
кл. 45 - правни услуги; безбедности услуги за
заштита на имот и лица; лични и општетсвени
услуги што ги даваат трети лица за задоволување
на потребите на поедници

(181) 22/03/2017
(450) 31/12/2008
(732) Друштво за производство, трговија и услуги
ИНДО МИНЕРАЛС & МЕТАЛС ДООЕЛ Скопје
ул. Дебарца бр. 10, 1000 Скопје, MK
(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат
Ул.”Васил Ѓоргов” бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје
(540)

ИММ

ул.”Максим Горки” бр. 18 локал 8, 1000 Скопје
(540)

конструкции,

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 - обични метали и нивните легури, метални

(591) бела, зелена и светло зелена

Trgovski marki
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градежни
материјали,
метални
преносни
конструкции, метални материјали за железнички
шини, жици и кабли од обичен метал, браварски
производи, мали метални производи, метални
цевки, каси, производи од метал, што не се
опфатени со другите класи, руди
(111) 14757

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(151) 07/10/2008

(210) TM  2007/258

(220) 22/03/2007
(181) 22/03/2017
(450) 31/12/2008

(732) Друштво за производство, трговија и услуги
ИНДО МИНЕРАЛС & МЕТАЛС ДООЕЛ Скопје
ул. Дебарца бр. 10, 1000 Скопје, MK
(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат
Ул.”Васил Ѓоргов” бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје
(540)

(554) тродимензионална

ИНДО

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална

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

(510, 511)
кл. 6 - обични метали и нивните легури, метални
градежни
материјали,
метални
преносни
конструкции, метални материјали за железнички
шини, жици и кабли од обичен метал, браварски
производи, мали метални производи, метални
цевки, каси, производи од метал, што не се
опфатени со другите класи, руди
(111) 14759

(151) 07/10/2008

(210) TM  2007/259

(220) 22/03/2007
(181) 22/03/2017
(450) 31/12/2008

(732) Друштво за производство, трговија и услуги
ИНДО МИНЕРАЛС & МЕТАЛС ДООЕЛ Скопје
ул. Дебарца бр. 10, 1000 Скопје, MK

(111) 15026
(210) TM  2007/292

(151) 07/11/2008
(220) 02/04/2007
(181) 02/04/2017
(450) 31/12/2008

(732) МЕД ФОКУС ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје
бул Видое Смилевски Бато
бр. 34/32 Скопје, MK
(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПJЕ  
бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8,
1000, Скопје
(540)

(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат
Ул.”Васил Ѓоргов” бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје
(540)

ИНДО МИНЕРАЛС&МЕТАЛС
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 - обични метали и нивните легури, метални
градежни
материјали,
метални
преносни
конструкции, метални материјали за железнички
шини, жици и кабли од обичен метал, браварски
производи, мали метални производи, метални
цевки, каси, производи од метал, што не се
опфатени со другите класи, руди
(111) 14792

(151) 15/10/2008

(210) TM  2007/276

(220) 29/03/2007
(181) 29/03/2017
(450) 31/12/2008

(591) црвена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - хартија, картон и производите од нив
што не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски материјал, лепила за канцелариска
и куќна употреба; материјали кои ги користат
уметниците, сликарски четки, машини за пишување
и канцелариски прибор (освен мебел); материјали
за обука и настава (освен апарати); пластични
материјали за пакување што не се опфатени во
другите класи; печатарски букви, клишиња
кл. 41 - образовни услуги; подготвување настава;
забава; спортски и културни активности
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремено сместување

(732) The Coca-Cola Company,
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, US

14757

Trgovski marki

Glasnik,

(111) 15142
(210) TM  2007/294

(151)
(220)
(181)
(450)

12/11/2008
02/04/2007
02/04/2017
31/12/2008

(732) N. V. Nutricia
Eerste Stationsstraat 186,
2712 HM Zoetermeer, NL
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
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(111) 14778

(151) 06/10/2008

(210) TM  2007/305

(220) 02/04/2007
(181) 02/04/2017
(450) 31/12/2008

(732) ЕММА С-БАЧИЛО дооел Скопје
ул. Маџари 14 бр. 31 с. Инџиково,
Скопје 1000, MK
(540)

(540)

IMMUNOFORTIS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - диететски суспстанции за медицинска
употреба; храна за бебиња; диететски супстанции
што содржат мешавина на карбохидрати
(111) 14863

(151) 10/11/2008

(210) TM  2007/303

(220) 02/04/2007

(591) сина, бела, зелена, жолта, црвена, црна и темно
црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - сирење

(181) 02/04/2017

кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало,
со сирење

(450) 31/12/2008
(732) TDR d.o.o.
Obala V.Nazora 1, 52210 Rovinj, HR
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ
бул. „Кочо Рацин” бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје

(111) 14793

(151) 22/10/2008

(210) TM  2007/306

(220) 03/04/2007
(181) 03/04/2017

(540)

(450) 31/12/2008
(732) GANT AB 131 92 Nacka Strand, SE
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

GANT
(551) индивидуална
(510, 511)
(591) зелена, сребрено-сива, бела и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - преработен или непреработен тутун;
производи од тутун; тутун   за пушење, тутун за
лулиња, тутун за рачно завиткување, тутун за
џвакање; снус тутун (шведски тутун што не чади
додека согорува); цигари, пури, цигарилоси;
супстанции за пушење што се продаваат заедно
или одделно од тутун а не се за медицински
намени и не се наменети за лекување; бурмут;
пушачки артикли вклучени во класата 34; хартија
за цигари, цевчиња и чибуци за цигари, кибрити
кл. 35 - огласување и рекламирање; водење на
работење и водење на комерџијална дејност;
управување
со
работење;
комерцијална
администрација; комерцијални работи; уредувачка
дејност; канцелариски работи

Trgovski marki

кл. 9 - оптички помагала; очила, очила за сонце,
рамки, држачи за очила, врвки за очила, кутии и
држачи за очила
кл. 18 - кожа и имитација од кожа, производи од тие
материјали што не се опфатени во други класи;
ковчези, багаж, патни торби, рачни торби, актовки,
паричници, школски торби, спортски торби, торби
за плажа, чадори
кл. 25 - облека, обукви и капи
(111) 14985
(210) TM  2007/308

(151) 07/11/2008
(220) 04/04/2007
(181) 04/04/2017
(450) 31/12/2008

(732) CASTROL LIMITED
Wakefield House, Pipers Way, Swindon,
Wiltshire SN3 1RE, UK
(740) ШПЕНД  ДЕВАЈА, адвокат
бул.Крсте Мисирков бр.61/1-5, 1000 Скопје
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(540)

POWER 1

(111) 14934

(151) 07/11/2008

(210) TM  2007/335

(220) 20/04/2007
(181) 20/04/2017
(450) 31/12/2008

(732) Aktiebolaget Electrolux
SE- 105 45 Stokckholm, SE

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 4 - индустриски масла и масти; мазива; масла
и масти за подмачкување; горива; нехемиски
адитиви за горива, подмачкувачи и масти,
соединенија за собирање прав со навлажување и
врзувањe; осветлувачи
(111) 14711

(151) 07/10/2008

(210) TM  2007/312

(220) 04/04/2007
(181) 04/04/2017

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

TEMPUS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7 - машини за миење садови и делови за нив
особено кошници; машини за перење, сушалки,
цедење, (машини за цедење), машини за сушење
како центрифуги, валци за пеглање, машини за
пеглање, електрични маталки за домаќинството,
електрични
мелници
за
домаќинството,
електрични мешалки, мачкалки, машини за кујна
/електрични/, мешалки /електрични апарати
за ситнење и мешање намирници/, мешалки /
миксери/, машини за миксирање храна, процесори
за храна, електрична машина за сечење, машина
за мелење (дробење), делови и опрема за сите
погоренаведени производи

(450) 31/12/2008
(300) 58904/2006  04/10/2006  CH
(732) The Procter & Gamble Company One Procter &
Gamble Plaza,
Cincinnati, Ohio 45202, US
(740) МАРГАРИТА  ПЕКЕВСКА,  адвокат
ул. „Народен Фронт” 21/4-5 1000 Скопје,
1000, Скопје
(540)

АCE

кл. 11 - фрижидери, замрзнувачи, шпорети,
скари, фурни, микробранова печка, инсталации и
апарати за климатизација, вентилатори, плински
шпорет, плочи на камин, плочи за греење, апарати
за прочистување на водата, електричен чајник,
машини за подготвување кафе, електрични греачи
на вода, прочистувачи за воздух, влажначи за
воздух, тостери, електрични калапи за колачиња,
апарати и инсталации за сушење, кабини за
сушење, сушилници, делови и опрема за сите
погоренаведени производи

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 -   препарати за перење и белење и други
супстанции за употреба при перење; чистење,
полирање, рибање и абразивни препарати;
сапуни; сите од претходноспоменатите производи
со или без дезинфицирачки ефекти
кл. 5 - препарати за перење, белење и чистење со
дезинфицирачка намена
(111) 14704

(151) 07/10/2008

(210) TM  2007/320

(220) 12/04/2007

(111) 14968

(151) 07/11/2008

(210) TM  2007/336

(181) 12/04/2017
(450) 31/12/2008
(732) SuperGen, Inc.
4140 Dublin Blvd., Suite 200 Dublin,
California 94568, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

DACOGEN

(450) 31/12/2008
(732) Smartwool Corporation a Colorado ( U. S. A.)
corporation
P. O. Box 774928, Steamboat Springs , Colorado
80477, US
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

SMARTWOOL

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски состави за третирање канцер
(рак) и имунолошки пореметувања

14711

(220) 20/04/2007
(181) 20/04/2017

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 - облека, обукви и капи
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(111) 14970

(151) 07/11/2008

(111) 15083

(151) 17/11/2008

(210) TM  2007/338

(220) 23/04/2007

(210) TM  2007/341

(220) 24/04/2007

(181) 23/04/2017

(181) 24/04/2017

(450) 31/12/2008
(732) NGO CHEW HONG EDIBLE OIL PTE LTD
231 Pandan Loop, SINGAPORE 128418, SG
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје

(450) 31/12/2008
(732) ИНТЕР ВИСТА ГРУП, Друштво за трговија и
услуги, ДОО Скопје
ул. Коле Неделковски бр. 20 Скопје, MK
(540)

(540)

DUKE’S
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - масла и масти за јадење, маргарин
и сите видови маснотии што се користат во
кулинарството
(111) 14881

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 - облека, обукви и капи

(151) 17/10/2008

(210) TM  2007/339

(220) 23/04/2007
(181) 23/04/2017
(450) 31/12/2008

(732) NGO CHEW HONG EDIBLE OIL PTE LTD
231 Pandan Loop, SINGAPORE 128418, SG
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(111) 14723

(151) 29/09/2008

(210) TM  2007/342

(220) 24/04/2007
(181) 24/04/2017
(450) 31/12/2008

(732) NOVARTIS AG
4002 BASEL, CH
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

LADIOMIL

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - масла и масти за јадење, маргарин
и сите видови маснотии што се користат во
кулинарството
(111) 15087

(151) 17/11/2008

(210) TM  2007/340

(220) 24/04/2007

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати
(111) 15088

(151) 17/11/2008

(210) TM  2007/343

(220) 25/04/2007
(181) 25/04/2017

(181) 24/04/2017
(450) 31/12/2008
(732) ИТЕР ВИСТА ГРУП , Друштво за трговија и
услуги, ДОО Скопје
ул. Коле Неделковски бр. 20 Скопје, MK
(540)

(450) 31/12/2008
(732) ИНТЕР ВИСТА ГРУП, Друштво за трговија и
услуги, ДОО Скопје
ул. Коле Неделковски бр. 20 Скопје, MK
(540)

МIА

ALTRA MAREA
(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 25 - облека, обукви и капи

Trgovski marki

кл. 25 - облека, обувки и капи
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(111) 15086

(151) 17/11/2008

(111) 14762

(151) 09/10/2008

(210) TM  2007/344

(220) 25/04/2007

(210) TM  2007/347

(220) 26/04/2007

(181) 25/04/2017

(181) 26/04/2017

(450) 31/12/2008
(732) ИНТЕР ВИСТА ГРУП, Друштво за трговија и
услуги, ДОО Скопје
ул. Коле Неделковски бр. 20 Скопје, MK
(540)

(450) 31/12/2008
(732) E.J. PAPADOPOULOS S.A.
26 P. RALLI Ave 118 10 ATHENS, GR
(740) КНЕЗОВИЌ ДЕЈАН, адвокат
ул. ‘’Даме Груев’’  16, 1000, Скопје
(540)

BISCO RINGS PAPADOPOULОS
(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

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

кл. 25 - облека, обувки и капи
(111) 14932

(151) 07/11/2008

(210) TM  2007/345

(220) 25/04/2007

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

(181) 25/04/2017
(450) 31/12/2008
(732) K-15 ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје
ул. Мраморец 48/А Скопје, MK
(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПJЕ  
бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8,
1000, Скопје

(111) 14763

(151) 09/10/2008

(210) TM  2007/348

(220) 26/04/2007

(540)

(181) 26/04/2017

РАСТЕМЕ ЗАЕДНО,
ЗГОЛЕМЕНИ КАМАТНИ СТАПКИ
(551) индивидуална

(450) 31/12/2008
(732) E.J. PAPADOPOULOS S.A.
26 P. RALLI Ave 118 10 ATHENS, GR
(740) КНЕЗОВИЌ ДЕЈАН, адвокат
ул. ‘’Даме Груев’’  16, 1000, Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 36 - осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани за недвижен
имот
(111) 14713

(151) 29/09/2008

(210) TM  2007/346

(220) 25/04/2007
(181) 25/04/2017
(450) 31/12/2008

(732) NOVARTIS AG
4002 BASEL, CH
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

SYNOPEN
(551) индивидуална

MINI BISCO PAPADOPOULOS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, сушено и варено
овошје и зеленчук; желе, џемови, компоти, јајца,
млеко и млечни производи; масло и масти за
јадење
кл. 30 - кафе, чај, какао, шекер, ориз, тапиока, саго,
замена за кафе, брашно и производи од жито,
леб, сладолед; мед, меласа, квасец, прашок за
печење, сол, сенф, оцет, сосови, (како мирудии);
мирудии, мраз
(111) 14764

(151) 09/10/2008

(210) TM  2007/349

(220) 26/04/2007
(181) 26/04/2017

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати

15086

(450) 31/12/2008
(732) E.J. PAPADOPOULOS S.A.
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или трговски претпријатија, пребарувања за
дејности, преписи на соопштенија; претплата
на весници (услуги за претплата на весници)/ за
трето-лице/, промоција/продажба на трето лице/,
пропагандни дејности, проучување на пазарот/
маркетинг/; распределба /дистрибуција/ на
примероци,   рекламна документација (уредување
на рекламна документација), рекламна хроника,
рекламни огласи (ширење   рекламни огласи),
ширење рекламен материјал /трактати, проспекти,
печатени примероци/

(740) КНЕЗОВИЌ ДЕЈАН, адвокат
ул. ‘’Даме Груев’’  16, 1000, Скопје
(540)

BISCO PAPADOPOULOS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, сушено и варено
овошје и зеленчук; желе, џемови, компоти, јајца,
млеко и млечни производи; масло и масти за
јадење

(111) 15141

(151) 14/11/2008

(210) TM  2007/352

(220) 26/04/2007

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

(732) Трговско друштво за вработување на
инвалидни лица за производство и трговија
СЛОВИН БИЛЈАНА ДООЕЛ Охрид
ул.Железничка бб, 6000 Охрид, MK

(111) 14839

(151) 16/10/2008

(210) TM  2007/351

(220) 26/04/2007
(181) 26/04/2017
(450) 31/12/2008

(732) Друштво за издавачка дејност МОСТ ДОО
Скопје
ул. Димитрие Чуповски бр. 11/5, Скопје, MK

(181) 26/04/2017
(450) 31/12/2008

(540)

ZDRAVO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - безалкохолни пијалаци, пијалаци од
овошје и овошни сокови
кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало со
безхалкохолни пијалаци

(540)

(591) црвена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - брошури; весници, дневни весници,
неделни весници, месечни изданија, годишни
изданија, магазини; календари, календари на
кои им се кинат листовите, календари /годишни/,
каталози; корици за неповрзани списанија,
листови /хартиени производи/ обвивки /хартиени
производи/ обвивки, корици /хартиени производи/;
обрасци, папки за документи; печатарски букви,
печатарски производи, печатен материјал /
печатници/, печатници /печатени работи/; плакати/
постери/, проспекти, публикации, разгледници,
регистри / книги/; рамки за сложување
(печатарство), саатници (печатени саатници)/
возни редови/, хартија, часописи
кл. 28 - змејови од хартија, играчки, игри, наградни
игри
кл. 35 - демонстрација на производи; економски
прогнози, информации за дејноста, истражувања
за дејностите; изнајмување рекламен простор,
изнајмување
рекламен
материјал,
јавно
мислење (испитување на јавното мислење);
книги
(книговодство),
консултации
врзани
за прашањата на персоналот; лицитација
(продажба на лицитација), објавување рекламни
текстови, обработка на текстови, огласување /
реќламирање/; пазар (побарувачка на пазарот),
пазар (проучување на пазарот), плакатирање /
огласување/; помош во управување со индустриски

Trgovski marki

(111) 14786
(210) TM  2007/354

(151) 15/10/2008
(220) 27/04/2007
(181) 27/04/2017
(450) 31/12/2008

(732) Друштво за маркетинг и пропаганда МЕДИА
ХАУС ДОО Скопје
ул. Луј Пастер бр. 5, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

ЗГРАПЧИ ГО ЖИВОТОТ
(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 и чистење на забите
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни, 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, фуигициди,
хебрициди
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кл. 12 - автомобили, возила за движење по земја,
воздух или вода

(540)

КОЈ ПРОБАЛ-ЗНАЕ

кл. 15 - музички инструменти
кл. 25 - облека , обувки и капи
кл. 28 - игри и играчки

(551) индивидуална

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

(510, 511)
кл. 12 - автомобили, возила за движење по земја,
воздух или вода
кл. 25 - облека, обувки и капи
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, сушено и варено
овошје и зеленчук; желе, џемови, компоти; јајца,
млеко и млечни производи; масла и масти за
јадење

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

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

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

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

кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и
овошни сокови; сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
кл. 33 - алкохолни пијалаци (освен пиво)

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

кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи
кл. 36 - осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи поврзани за недвижен
имот

кл. 33 - алкохолни пијалаци (освен пиво)
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци,
привремено сместување

кл. 38 - телекомуникации
кл. 41 - образовни услуги, подготвување настава,
забава, спортски и културни активности
кл. 42 - научни и технолошки истражувања
и планирања кои се однесуваат на   истите,
услуги за индустриски анализи и   истражувања,
проектирање и развој на компјутерски хардвер и
софтвер
кл. 43 - услуги за подготвување на храна и
пијалаци, привремено сместување
кл. 44 - медицински услуги, ветеринарни услуги,
хигиенска нега и нега на убавина на луѓето и
животните, услуги од областа на градинарството
и шумарството
кл. 45 - правни услуги, безбедносни услуги на
заштита на имот и лица, лични и општествени
услуги што ги даваат трети лица за задоволување
на потребите на поединците

(111) 14787

(151) 15/10/2008

(210) TM  2007/356

(220) 27/04/2007
(181) 27/04/2017
(450) 31/12/2008

(732) Друштво за маркетинг и пропаганда МЕДИА
ХАУС ДОО Скопје
ул. Луј Пастер бр.5, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

РАСТЕМЕ ЗАЕДНО
(551) индивидуална
(510, 511)

(111) 14788

(151) 15/10/2008

(210) TM  2007/355

(220) 27/04/2007
(181) 27/04/2017
(450) 31/12/2008

(732) Друштво за маркетинг и пропаганда МЕДИА
ХАУС ДОО Скопје
ул. Луј Пастер бр. 5, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

14786

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 и чистење на забите
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни, 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,

Trgovski marki

Glasnik,

15/6,

str. 251-437, dekemvri 2008 Skopje

хебрициди

(551) индивидуална

кл. 12 - автомобили, возила за движење по земја,
воздух или вода

(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. 15 - музички инструменти
кл. 25 - облека, обувки и капи
кл. 28 - игри и играчки
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, сушено и варено
овошје и зеленчук; желе, џемови, компоти; јајца,
млеко и млечни производи; масла и масти за
јадење
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе, брашно и производи од
жита, леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок
за печење, сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии),
мирудии, мраз
кл. 31 - земјоделски градинарски и шумски
производи и зрнести производи што не се опфатени
со другите класи, животни (живи), свежо овошје и
зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна
за животни, пивски слад
кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци; пијалаци   од   овошје   и   
овошни   сокови;    сирупи   и   други   препарати за
производство на пијалаци
кл. 33 - алкохолни пијалаци (освен пиво)
кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи
кл. 38 - телекомуникации
кл. 41 - образовни услуги, подготвување настава,
забава, спортски и културни активности
кл. 42 - научни и технолошки истражувања и
планирања кои се однесуваат на истите, услуги за
индустриски анализи и истражувања, проектирање
и развој на компјутерски хардвер и софтвер
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци,
привремено сместување
кл. 44 - медицински услуги, ветеринарни услуги,
хигиенска нега и нега на убавина на луѓето и
животните, услуги од областа на градинарството
и шумарството
кл. 45 - правни услуги, безбедносни услуги на
заштита на имот и лица, лични и општествени
услуги што ги даваат трети лица за задоволување
на потребите на поединците
(111) 14906

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди
кл. 16 - хартија, картон и производите од нив
што не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски материјал, лепила за канцелариска
и куќна употреба; материјали што ги користат
уметниците, сликарски четки, машини за
пишување и канцелариски прибор (освен мебел);
материјали за обука и настава (освен апарати);
пластични материјали за пакување што не се
опфатени во другите класи; печатарски букви,
клишиња; хартија, картон и производи од тие
материјали што не се опфатени со други класи,
а особено: тоалетна хартија, хартиени џебни
шамичиња, хартиени крпи, хартиени бришачи на
шминка, хартиени прекривки за маси, хартиени
бришачи за маси, тоалетни хартиени бришачи
(111) 14907

(151) 07/11/2008

(210) TM  2007/358

(220) 27/04/2007
(181) 27/04/2017
(450) 31/12/2008

(732) Violeta d.o.o.
Kolo bb, 80240 Tomislavgrad, BA
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(151) 07/11/2008

(210) TM  2007/357

(220) 27/04/2007
(181) 27/04/2017
(450) 31/12/2008

(732) Violeta d.o.o.
Kolo bb, 80240 Tomislavgrad, BA
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

VIOLETA
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(591) жолта, црвена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса, препарати за нега на забите
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
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заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди
кл. 16 - хартија, картон и производите од нив
што не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски материјал, лепила за канцелариска
и куќна употреба; материјали што ги користат
уметниците, сликарски четки, машини за пишување
и канцелариски прибор (освен мебел); материјали
за обука и настава (освен апарати); пластични
материјали за пакување што не се опфатени во
другите класи; печатарски букви, клишиња
(111) 14766

(151) 09/10/2008

(210) TM  2007/359

(220) 27/04/2007

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

(591) црна, светло и темно сина, бела и светло и темно
црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 - обични метали и нивните легури; метални
градежни
материјали;
метални
преносни
конструкции; метални материјали за железнички
шини; жици и кабли од обичен метал; браварски
производи; мали метални производи; метални
цевки; каси; производи од метал, што не се
опфатени со другите класи; руди

(181) 27/04/2017
(450) 31/12/2008
(732) ARTEKS d.o.o.
Svetolika Lazarevica 25, 31230 Arilje, YU

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

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

кл. 20 - мебел, огледала, рамки за слики; производи
од дрво, плута,   трска, рогозина, врбови прачки,
рогови, коски, слонова коска,   китови коски,
школки, килибар, седеф, морска пена и замена на
сите тие материјали, или од пластика
(111) 14734

(591) бела, црвена и темно сина

(151) 07/10/2008

(210) TM  2007/371

(551) индивидуална

(220) 04/05/2007
(181) 04/05/2017

(510, 511)
кл. 18 - кожа и имитација на кожа, производи
изработени од овие материјали што не се
вклучени во други класи; животинска кожа; куфери
и патнички торби

(450) 31/12/2008
(732) ОЗОН ДОOЕЛ
Загребска 45, 1000 Скопје, MK
(540)

кл. 24 - текстил и текстилни производи што не се
опфатени во другите класи; прекривки за кревети
и столови
кл. 25 - костуми за мажи, јакни, пантолони,
шорцеви, кошули, маици, сакоа, џинс, пиџами,
долна облека, вратоврски, колани, кондури,
патики, обувки за спорт, чорапи, тренерки,
спортска облека, шамии, шамичиња
(111) 14688

(151) 29/09/2008

(210) TM  2007/360

(220) 30/04/2007
(181) 30/04/2017
(450) 31/12/2008

(732) Кочо Анѓушев;
Василчо Шалев;

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11 -  греење, ладење, вентилација
кл. 17 -  материјали за изолација
кл. 19 -  неметални градежни материјали
кл. 37 - градежни
инсталациски услуги

конструкции,

поправки,

кл. 38 - телекомуникации

Владе Гравчев and

(111) 14796

(151) 22/10/2008

Орце Давчев
ул. Варшавска бр. 19/3-10 Скопје, MK;
ул. Народен Фронт бр. 22, Велес, MK;
ул. Благој Ѓорев бр. 12, Велес, MK and
ул. Пајак Планина бр. 12, Велес, MK

(210) TM  2007/373

(220) 04/05/2007

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

14766

(591) црна, темно зелена, зелена и светло сина

(181) 04/05/2017
(450) 31/12/2008
(732) SOCIETE GENERALE, a French corporation
29, Boulevard Haussmann , 75009 Paris, FR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

Trgovski marki

Glasnik,

15/6,

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

(591) црвена, црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - кредитни картички, дебитни картички,
магнетски картички, платежни картички, картички
за пристап, картички со интегрирани кола и смарт
картички, компјутерски софтвер
кл. 16 - печатени материјали, весници и
периодичници, чековни книшки, печатени банковни
формулари
кл. 35 - рекламирање; он-лајн рекламирање
преку компјутеризирана комуникациска мрежа;
бизнис менаџмент; бизнис администрација;
бизнис консултации; бизнис информации или
побарувања; дистрибуција на летоци (флаери)
и примероци; бизнис рекламирање, анкетирање
за распространување на преносливи хартии
од вредност; менаџмент на сметките на
клиенти; сметководствени услуги; менаџмент на
компјутерски досиеја; пребарување на податоци
во компјутеризирани досиеја

кл. 38 - телекомуникации; агенции за вести и
информации,     комуникации преку компјутерски
терминали; услуги за   пренос, комуникации
и телекомуникации со било кои средства,
вклучително и електронски средства, компјутер и
телефон; пренос, комуникација и телекомуникација

Trgovski marki

315

на пораки, информации и податоци од сите видови,
вклучително и оние кои се достапни он лајн или се
обработуваат „во пакет” со употреба на опрема за
обработка на податоци, компјутерски датотеки и
компјутерски и мрежи за пренесување на податоци,
вклучително и интернет и „World Wide Web” (веб
страници); услуги за електронска и компјутерска
пошта и поштенски сандачиња; пренесување
информации и вести по пат на телекомуникации;
пренесување информации достапни со шифра за
пристап, преку сервери за обработка на податоци,
преку сервери за компјутеризирани датотеки,
преку компјутер или мрежи за пренос на податоци,
вклучително и интернет и „World Wide Web” (веб
страници); пренос на текстови, електронски
документи, датотеки, графици и аудио-визуелни
информации достапни со шифра за пристап,
преку компјутер и преку телекомуникациски мрежи
вклучително и интернет; пренос на компјутерски
програми достапни со шифра за пристап преку
персонализирани работни површини на страници
за мрежно работење; пренос на периодичници
и други печатени публикации во врска со
интернет преку компјутер и комуникациски
мрежи; комуникација (пренесување) во реално
време помеѓу компјутерски корисници на
интернет и „World Wide Web” (веб страници);
телекомуникациски услуги кои се нудат преку
мрежата на интернет

(540)

кл. 36 - банкарско работење; финансиски работи;
монетарни работи; работење со недвижен имот;
кредитни бироа; агенции за наплата на долгови;
финансиски анализи; гаранции за осигурување;
гаранции за животно осигурување; осигурителни
консултации; штедни банки; услуги за кредитни
картички; услуги за дебитни картички; услуги
за осигурителни гаранции; заеднички фондови;
финансиски консултантски услуги; вреднување
на недвижен имот; менаџмент со недвижен имот;
берзански котирања; брокерство со хартии од
вредност; осигурително брокерство; кредитни
бироа; систем за плаќање на рати; депозити на
вредности; издавање патнички чекови; штедни
банки; финансиска евалуација (осигурување,
банкарско работење, недвижен имот); финансиски
услуги;
заеднички
фондови;
финансиски
информации; осигурителни информации; директно
банкарство; капитални инвестиции; размена на
пари; финансиски работи; монетарни трансакции;
отплата на кредити; плаќање средства; кредити
(финансирање); давање под наем врз основа
на хартии од вредност; финансиски трансакции;
електронски пренос на средства; услуги за
верификација на    чекови; финансиски и банкарски
менаџмент; истражување и прогнозирање на
финансиските пазари и на менаџментот со
преносливи хартии од вредност; сите овие услуги
се достапни и преку интернет

str. 251-437, dekemvri 2008 Skopje

(111) 14768

(151) 22/10/2008

(210) TM  2007/374

(220) 04/05/2007
(181) 04/05/2017
(450) 31/12/2008

(732) SOCIETE GENERALE, a French corporation
29, Boulevard Haussmann , 75009 Paris, FR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

ОХРИДСКА БАНКА
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - кредитни картички, дебитни картички,
магнетски картички, платежни картички, картички
за пристап, картички со интегрирани кола и смарт
картички, компјутерски софтвер
кл. 16 - печатени материјали, весници и
периодичници,
чековни
книшки,
печатени
банковни формулари
кл. 35 - рекламирање; он-лајн рекламирање
преку компјутеризирана комуникациска мрежа;
бизнис менаџмент; бизнис администрација;
бизнис консултации; бизнис информации или
побарувања; дистрибуција на летоци (флаери)
и примероци; бизнис рекламирање, анкетирање
за распространување на преносливи хартии
од вредност; менаџмент на сметките на
клиенти; сметководствени услуги; менаџмент на
компјутерски досиеја; пребарување на податоци

14768
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во компјутеризирани досиеја

(111) 14836

(151) 07/11/2008

кл. 36 - банкарско работење; финансиски работи;
монетарни работи; работење со недвижен имот;
кредитни бироа; агенции за наплата на долгови;
финансиски анализи; гаранции за осигурување;
гаранции за животно осигурување; осигурителни
консултации; штедни банки; услуги за кредитни
картички; услуги за дебитни картички; услуги
за осигурителни гаранции; заеднички фондови;
финансиски консултантски услуги; вреднување
на недвижен имот; менаџмент со недвижен имот;
берзански котирања; брокерство со хартии од
вредност; осигурително брокерство; кредитни
бироа; систем за плаќање на рати; депозити на
вредности; издавање патнички чекови; штедни
банки; финансиска евалуација (осигурување,
банкарско работење, недвижен имот); финансиски
услуги;
заеднички
фондови;
финансиски
информации; осигурителни информации; директно
банкарство; капитални инвестиции; размена на
пари; финансиски работи; монетарни трансакции;
отплата на кредити; плаќање средства; кредити
(финансирање); давање под наем врз основа
на хартии од вредност; финансиски трансакции;
електронски пренос на средства; услуги за
верификација на    чекови; финансиски и банкарски
менаџмент; истражување и прогнозирање на
финансиските пазари и на менаџментот со
преносливи хартии од вредност; сите овие услуги
се достапни и преку интернет
кл. 38 - телекомуникации; агенции за
вести и информации,     комуникации преку
компјутерски терминали; услуги за   пренос,
комуникации и телекомуникации со било кои
средства, вклучително и електронски средства,
компјутер и телефон; пренос, комуникација и
телекомуникација на пораки, информации и
податоци од сите видови, вклучително и оние
кои се достапни он лајн или се обработуваат „во
пакет” со употреба на опрема за обработка на
податоци, компјутерски датотеки и компјутерски и
мрежи за пренесување на податоци, вклучително
и интернет и „World Wide Web” (веб страници);
услуги за електронска и компјутерска пошта и
поштенски сандачиња; пренесување информации
и вести по пат на телекомуникации; пренесување
информации достапни со шифра за пристап,
преку сервери за обработка на податоци, преку
сервери за компјутеризирани датотеки, преку
компјутер или мрежи за пренос на податоци,
вклучително и Интернет и „\World Wide Web”
(веб страници); пренос на текстови, електронски
документи, датотеки, графици и аудио-визуелни
информации достапни со шифра за пристап,
преку компјутер и преку телекомуникациски мрежи
вклучително и интернет; пренос на компјутерски
програми достапни со шифра за пристап преку
персонализирани работни површини на страници
за мрежно работење; пренос на периодичници
и други печатени публикации во врска со
интернет преку компјутер и комуникациски
мрежи; комуникација (пренесување) во реално
време помеѓу компјутерски корисници на
интернет и „World Wide Web” (веб страници);
телекомуникациски услуги кои се нудат преку
мрежата на интернет

(210) TM  2007/376

(220) 07/05/2007
(181) 07/05/2017
(450) 31/12/2008

(732) Warszawskie Zaklady Farmaceutyczne ’’POLFA’’
Spolka Akcyjna
Ul. Karolkowa 22/24, 01-207 Warszawa, PL
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

MIDANIUM
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи
(111) 14831
(210) TM  2007/377

(151) 07/11/2008
(220) 08/05/2007
(181) 08/05/2017
(450) 31/12/2008

(732) NGO CHEW HONG EDIBLE OIL PTE LTD
231 Pandan Loop, SINGAPORE 128418, SG
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - масла и масти за јадење, маргарини и сите
видови маснотии што се користат во готвењето
(111) 14829
(210) TM  2007/380

(151) 07/11/2008
(220) 11/05/2007
(181) 11/05/2017
(450) 31/12/2008

(732) Друштво за филмска продукција 3Д ПРОЕКТ
СТУДИО ДОО Скопје
ТЦ Беверли Хилс, 3 кат, 1000 Скопје, MK
(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје
(540)

ВЕЛИГДЕНСКО КАФУЛЕ
Trgovski marki

Glasnik,

15/6,

(551) индивидуална

за уметници, оркестри (услуги што ги даваат
оркестрите), приредби (организирање приредби),
разонода, разонода по пат на радио, разонода по
пат на телевизија

(510, 511)
кл. 38 - радиофонски емисии, телевизиски
емисии
кл. 41 - дискотеки (услуги на дискотеките), исложби
(организирање изложби) во културни или воспитни
цели, клубови (услуги на клубови), модни агенции
за уметници, оркестри (услуги што ги даваат
оркестрите), приредби (организирање приредби),
разонода, разонода по пат на радио, разонода по
пат на телевизија
(111) 14825

(151) 07/11/2008

(210) TM  2007/381

(220) 11/05/2007
(181) 11/05/2017
(450) 31/12/2008

(732) Друштво за филмска продукција 3Д ПРОЕКТ
СТУДИО ДОО Скопје
ТЦ Беверли Хилс, 3 кат, 1000 Скопје, MK
(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје
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(111) 14827

(151) 07/11/2008

(210) TM  2007/383

(220) 11/05/2007
(181) 11/05/2017
(450) 31/12/2008

(732) Друштво за филмска продукција 3Д ПРОЕКТ
СТУДИО ДОО Скопје
ТЦ Беверли Хилс, 3 кат, 1000 Скопје, MK
(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје
(540)

NIGHT SENSATION
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 38 - радиофонски емисии, телевизиски
емисии

(540)

RETRO-ELECTRO

кл. 41 - дискотеки (услуги на дискотеките),
исложби (организирање изложби) во културни
или воспитни цели, клубови (услуги на клубови),
модни агенции за уметници, оркестри (услуги што
ги даваат оркестрите), приредби (организирање
приредби), разонода, разонода по пат на радио,
разонода по пат на телевизија

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 38 - радиофонски емисии, телевизиски
емисии
кл. 41 - дискотеки (услуги на дискотеките), исложби
(организирање изложби) во културни или воспитни
цели, клубови (услуги на клубови), модни агенции
за уметници, оркестри (услуги што ги даваат
оркестрите), приредби (организирање приредби),
разонода, разонода по пат на радио, разонода по
пат на телевизија
(111) 14830

(151) 07/11/2008

(210) TM  2007/382

(220) 11/05/2007
(181) 11/05/2017
(450) 31/12/2008

(111) 14828
(210) TM  2007/384

(540)

WHITE SENSATION
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 38 - радиофонски емисии, телевизиски
емисии

(220) 11/05/2007
(181) 11/05/2017
(450) 31/12/2008

(732) Друштво за филмска продукција 3Д ПРОЕКТ
СТУДИО ДОО Скопје
ТЦ Беверли Хилс, 3 кат, 1000 Скопје, MK
(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје
(540)

(732) Друштво за филмска продукција 3Д ПРОЕКТ
СТУДИО ДОО Скопје
ТЦ Беверли Хилс, 3 кат, 1000 Скопје, MK
(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје

(151) 07/11/2008

BLACK SENSATION
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 38 - радиофонски емисии, телевизиски
емисии
кл. 41 - дискотеки (услуги на дискотеките),
исложби (организирање изложби) во културни
или воспитни цели, клубови (услуги на клубови),
модни агенции за уметници, оркестри (услуги што
ги даваат оркестрите), приредби (организирање
приредби), разонода, разонода по пат на радио,
разонода по пат на телевизија

кл. 41 - дискотеки (услуги на дискотеките), исложби
(организирање изложби) во културни или воспитни
цели, клубови (услуги на клубови), модни агенции
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(111) 14735

(151) 07/10/2008

(210) TM  2007/385

(220) 11/05/2007

(540)

(181) 11/05/2017
(450) 31/12/2008
(732) Kraft Foods Schweiz Holding AG
Bellerivestrasse 203, CH-8008 Zurich, CH
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(591) темно сина и сина

GOLDEN CRYSTAL

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 - хемиски производи за индустријата, за
земјоделието, градинарството и шумарството,
вештачки ѓубриња, смеши за гаснење пожар

(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 и препарати за нега на забите

кл. 30 - кафе, екстракти од кафе, замена за кафе,
напивки од кафе и препарати за таквите напивки
(111) 14808
(210) TM  2007/393

(151) 10/10/2008
(220) 14/05/2007

кл. 4 - индустриски масла и масти, мазива,
соединенија
за
собирање
прашина
со
навлажнување и врзување

(181) 14/05/2017
(450) 31/12/2008
(732) Друштво за производство, трговија, транспорт,
туризам и услуги „ФАТИНА-ДС” ДОО увозизвоз
Ул. Беличица бр. 89 Гостивар , MK

(111) 14969

(151) 07/11/2008

(210) TM  2007/395

(220) 14/05/2007
(181) 14/05/2017

(540)

(450) 31/12/2008
(732) ОХИС БИЛЈАНА ДООЕЛ
Скопје, Првомасјка бб, MK
(540)

(591) жолта, црна и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 20 - мебел, огледала, рамки за слики,
производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови
прачки, рогови, коски, слонова коска, китови коски,
школки, килибар, седеф, морска пена или замена
на сите тие материјали или од пластика
кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало со:
огласување; водање на работење, управување со
работи, канцелариски работи
(111) 15032

(151) 07/11/2008

(210) TM  2007/394

(220) 14/05/2007
(181) 14/05/2017
(450) 31/12/2008

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

14735

(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 и препарати за нега на забите
(111) 14791
(210) TM  2007/403

(151) 15/10/2008
(220) 15/05/2007
(181) 15/05/2017
(450) 31/12/2008

(732) POSLOVNI SISTEM MERCATOR D.D.
Dunajska cesta 107, 1113 Ljubljana, SI
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

Trgovski marki

Glasnik,

(540)

15/6,

str. 251-437, dekemvri 2008 Skopje

319

(111) 14809

(151) 15/10/2008

(210) TM  2007/405

(220) 16/05/2007
(181) 16/05/2017
(450) 31/12/2008

(591) црвена, бела, модра, жолта, портокалова, зелена
и кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - огласна дејност; водење комерцијални
работи, деловна администрација, писарнички
работи

(732) КОСМОФОН услуги на мобилна телефонија АД
Скопје
ул.Кузман Јосифовски Питу бр.15 Скопје, MK
(740) Леонид Трпеноски, адвокат
ул.”Максим Горки” бр. 18 локал 8, 1000 Скопје
(540)

кл. 36 - осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи во врска со посредување
со недвижности
кл. 38 - телекомуникации
кл. 39 - превозништво; пакување и складирање
стока; организирање и посредување при
патувања

(591) зелена жолта и бела

кл. 41 - образование; настава; забава; спортски и
културни активности

(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 43 - понуда на храна и пијалаци; понуда на
привремено сместување

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

кл. 44 - медицински услуги; ветеринарни услуги;
хигиенска и козметичка нега за луѓе и животни;
земјоделски, градинарски и шумарски услуги
(111) 14810

(151) 15/10/2008

(210) TM  2007/404

(220) 16/05/2007
(181) 16/05/2017
(450) 31/12/2008

(732) КОСМОФОН услуги на мобилна телефонија АД
Скопје
ул.Кузман Јосифовски Питу бр.15 Скопје, MK
(740) Леонид Трпеноски, адвокат
ул.”Максим Горки” бр. 18 локал 8, 1000 Скопје

кл. 38 - телекомуникации
(111) 14691

(151) 29/09/2008

(210) TM  2007/406

(220) 16/05/2007

(540)

(181) 16/05/2017
(450) 31/12/2008
(732) WYETH a Delaware corporation,
Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940-0874, US

(591) зелена, светло зелена, сива и бела
(551) индивидуална

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

(510, 511)
кл. 9 - апарати и инструменти: научни,
поморски, геодетски, електрични, фотографски,
кинематографски,
оптички
за
мерење,
сигнализација, контрола (инспекција), спасување
и настава; апарати за снимање, пренос и
репродукција на звук или слика, магнетски носачи
на податоци, дискови за снимање, автоматски
машини и механизми за апаратите што се
активираат со монети или жетони, регистар
каси, машини за сметање и опрема за обработка
на податоци и компјутери, апарати за гаснење
пожар
кл. 38 - телекомуникации

Trgovski marki

ONSAGE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати за третирање
заболувања и нарушувања на централниот
нервен систем
(111) 14692

(151) 29/09/2008

(210) TM  2007/407

(220) 16/05/2007
(181) 16/05/2017
(450) 31/12/2008

14692
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(732) WYETH a Delaware corporation,
Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940-0874, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

MINSETA

(111) 14695

(151) 29/09/2008

(210) TM  2007/410

(220) 16/05/2007
(181) 16/05/2017
(450) 31/12/2008

(732) WYETH a Delaware corporation,
Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940-0874, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати за третирање
заболувања и нарушувања на централниот
нервен систем
(111) 14693

(151) 29/09/2008

(210) TM  2007/408

(220) 16/05/2007

VESTEME
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати за третирање
заболувања и нарушувања на централниот
нервен систем

(181) 16/05/2017
(450) 31/12/2008
(732) WYETH a Delaware corporation,
Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940-0874, US

(111) 14898

(151) 07/11/2008

(210) TM  2007/411

(220) 16/05/2007
(181) 16/05/2017

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

BAPNUZA

(450) 31/12/2008
(732) TAIHO PHARMACEUTICAL CO., LTD
1-27 Kandanishiki-cho, Chiyoda-ku, Tokyo,
101-8444 , JP
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати за третирање
заболувања и нарушувања на централниот
нервен систем
(111) 14694

(151) 29/09/2008

(210) TM  2007/409

(220) 16/05/2007

TESUNO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - анти-канцер препарати; анти-канцер агенси;
хемиски реагенси за медицински цели од областа
на онкологијата

(181) 16/05/2017
(450) 31/12/2008
(732) WYETH a Delaware corporation,
Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940-0874, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

ТАLZENNA

(111) 15008

(151) 07/11/2008

(210) TM  2007/412

(220) 16/05/2007
(181) 16/05/2017
(450) 31/12/2008

(732) Sony Ericsson Communications AB
Nya Vattentornet, SE-22188, Lund, SE
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати за третирање
заболувања и нарушувања на централниот
нервен систем

14693
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(551) индивидуална

маса и кабли; печатени кружни бордови

(510, 511)

кл. 38 - телекомуникации; телекомуникациски
услуги во вид на пренос на звук, слика, приказ,
видео и сигнали за податоци; пренос на звук,
слика, видео и сигнали за податоци за лична или
заедничка употреба на целуларни или мобилни
телефони; обезбедување веб страница што
овозможува пренос на звук, слика, графика,
приказ и видео сигнали до веб страница, така
што сигналите можат да бидат издадени и
потоа испорачување на издадените сигнали до
компјутери или целуларни или мобилни телефони;
и обезбедување информации за планови и услуги
на други на полето на целуларни или мобилни
телефони

кл. 9 - целуларни или мобилни телефони;
целуларни и мобилни телефони кои имаат
капацитет на функции на поинаков начин отколку
само како телефон, имено, функција како камера,
да изведуваат куси пораки, да изведуваат
мултимедијални пораки, да имаат приод и да
комуницираат со и-меил, да имаат приод и да
комуницираат со интернет, да имаат приод и
да комуницираат со интранет или со приватни
компјутерски мрежи, да имаат приод и да
комуницираат со податоци, да работат како радио,
да снимаат, да прикажуваат, да пренесуваат, да
примаат и/или да менаџираат музика, да снимаат,
прикажуваат, пренесуваат, примаат, покажуваат
и/или да менаџираат аудио или глас, да снимаат,
прикажуваат, пренесуваат, примаат, покажуваат и/
или да менаџираат видео, да креираат, покажуваат,
пренесуваат,
примаат,
прикажуваат
и/или
менаџираат фотографии или слики, да креваат,
покажуваат, пренесуваат, примаат, прикажуваат и/
или менаџираат графики или прикази, да содржат
електронски игри, да доставуваат фотографии
и текст на он-лајн списанија или веб логови
исто така познати како блогови, да менаџираат
календар и контакт информации и други функции
како личен дигитален помошник (ПДА), да
работат како воки-токи, да ефектуираат мобилно
печатење, да изведуваат сателитска навигација,
да изведуваат електронски водич на градови и/или
функција на далечински управувач на компјутери
и мултимедијални презентации; картички за
меморија и стикови за целуларни или мобилни
телефони; картички за персонален компјутер
што овозможуваат компјутери и лап топ да имаат
безжичен приод и да комуницираат со и-меил преку
интернет, интранет или приватни компјутерски
мрежи; компјутерски софтвер за целуларни или
мобилни телефони; компјутерски софтвер ко] се
симнува за целуларни или мобилни телефони;
симнување на тонови за ѕвонење, графики, игри,
аудио и видео клипови, се тоа да се симнува на
компјутери и целуларни или мобилни телефони
преку интернет; симнување на електронски
прирачници за целуларни или мобилни телефони;
опрема за камера адаптирана за употреба со
целуларни или со мобилни телефони; опрема која
овозможува приказите од целуларни или мобилни
телефони да се прикажуваат на телевизори,
екрани за прикажување или компјутерски
монитори; опрема која овозможува аудио од
целуларни или мобилни телефони да се слуша
на стерео системи; аудио спикери за слушање
музика или аудио од целуларни или мобилни
телефони; комбиниран систем на амплифаер и
спикер за слушање музика или аудио од мобилни
или од целуларни телефони; радио трансмитери;
компјутерски игри за употреба на целуларни или
мобилни телефони; аксесоари за целуларни или
мобилни телефони за рачно управување и опрема
за употреба на телефонот без раце; аксесори за
целуларни или мобилни телефони за полнење,
батерии, кутии, покривки, држачи, држачи за на

Trgovski marki

(111) 14933
(210) TM  2007/414

(151) 07/11/2008
(220) 17/05/2007
(181) 17/05/2017
(450) 31/12/2008

(732) K-15 ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Мраморец 48/А Скопје, MK
(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПJЕ  
бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8,
1000, Скопје
(540)

ОСУДЕНИ ДА БИДАТ НАЈДОБРИ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалaци
кл. 33 - алкохолни пијалaци (освен пиво)
(111) 14931
(210) TM  2007/415

(151) 24/10/2008
(220) 17/05/2007
(181) 17/05/2017
(450) 31/12/2008

(732) К-15 ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Мраморец 48/А Скопје, MK
(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПJЕ  
бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8,
1000, Скопје
(540)

ПРИРОДНО СИ Е ПРИРОДНО
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалaци, пијалaци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалaци
кл. 33 - алкохолни пијалaци (освен пиво)

14931
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(111) 14820

(151) 17/10/2008

(111) 14706

(151) 29/09/2008

(210) TM  2007/416

(220) 17/05/2007

(210) TM  2007/421

(220) 22/05/2007

(181) 17/05/2017

(181) 22/05/2017

(450) 31/12/2008

(450) 31/12/2008

(732) Tрговско Друштво за производство, трговија и
услуги ЈУНИВЕРЗИ ДОО Охрид увоз-извоз
Ул. Сатеска бр. 2, Охрид, MK

(732) Actavis EAD
2 Kniaginia Maria Louisa Blvd. Business Centre
TSUM, Sofia 1000, BG

(740) БИЛЈАНА  ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат
Ул.”Васил Ѓоргов” бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје

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

(540)

(540)

LIPOPRES
(551) индивидуална

(591) сина и модра
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39 - транспортни услуги; пакување и
складирање стока; организирање патувања
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремено сместување
кл. 45 - лични и општествени услуги што ги даваат
трети лица за задоволување на потребите на
поединците; безбедносни услови за заштита на
имот и лица
(111) 14811

(151) 15/10/2008

(210) TM  2007/420

(220) 22/05/2007
(181) 22/05/2017

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицинска употреба
(111) 15025
(210) TM  2007/422

(151) 07/11/2008
(220) 22/05/2007
(181) 22/05/2017
(450) 31/12/2008

(732) БЈ ТОБАКО
Бул. Крсте Мисирков б.б., 1000 Скопје, MK
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

(450) 31/12/2008
(732) КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија АД
Скопје
ул. Кузман Јосифовски Питу бр. 15,
1000 Скопје, MK
(740) Леонид Трпеноски, адвокат
ул.”Максим Горки” бр. 18 локал 8, 1000 Скопје
(540)

(591) зелена, сива и бела

ПОСАКАЈ И КАЖИ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - апарати и инструменти: научни, помор–
ски,
геодетски,
електрични,
фотрграфски,
кинематографски, оптички за мерење, сигна–
лизација, контрола (инспекција), спасување
и настава; апарати за снимање, пренос и
репродукција на звук или слика, магнетски носачи
на податоци, дискови за снимање, автоматски
машини и механизми за апаратите што се
активираат со монети или жетони, регистар
каси, машини за сметање и опрема за обработка
на податоци и компјутери, апарати за гаснење
пожар
кл. 38 - телекомуникации

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - апарати и инструменти; опрема за обработка
на податоци и компјутери; ПОС терминали и
вендинг машини
кл. 38 - телекомуникации
кл. 42 - изработка на програми за компјутери,  
услуги што   не   се опфатени со другите класи;
обезбедување и извршување активности во
областа на малопродажба, големопродажба,
застапување и дистрибуција на припејд и
постпејд производи и услуги, телекомуникациски
производи, тобако, лотариски и други слични
производи и услуги; поцесирање на податоци и
електронско надополнување на сметки (е-ваучер)
(111) 15024

(151) 07/11/2008

(210) TM  2007/423

(220) 22/05/2007
(181) 22/05/2017
(450) 31/12/2008

14820
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производи и услуги, телекомуникациски производи,
тобако, лотариски и други слични производи и
услуги; поцесирање на податоци и електронско
надополнување на сметки ( е-ваучер)

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)
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(111) 15007

(151) 07/11/2008

(210) TM  2007/425

(220) 22/05/2007
(181) 22/05/2017
(450) 31/12/2008

(732) БЈ ТОБАКО
Бул. Крсте Мисирков б.б., 1000 Скопје, MK
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје

(591) зелена, сива и бела

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - апарати и инструменти; опрема за обработка
на податоци и компјутери; ПОС терминали и
вендинг машини
кл. 38 - телекомуникации
кл. 42 - изработка на програми за компјутери,  
услуги што   не   се опфатени со другите класи;
обезбедување и извршување   активности во
областа на малопродажба, големопродажба,
застапување и дистрибуција на припејд и постпејд
производи и услуги, телекомуникациски производи,
тобако, лотариски и други слични производи и
услуги; поцесирање на податоци и електронско
надополнување на сметки (е-ваучер)
(111) 15006
(210) TM  2007/424

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - апарати и инструменти; опрема за обработка
на податоци и компјутери; ПОС терминали и
вендинг машини
кл. 38 - телекомуникации
кл. 42 - изработка на програми за компјутери,  
услуги што   не   се опфатени со другите класи;
обезбедување и извршување активности во
областа на малопродажба, големопродажба,
застапување и дистрибуција на припејд и постпејд
производи и услуги, телекомуникациски производи,
тобако, лотариски и други слични производи и
услуги; поцесирање на податоци и електронско
надополнување на сметки ( е-ваучер)

(151) 07/11/2008
(220) 22/05/2007
(181) 22/05/2017
(450) 31/12/2008

(732) Бј ТОБАКО
Бул. Крсте Мисирков б.б., 1000 Скопје, MK
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

(111) 14818

(151) 17/10/2008

(210) TM  2007/426

(220) 23/05/2007
(181) 23/05/2017
(450) 31/12/2008

(732) Motorola,Inc., a Delaware corporation
1303 E. Algonquin Road,Schaumburg,
IL 60196, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 9 - апарати и инструменти; опрема за обработка
на податоци и компјутери; ПОС терминали и
вендинг машини
кл. 38 - телекомуникации
кл. 42 - изработка на програми за компјутери,  
услуги што   не   се опфатени со другите класи;
обезбедување и извршување   активности во
областа на малопродажба, големопродажба,
застапување и дистрибуција на припејд и постпејд
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MY LIFE UNLIMITED
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - мобилни телефони, пејџери, радио
примопредаватели,
електронски
лични
потсетници, слушалки и комплети слушалки со
микрофон, микрофони, звучници, торби и кутии
за мобилни телефони и футроли за телефони,
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компјутерски софтвер и програми што се користат
за пренос, репродукција и прием на звук, светлина,
слики, текст, видео прикази и податоци преку
телекомуникациски мрежи или системи помеѓу
терминали и за подобрување, интерактивност и
олеснето користење и пристап до компјутерски
и комуникациски мрежи; компјутерски софтвер
за електронско комерцијално работење што
овозможува  корисникот безбедно да праќа нарачки
и да врши исплати во областа на електронски
деловни трансакции преку глобална компјутерска
мрежа или телекомуникациска мрежа; софтвер
за компјутерски игри во мобилните телефони;
компјутерски софтвер и програми за управување
и работа на безжичните телекомуникациски
уреди; компјутерски софтвер за праќање и
примање куси пораки и електронска пошта и
за филтрирање нетекстуални инфррмации од
податоците; дигитални камери, видео камери;
картички со податоци, модеми, единици за
глобално позициoнирање, батерии, полначи за
батерии, адаптери за напон, антени
кл. 35 - услуги на продажба на мало во врска со
мобилните телефони
кл. 37 - вградување, одржување и поправка на
електронска опрема; особено, опрема за радио
прием, опрема за радио пренос, пејџинг апарати,
мобилни телефонски апарати и комуникациска
опрема
кл. 38 - услуги    на   безжична   телефонија   и   
електронски    пренос   на податоци и документи
по пат на комуникациски мрежи и глобални
компјутерски мрежи
кл. 42 - основни и применети   истражувања   во
областа на физика, хемија, техника, компјутерско
програмирање,
информациска
технологија
и телекомуникации; истражување и развој
на нови производи за други во областа на
телекомуникација; истражување и развој на нови
производи за други во областа на информациската
технологија; проектирање компјутерски софтвер
за други; проектирање компјутерски бази на
податоци за други; проектирање интерфејс за
компјутерски софтвер за други; компјутерско
програмирање за други; проектирање и развој
на дигитални телекомуникациски системи за
јавни и приватни мрежи; изнајмување и лизинг
програми за обработка на податоци; советодавни
услуги од областа на телекомуникациите,
непосредно или преку глобални компјутерски
информациски мрежи; дистрибуција на аудио,
видео и мултимедиски содржини преку глобални
компјутерски мрежи; обезбедување компјутерски
услуги на барања што овозможуваат корисникот
да прима персонализирани информации преку
глобална компјутерска мрежа и|ли преку рачни
безжични уреди, вклучително радио пејџери,
целуларни телефони, лични комуникациски
служби и лични дигитални потсетници
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(111) 14899

(151) 07/11/2008

(210) TM  2007/427

(220) 23/05/2007
(181) 23/05/2017
(450) 31/12/2008

(732) MAKEL ELEKTRIK MALZEMELERI SANAYI VE
TICARET LIMITED SIRKETI
Kirac Mevkii Muhacir Mah. Fevzi Cakmak CD.
No: 51, Buyukcekmece, Istanbul , TR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) бела и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - алати и инструменти што се користат за
научни, лабараториски, наутички, топографски,
метеоролошки, електрички,       фотографски,
кинематографски, индустриски и оптички мерења
и анализи; инструменти и машини за тестирање
на материјал: барометри, омметри, инструменти
за тестирање гас, апарати за мерење лизгачка
дебелина, хигрометри, термометри, волтметри,
микроскопи, стакла за зголемување, телескопи,
перископи; материјали што се користат во
лабораторија
(епрувети
за
испитување,
специјални     скалести чашки/мерилки), фурни за
лабораториски експерименти, мебел специјално
направен за лаборатории; осветлени рекламни
табли, спортски семафор за поени,    осветлени
лизгачки табли; aпрати за репродукција (снимање,
трансмисија или репродукција на звук или слики
освен комуникациски инструменти): радио,
телевизиски, видео, видео камери, камери, аудио
инструменти и делови за нив, апарати за забава
адаптирани за користење само со   телевизорски
ресивери,
кинематографски
апарати
и    
инструменти, апарати за далечинско управување,
слушалки, звучници, мегафони, дијафони,
интеркомуникациски апарати, проектори за слики
и слајдови; aпарати за обработка на податоци:
компјутери, компјутерски софтвер и хардвер;    
печатачи, ласерски печатачи, скенери, каси,
калкулатори, навигациски апарати за возила
[компјутер на табла], читачи на бар кодови, нивни
делови и додатоци; oптички и магнетски снимачи:
грамафонски плочи, ленти, дискови и ЦД-а,
изложени кинематографски филмови; сите видови
камери, нивни делови и додатоци, апарати за
зголемување[фотографија]; изложени филмови:
кинематографски филмови подготвени да бидат
изложени, фотографски филмови, филмови за
рентгенско снимање; aнтени, сателитски антени,
засилувачи и делови за истите; eлектрични
апарати за далечинско палење; aпарати што
работат на ковани пари или карти и механизми за
истите: апарати/машини/ за продавање производи,
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автоматски камери, аптека со билети, машини за
мерење, ATM; eлектронски компоненти што се
користат за машини и  опрема: семи кондуктори,
електронски кола, интегрирани кола, чипови,
фотоќелии, диоди, транзистори, печатено коло,
кристални осцилатори, кондензатори, интерфејс
кола, коло за одложување, течни кристални
индикатори, хибридни    кола, термистери,
конвертори, магнетна опрема за глава, магнетски
пренасочувачи; комуникациски инструменти:
телефони, факс машини, телефакс машини,
телекси, телеграфи, трансивери, радиотелефони,
телефонски централи; eлетронски машини за
копирање, фотокопири, апарати за проектирање;
мерачи:
електрични
мерачи,
хидрометри,
гасометри, бензиски пумпи за сервисни станици
паркинг метри, мерачи за јајца (очила за песок);
eлектронски и магнетски картички: телефонски
картички, кодирани магнетски картички за
банкарска
употреба,
електрични
отворачи
и затворачи на врати, електронски картички
за мерачи, електронски билети; aпарати и
инструменти за мерење: скали, ваги, кантари;
детектори, спектографски апарати, апарати и
инсталации што произведуваат рентгенски зраци
што не се за медицинска употреба, радиолошки
апарати за индустриска употреба (х-зраци/
рентгенски); aпарати и опрема за спасување живот
и заштита: елеци за спасување живот, појаси за
спасување живот, околурачници за пливање/
мускули/, апарати   за дишење за нуркачи, одела
за нуркање, очила за нуркачи, безбедносни
појаси, безбедносни мрежи; заштитни одела,
ракавици, очила, заштитни кациги; свирчиња   и
ламби  за  сигнализација,  сигнализирачки пловни
знакови; oчила, контактни леќе и садови за нив,
кутии, делови и додатоци; eлектрични материјали:
eлектрични приклучоци, штекери, разводни
кутии, електрични прекинувачи, прекинувачи на
коло, затворачи на коло, пресекувачи на коло,
осигурувачи, товар, стартери, електрични огласни
табли, контролни табли за лифтови, електрични
приклучоци, цевки што се користат за електрицитет,
канали за кабли, копчиња, електрични отпорници,
електрични и електронски конектори и штекери,
апарати и уреди за пренесување на електрицитет,
трансформатори,
адаптери
за
полнење,
регулирање,
пренесување,
контролирање,
полначи за електрични батерии; eлектрични
звончиња, аларми различни од оние за возила,
сирени; кабли, жици: кој било вид на електрични и
електронски кабли, оптички влакна, оптички кабел;
извори на напојување: акумулатори, соларни
батерии, батерии, УПС; пегли: електрични и пегли
на пареа, рамни пегли; показатели /индикатори/
за возила: брзина, масло, гориво, индикатор за
нивото на вода, брзинометри, таксиметри; aпарати
за рамнотежа и балансирање; рефлектирачки
дискови што се носат за превенција од сообраќајни
незгоди, светлосни или механички сигнализирачки
плочи, електрични - електронски или механички
сигнали,    регулирачки апрати за раскрсници,
светла трепкачи; пожарникарски пумпи, аларати
и уреди за гаснење пожар; електрични апарати
за заварување; железо за лемење електрични
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заварувачи и машини за лемење, електроди за
заварување; радари, сонари, апарати и уреди
за подобрување на ноќно гледање; громобрани,
предупредувачки светла; триаголници, скали
за во вода, ленти за мерење , висоци; дозери
за распрскувачи; електронски сушачи за коса навиткувачи; електрични уреди за привлекување
и убивање инсекти; aвтоматски врати за
згради, автоматски   свртувачки, електрични или
електронски врати за отворање/затворање; сате–
лити за научни цели; апарати за електролиза и
галванизација, аноди, катоди; филтери за екрани
за компјутери и телевизори
(111) 14984

(151) 07/11/2008

(210) TM  2007/430

(220) 28/05/2007
(181) 28/05/2017
(450) 31/12/2008

(732) CASTROL LIMITED
Wakefield House, Pipers Way, Swindon,
Wiltshire SN3 1RE, UK
(740) ШПЕНД  ДЕВАЈА, адвокат
бул.Крсте Мисирков бр.61/1-5, 1000 Скопје
(540)

SYNTRANS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 - хидраулични течности; преносни флуиди
кл. 4 - индутриски масла и масти; подмачкувачи
(лубриканти); масла и масти за подмачкување;
горива;
нехемиски
адитиви
за
горива,
подмачкувачи и масти; соединенија за собирање
прав со навлажнување и врзување; осветлувачи
(111) 14806

(151) 15/10/2008

(210) TM  2007/431

(220) 28/05/2007
(181) 28/05/2017
(450) 31/12/2008

(732) Fresenius Biotech GmbH
Am Haag 6-7, 82166 Grafelfing, DE
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

ATG-FRESENIUS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5   фармацевтски и ветеринарни препарати;
фармацевтски производи, санитарни препарати
за медицински цели
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(111) 14975

(151) 07/11/2008

(551) индивидуална

(210) TM  2007/432

(220) 28/05/2007

(510, 511)
кл. 9 - мобилни телефони, пејџери, радио
примопредаватели, електронски лични потсетници,
слушалки и комплети слушалки со микрофон,
микрофони, звучници, торби и кутии за мобилни
телефони, футроли и држачи за телефони,
компјутерски софтвер и програми што се користат
за пренос, репродукција и прием на звук, светлина,
слики, текст, видео прикази и податоци преку
телекомуникациски мрежи или системи, помеѓу
терминали и за подобрување, интерактивност и
олеснето користење и пристап до компјутерски
и комуникациски мрежи; компјутерски софтвер
за електронско комерцијално работење кој
овозможува на корисникот безбедно да праќа
нарачки и да врши исплати во областа на
електронски деловни трансакции преку глобална
компјутерска мрежа или телекомуникациска
мрежа; софтвер за компјутерски игри во
мобилните телефони; компјутерски софтвер и
програми за управување и работа на безжичните
телекомуникациски
уреди;
компјутерски
софтвер за праќање и примање кратки пораки и
електронска пошта и за филтрирање нетекстуални
информации од податоците; дигитални камери,
видео камери; картички со податоци, модеми,
единици за глобално позиционирање, батерии,
полначи за батерии, адаптери за напон, антени

(181) 28/05/2017
(450) 31/12/2008
(732) Motorola,Inc., a Delaware corporation
1303 E. Algonquin Road,Schaumburg,
IL 60196, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

Z8
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - мобилни телефони, пејџери, радио
примопредаватели, електронски лични потсетници,
слушалки и комплети слушалки со микрофон,
микрофони, звучници, торби и кутии за мобилни
телефони, футроли и држачи за телефони,
компјутерски софтвер и програми што се користат
за пренос, репродукција и прием на звук, светлина,
слики, текст, видео прикази и податоци преку
телекомуникациски мрежи или системи, помеѓу
терминали и за подобрување, интерактивност и
олеснето користење и пристап до компјутерски
и комуникациски мрежи; компјутерски софтвер
за електронско комерцијално работење кој
овозможува на корисникот безбедно да праќа
нарачки и да врши исплати во областа на
електронски деловни трансакции преку глобална
компјутерска мрежа или телекомуникациска
мрежа; софтвер за компјутерски игри во
мобилните телефони; компјутерски софтвер и
програми за управување и работа на безжичните
телекомуникациски
уреди;
компјутерски
софтвер за праќање и примање кратки пораки и
електронска пошта и за филтрирање нетекстуални
информации од податоците; дигитални камери,
видео камери; картички со податоци, модеми,
единици за глобално позиционирање, батерии,
полначи за батерии, адаптери за напон, антени
кл. 38 - услуга на безжична телефонија и
електронски пренос на податоци и документи преку
комуникациски мрежи и глобални компјутерски
мрежи
(111) 14974

(151) 07/11/2008

(210) TM  2007/433

(220) 28/05/2007
(181) 28/05/2017
(450) 31/12/2008

(732) Motorola,Inc., a Delaware corporation
1303 E. Algonquin Road,Schaumburg,
IL 60196, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

Z6
14975

кл. 38 - услуга на безжична телефонија и
електронски пренос на податоци и документи преку
комуникациски мрежи и глобални компјутерски
мрежи
(111) 14880
(210) TM  2007/434

(151) 07/11/2008
(220) 28/05/2007
(181) 28/05/2017
(450) 31/12/2008

(732) Motorola,Inc., a Delaware corporation
1303 E. Algonquin Road,Schaumburg,
IL 60196, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - мобилни телефони, пејџери, радио
примопредаватели,
електронски
лични
потсетници, слушалки и комплети слушалки со
микрофон, микрофони, звучници, торби и кутии
за мобилни телефони, футроли и држачи за
телефони, компјутерски софтвер и програми што
се користат за пренос, репродукција и прием
на звук, светлина, слики, текст, видео прикази и
податоци преку телекомуникациски мрежи или
системи помеѓу терминали и за подобрување,
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интерактивност и олеснето користење и пристап до
компјутерски и комуникациски мрежи; компјутерски
софтвер за електронско комерцијално работење
кој му овозможува на корисникот безбедно да
праќа нарачки и да врши исплати во областа на
електронски деловни трансакции преку глобална
компјутерска мрежа или телекомуникациска
мрежа; софтвер за компјутерски игри во
мобилните телефони; компјутерски софтвер и
програми за управување и работа на безжичните
телекомуникациски уреди; компјутерски софтвер
за праќање и примање куси пораки и електронска
пошта и за филтрирање нетекстуални информации
од податоците; дигитални камери, видео камери;
картички со податоци, модеми, единици за
глобално позиционирање, батерии, полначи за
батерии, адаптери за напон, антени
кл. 38 - услуга на безжична телефонија и
електронски пренос на податоци и документи преку
комуникациски мрежи и глобални компјутерски
мрежи
(111) 14973

(151) 07/11/2008

(210) TM  2007/435

(220) 28/05/2007
(181) 28/05/2017
(450) 31/12/2008

(732) Motorola,Inc., a Delaware corporation
1303 E. Algonquin Road,Schaumburg,
IL 60196, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)
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кондензирано млеко, млеко во прав, обезмастено
млеко, путер, сирење, крем; месо од риба, живина,
и дивеч; месни преработки; конзервирано, сушено
и варено овошје и зеленчук; зеленчукови сокови
за готвење; соја млеко; бујон, препарати за супа;
желе, џемови, компоти; јајца; масла и масти за
јадење
кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и
овошни сокови; напивки од сурутка, зеленчукови
сокови, сокови од патлиџан; сирупи и други
препарати за подготвување пијалаци; екстракти
од хмељ за подготвување пиво
(111) 14838
(210) TM  2007/440

(151) 16/10/2008
(220) 29/05/2007
(181) 29/05/2017
(450) 31/12/2008

(732) FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A.; TOFAS TURK
OTOMOBILE FABRIKASY A.S.; AUTOMOBILES
CITROEN S.A. and AUTOMOBILES PEUGEOT
S.A.
Corsa Giovanni Agnelli 200, 10135 Torino, IT;
Buyukdere Caddesi n. 145, Zincirlikuyu,
80300 Istanbul, TR;
Immeuble Colisee III, 12 Rue Fructidor
75835 Paris Cedex 17, FR and
75 Avenue de la Grande Armee 75116 Paris, FR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

MOTOASSIST
(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 42 - услуги на центри за техничка поддршка на
купувачите
(111) 14721

(151) 29/09/2008

(210) TM  2007/439

(220) 29/05/2007
(181) 29/05/2017
(450) 31/12/2008

(732) KABUSHIKI KAISHA YAKULT HONSHA
(also trading as Yakult Honsha Co., Ltd.)
1-19 Higashishinbashi 1-chome, Minato-ku,
Tokyo, JP
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

YAKULT
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - млеко, ферментирано млеко, ферментирани
млечни напивки; млечни производи, јогурт,
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кл. 7 - машини и машински алати; мотори и
погонски машини (освен за сувоземни возила);
машински спојници и трансмисиски елементи
(освен за сувоземни возила); земјоделски направи
што не се рачно управувани; инкубатори за јајца
кл. 9 - апарати и инструменти: научни, поморски,
геодетски,    фотографски, кинематографски,
оптички, за вагање, за мерење, сигнализација,
контрола (инспекција), спасување и настава;
апарати
инструменти
за
спроведување,
вклучување, трансформирање, акумулирање,
регулирање или контролирање на електрицитетот,
апарати за снимање, пренос или репродукција на
звук или слики; магнетски носачи на податоци,
дискови за снимање; автоматски машини и
механизми за апаратите што се активираат со
монети или жетони; регистар каси, машини за
сметање и опрема за обработка на податоци и
компјутери; апарати за гаснење пожар
кл. 11 - апарати    за    осветлување,    греење,   
производство    на    пареа,   варење (готвење),
ладење, сушење, вентилација, снабдување со
вода и за санитарни намени

14838

328 Glasnik, 15/6, str. 251-437, dekemvri 2008 Skopje

кл. 12 - возила; апарати за движење по земја,
воздух или вода
кл. 37 - градежни
инсталациски услуги

конструкции;

поправки;

(111) 15090

(151) 10/11/2008

(210) TM  2007/442

(220) 29/05/2007

(732) Трговско друштво за трговија, производство
и услуги на големо и мало СВИССЛИОНАГРОПЛОД ДОО увоз-извоз Ресен
ул. 29ти Ноември бр.4 6310 Ресен, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(181) 29/05/2017

BONNY TOP

(450) 31/12/2008
(732) Друштво за трговија, производство, услуги,
шпедиција увоз-извоз ПЕКАБЕСКО а.д.
ул. „Шуто Оризари” бб, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - млечни производи
кл. 30 - бонбони, карамел бонбони, пастили/
бонбони/, чоколадни дражеи, шеќерни производи

(540)

MOJA KRAVICA

(111) 14804

(151) 15/10/2008

(210) TM  2007/448

(220) 30/05/2007
(181) 30/05/2017

(551) индивидуална

(450) 31/12/2008

(510, 511)
кл. 29 - сирење, топено сирење, млеко и млечни
производи, месо, риба, живина, дивеч, месни
екстракти, сувомесни производи
кл. 39 - транспортни
складирање стока

услуги,

кл. 43 - подготвување храна
ветеринарни и земјоделски услуги

пакување
и

и

пијалаци,

(111) 14686

(151) 29/09/2008

(210) TM  2007/446

(220) 30/05/2007
(181) 30/05/2017
(450) 31/12/2008

(732) „VIOTROS-Industry of Foodstuff-Preparations
& Treatment of Milk, Industrial and Commercial
Societe Anonyme” работи и како „VIOTROS
AVEE”
Olympou 32, Kalochori Thessaloniki, 57009 , GR

(732) Трговско друштво за трговија, производство
и услуги на големо и мало СВИССЛИОНАГРОПЛОД ДОО увоз-извоз Ресен
ул. 29ти Ноември бр.4 6310 Ресен, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

RESSANA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - млечни производи, какао-путер, кокосов
путер, мармалад, овошни желиња, џем
кл. 30 - бисквити, вафли, бадеми (слатки врз база
на бадеми), бадемово тесто, какао (производи
од какао), марципан/слатки од шеќер и бадем/,
медени слатки, мента за слатки, овошни слатки,
слаткарски производи, слатки, фино ситно печиво,
чајни колачиња/мињони/, чоколадни колачиња,
шеќерни производи

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

(111) 14803

TIP TOP

(151) 15/10/2008

(210) TM  2007/450

(220) 30/05/2007
(181) 30/05/2017

(551) индивидуална

(450) 31/12/2008

(510, 511)
кл. 29 - сирење, млеко и млечни производи; масло
и масти за јадење; сирење со масти од билно
потекло
(111) 14805

(151) 15/10/2008

(210) TM  2007/447

(220) 30/05/2007
(181) 30/05/2017
(450) 31/12/2008

15090

(732) Трговско друштво за трговија, производство
и услуги на големо и мало СВИССЛИОНАГРОПЛОД ДОО увоз-извоз Ресен
ул. 29ти Ноември бр.4 6310 Ресен, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

LENKA
Trgovski marki
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - млечни производи, какао-путер, кокосов
путер, мармалад, овошни желиња, џем
кл. 30 - бисквити, вафли, бадеми (слатки врз база
на бадеми), бадемово тесто, какао (производи
од какао), марципан/слатки од шеќер и бадем/,
медени слатки, мента за слатки, овошни слатки,
слаткарски производи, слатки, фино ситно печиво,
чајни колачиња/мињони/, чоколадни колачиња,
шеќерни производи
(111) 14705

(151) 07/10/2008

(210) TM  2007/452

(220) 31/05/2007
(181) 31/05/2017
(450) 31/12/2008

(732) Sanofi - Aventis
174, avenue de France, 75013 Paris, FR
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

КINLIFRA
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи
(111) 15022

(151) 10/11/2008

(210) TM  2007/474

(220) 01/06/2007
(181) 01/06/2017
(450) 31/12/2008

(732) MIP METRO Group Intellectual Property GmbH &
Co. KG
Metro-Str. 1, 40 235 Dusseldorf, DE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

MAKRO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 -  услуги за продажба на големо; услуги за
продажба на мало во областа на прехранбени
и општи стоки; услуги за складирање во
големопродажбата, во областа на прехранбени
и општи стоки; здружување, во интерес на други
лица, на различен асортиман на стоки со цел да
им се овозможи на купувачите соодветен избор
и набавка на тие стоки во продавница на големо
или во супермаркет, хипермаркет или минимаркет,
или од каталог за општи стоки по пат на поштенска
нарачка, по пат на телекомуникации,  преку вебстраници за општи стоки достапен на интернет;
здружување, во интерес на други лица, на различен
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асортиман на стоки со цел да им се овозможи на
купувачите соодветен избор и набавка на храна и
пијалаци и други стоки за хумана потрошувачка,
или за подготвување производи за хумана
потрошувачка, стоки за здравје и разубавување,
стоки за поправка и одржување, стоки за лична
нега, стоки што се користат за чистење, стоки за
употреба во домаќинството, стоки за употреба
во градинарството, стоки за нега на домашни
миленици, стоки за канцелариска употреба,
стоки за DIУ, стоки за облекување, стоки што
се користат за чистење или заштита, стоки за
возила вклучително и велосипеди, стоки за
домаќинство, стоки за домашни потреби, стоки
за кујнски потреби, канцелариски материјали,
стоки за рекреативни активности и забава,
стоки за правење (наснимување), репродукција
или обработка на слики или звук, со што ќе им
се овозможи на купувачите соодветен избор и
набавка на тие стоки во продавница на големо, во
супермаркет, хипермаркет или минимаркет, или
од каталог за општи стоки по пат на поштенска
нарачка, по пат на телекомуникации или преку
веб- страници за општи стоки достапен на
интернет; здружување, во интерес на други
лица на различен асортиман на стоки со цел
да им се овозможи на купувачите соодветен
избор и набавка на бела техника, електрични
производи за домаќинство, електронска опрема
за домаќинство, електрични производи за широка
потрошувачка, електронска опрема за широка
потрошувачка, кожени производи, штофови,
подароци,
комплети-подароци,
сувенири,
украсни производи, производи што се собираат
за хоби, уникатни производи, училишен прибор
во продавница на големо, во супермаркет,
хипермаркет или минимаркет, или од каталог за
општи стоки по пат на поштенска нарачка, по пат
на телекомуникации, или преку веб-страници за
општи стоки достапен на интернет; здружување,
во интерес на други лица, на различен асортиман
на стоки со цел да им се овозможи на купувачите
соодветен избор и набавка на тие стоки за употреба
во домаќинството, за возила, за градинарство, за
лична нега, за домашни миленици, за канцелариска
употреба, или за забава, во продавници на големо
или во супермаркет, хипермаркет, минимаркет,
или од каталог за општи стоки по пат на
поштенска нарачка, по пат на телекомуникации
или преку веб-страници за општи стоки достапен
на интернет; рекламирање; услуги за промоција;
разнесување рекламен и промотивен материјал;
демонстрирање на производи; рекламирање по
пат на директна поштенска дознака; истражување
на пазарот; маркетинг; дистрибуција на примероци;
организација и менаџмент со промотивни и
поттикнувачки шеми; складирање и извлекување
информации во областа на продажбата на
големо и на мало, попис на стоките и уредување
на штандови, контрола над пописот на стоките,
дизајни за пакување на стоките, тргување со
производи

15022
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(111) 14987

(151) 10/11/2008

(210) TM  2007/475

(220) 01/06/2007

потрошувачка, кожени производи, штофови,
подароци,
комплети-подароци,
сувенири,
украсни производи, производи што се собираат
за хоби, уникатни производи, училишен прибор
во продавница на големо, во супермаркет,
хипермаркет или минимаркет, или од каталог за
општи стоки по пат на поштенска нарачка, по пат
на телекомуникации, или преку веб-страници за
општи стоки достапен на интернет; здружување,
во интерес на други лица, на различен асортиман
на стоки со цел да им се овозможи на купувачите
соодветен избор и набавка на тие стоки за употреба
во домаќинството, за возила, за градинарство, за
лична нега, за домашни миленици, за канцелариска
употреба, или за забава, во продавници на големо
или во супермаркет, хипермаркет, минимаркет,
или од каталог за општи стоки по пат на
поштенска нарачка, по пат на телекомуникации
или преку веб-страници за општи стоки достапен
на интернет; рекламирање; услуги за промоција;
разнесување рекламен и промотивен материјал;
демонстрирање на производи; рекламирање по
пат на директна поштенска дознака; истражување
на пазарот; маркетинг; дистрибуција на примероци;
организација и менаџмент со промотивни и
поттикнувачки шеми; складирање и извлекување
информации во областа на продажбата на
големо и на мало, попис на стоките и уредување
на штандови, контрола над пописот на стоките,
дизајни за пакување на стоките, тргување со
производи

(181) 01/06/2017
(450) 31/12/2008
(732) MIP METRO Group Intellectual Property GmbH &
Co. KG
Metro-Str. 1, 40 235 Dusseldorf, DE
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(591) жолта и сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - услуги за продажба на големо; услуги за
продажба на мало во областа на прехранбени
и општи стоки; услуги за складирање во
големопродажбата, во областа на прехранбени
и општи стоки; здружување, во интерес на други
лица, на различен асортиман на стоки со цел да
им се овозможи на купувачите соодветен избор и
набавка на тие стоки во продавница на големо или
во супермаркет, хипермаркет или минимаркет, или
од каталог за општи стоки по пат на поштенска
нарачка, по пат на телекомуникации,  преку вебстраници за општи стоки достапен на интернет;
здружување, во интерес на други лица, на различен
асортиман на стоки со цел да им се овозможи на
купувачите соодветен избор и набавка на храна и
пијалаци и други стоки за хумана потрошувачка,
или за подготвување производи за хумана
потрошувачка, стоки за здравје и разубавување,
стоки за поправка и одржување, стоки за лична
нега, стоки што се користат за чистење, стоки за
употреба во домаќинството, стоки за употреба
во градинарството, стоки за нега на домашни
миленици, стоки за канцелариска употреба,
стоки за DIУ, стоки за облекување, стоки што
се користат за чистење или заштита, стоки за
возила вклучително и велосипеди, стоки за
домаќинство, стоки за домашни потреби, стоки
за кујнски потреби, канцелариски материјали,
стоки за рекреативни активности и забава,
стоки за правење (наснимување), репродукција
или обработка на слики или звук, со што ќе им
се овозможи на купувачите соодветен избор и
набавка на тие стоки во продавница на големо, во
супермаркет, хипермаркет или минимаркет, или
од каталог за општи стоки по пат на поштенска
нарачка, по пат на телекомуникации или преку
веб-страници за општи стоки достапен на
интернет; здружување, во интерес на други
лица на различен асортиман на стоки со цел
да им се овозможи на купувачите соодветен
избор и набавка на бела техника, електрични
производи за домаќинство, електронска опрема
за домаќинство, електрични производи за широка
потрошувачка, електронска опрема за широка

14987

(111) 14761

(151) 22/10/2008

(210) TM  2007/476

(220) 01/06/2007
(181) 01/06/2017
(450) 31/12/2008

(732) Abbott Laboratories
Abbott Park, Illinois 60064, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

NORVIR
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати; антивирусни
средства
(111) 14760

(151) 07/10/2008

(210) TM  2007/477

(220) 01/06/2007
(181) 01/06/2017
(450) 31/12/2008

(732) МЏ РОБИН ДОО
ул. Ленинградска бр. 6 1230 Гостивар, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
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ул. Теодосиј Гологанов бр 35/1-4
Скопје-Центар, 1000
(540)

СЕЛЏИН

(551) индивидуална
(510, 511)
(551) индивидуална

кл. 30 - гуми за џвакање

(510, 511)
(111) 15128

(151) 17/11/2008

(210) TM  2007/481

(220) 04/06/2007

кл. 5 - фармацевтски препарати
кл. 42 - услуги за истражување, развој и испитување
на полето на геномијата, биотехнологијата,
хемијата и фармацевтските производи

(181) 04/06/2017
(450) 31/12/2008
(732) ДТУ П.И.К.КО ДООЕЛ увоз-извоз
ул. Франклин Рузвелт бр. 5 а 2/1 Скопје, MK

(111) 14789

(151) 15/10/2008

(540)

(210) TM  2007/488

(220) 05/06/2007

(551) индивидуална

(732) Друштво за услуги и трговија АЛЕМ ЕСХ ДОО
увоз-извоз Скопје
ул. Мито Хаџивасилев-Јасмин бр. ТЦ Рамстор
Ф-16 Скопје, MK

(181) 05/06/2017
(450) 31/12/2008

(510, 511)
кл. 30 - додатоци за тесто, слатки, ролати и торти

(540)

кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало со
додатоци за тесто, слатки, ролати и торти
(111) 14896

(151) 30/10/2008

(210) TM  2007/482

(220) 04/06/2007
(181) 04/06/2017
(450) 31/12/2008

(732) DIKTAS DIKIS IPLIK SANAYI VE TICARET A.S.
Tugayyolu Caddesi No:22 34846 Cevizli,
Maltepe ISTANBUL, TR
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, тесто за слатки и слатки, сладолед;
мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол,
сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз
кл. 32 - пиво; минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалaци, пијалaци од овошје и
овошни сокови; сирупи и други препарати за
производство на пијалaци
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалaци;
привремено сместување
(111) 14800
(210) TM  2007/490

(151) 15/10/2008
(220) 06/06/2007
(181) 06/06/2017

(591) сребрена и црна

(450) 31/12/2008

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 23 - предено и конец за текстил
(111) 14882

(151) 07/11/2008

(210) TM  2007/486

(220) 05/06/2007
(181) 05/06/2017

(732) BUREAU VERITAS, REGISTRE INTERNATIONAL
DE
CLASSIFICATION
DE
NAVIRES
ET
D’AERONEFS
17 bis place des Reflets, La Defanse 2,
92400 Courbevoie, FR
(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје

(450) 31/12/2008
(732) CELGENE CORPORATION
86 Morris Avenue, Summit, NJ 07901, US
(740) СД ПЕТОШЕВИЌ ДОО друштво за остварување и
заштита на интелектуална сопственост Скопје
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(540)

како очни капки за подмачкување, гелови, масти
(креми) и раствори за лекување (третирање) на
состојба на око како што е суво око, алергии,
воспаленија, црвенило и очна иритација
(111) 14689

(151) 29/09/2008

(210) TM  2007/497

(220) 07/06/2007
(181) 07/06/2017
(450) 31/12/2008

(732) Шалевски Миодраг
ул. Хашка бр. 18Б 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 42 - сите услуги и активности во врска со
хемиски, физички и механички лаборатории за
тестирање, опрема и возила, како и инспекција,
контрола, тестирање, класификација, технички
мониторинг, проценка на квалитет и класификација
на производи, вклучително производи за
потрошувачка, услуги, материјали, опрема, возила
и уреди, особено поврзани со авиони, бродови,
автомобили, опрема за железници, опрема за
градежништво, опрема за дигање, опрема за
електрични централи без оглед дали се термо или
хидро централи, опрема за нафтената индустрија,
опрема за нуклеарни инсталации, како и самите
инсталации, конструкции за недвижности и
градежништво, земјиште, опрема и уреди за
контрола, компјутерски инсталации, компјутери и
опрема за процесуирање податоци, електронска
опрема за пренос на податоци и информации,
софтвер(регистриран)
за
интегрирање
во
телекомуникациски и компјутерски ситеми,  
софтвер (регистриран) кој се употребува во
областа на комерцијално управување и -комерц,
изработка (дизајнирање) на софтвер во погоре
споменатите области, контрола, евалуација и
сертификација на техничката способност на
индивидуи во врска со јавните и приватните
стандарди и норми
(111) 14893
(210) TM  2007/496

(151) 07/11/2008
(220) 07/06/2007
(181) 07/06/2017
(450) 31/12/2008

(540)

ROMANOF
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 8 - рачни алати и направи, прибор за јадење,
ладно оружје, жилети
кл. 14 - благородни метали и нивните легури и
производите изработени од нив или преслечени
со нив, што не се опфатени со другите класи,
накит, бижутерија, скапоцени камења, часовници
и хронометриски инструменти
кл. 18 - кожа и имитација на кожа и производите
од нив што не се опфатени со другите класи,
кожа од животни, куфери и патни торби, чадори
за дожд и сонце и стапови за одење, камшици и
сарачки производи
(111) 14769
(210) TM  2007/498

(540)

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

14893

(220) 08/06/2007
(181) 08/06/2017
(450) 31/12/2008

(732) OPI PRODUCTS, INC., a California corporation
13034 Saticoy Street, North Hollywood,
California 91605, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(732) Advanced Medical Optics, Inc.
1700 E. St. Andrew Place, P.O. Box 25162,
Santa Ana, CA 92799-5162, US
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(151) 09/10/2008

OPI
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - масло базирано на авокадо за третирање
нокти и кутикули, лак за нокти, отстранувач на
политура за нокти, креми за кутикули, кармин,
молив за уста, заштитен слој за нокти на база
на политура, најгорен заштитен слој на политура
за нокти и зацврстувач за нокти; препарати за
нега на ноктите; вештачки производи за нокти на
прстите, имено, обложувачи што се употребуваат
за зајакнување на ноктите на прстите, препарати
за нега на вештачки нокти на прстите, вештачки

Trgovski marki

Glasnik,

нокти за прсти и лепило за закачување на
вештачките нокти на прстите
(111) 14690

(151) 29/09/2008

(210) TM  2007/499

(220) 11/06/2007
(181) 11/06/2017
(450) 31/12/2008

(732) GlaxoSmithKline Biologicals S.A.
Rue de I`Institut 89 B-1330 Rixensart, BE
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(111) 14815

(151) 17/10/2008

(210) TM  2007/504

(220) 13/06/2007
(181) 13/06/2017
(450) 31/12/2008

(732) Друштво за производство, трговија и услуги
на големо и мало МУЛТИПРОМ ДООЕЛ
ул. „ИНДУСТРИСКА” бр.2,
Источна индустриска зона - 1040 Маџари, MK
(540)

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

FRUTTINI

(540)
(551) индивидуална

CERVARIX

(510, 511)
кл. 30 - кондиторски производи

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - вакцини за употреба кај човекот
(111) 14703

(151) 29/09/2008

(210) TM  2007/501

(220) 12/06/2007
(181) 12/06/2017
(450) 31/12/2008

(732) GENERAL MOTORS CORPORATION a corporation
organized and existing under the laws of the State
of Delaware
300 Renaissance Center, City of Detroit,
State of Michigan 48265-3000, US

(111) 14754

(151) 10/10/2008

(210) TM  2007/505

(220) 13/06/2007
(181) 13/06/2017
(450) 31/12/2008

(732) E.R. Squibb & Sons, L.L.C. a Delaware Limited
Liability Company
Lawrenceville-Princeton Road, Princeton,
New Jersey 08540, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

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

CONVATEC REBOUNDING
MEMORY TECHNOLOGY
(551) индивидуална
(510, 511)

CAMARO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 - моторни возила и делови за истите
(111) 14817

(151) 17/10/2008

(210) TM  2007/503

(220) 13/06/2007
(181) 13/06/2017
(450) 31/12/2008

(732) Друштво за производство, трговија и услуги на
големо и мало МУЛТИПРОМ ДООЕЛ
ул. „ИНДУСТРИСКА” бр.2, Источна индустриска
зона - 1040 Маџари, MK
(540)

FRUTTOVITA
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 10 - остоми уреди и направи, имено, кеси,
направи за рабење, околувратници, потполнки,
лепливи прстени, филтри, кожни бариери и
делови и опрема за нив; уреди за собирање  
инконтинентни пациенти, имено, контејнери за
дренажа, цевки, контролни адаптери за дренажа
и делови и опрема за нив; направи за уринарна
и фекална инконтиненција; имено, контејнери
за дренажа, кеси, цевки, контролни адаптери за
дренажа и делови и опрема за нив
(111) 14914
(210) TM  2007/511

(151) 24/10/2008
(220) 13/06/2007
(181) 13/06/2017
(450) 31/12/2008

(732) Акционерско друштво за приредување на
игри на среќа и забавни игри ЛОТАРИЈА НА
МАКЕДОНИЈА, Скопје
ул. „Маршал Тито” бр.11а, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

кл. 30 - кондиторски производи

Trgovski marki

14914
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(540)

(510, 511)
кл. 5 - витамини и диететски додатоци на храна
(111) 14885
(210) TM  2007/514

(591) бела, жолта, темно
портокалова и црна

сина,

црвена,

(510, 511)
кл. 9 - автоматски машини и механизми за
апаратите што се активираат со монети или
жетони; апарати за коцкарници
кл. 36 - лотарии (организирање лотарии)
кл. 41 - игри на среќа; игри за пари; забавни игри;
казино; коцкарници; коцкарници /игри/ (услуги на
коцкарниците)
(111) 14912

(220) 13/06/2007
(181) 13/06/2017

кафена,

(551) индивидуална

(151) 07/11/2008

(450) 31/12/2008
(732) Акционерско друштво за приредување на
игри на среќа и забавни игри ЛОТАРИЈА НА
МАКЕДОНИЈА, Скопје
ул. „Маршал Тито” бр.11а, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(151) 10/11/2008

(210) TM  2007/512

(220) 13/06/2007
(181) 13/06/2017
(450) 31/12/2008

(732) Комерцијална банка АД Скопје
Кеј Димитар Влахов бр. 4, 1000 Скопје, MK
(540)

(591) сина и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 28 - базени; друштвени игри, игри, јадици,
јадици за риболов, мамки за лов или риболов,
мрежи /спортски прибор/, перки за пливачи,
пехари за успех во игрите, подвижни играчки,
риболов, скии за вода, скии за сурфинг, тобогани,
штица со едра, штици за отскокнување /спортски
реквизити/

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 -   рекламирање/огласување; водење на
работење; управување со работи; канцелариски
работи
кл. 36 -   осигурување; финансиски работи;
монетарни аботи; работи поврзани за недвижен
имот
кл. 41 -  образовни услуги; подготвување  настава;
забава; спортски и културни активности
(111) 14732
(210) TM  2007/513

(151) 07/10/2008
(220) 13/06/2007
(181) 13/06/2017
(450) 31/12/2008

(732) ULTIMATE NUTRITION, INC.
21 Hyde Road, Farmington,
Connecticut 06032, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

кл. 41 - кампови за спортско усовршување, забавни
паркови, натпревари (организирање натрпревари)
/обука или забава/, разонода, слободно време
(услуги врзани за исполнување на слободното
време), нуркачка опрема (изнајмување нуркачка
опрема), спортски натпревари (организирање
спортски
натпревари),
спортска
опрема
(користење спортска опрема), спортска опрема
(изнајмување слортска опрема)
кл. 43 - шанк-барови
(111) 14915
(210) TM  2007/515

(151) 24/10/2008
(220) 13/06/2007
(181) 13/06/2017
(450) 31/12/2008

(732) Акционерско друштво за приредување на
игри на среќа и забавни игри ЛОТАРИЈА НА
МАКЕДОНИЈА, Скопје
ул. „Маршал Тито” бр.11а, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

ULTIMATE NUTRITION
(551) индивидуална

14912

Trgovski marki

Glasnik,

15/6,

str. 251-437, dekemvri 2008 Skopje

(540)

(540)

(591) сина, бела, зелена и жолта

(591) сина и бела

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)
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кл. 28 - базени; билијар, гимнастички справи, голф,
друштвени игри, игри јадици, јадици за риболов,
лулашки, мамки за лов или риболов, маси за пинг
- понг, мечување, мрежи /спортски прибор/, перки
за пливачи, пехари за успех во игрите, подвижни
играчки, риболов, скии за вода, скии за сурфинг,
тобогани, телесни вежби (направи за телесни
вежби), фудбал /собен/ (маса за собен фудбал),
штица со едра, штици за отскокнување /спортски
реквизити/

кл. 28 - базени; билијар, гимнастички справи, голф,
друштвени игри, игри јадици, јадици за риболов,
лулашки, мамки за лов или риболов, маси за пинг
- понг, мечување, мрежи /спортски прибор/, перки
за пливачи, пехари за успех во игрите, подвижни
играчки, риболов, скии за вода, скии за сурфинг,
тобогани, телесни вежби (направи за телесни
вежби), фудбал /собен/ (маса за собен фудбал),
штица со едра, штици за отскокнување /спортски
реквизити/

кл. 35 - изложби

кл. 35 - изложби

кл. 41 - кампови за летување (услуги на
камповите за летување) /забава/, кампови за
спортско усовршување, клубови (услуги на
клубови) /забава или одгледување/, забавни   
паркови,   дискотеки (услуги    на    дискотеките),
голф (користење на терените за голф), вариети,
изложби (организирање изложби), кино сали, /
користење кино сали/, натпревари (организирање
натрпревари) /обука или забава/, разонода,
слободно време (услуги врзани за исполнување на
слободното време),     конференции (организирање
и водење конференции), конгреси (организирање и
водење конгреси), нуркачка опрема  (изнајмување
нуркачка опрема), планирање приеми /забава/,
приредби (одржување приредби), семинари
(оргаиизирање и водење семинари), симпозиуми
(организирање и водење симпозиуми); спортски
натпревари (организираље спортски натпревари),
спортска опрема (изнајмување спортска опрема),
спортска опрема (користење спортска опрема)

кл. 41 - кампови за летување (услуги на
камповите за летување) /забава/, кампови за
спортско усовршување, клубови (услуги на
клубови) /забава или одгледување/, забавни   
паркови,   дискотеки (услуги    на    дискотеките),
голф (користење на терените за голф), вариети,
изложби (организирање изложби), кино сали, /
користење кино сали/, натпревари (организирање
натрпревари) /обука или забава/, разонода,
слободно време (услуги врзани за исполнување на
слободното време),     конференции (организирање
и водење конференции), конгреси (организирање и
водење конгреси), нуркачка опрема  (изнајмување
нуркачка опрема), планирање приеми /забава/,
приредби (одржување приредби), семинари
(оргаиизирање и водење семинари), симпозиуми
(организирање и водење симпозиуми); спортски
натпревари (организираље спортски натпревари),
спортска опрема (изнајмување спортска опрема),
спортска опрема (користење спортска опрема)

кл. 43 - хотели, хотелски резервации, услуги за
подготвување храна и пијалаци; привремено
сместување; изнајмување сали за состаноци;
кампови (користење терени за кампување);
кампови за летување (услуги на камповите за
летување); ресторани; гостилници; кафеани;
одморалишта; шанк-барови; клубови за средби

кл. 43 - хотели, хотелски резервации, услуги за
подготвување храна и пијалаци; привремено
сместување; изнајмување сали за состаноци;
кампови (користење терени за кампување);
кампови за летување (услуги на камповите за
летување); ресторани; гостилници; кафеани;
одморалишта; шанк-барови; клубови за средби

(111) 14862

(151) 07/11/2008

(111) 14751

(151) 03/10/2008

(210) TM  2007/517

(220) 13/06/2007

(210) TM  2007/522

(220) 14/06/2007

(181) 13/06/2017

(181) 14/06/2017

(450) 31/12/2008
(732) Акционерско друштво за приредување на
игри на среќа и забавни игри ЛОТАРИЈА НА
МАКЕДОНИЈА, Скопје
ул. „Маршал Тито” бр.11а, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

Trgovski marki

(450) 31/12/2008
(732) Друштво за производство, трговија и услуги
ГУДАЛАТ Фетаји Миради ДОО Гостивар
ул. Б. Кидрич бр. 165, MK
(740) АНДОНОСКИ  МИТКО, адвокат
ул.”Питу Гули” 70, 1000, Скопје

14751
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(732) Друштво за производство, трговија и услуги
ГУДАЛАТ Фетаји Миради ДОО Гостивар
ул. Б. Кидрич бр. 165, MK

(540)

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

(591) црвена, жолта, сина, зелена, бела и темно сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 -   безалкохолни пијалаци, пијалаци од
овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати
за производство на пијалаци
(111) 14750

(151) 07/10/2008

(210) TM  2007/523

(220) 14/06/2007

(591) портокалова, жолта, светло сина, бела, темно
сина и зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 -   безалкахолни пијалаци, пијалаци од
овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати
за производство на пијалаци

(181) 14/06/2017
(450) 31/12/2008
(732) Друштво за производство, трговија и услуги
ГУДАЛАТ Фетаји Миради ДОО Гостивар
ул. Б. Кидрич бр. 165, MK
(740) АНДОНОСКИ  МИТКО, адвокат
ул.”Питу Гули” 70, 1000, Скопје

(111) 14744

(151) 07/10/2008

(210) TM  2007/525

(220) 14/06/2007
(181) 14/06/2017
(450) 31/12/2008

(732) Друштво за производство, трговија и услуги
ГУДАЛАТ Фетаји Миради ДОО Гостивар
ул. Б. Кидрич бр. 165, MK

(540)

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

(591) темно сина, жолта, свтело сина, бела, модра и
зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 -   безалкохолни пијалаци, пијалаци од
овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати
за производство на пијалаци
(111) 14749
(210) TM  2007/524

(151) 03/10/2008
(220) 14/06/2007
(181) 14/06/2017
(450) 31/12/2008

14750

(591) жолта, светло сина, бела, темно сина и зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 -   безалкохолни пијалаци, пијалаци од
овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати
за производство на пијалаци

Trgovski marki

Glasnik,

15/6,

str. 251-437, dekemvri 2008 Skopje
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(111) 14747
(210) TM  2007/526

(151) 07/10/2008
(220) 14/06/2007
(181) 14/06/2017
(450) 31/12/2008
(732) Друштво за производство, трговија и услуги
ГУДАЛАТ Фетаји Миради ДОО Гостивар
ул. Б. Кидрич бр. 165, MK
(740) АНДОНОСКИ  МИТКО, адвокат
ул.”Питу Гули” 70, 1000, Скопје

(151) 07/10/2008
(220) 14/06/2007
(181) 14/06/2017
(450) 31/12/2008
(732) Друштво за производство, трговија и услуги
ГУДАЛАТ Фетаји Миради ДОО Гостивар
ул. Б. Кидрич бр. 165, MK
(740) АНДОНОСКИ  МИТКО, адвокат
ул.”Питу Гули” 70, 1000, Скопје

(540)

(540)

(591) жолта, портокалова, светло сина, бела и темно
сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје
и овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци

(591) жолта, кафена, зелена, светло сина, бела и темно
сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје
и овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци

(111) 14739
(210) TM  2007/527

(111) 14745

(151) 07/10/2008

(210) TM  2007/529

(220) 14/06/2007

(151) 07/10/2008
(220) 14/06/2007
(181) 14/06/2017
(450) 31/12/2008
(732) Друштво за производство, трговија и услуги
ГУДАЛАТ Фетаји Миради ДОО Гостивар
ул. Б. Кидрич бр. 165, MK
(740) АНДОНОСКИ  МИТКО, адвокат
ул.”Питу Гули” 70, 1000, Скопје
(540)

(591) жолта, портокалова, кафена, црвена, зелена,
бела, светло сина и темно сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје
и овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци

Trgovski marki

(111) 14748
(210) TM  2007/528

(181) 14/06/2017
(450) 31/12/2008
(732) Друштво за производство, трговија и услуги
ГУДАЛАТ Фетаји Миради ДОО Гостивар
ул. Б. Кидрич бр. 165, MK
(740) АНДОНОСКИ  МИТКО, адвокат
ул.”Питу Гули” 70, 1000, Скопје
(540)

(591) жолта, светло сина, бела, темно сина и зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје
и овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци

14745

338 Glasnik, 15/6, str. 251-437, dekemvri 2008 Skopje

(111) 14743
(210) TM  2007/530

(151) 07/10/2008
(220) 14/06/2007
(181) 14/06/2017
(450) 31/12/2008
(732) Друштво за производство, трговија и услуги
ГУДАЛАТ Фетаји Миради ДОО Гостивар
ул. Б. Кидрич бр. 165, MK
(740) АНДОНОСКИ  МИТКО, адвокат
ул.”Питу Гули” 70, 1000, Скопје
(540)

(111) 14741

(151) 07/10/2008

(210) TM  2007/532

(220) 14/06/2007
(181) 14/06/2017
(450) 31/12/2008

(732) Друштво за производство, трговија и услуги
ГУДАЛАТ Фетаји Миради ДОО Гостивар
ул. Б. Кидрич бр. 165, MK
(740) АНДОНОСКИ  МИТКО, адвокат
ул.”Питу Гули” 70, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена, зелена, жолта, светло сина, бела и темно
сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје
и овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
(111) 14740
(210) TM  2007/531

(151) 07/10/2008
(220) 14/06/2007
(181) 14/06/2017
(450) 31/12/2008
(732) Друштво за производство, трговија и услуги
ГУДАЛАТ Фетаји Миради ДОО Гостивар
ул. Б. Кидрич бр. 165, MK
(740) АНДОНОСКИ  МИТКО, адвокат
ул.”Питу Гули” 70, 1000, Скопје
(540)

(591) портокалова, жолта, светло сина, бела, темно
сина и зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје
и овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
(111) 14913
(210) TM  2007/535

(151) 07/11/2008
(220) 14/06/2007
(181) 14/06/2017
(450) 31/12/2008

(732) Акционерско друштво за приредување на
игри на среќа и забавни игри ЛОТАРИЈА НА
МАКЕДОНИЈА, Скопје
ул. „Маршал Тито” бр.11а, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) зелена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
(591) црвена, жолта, сина, зелена, бела и темно сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје
и овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци

14743

кл. 25 - боди облека /облека што се прилепува
на тело/, влечки, гимнастика, наметки за бања,
капење (капи за капење), капење (костуми за
капење), капење (машки гаќички за капење),
капење (наметки за бања), капење (чевли за
капење), трикотажни предмети за облекување
кл. 28 - базени; телесни вежби (направи за телесни
вежби), тобогани, физичка култура (опрема за
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физичка култура)
кл. 44 - аромотерапија (услуги на аромотерапија),
физиотерапија, фризерски салони, убавина
(услуги на салони за разубавување), маникирски
услуги, масажа, салони, салони за разубавување,
бања (турска бања), сауни, услуги за хигиенска
нега и нега на убавината на луѓето
(111) 14799

(151) 22/10/2008

(210) TM  2007/536

(220) 14/06/2007
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(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(181) 14/06/2017

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

(450) 31/12/2008

(551) индивидуална

(732) ИДЕВЕЛОП ДООЕЛ
ул. Франц Месеснел 5А 1000 Скопје, MK
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(510, 511)
кл. 13 - експлозиви, средства за огномет,
пиротехнички производи, огномет (прибор за
огномет)

(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје
(540)

кл. 28 - петарди (праскачки бонбони)
кл. 39 - превоз, пакување и складирање на
производи, амбалажа на производи, испорака /
дистрибуција/ на производи, испорака / дистрибу–
ција/ на стоки, испорака на производи нарачани
по пошта

(591) зелена, црвена, бела, портокалова и црна
(551) индивидуална

(111) 15093

(510, 511)

(210) TM  2007/541

(151) 13/11/2008
(220) 15/06/2007

кл. 42 - изработка, проектирање и развој на
софтвер
(111) 14798

(151) 22/10/2008

(210) TM  2007/537

(220) 14/06/2007

(181) 15/06/2017
(450) 31/12/2008
(732) Е! Еntertainment Television, Inc.
5750 Wilshire Blvd. Los Angels, CA 90036, US

(181) 14/06/2017

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

(450) 31/12/2008

(540)

(732) ЕКО СПОРТС ДООЕЛ
ул. Франц Месеснел 5А 1000 СКопје, MK
(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје
(540)

MYSTYLE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 - услуги за забава
(111) 15079
(210) TM  2007/544

(591) зелена, кафеава, бела и црна

(450) 31/12/2008

(510, 511)
кл. 41 - организирање спортски и културни
активности, организирање голф натпревари
кл. 43 - услуги на подготвување хранаи пијалаци,
ресторани, привремено сместување

(210) TM  2007/540

(220) 15/06/2007
(181) 15/06/2017

(551) индивидуална

(111) 14866

(151) 13/11/2008

(732) British American Tobacco (Brands) Inc.
2711 Centerville Road, Suite 300,
Willmington, Delaware 19808, US
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(151) 07/11/2008
(220) 14/06/2007
(181) 14/06/2017
(450) 31/12/2008

(732) MIRNOVEC PIROTEHNIKA D.O.O.
Mirnovec 20, Velika Rakovica
10430 Samobor, HR
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(540)

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - цигари, тутун, тутунски производи,
производи за пушачите, запалки, кибрити и
филтери за цигари
(111) 14773

(151) 10/10/2008

(210) TM  2007/547

(220) 18/06/2007
(181) 18/06/2017
(450) 31/12/2008

(732) British American Tobacco (Brands) Inc.
2711 Centerville Road, Suite 300,
Willmington, Delaware 19808, US
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(111) 15078
(210) TM  2007/549

(151) 13/11/2008
(220) 18/06/2007
(181) 18/06/2017
(450) 31/12/2008
(732) British American Tobacco (Brands) Inc.
2711 Centerville Road, Suite 300,
Willmington, Delaware 19808, US
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(591) сина, сива, темно сива и бела

(591) сина, сива, темно сива и бела

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 34 - цигари, тутун, тутунски производи,
производи за пушачите, запалки, кибрити
(111) 14812

(151) 13/10/2008

(210) TM  2007/548

(220) 18/06/2007
(181) 18/06/2017
(450) 31/12/2008

(732) British American Tobacco (Brands) Inc.
2711 Centerville Road, Suite 300,
Willmington, Delaware 19808, US
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

14773

(591) сина,светло сина, сива, и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - цигари, тутун, тутунски производи,
производи за пушачите, запалки, кибрити

(510, 511)
кл. 34 - цигари, тутун, тутунски производи,
производи за пушачите, запалки, кибрити
(111) 14852
(210) TM  2007/550

(151)
(220)
(181)
(450)

12/11/2008
18/06/2007
18/06/2017
31/12/2008

(732) Daihatsu Motor Co., Ltd.,
a Japanese corporation
1-1, Daihatsu-cho, Ikeda, Osaka, JP
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
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(540)

(510, 511)
кл. 12 - автомобили; моторни и машини за
автомобили; делови и опрема (приклучоци) за
сите горе споменати производи, сите вклучени во
класата 12
(151) 10/11/2008

(210) TM  2007/555

(220) 19/06/2007
(181) 19/06/2017
(450) 31/12/2008

(732) Sao Paulo Alpargatas S.A.
Rua Funchal, 160, Vila Olimpia,
Sao Paulo, SP, BR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

HAVAIANAS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 18 - кожа и имитација на кожа и производите од
нив што не се опфатени со другите класи, кожа од
животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и
за сонце и стапови за одење камшици и сарачки
производи, бастуни (рачки за бастуни), бисаги,
вештачка кожа, визит картички (папки за визит
картички), војничка опрема, вреќи за носење
товар /од кожа/, вреќички /обвивки, џепчиња/ за
амбалажа /од кожа/, говедска кожа, документи
(корици за документи), животински кожи, животни
(ѓердан за животни), заштитници од кожа,камшици,
камшици, картон - кожа, клучеви (футроли за
клучеви) /кожна галантарија/, ковчежиња за
документи, ковчежиња наменети за тоалетан
прибор т.н. vanity case, ковчези од вулканизирани
влакна, ковчези од кожа или од кожа и картон,
ковчеџиња, кожа (влакна од кожа), кожа (врвки /
ленти/ од кожа), кожа (имитација на кожа), кожа за
поставување на чевли, кожа од стока за кланица,
кожа сурова или полуобработена, кожни врвки,
кожни врвки /врвки/, кожни кутии за шапки, кожни
украси за мебел, колбаси (црева за колбаси),
коњи (амови за коњи), коњи (навлаки за коњски
седла, коњи (прекривки за коњи), коњи (седла за
коњи), коњи (улари за коњи), крзна (животинска
кожа), крма (зобници /торби/ за крма), кутии од
вулканизирани влакна, кутии од кожа или од
картон и кожа,  кучиња (гердани за кучиња), лиги
/орма/, лизгалки (ремени за лизгалки), ловечки
торби, мебел (кожни украси за мебел), многу
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тенки кожички /мембрани/, молескин /имитација
на кожа/, мрежи.(рачни торби), музика (торби за
ноти), наочници за коњски очи /орма/, нарилници,
несесери за патувања /кожна галантерија/,
облека за животни, облоги за пружини /од кожа/,
обработена кожа, обувки (кожа за обложување
обувки), огламници, орма за животни, паричиици,
паричници од алки /не се од благороден метал/,
паричници /кеси/, паричници /не се од благороден
метал/, патување (куфери), патување (патни
торби), плажа (торби за плажа),планинарски
стапови, планинарски торби, поводи /врвки/,
подбрадници /кожни ленти/, покривачи од кожа
(крзно), поривачи за коњите за јавање, поткови за
коњи, поткови за коњи /не се од благороден метал/,
продукти (торби за продукти), продукти /мрежи за
продукти/, производи од крзно /животинска кожа/,
прстени /алки/за чадори, рамки за рачни торби,
ранци, рачки за бастун, рачки за ковчези, рачки
за рачни куфери, рачки за чадори, рачни куфери,
рачни торби, ременарско - седларска кожа, ремени
за лизгалки , ремени за орма, ремени од кожа,
ремени од кожа /седларство/, седла (затегнувачи
на седла), седла од дрво, седларски производи,
скелети за чадори или чадори за сонце, стапови,
стапови за чадори, стативи за бастуни, стремени
(гумени делови за стремени), стременици, торби
за1 алат /бисаги/ празни, торби за дивеч, торби
за кампување, торби за носење де^а, торби
за патување, торби за списи /актовки/, торби навлаки за костуми /за патување/, торби /кожна
галантерија/, тркалца (торба на тркалца), узди,  
узди /коњрка опрема/,  уздички,  училишни торби,
футроли за клучеви /кожна галантерија/, футроли
за чадори, црева за сувомеснати производи,
чадори, чадори за сонце, шапки (кутии за шапки)
од кожа, шевро кожа, метални прачки за чадори за
сонце, штавена кожа /не е за чистење/, штитници
за колениците на коњите

(551) индивидуална

(111) 15095
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(111) 15137
(210) TM  2007/559

(151) 11/11/2008
(220) 20/06/2007
(181) 20/06/2017
(450) 31/12/2008

(732) ARENA d.d.
Koranska 2 10000 Zagreb , HR
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена, бела и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - хартија, картон и производи од нив,
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што не се опфатени со другите класи; печатени
работи; книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски материјал, лепила за канцелариска
и куќна употреба; сликарски прибор; машини за
пишување и канцелариски прибор (освен мебел);
опрема за настава или обука (освен апарати);
пластични материјали за амбалажа (не се
опфатени со другите класи), лосебно весници,
книги, периодични часописи/ревии; печатени
публикации; брошури; обрасци (печатени);
фотографии; фотогравури; графички прикази
и репродукции; хартиени или картонски ознаки
(натписи); исписи од компјутерски библиографски
бази во печатен облик; каталози; карти; прибор
за заврзување; заврзувачи- конец за заврзување
на книги; клишеи за печат- книшки; календари;
хартија за амбалажа; направи и апарати за
заврзување на книги (канцелариска опрема);
конци за заврзување на книги; плакати(постери);
проспекти; разгледници; печатараски букви;
печатарски букви, знакови; печатарски полиња;
мали печатарски порамнувачи; печатарски
производи; приручник за употреба; приручници;
опрема за обука (освен направи) заштитни
знакови (хартиени); зборници
кл. 35 - огласување и рекламаирање;  
водење комерцијални работи; комерцијална
администрација; канцелариски работи, посебно
комерцијализација на добрата наведени во
класата 16, на мало и на големо; ;секретарски
услуги; мултимедијални услуги; мултимедијални
маркетинг/планирање; агенције за трговски
информации; дистрибуирање на примероци;
барање податоци во компјутерските датотеки
(за други); избирање и внесување податоци во
компјутерските бази; уредување на рекламна
документација; позајмување на уреднички апарати
и прибор; јавно плакатирање (огласување) ;
истражување на јавно мислење; вработување
на луѓе; водење книги; објавување рекламни
текстови; обработка на податоци; обработка
на текстови; изра’ботка на платни листови;
огласување по компјутерска мрежа; огласување
во мултимедијски простор; огласни услуги во
врска со комерцијализација на производите;
изнајмување на рекламен простор; изнајмување на
рекламен простор во комуникациските медиуми и
мултимедијалски простор; изнајмување  рекламен
материјал;   услуги на претплата на весници
(за трета личност); организирање изложби во
комерцијални или рекламни цели плакатирање;
помош во водење работи, работни проучавања
и истражувања; советување за организирање на
работа; работно застапување во врска со настап
на уметници; промоција/продажба за трето лице;
претставување на производи; подготвување
на вести за јавноста; подготовки и обрабтока
на!печатарски форми; прокураторски услуги
(набавка на стоки и услуги за други претпријатија);
подготвување,
водење,
организирање
на
советувања, саеми, предавања, семинари,
симпозиуми и други приредби со комерцијални
и рекламни намери; професионално советување
во рбласта на комерцијата и организацијата на
работа, вклучително советување на новинарство,
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издаваштво
и
мултимедијални
услуги;
сметководство; истражување и собирање на
податоци од медиуми; ширење  рекламни огласи;
рекламирање; уреди за рекламирање; рекламни
услуги; огласување на радио и телевизија;
умножување
документи;
системизирање
информации во компјутерски бази; статистички
информации; пропагандни работи; стручни лица
за работна ефикасност; професионално работно
советување; анализа на производни цени; услуги
во областа на издателство; советување за
кадровски работи; консултации за управување
на работи; советување за организација и
управување на работи; советување во областа
на сметководтсвото, водење книги и даночно
советување транскрипциски услуги; услуги на
проучување на пазарот и истражување на јавното
мислење; проучување на пазарот во областа
на мултимедијалните и медијалните услуги;
агенции за увоз и.извоз; водење компјутерски
картотеки; услуги поврзани со печатарство;
услуги за застапување на странски претпријатија
и управување холдинг друштва; агенции за
вработување, вклучително нудење   податоци за
слободни работни места во печатен облик и online
кл. 41 - обука, стручно оспособување, разонода,
спортски
и
културни
дејности,
по^ебно
организирање забавни, работни и културни
приредби и натпревари; друштвени приредби;
организирање музички приредби; простори
за музички приредби; добротврони приредби;
спортски приредби и натпревари; организирање
изложби за културни цели; информации за
приредби; дигитална обработка на слики;
продукција
на
филмови;
фотографирање;
фотографска репортажа; објавување текстови
(освен рекламни текстови); образование и
подучување во областа на издателството; обука
и поучување во областа на телекомуникации;
киносали; нудење on-line електронски публикации;
објавување текстови (освен рекламни текстови);
издавање книги; обработка (издавање) видео
ленти; објавување електронски книги и часописи
на компјутерски мрежи; организирање, водење  
разговори, конференции, конгреси, семинари,
симпозиуми; информации за обука; организирање
и водење наставни работилници (школување);
организирање   настапи; организирање забавни
приредби на улица; професионално усмерување;
продукција на претстави и приредби; преведување;
резервирање   влазници за претстави; снимање  
микрофилм; услуги на новинарски репортери;
снимање на видеоленти; услуги на обработка на
говор и слика; услуги во областа на микрофилмови;
услуги во областа на дописни новинари; забава;
издавање весници, часописи, книги, текстови;
издавање on-line весници, часописи, книги,
текстови; услуги на електронско издателство;
производство, посредување и прикажување
документарни и образовни филмови, видео
филмови, радио програми и телевизијски
спотови; ;нудење општи секојдневни информации
и занимливости посебно информации за култура
и спорт, за автомобилизам, за телевизиски
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програми, за работни информации, за време,
хороскоп, докторски совети како и посредување
во наведените информации on-line
(111) 14728
(210) TM  2007/560

(151) 03/10/2008
(220) 20/06/2007
(181) 20/06/2017
(450) 31/12/2008

(732) Europapress Holding d.o.o
Koranska 2 10000 Zagreb, HR
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена, бела и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - хартија, картон и производи од нив,
што не се опфатени со другите класи; печатени
работи; книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски материјал, лепила за канцелариска
и куќна употреба; сликарски прибор; машини
за пишување и канцелариски прибор (освен
мебел); опрема за настава или обука (освен
апарати); пластични материјали за амбалажа (не
се опфатени со другите класи), лосебно весници,
книги, периодични часописи/ревии; печатени
публикации; брошури; обрасци (печатени);
фотографии; фотогравури; графички прикази
и репродукции; хартиени или картонски ознаки
(натписи); исписи од компјутерски библиографски
бази во печатен облик; каталози; карти; прибор за
заврзување; заврзувачи- конец за заврзување на
книги; клишеи за печат- книшки; календари; хартија
за амбалажа; направи и апарати за заврзување
на книги (канцелариска опрема); конци за
заврзување на книги; плакати(постери); проспекти;
разгледници; печатараски букви; печатарски букви,
знакови; печатарски полиња; мали печатарски
порамнувачи; печатарски производи; приручник
за употреба; приручници; опрема за обука (освен
направи) заштитни знакови (хартиени); зборници
кл. 35 - огласување и рекламаирање;  
водење комерцијални работи; комерцијална
администрација; канцелариски работи, посебно
комерцијализација на добрата наведени во
класата 16, на мало и на големо; ;секретарски
услуги; мултимедијални услуги; мултимедијални
маркетинг/планирање; агенције за трговски
информации; дистрибуирање на примероци;
барање податоци во компјутерските датотеки
(за други); избирање и внесување податоци во
компјутерските бази; уредување на рекламна
документација; позајмување на уреднички апарати
и прибор; јавно плакатирање (огласување);
истражување на јавно мислење; вработување
на луѓе; водење книги; објавување рекламни
текстови; обработка на податоци; обработка
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на текстови; изра’ботка на платни листови;
огласување по компјутерска мрежа; огласување
во мултимедијски простор; огласни услуги во
врска со комерцијализација на производите;
изнајмување на рекламен простор; изнајмување на
рекламен простор во комуникациските медиуми и
мултимедијалски простор; изнајмување  рекламен
материјал;   услуги на претплата на весници
(за трета личност); организирање изложби во
комерцијални или рекламни цели плакатирање;
помош во водење работи, работни проучавања
и истражувања; советување за организирање на
работа; работно застапување во врска со настап
на уметници; промоција/продажба за трето лице;
претставување на производи; подготвување
на вести за јавноста; подготовки и обрабтока
на!печатарски форми; прокураторски услуги
(набавка на стоки и услуги за други претпријатија);
подготвување,
водење,
организирање
на
советувања, саеми, предавања, семинари,
симпозиуми и други приредби со комерцијални
и рекламни намери; професионално советување
во рбласта на комерцијата и организацијата на
работа, вклучително советување на новинарство,
издаваштво и мултимедијални услуги; смет–
ководство; истражување и собирање на
податоци од медиуми; ширење  рекламни огласи;
рекламирање; уреди за рекламирање; рекламни
услуги; огласување на радио и телевизија;
умножување
документи;
системизирање
информации во компјутерски бази; статистички
информации; пропагандни работи; стручни лица
за работна ефикасност; професионално работно
советување; анализа на производни цени; услуги
во областа на издателство; советување за
кадровски работи; консултации за управување
на работи; советување за организација и
управување на работи; советување во областа
на сметководтсвото, водење книги и даночно
советување транскрипциски услуги; услуги на
проучување на пазарот и истражување на јавното
мислење; проучување на пазарот во областа
на мултимедијалните и медијалните услуги;
агенции за увоз и.извоз; водење компјутерски
картотеки; услуги поврзани со печатарство;
услуги за застапување на странски претпријатија
и управување холдинг друштва; агенции за
вработување, вклучително нудење   податоци за
слободни работни места во печатен облик и online
кл. 41 - обука, стручно оспособување, разонода,
спортски
и
културни
дејности,
посебно
организирање забавни, работни и културни
приредби и натпревари; друштвени приредби;
организирање музички приредби; простори
за музички приредби; добротврони приредби;
спортски приредби и натпревари; организирање
изложби за културни цели; информации за
приредби; дигитална обработка на слики;
продукција
на
филмови;
фотографирање;
фотографска репортажа; објавување текстови
(освен рекламни текстови); образование и
подучување во областа на издателството; обука
и поучување во областа на телекомуникации;
киносали; нудење on-line електронски публикации;
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објавување текстови (освен рекламни текстови);
издавање книги; обработка (издавање) видео
ленти; објавување електронски книги и часописи
на компјутерски мрежи; организирање, водење  
разговори, конференции, конгреси, семинари,
симпозиуми; информации за обука; организирање
и водење наставни работилници (школување);
организирање   настапи; организирање забавни
приредби на улица; професионално усмерување;
продукција на претстави и приредби; преведување;
резервирање   влазници за претстави; снимање  
микрофилм; услуги на новинарски репортери;
снимање на видеоленти; услуги на обработка на
говор и слика; услуги во областа на микрофилмови;
услуги во областа на дописни новинари; забава;
издавање весници, часописи, книги, текстови;
издавање on-line весници, часописи, книги,
текстови; услуги на електронско издателство;
производство, посредување и прикажување
документарни и образовни филмови, видео
филмови, радио програми и телевизијски
спотови; ;нудење општи секојдневни информации
и занимливости посебно информации за култура
и спорт, за автомобилизам, за телевизиски
програми, за работни информации, за време,
хороскоп, докторски совети како и посредување
во наведените информации on-line
(111) 14729
(210) TM  2007/561

(151) 03/10/2008
(220) 20/06/2007
(181) 20/06/2017
(450) 31/12/2008

(732) Europapress Holding d.o.o
Koranska 2 10000 Zagreb, HR
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена,  бела и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - хартија, картон и производи од нив,
што не се опфатени со другите класи; печатени
работи; книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски материјал, лепила за канцелариска
и куќна употреба; сликарски прибор; машини за
пишување и канцелариски прибор (освен мебел);
опрема за настава или обука (освен апарати);
пластични материјали за амбалажа (не се
опфатени со другите класи), лосебно весници,
книги, периодични часописи/ревии; печатени
публикации; брошури; обрасци (печатени);
фотографии; фотогравури; графички прикази
и репродукции; хартиени или картонски ознаки
(натписи); исписи од компјутерски библиографски
бази во печатен облик; каталози; карти; прибор
за заврзување; заврзувачи- конец за заврзување
на книги; клишеи за печат- книшки; календари;
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хартија за амбалажа; направи и апарати за
заврзување на книги (канцелариска опрема);
конци за заврзување на книги; плакати(постери);
проспекти; разгледници; печатараски букви;
печатарски букви, знакови; печатарски полиња;
мали печатарски порамнувачи; печатарски
производи; приручник за употреба; приручници;
опрема за обука (освен направи) заштитни
знакови (хартиени); зборници
кл. 35 - огласување и рекламаирање; во–
дење комерцијални работи; комерцијална
администрација; канцелариски работи, посебно
комерцијализација на добрата наведени во
класата 16, на мало и на големо; ;секретарски
услуги; мултимедијални услуги; мултимедијални
маркетинг/планирање; агенције за трговски
информации; дистрибуирање на примероци;
барање податоци во компјутерските датотеки
(за други); избирање и внесување податоци во
компјутерските бази; уредување на рекламна
документација; позајмување на уреднички апарати
и прибор; јавно плакатирање (огласување);
истражување на јавно мислење; вработување
на луѓе; водење книги; објавување рекламни
текстови; обработка на податоци; обработка
на текстови; изра’ботка на платни листови;
огласување по компјутерска мрежа; огласување
во мултимедијски простор; огласни услуги во
врска со комерцијализација на производите;
изнајмување на рекламен простор; изнајмување на
рекламен простор во комуникациските медиуми и
мултимедијалски простор; изнајмување  рекламен
материјал;   услуги на претплата на весници
(за трета личност); организирање изложби во
комерцијални или рекламни цели плакатирање;
помош во водење работи, работни проучавања
и истражувања; советување за организирање на
работа; работно застапување во врска со настап
на уметници; промоција/продажба за трето лице;
претставување на производи; подготвување
на вести за јавноста; подготовки и обрабтока
на!печатарски форми; прокураторски услуги
(набавка на стоки и услуги за други претпријатија);
подготвување,
водење,
организирање
на
советувања, саеми, предавања, семинари,
симпозиуми и други приредби со комерцијални
и рекламни намери; професионално советување
во рбласта на комерцијата и организацијата на
работа, вклучително советување на новинарство,
издаваштво и мултимедијални услуги; смет–
ководство; истражување и собирање на
податоци од медиуми; ширење  рекламниогласи;
рекламирање; уреди за рекламирање; рекламни
услуги; огласување на радио и телевизија;
умножување
документи;
системизирање
информации во компјутерски бази; статистички
информации; пропагандни работи; стручни лица
за работна ефикасност; професионално работно
советување; анализа на производни цени; услуги
во областа на издателство; советување за
кадровски работи; консултации за управување
на работи; советување за организација и
управување на работи; советување во областа
на сметководтсвото, водење книги и даночно
советување транскрипциски услуги; услуги на
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проучување на пазарот и истражување на јавното
мислење; проучување на пазарот во областа
на мултимедијалните и медијалните услуги;
агенции за увоз и.извоз; водење компјутерски
картотеки; услуги поврзани со печатарство;
услуги за застапување на странски претпријатија
и управување холдинг друштва; агенции за
вработување, вклучително нудење   податоци за
слободни работни места во печатен облик и online
кл. 41 - обука, стручно оспособување, разонода,
спортски
и
културни
дејности,
по^ебно
организирање забавни, работни и културни
приредби и натпревари; друштвени приредби;
организирање музички приредби; простори
за музички приредби; добротврони приредби;
спортски приредби и натпревари; организирање
изложби за културни цели; информации за
приредби; дигитална обработка на слики;
продукција
на
филмови;
фотографирање;
фотографска репортажа; објавување текстови
(освен рекламни текстови); образование и
подучување во областа на издателството; обука
и поучување во областа на телекомуникации;
киносали; нудење on-line електронски публикации;
објавување текстови (освен рекламни текстови);
издавање книги; обработка (издавање) видео
ленти; објавување електронски книги и часописи
на компјутерски мрежи; организирање, водење  
разговори, конференции, конгреси, семинари,
симпозиуми; информации за обука; организирање
и водење наставни работилници (школување);
организирање   настапи; организирање забавни
приредби на улица; професионално усмерување;
продукција на претстави и приредби; преведување;
резервирање   влазници за претстави; снимање  
микрофилм; услуги на новинарски репортери;
снимање на видеоленти; услуги на обработка на
говор и слика; услуги во областа на микрофилмови;
услуги во областа на дописни новинари; забава;
издавање весници, часописи, книги, текстови;
издавање on-line весници, часописи, книги,
текстови; услуги на електронско издателство;
производство, посредување и прикажување
документарни и образовни филмови, видео
филмови, радио програми и телевизијски спотови;
;нудење општи секојдневни информации и
занимливости посебно информации за култура
и спорт, за автомобилизам, за телевизиски
програми, за работни информации, за време,
хороскоп, докторски совети како и посредување
во наведените информации on-line
(111) 14855
(210) TM  2007/562

(151)
(220)
(181)
(450)
(732) EUROPAPRESS HOLDING d.o.o. and
Europapress Holding d.o.o
Koranska 2 10000 Zagreb, HR and
Koranska 2 10000 Zagreb, HR
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
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(540)

(591) црвена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - хартија, картон и производи од нив,
што не се опфатени со другите класи; печатени
работи; книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски материјал, лепила за канцелариска
и куќна употреба; сликарски прибор; машини за
пишување и канцелариски прибор (освен мебел);
опрема за настава или обука (освен апарати);
пластични материјали за амбалажа ( не се
опфатени со другите класи), лосебно весници,
книги, периодични часописи/ревии; печатени
публикации; брошури; обрасци (печатени);
фотографии; фотогравури; графички прикази
и репродукции; хартиени или картонски ознаки
(натписи); исписи од компјутерски библиографски
бази во печатен облик; каталози; карти; прибор
за заврзување; заврзувачи- конец за заврзување
на книги; клишеи за печат- книшки; календари;
хартија за амбалажа; направи и апарати за
заврзување на книги ( канцелариска опрема);
конци за заврзување на книги; плакати(постери);
проспекти; разгледници; печатараски букви;
печатарски букви, знакови; печатарски полиња;
мали печатарски порамнувачи; печатарски
производи; приручник за употреба; приручници;
опрема за обука (освен направи) заштитни
знакови (хартиени); зборници
кл. 35 - огласување и рекламаирање;  
водење комерцијални работи; комерцијална
администрација; канцелариски работи, посебно
комерцијализација на добрата наведени во
класата 16, на мало и на големо; ;секретарски
услуги; мултимедијални услуги; мултимедијални
маркетинг/планирање; агенције за трговски
информации; дистрибуирање на примероци;
барање податоци во компјутерските датотеки
(за други); избирање и внесување податоци во
компјутерските бази; уредување на рекламна
документација; позајмување на уреднички апарати
и прибор; јавно плакатирање (огласување);
истражување на јавно мислење; вработување
на луѓе; водење книги; објавување рекламни
текстови; обработка на податоци; обработка
на текстови; изра’ботка на платни листови;
огласување по компјутерска мрежа; огласување
во мултимедијски простор; огласни услуги во
врска со комерцијализација на производите;
изнајмување на рекламен простор; изнајмување на
рекламен простор во комуникациските медиуми и
мултимедијалски простор; изнајмување  рекламен
материјал;   услуги на претплата на весници
(за трета личност); организирање изложби во
комерцијални или рекламни цели плакатирање;
помош во водење работи, работни проучавања
и истражувања; советување за организирање на
работа; работно застапување во врска со настап
на уметници; промоција/продажба за трето лице;
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претставување на производи; подготвување
на вести за јавноста; подготовки и обрабтока
на!печатарски форми; прокураторски услуги
(набавка на стоки и услуги за други претпријатија);
подготвување,
водење,
организирање
на
советувања, саеми, предавања, семинари,
симпозиуми и други приредби со комерцијални
и рекламни намери; професионално советување
во рбласта на комерцијата и организацијата на
работа, вклучително советување на новинарство,
издаваштво
и
мултимедијални
услуги;
сметководство; истражување и собирање на
податоци од медиуми; ширење  рекламни огласи;
рекламирање; уреди за рекламирање; рекламни
услуги; огласување на радио и телевизија;
умножување
документи;
системизирање
информации во компјутерски бази; статистички
информации; пропагандни работи; стручни лица
за работна ефикасност; професионално работно
советување; анализа на производни цени; услуги
во областа на издателство; советување за
кадровски работи; консултации за управување
на работи; советување за организација и
управување на работи; советување во областа
на сметководтсвото, водење книги и даночно
советување транскрипциски услуги; услуги на
проучување на пазарот и истражување на јавното
мислење; проучување на пазарот во областа
на мултимедијалните и медијалните услуги;
агенции за увоз и.извоз; водење компјутерски
картотеки; услуги поврзани со печатарство;
услуги за застапување на странски претпријатија
и управување холдинг друштва; агенции за
вработување, вклучително нудење   податоци за
слободни работни места во печатен облик и online
кл. 41 - обука, стручно оспособување, разонода,
спортски
и
културни
дејности,
по^ебно
организирање забавни, работни и културни
приредби и натпревари; друштвени приредби;
организирање музички приредби; простори
за музички приредби; добротврони приредби;
спортски приредби и натпревари; организирање
изложби за културни цели; информации за
приредби; дигитална обработка на слики;
продукција
на
филмови;
фотографирање;
фотографска репортажа; објавување текстови
(освен рекламни текстови); образование и
подучување во областа на издателството; обука
и поучување во областа на телекомуникации;
киносали; нудење on-line електронски публикации;
објавување текстови (освен рекламни текстови);
издавање книги; обработка (издавање) видео
ленти; објавување електронски книги и часописи
на компјутерски мрежи; организирање, водење  
разговори, конференции, конгреси, семинари,
симпозиуми; информации за обука; организирање
и водење наставни работилници (школување);
организирање   настапи; организирање забавни
приредби на улица; професионално усмерување;
продукција на претстави и приредби; преведување;
резервирање   влазници за претстави; снимање  
микрофилм; услуги на новинарски репортери;
снимање на видеоленти; услуги на обработка на
говор и слика; услуги во областа на микрофилмови;
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услуги во областа на дописни новинари; забава;
издавање весници, часописи, книги, текстови;
издавање on-line весници, часописи, книги,
текстови; услуги на електронско издателство;
производство, посредување и прикажување
документарни и образовни филмови, видео
филмови, радио програми и телевизијски
спотови; ;нудење општи секојдневни информации
и занимливости посебно информации за култура
и спорт, за автомобилизам, за телевизиски
програми, за работни информации, за време,
хороскоп, докторски совети како и посредување
во наведените информации on-line
(111) 14730
(210) TM  2007/563

(151) 03/10/2008
(220) 20/06/2007
(181) 20/06/2017
(450) 31/12/2008

(732) ARENA d.d.
Koranska 2 10000 Zagreb , HR
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - хартија, картон и производи од нив,
што не се опфатени со другите класи; печатени
работи; книговезнички материјал, фотографии,
канцелариски материјал, лепила за канцелариска
и куќна употреба; сликарски прибор; машини за
пишување и канцелариски прибор (освен мебел);
опрема за настава или обука (освен апарати);
пластични материјали за амбалажа (не се
опфатени со другите класи), лосебно весници,
книги, периодични часописи/ревии; печатени
публикации; брошури; обрасци (печатени);
фотографии; фотогравури; графички прикази
и репродукции; хартиени или картонски ознаки
(натписи); исписи од компјутерски библиографски
бази во печатен облик; каталози; карти; прибор
за заврзување; заврзувачи- конец за заврзување
на книги; клишеи за печат- книшки; календари;
хартија за амбалажа; направи и апарати за
заврзување на книги (канцелариска опрема);
конци за заврзување на книги; плакати(постери);
проспекти; разгледници; печатараски букви;
печатарски букви, знакови; печатарски полиња;
мали печатарски порамнувачи; печатарски
производи; приручник за употреба; приручници;
опрема за обука (освен направи) заштитни
знакови (хартиени); зборници
кл. 35 - огласување и рекламаирање;   воде–
ње
комерцијални
работи;
комерцијална
администрација; канцелариски работи, посебно
комерцијализација на добрата наведени во
класата 16, на мало и на големо; секретарски
услуги; мултимедијални услуги; мултимедијални
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маркетинг/планирање; агенције за трговски
информации; дистрибуирање на примероци;
барање податоци во компјутерските датотеки
(за други); избирање и внесување податоци во
компјутерските бази; уредување на рекламна
документација; позајмување на уреднички апарати
и прибор; јавно плакатирање (огласување) ;
истражување на јавно мислење; вработување
на луѓе; водење книги; објавување рекламни
текстови; обработка на податоци; обработка
на текстови; изра’ботка на платни листови;
огласување по компјутерска мрежа; огласување
во мултимедијски простор; огласни услуги во
врска со комерцијализација на производите;
изнајмување на рекламен простор; изнајмување на
рекламен простор во комуникациските медиуми и
мултимедијалски простор; изнајмување  рекламен
материјал;   услуги на претплата на весници
(за трета личност); организирање изложби во
комерцијални или рекламни цели плакатирање;
помош во водење работи, работни проучавања
и истражувања; советување за организирање на
работа; работно застапување во врска со настап
на уметници; промоција/продажба за трето лице;
претставување на производи; подготвување
на вести за јавноста; подготовки и обрабтока
на!печатарски форми; прокураторски услуги
(набавка на стоки и услуги за други претпријатија);
подготвување,
водење,
организирање
на
советувања, саеми, предавања, семинари,
симпозиуми и други приредби со комерцијални
и рекламни намери; професионално советување
во рбласта на комерцијата и организацијата на
работа, вклучително советување на новинарство,
издаваштво
и
мултимедијални
услуги;
сметководство; истражување и собирање на
податоци од медиуми; ширење  рекламни огласи;
рекламирање; уреди за рекламирање; рекламни
услуги; огласување на радио и телевизија;
умножување
документи;
системизирање
информации во компјутерски бази; статистички
информации; пропагандни работи; стручни лица
за работна ефикасност; професионално работно
советување; анализа на производни цени; услуги
во областа на издателство; советување за
кадровски работи; консултации за управување
на работи; советување за организација и
управување на работи; советување во областа
на сметководтсвото, водење книги и даночно
советување транскрипциски услуги; услуги на
проучување на пазарот и истражување на јавното
мислење; проучување на пазарот во областа
на мултимедијалните и медијалните услуги;
агенции за увоз и.извоз; водење компјутерски
картотеки; услуги поврзани со печатарство;
услуги за застапување на странски претпријатија
и управување холдинг друштва; агенции за
вработување, вклучително нудење   податоци за
слободни работни места во печатен облик и online
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за музички приредби; добротврони приредби;
спортски приредби и натпревари; организирање
изложби за културни цели; информации за
приредби; дигитална обработка на слики;
продукција
на
филмови;
фотографирање;
фотографска репортажа; објавување текстови
(освен рекламни текстови); образование и
подучување во областа на издателството; обука
и поучување во областа на телекомуникации;
киносали; нудење on-line електронски публикации;
објавување текстови (освен рекламни текстови);
издавање книги; обработка (издавање) видео
ленти; објавување електронски книги и часописи
на компјутерски мрежи; организирање, водење  
разговори, конференции, конгреси, семинари,
симпозиуми; информации за обука; организирање
и водење наставни работилници (школување);
организирање   настапи; организирање забавни
приредби на улица; професионално усмерување;
продукција на претстави и приредби; преведување;
резервирање   влазници за претстави; снимање  
микрофилм; услуги на новинарски репортери;
снимање на видеоленти; услуги на обработка на
говор и слика; услуги во областа на микрофилмови;
услуги во областа на дописни новинари; забава;
издавање весници, часописи, книги, текстови;
издавање on-line весници, часописи, книги,
текстови; услуги на електронско издателство;
производство, посредување и прикажување
документарни и образовни филмови, видео
филмови, радио програми и телевизијски
спотови; ;нудење општи секојдневни информации
и занимливости посебно информации за култура
и спорт, за автомобилизам, за телевизиски
програми, за работни информации, за време,
хороскоп, докторски совети како и посредување
во наведените информации on-line
(111) 15109
(210) TM  2007/564

(151) 11/11/2008
(220) 20/06/2007
(181) 20/06/2017
(450) 31/12/2008

(732) Друштво
за
производство
и
трговија
ЕВРОАСИЈА ТЕХНИКА Ајдован и др.експортимпорт ДОО Скопје
ул.Кеј Димитар Влахов бр.1 Скопје, MK
(740) Александра Трајчовска, адвокат
Ул. Бојмија бр. 4 лок.1 1000 Скопје
(540)

ХОТЕЛ СТОНЕ БРИДГЕ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалаци,
привремено сместување

кл. 41 - обука, стручно оспособување, разонода,
спортски
и
културни
дејности,
по^ебно
организирање забавни, работни и културни
приредби и натпревари; друштвени приредби;
организирање музички приредби; простори
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(111) 15077

(151) 13/11/2008

(210) TM  2007/567

(220) 20/06/2007

кл. 21 - цвеќе, (носачи за цветни аранжмани),
жардињери, вазни, канти за отпадоци, полевање
/канти за поЛевање/, ѓубрење, садови за расад,
садови за растенија, пластични кошници,
хранилки, градинарски ракавици, декоративни
вазни за цвеќе /не се, од хартија/, послужавници
/не се од благороден материјал/, декоративни
јнинии, ракавици за домаќинство

(181) 20/06/2017
(450) 31/12/2008
(732) Unilever N.V.
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

кл. 22 - едра, шатори, мрежи, церади, коноп
кл. 26 - декоративни венци од вештачки цвеќиња
кл. 27 - рогозина /чистачи на обувки зап ред врата/,
ќилими

(540)

кл. 31 - семиња, декоративни венци од природно
цвеќе

STYLE TECH
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 21 - четки за заби, прибор и предмети за
чистење и нега на забите, јазикот и непцата;
чепкалки за заби, држачи за четки за заби и
чепкалки за заби, што не се од скапоцени метали,
забен конец, тоалетен прибор
(111) 15099

(151) 10/11/2008

(210) TM  2007/569

(220) 20/06/2007

(111) 15107

(151) 11/11/2008

(210) TM  2007/570

(220) 20/06/2007
(181) 20/06/2017
(450) 31/12/2008

(732) TESTRUT SERVICE GmbH
Am Elsholz 2 D-16766 Kremmen, DE
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(181) 20/06/2017
(450) 31/12/2008
(300) 30733153.9  21/05/2007  DE
(732) TESTRUT SERVICE GmbH
Am Elsholz 2 D-16766 Kremmen, DE
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 6 - опрема за дупчење  од метал,  производи
од жица, огради (метални), вентили, млазници,
спојки/стремени/метални
кл. 7 - пумпи, спојки за вшмукување

GREEMOTION
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 - опрема за дупчење  од метал,  производи
од жица, огради (метални), вентили, млазници,
спојки/стремени/метални
кл. 7 - пумпи, спојки за вшмукување
кл. 8 - листови од метла, мотики, гребла, тревник
(косилки за тревници) /рачни апарати/, ѕидарски
лопатки (алатки), мотики за полевење, стругала
/скрепери/, ножеви - кројачи за режење, лопати
/алати/, секири, лопатки, пили /алатки/
кл. 11 - газиени лампи, светилки, славини
кл. 12 - велосипеди со приколки, товарни
двоколки
кл. 17 - штитници    од    ветар,    обвивки    за;   
градинарски   мебел,   покривки   за градинарски
мебел, црева за полевање
кл. 18 - заштитници, подлоги за мебел
кл. 19 - огради (неметални)
кл. 20 - кошници, рамки за слики, огледала,
полици, градинарски мебел, држачи за чадори,
решетки, пластични контејнери

15077

(551) индивидуална

кл. 8 - листови од метла, мотики, гребла, тревник
(косилки за тревници) /рачни апарати/, ѕидарски
лопатки (алатки), мотики за полевење, стругала
/скрепери/, ножеви - кројачи за режење, лопати
/алати/, секири, лопатки, пили /алатки/
кл. 11 - газиени лампи, светилки, славини
кл. 12 - велосипеди со приколки, товарни
двоколки
кл. 17 - штитници    од    ветар,    обвивки    за;   
градинарски   мебел,   покривки   за градинарски
мебел, црева за полевање
кл. 18 - заштитници, подлоги за мебел
кл. 19 - огради (неметални)
кл. 20 - кошници, рамки за слики, огледала,
полици, градинарски мебел, држачи за чадори,
решетки, пластични контејнери
кл. 21 - цвеќе, (носачи за цветни аранжмани),
жардињери, вазни, канти за отпадоци, полевање
/канти за поЛевање/, ѓубрење, садови за расад,
садови за растенија, пластични кошници,
хранилки, градинарски ракавици, декоративни
вазни за цвеќе /не се, од хартија/, послужавници
/не се од благороден материјал/, декоративни
јнинии, ракавици за домаќинство
кл. 22 - едра, шатори, мрежи, церади, коноп
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Glasnik,

15/6,

кл. 26 - декоративни венци од вештачки цвеќиња
кл. 27 - рогозина /чистачи на обувки зап ред врата/,
ќилими
кл. 31 - семиња, декоративни венци од природнo
цвеќe
(111) 15106

(151) 11/11/2008

(210) TM  2007/571

(220) 20/06/2007
(181) 20/06/2017
(450) 31/12/2008

(732) TESTRUT SERVICE GmbH
Am Elsholz 2 D-16766 Kremmen, DE

str. 251-437, dekemvri 2008 Skopje
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кл. 35 - рекламирање, менаџмент, канцелариски
работи, бизнис администрација
(111) 15105

(151) 11/11/2008

(210) TM  2007/572

(220) 20/06/2007
(181) 20/06/2017
(450) 31/12/2008

(732) TESTRUT SERVICE GmbH
Am Elsholz 2 D-16766 Kremmen, DE
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

AXXENTIA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 4 - свеќи

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 4 - свеќи
кл. 6 - рамки за плакари, двојни куки, единечни
куки, рамки за врати, стоечки скали
кл. 8 - ножеви - кројачи за режење, прибор за
јадење
кл. 9 - ваги, електрични водови
кл. 11 - санитарни школки /ВЦ/, тоалетни четки,
опрема за бањи, прибор за готвење, рачни ламби,
светилки, светлив венец од цвеќиња
кл. 16 - вреќи за отпадоци, вреќички /обвивки,
џепови/ за амбалажирање (пластични)
кл. 18 - вреќички
кл. 20 - полици, фиоки колички (покуќнина), колички
г-универзален мебел, огледала, медицински
ормари, барски столови, инсталации во бањи,
весници (држачи за изложување весници), држачи
за чадори, држачи за палта, закачалка за костуми
кл. 21 сапуни (садови за сапуни), држачи за сапун,
чаши за четкички за заби, држач за крпи, кутии
за чај, канти за козметички отпадоци, кошници
за алишта за перење, предмети за домаќинство
и кујнски предмети и кионтејнери (не се од
благородни материјали), чешли и сунѓери, четки,
четкарски производи (материјал за четкарски
производи), чистење (прибор за чистење),
стакло сурово или полуобработено /со исклучок
на стаклата   за   градежна   употреба/,    стакло    
(производи    од   стакло), порцелански производи
и производи од камен, штипки за алишта, држачи
за сушење алишта, штици за пеглање и додатна
опрема
кл. 24 - текстил и текстилни производи за
домаќинства и бањи
кл. 26 - вештачко цвеќе
кл. 27 - рогозина /чистачи на обувки за пред
врата/
кл. 28 - божиќни и велигденски декорации

Trgovski marki

кл. 6 - рамки за плакари, двојни куки, единечни
куки, рамки за врати, стоечки скали
кл. 8 - ножеви - кројачи за режење, прибор за
јадење
кл. 9 - ваги, електрични водови
кл. 11 - санитарни школки /ВЦ/, тоалетни четки,
опрема за бањи, прибор за готвење, рачни ламби,
светилки, светлив венец од цвеќиња
кл. 16 - вреќи за отпадоци, вреќички /обвивки,
џепови/ за амбалажирање (пластични)
кл. 18 - вреќички
кл. 20 - полици, фиоки колички (покуќнина), колички
г- универзален мебел, огледала, медицински
ормари, барски столови, инсталации во бањи,
весници (држачи за изложување весници),
држачи за чадори, држачи за палта, закачалка за
костуми
кл. 21 - сапуни (садови за сапуни), држачи за
сапун, чаши за четкички за заби, држач за крпи,
кутии за чај, канти за козметички отпадоци,
кошници за алишта за перење, предмети за
домаќинство и кујнски предмети и кионтејнери
(не се од облагородени материјали), чешли и
сунѓери, четки, четкарски производи (материјал
за четкарски производи), чизтење (прибор за
чистење), стакло сурово или полуобработено /со
исклучок на стаклата   за   градежна   употреба/,    
стакло    (производи    од   стакло), порцелански
производи и производи од камен, штипки за
алишта, држачи за сушење алишта, штици за
пеглање и додатна опрема
кл. 24 - текстил и текстилни производи за
домаќинства и бањи
кл. 26 - вештачко цвеќе
кл. 27 - рогозина /чистачи на обувки за пред
врата/
кл. 28 - божиќни и велигденски декорации
кл. 35 - рекламирање, менаџмент, канцелариски
работи, бизнис администрација
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(111) 14844

(151) 12/11/2008

кл. 11 - апарати за греење, ладење и вентилација

(210) TM  2007/578

(220) 26/06/2007

кл. 16 - печатени материјали и печатење, особено
стационарно, инструкциски и материјал за
предавање (освен инструменти) периодични,
рачни, брошури, бизнис карти, хартија, картони
и стоки направени од овие материјали што не се
вклучени во другите класи; материјали за книги;
фотографии

(181) 26/06/2017
(450) 31/12/2008
(732) BAI YUAN
UNIT 8, XUEFU COMMUNITY, XIANGYANG
DISTRICT, JIAMUSI CITY, HEILONGJIANG
PROVINCE, PEOPLE’S, CN

кл. 35 - рекламирање: бизнис менаџмент; бизнис
администрација; канцелариски функциии

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

кл. 36 - изнајмување

(540)

кл. 38 - телекомуникациски услуги
(111) 15115

(151) 11/11/2008

(210) TM  2007/583

(220) 28/06/2007
(181) 28/06/2017

(551) индивидуална

(450) 31/12/2008

(510, 511)
кл. 25 - обувки, чизми, спортски обувки,
влечки, сандали, горна облека, капути, облека,
панталони
(111) 15117

(151) 11/11/2008

(210) TM  2007/582

(220) 27/06/2007
(181) 27/06/2017
(450) 31/12/2008

(732) Telefonaktiebolaget L M Ericsson
SE-164 83 STOCKHOLM, SE
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ
бул. „Кочо Рацин” бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
(540)

(732) Друштво за услуги ПЕЈ ПЛУС ДОО Скопје
ул. Петар Поп Арсов 19-3/0, MK
(540)

(591) црвена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - магнетски читачи, читачи / информатички
кл. 38 - телекомуникации
(111) 15116

(151) 11/11/2008

(210) TM  2007/585

(220) 28/06/2007
(181) 28/06/2017

ERICSSON
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - апарати и инструменти за комуникација,
сателитска комуникација и телекоминикации;
апарати и инструменти за мерење, тежење,
сигнализирање,
проверка
(супервизија)
и
предавање (подучување); апарати за снимање,
трансмисија или репродукција на звук, слики,
или светлина; носители на податоци, опрема
за
процесори,
компјутери,
ќомпјутерски
програми, перифериа опрема; оптички апарати
и инструменти; апарати и инструменти за
мониторинг на телекомуникациски мрежи и
коминикациска мрежа на податоци; апарати и
инструменти за инсталација на комуникациски
мрежи и телекомуникациски мрежи; батерии;
електронски составни делови; електрични и
оптички кабли, електрични жици; базни станици;
радарска опрема, опрема за шифрување, опрема
за помош при шифрирање и дешифрирање,
дисплеј опрема, опрема за скенирање; антени;
делови и опрема за сите погоре наведени
производи

(450) 31/12/2008
(732) Друштво за услуги ПЕЈ ПЛУС ДОО Скопје
ул. Петар Поп Арсов 19-3/0, MK
(540)

(591) бела, црвена и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - магнетски картички читачи / информатички
кл. 38 - телекомуникации
(111) 15092
(210) TM  2007/586

(151) 13/11/2008
(220) 28/06/2007
(181) 28/06/2017
(450) 31/12/2008

(732) Радмила Костовска Павловска
ул. „Франклин Рузвелт” бр. 14
1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

14844

Trgovski marki

Glasnik,

(540)

15/6,

str. 251-437, dekemvri 2008 Skopje

351

(591) црвена, светло и темно жолта, бела, зелена,
светло и темно портокалова, светло и темно
кафена
(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 30 - обланди

(510, 511)
кл. 16 - печатарски производи, печатен материјал;
брошури, каталози, списанија, публикации,
часописи,
специјализирано
списание
за
угостителство
кл. 35 - демонстрација на производи, економски
прогнози,
истражувања
за
дејностите,
изнајмување рекламен простор, изнајмување
пекламен материјал, објавување пекламни
текстови,   обработка  на    текстови,   огласување
/рекламирање/, пропагандни дејности
(111) 15100
(210) TM  2007/587

(111) 15094
(210) TM  2007/590

(450) 31/12/2008
(732) „МЕДИКУС ХЕЛП” дооел СКОПЈЕ
ул.БЕЛ КАМЕН БР.7, MK
(540)

(220) 28/06/2007
(181) 28/06/2017

(591) сина, црвена и зелена

(450) 31/12/2008

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало
на санитарна козметичка, ортопедски помагала и
гумени производи

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

(111) 14837

(551) индивидуална

(210) TM  2007/592

(510, 511)

кл. 35 - демонстрација на производи, економски
прогнози,
истражувања
за
дејностите,
изнајмување рекламен простор, изнајмување
пекламен материјал, објавување пекламни
текстови,   обработка   на   текстови,   огласување
/рекламирање/, пропагандни дејности

(220) 29/06/2007
(450) 31/12/2008

(732) Друштво за развој и поврзување на кабловски
системи ГЛОБАЛ КОМЈУНИКЕЈШНС НЕТВОРКС
ДООЕЛ Скопје
ул. Каирска бр.31, 1000 Скопје, MK
(540)

(151) 03/10/2008
(220) 28/06/2007
(181) 28/06/2017
(450) 31/12/2008

(732) CENTROPROIZVOD A.D.
Dobanovacki put bb 11271 Surcin, YU
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(151) 12/11/2008
(181) 29/06/2017

кл. 16 - печатарски производи, печатен материјал;
брошури, каталози, списанија, публикации,
часописи,
специјализирано
списание
за
угостителство

(210) TM  2007/588

(220) 29/06/2007
(181) 29/06/2017

(151) 13/11/2008

(732) Радмила Костовска Павловска
ул. „Франклин Рузвелт” бр. 14
1000 Скопје, MK

(111) 14731

(151) 13/11/2008

(591) темно сина, светло сина и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - огласување; водење на работеше;
управуваше со работи; канцелариски работи.
кл. 38 - телекомуникации
кл. 41 - образовни  услуги;  подготвување  настава;  
забава;  спортски  и културни активности
кл. 42 - научни  и  технолошки  услуги,  истражувања  
и   планирања   што   се однесуваат на стите:  
услуги за индустриски анализи и истражувања;
проектирање и развој  на компјутерски хардвер и
софтвер, правни услуги
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(111) 14854

(151) 12/11/2008

(210) TM  2007/593

(220) 29/06/2007

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски
васкуларни лекови

(181) 29/06/2017
(450) 31/12/2008
(732) Друштво за производство, трговија и услуги
ПИКАРДИ ДООЕЛ Скопје
ул.Женевска бр.17 б, Скопје, MK

(111) 15031

производи;

кардио-

(151) 31/10/2008

(210) TM  2007/601

(220) 05/07/2007
(181) 05/07/2017

(540)

(450) 31/12/2008
(732) Горан Филиповски
ул. Езерце бр. 7б 1000 Скопје , MK

(591) црна, бела и црвена

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

(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 18 - кожа и имитација на кожа и производите од
нив кои не се опфатени со другите класи; кожа од
животни; куфери и патни торби; чадори за дожд и
за сонце и стапови за одење; камшици и сарачки
производи
кл. 24 - текстил   и   текстилни   производи,   кои  
не  се  опфатени  со  другите  класи; покривки за
кревети и маси.

(591) сина, бела, светло маслинеста, сива и темно
сива

кл. 25 - облека,чевли и капи

(551) индивидуална

(111) 14857

(151) 12/11/2008

(210) TM  2007/594

(220) 29/06/2007

(510, 511)
кл. 16 - хартија, картон и производи од нив што
не се опфатени со другите класи; печатени
работи; книговезнички материјал; фотографии;
канцелариски материјал; лепила за канцелариска
и куќна употреба; сликарски прибор; четкички;
машини за пишување и канцелариски прибор
(освен мебелот), материјали за инструкции и
настава (освен апарати); пластични материјали за
пакување, што не се опфатени со другите класи;
карти за играње, печатарски букви; клишиња

(181) 29/06/2017
(450) 31/12/2008
(732) BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d.
Danica 5, 48000 Koprivnica, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

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

BISOBEL

кл. 40 - обработка на материјали
кл. 42 - научни и технолошки услуги, истражувања
и планирања што се однесуваат на истите;
услуги за индустриски анализи и истражувања;
проектирање и развој на компјутерски хардвер и
софтвер

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи
(111) 14856

кл. 45 - правни услуги

(151) 12/11/2008

(210) TM  2007/596

(220) 03/07/2007
(181) 03/07/2017
(450) 31/12/2008

(732) BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d.
Danica 5, 48000 Koprivnica, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

BELAMID

(111) 14710

(151) 29/09/2008

(210) TM  2007/603

(220) 05/07/2007
(181) 05/07/2017
(450) 31/12/2008

(732) BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d.
Danica 5, 48000 Koprivnica, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

TIRAMAT
(551)

14854

индивидуална

(551) индивидуална

Trgovski marki

Glasnik,

15/6,

појадок; подготвени јадења кои главно се состојат
од тестенини; подготвени јадења кои суштински
се состојат од тестенини; леб, двопек, бисквити
(слатки или пикантни), вклучително и обланди,
торти, тестенини, вклучително и вафли, при што
сите овие производи опфаќаат и пикантни и слатки
коктел закуски кои оодржат тесто за печење,
мешавина од бисквити или од тестеиини и сите
овие производи ое неутрални и/или прелиени и/
или исполнети и/или ароматизирани; слатки од
шеќер, прехранбени премази (за торти), сладоледи
што се суштински налравени со јогурт, сладоледи,
шербети (премази за торти), смрзнати јогурти
(јогурти за слатки), ароматизирана смрзната вода;
мед, сол, сенф, оцет, сосови (мирудии), слатки
сосови, сосови за тестенини, мирудии

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи, лекови за нервен
систем
(111) 14790
(210) TM  2007/609

(151) 15/10/2008
(220) 06/07/2007
(181) 06/07/2017
(450) 31/12/2008

(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE
(a French company)
17 boulevard Haussmann, 75009 Paris, FR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

кл. 32 - обична или газирана вода (минерална или
друг вид); сокови од овошје и зеленчук, пијалаци
направеии со овошје и зеленчук; безалкохолни
екстракти од овошје и зеленчук; ѓумбирно пиво;
лимонади, безалкохолни пијалаци, шербети
(пијалаци); препарати за правење пијалаци,
сирупи за пијалаци, безалкохолни пијалаци што
содржат млечни ферменти

(591) црвена, сина и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - сушено, конзервирано и/или приготвено
овошје и зеленчук; компоти, џемови, овошни
сосови, желеа; супи; конзервирана храна која
претежно се состои од месо, особено шунка, живина
и/или дивеч, риба; подготвени, дехидрирани,
приготвени, конзервирани и смрзнати јадења кои
главно се состојат од месо, особено шунка, живина
и/или дивеч, риба; подготвени, дехидрирани,
приготвени, конзервирани и смрзнати јадења
кои главно се состојат од месо, особено шунка,
живина и/или дивеч, риба; пикантни или слатки,
неутрални или ароматизирани закуски направени
од овошје или зеленчук како што се компири;
чипс-компир, мешавини од сушено овошје,
производи од секаков вид тврдо овошје, особено
подготвени ореви и лешници кикиритки, каша  од  
ореви; коктел  закуски   направени  од  сувомесни
производи; млеко, вклучително и млеко во прав,
ароматизирано желирано млеко и производи од
матено млеко; млечни производи, имено млечни
десерти, јогурти, јогурти за пиење, десертни
креми, креми, крем пудинг, единечен или двоен
крем, путер, намази од сирење, разни видови
сирење, созреано сирење, сирење што созрева
во калап, свежо несозреано сирење и закиселено
сирење, бело дробено сирење, неутрално или
ароматизирано свежо сирење во вид на паста или
во течна форма; пијалаци кои главно се состојат
од млеко и млечни производи, млечни пијалаци во
кои преовладува млекото, млечни пијалаци што
содржат овошје; неутрални или ароматизирани
ферментирани млечни производи
кл. 30 - кафе, чај, какао, чоколада, пијалаци на
база на кафе, пијалаци на база на какао,  пијалаци  
на база   на чоколада,   ориз,   оризови   снегулки,  
тапиока; брашно, овошни слатки и пити (слатки
и пикантни), вклучително и пици; неутрални
ароматизирани   и/или полнети  тестенини, житни
препарати вклучително и житни препарати за
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(111) 14702

(151) 29/09/2008

(210) TM  2007/611

(220) 09/07/2007
(181) 09/07/2017
(450) 31/12/2008

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

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12  моторни возила и делови за истите
(111) 14755

(151) 10/10/2008

(210) TM  2007/612

(220) 10/07/2007
(181) 10/07/2017
(450) 31/12/2008

(732) ACTAVIS GROUP HF
Reykjavikurvegur 78, Hafnarfjordur 220, IS
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

ERNAFIL
14755

354 Glasnik, 15/6, str. 251-437, dekemvri 2008 Skopje

кл. 7 - машини и машински алати, мотори и
погонски машини (освен за сувоземки возила),
машински спојници и трансмисиски елементи
(освен за сувоземни возила), земјоделски направи
(не се рачни)

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

кл. 9 - апарати и инструменти: научни, поморски,
геодетски,
фотографски,
кинематографски,
оптички, за вагање, за мерење, сигнализација,
контрола (инспекција), спасување и настава;
апарати и инструменти за спроведување,
вклучување, трансформирање, акумулирање,
регулирање или коктролирање на електрицитетот;
апарати за снимање, пренос и репродукција на
звук или слика, магнетски носачи на податоци,
дискови за скимање, автоматски машини и
механизми за апаратите што се акгивираат со
монети или жетони, регистар каси, машини за
сметање и опрема за обработка на податоци и
компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. 10 - медицински, хируршки, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти, вештачки
екстремитети, очи и заби, ортопедски производи,
хируршки материјали за шиење
(111) 14708

(151) 29/09/2008

(210) TM  2007/613

(220) 10/07/2007
(181) 10/07/2017
(450) 31/12/2008

(732) BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d.
Danica 5, 48000 Koprivnica, HR

(111) 14832

(151) 07/11/2008

(210) TM  2007/654

(220) 11/07/2007
(181) 11/07/2017

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

(450) 31/12/2008
(732) КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија АД
Скопје
ул. Кузман Јосифовски Питу бр. 15,
1000 Скопје, MK

(540)

MIROBACT
(551) индивидуална

(740) Леонид Трпеноски, адвокат
ул.”Максим Горки” бр. 18 локал 8, 1000 Скопје

(510, 511)

(540)

кл. 5 - фармацевтсски производи, дерматолошки
препарати
(111) 14833

(151) 14/10/2008

(210) TM  2007/653

(220) 11/07/2007
(181) 11/07/2017
(450) 31/12/2008

(732) Друштво за производство, трговија и услуги
ТРАКПАРТС Д.Н.К.Д. експорт-импорт ДОО
Гевгелија
ул. Маршал Тито бр. 97, 1480 Гевгелија, MK
(740) Адвокатско друштво МЕНС ЛЕГИС ЧАКМАКОВА
ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 43/3, 1000 Скопје
(540)

SELECT
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - апарати и инструменти: научни,
поморски, геодетски, електрични, фототрафски,
кинематографски,
оптички
за
мерење,
сигнализација, контрола (инспекција), спасување
и настава; апарати за снимање, пренос и
репродукција на звук или слика, магнетски носачи
на податоци, дискови за снимање, автоматски
машини и механизми за апаратите што се
активираат со монети или жетони, регистар
каси, машини за сметање и опрема за обработка
на податоци и компјутери, апарати за гаснење
пожар
кл. 38 - телекомуникации

(591) жолто кафена и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 - обични метали и нивните легури, метални
преносни конструкции, метални материјали за
железнички шини, жици и кабли од обичен метал
што не се електрични, браварски производи,
мали металнм производи, метални цевки, каси,
производи од метал, што не се опфатени со
другите класи

14708

(111) 14834

(151) 07/11/2008

(210) TM  2007/659

(220) 12/07/2007
(181) 12/07/2017
(450) 31/12/2008

(732) Друштво за производство, промет и услуги
ВИВАКС Ристо и други ДОО Скопје
ул. Трета Македонска бригада бб
1000 Скопје, MK
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 45 - правни услуги, безбедносни услуги за
заштита на имот и лица, лишни и општествени
услуги што ги даваат трети лица за задоволување
на потребите на поединци
(111) 14900

(151) 07/11/2008

(210) TM  2007/678

(220) 16/07/2007
(181) 16/07/2017
(450) 31/12/2008

(591) црвена, црна, зелена и бела

(732) Caterpillar Inc. (a corporation of Delaware)
100 N.E. Adams Street Peoria, Illinois 61629, US

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - минерална и сода вода и други безалкохолни
пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови,
сирупи и други препарати за производство на
пијалаци
(111) 14794

(151) 22/10/2008

(210) TM  2007/664

(220) 13/07/2007
(181) 13/07/2017

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

CAT
(551) индивидуална
(510, 511)

(450) 31/12/2008

кл. 39 - транспорт; шпедитерско брокерство;
транспортно брокерство; шпедиција; складирање
стоки; пакување стоки; информации за услови
за складирање и транспорт; складови; патни
аранжмани; изнајмување возила

(732) SHARP KABUSHIKI KAISHA also trading as
SHARP CORPORATION a corporation of Japan
22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka , JP
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

(111) 14902

(540)

(210) TM  2007/679

(151) 07/11/2008
(220) 16/07/2007
(181) 16/07/2017

AQUOS

(450) 31/12/2008
(732) Caterpillar Inc. (a corporation of Delaware)
100 N.E. Adams Street Peoria, Illinois 61629, US

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - LCD (екран со течен кристал) телевизиски
приемници;
LCD
телевизиски
приемници
со терминал на персонален компјутер; LCD
монитори; комбинирани LCD телевизори/монитори
и DVD плеери, апарати за снимање, пренос или
репродукци]а на звук и слики, делови и прибор за
гореспоменатите производи
(111) 14777
(210) TM  2007/677

(151) 22/10/2008
(220) 16/07/2007
(181) 16/07/2017
(450) 31/12/2008

(732) Aдвокатска канцеларија Антевски Адвокат
Златко Антевски
Бул. Св. Климент Охридски бр. 29 стан, 20,
кат 4 1000 Скопје, MK
(740) АНТЕВСКИ ЗЛАТКО, адвокат
Ул. Димо Хаџидимов бр.37 1000 Скопје
(540)

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

CATERPILLAR
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39 - транспорт; шпедитерско брокерство;
транспортно брокерство; шпедиција; складирање
стоки; пакување стоки; информации за услови
за складирање и транспорт; складови; патни
аранжмани; изнајмување возила
(111) 14904
(210) TM  2007/680

(151) 07/11/2008
(220) 16/07/2007
(181) 16/07/2017
(450) 31/12/2008

(732) Caterpillar Inc. (a corporation of Delaware)
100 N.E. Adams Street Peoria, Illinois 61629, US
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

Trgovski marki

14904

356 Glasnik, 15/6, str. 251-437, dekemvri 2008 Skopje

(732) Kelly Gesellschaft m.b.H
Hermann-Gebauer-Strasse 1 1226 Vienna, AT

(540)

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

(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 4 - индустриски масла и мазива; масло за
подмачкување; соединенија за апсорпција на
прав, честички и врзувачи; масла, мазива и масла
за копнени возила; масла, мазива и масла за
машини; индустриски масла, мазива и маснотии;
хидраулични масла; маснотии, мазива и масла
за индустриски машини; нехемиски третмани
и адитиви за масла за машини, гасни и дизел
горива, течности за пренос и подмачкувачи
кл. 39 - транспорт; шпедитерско брокерство;
транспортно брокерство; шпедиција; складирање
стоки; пакување стоки; информации за услови
за складирање и транспорт; складови; патни
аранжмани; изнајмување возила
(111) 14905

(151) 07/11/2008

(210) TM  2007/681

(220) 16/07/2007
(181) 16/07/2017
(450) 31/12/2008

GOLDY
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - компир-чипс
(111) 14772

(151) 10/10/2008

(210) TM  2007/691

(220) 19/07/2007
(181) 19/07/2017
(450) 31/12/2008

(732) Друштво за производство, трговија и услуги
ВИГО - 48 ДООЕЛ
ул. Гргур бр. 148, 7000 Битола, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(732) Caterpillar Inc. (a corporation of Delaware)
100 N.E. Adams Street Peoria, Illinois 61629, US
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)
(591) бела, црвена, златно-жолтаи црна
(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 4 - индустриски масла и мазива; масло за
подмачкување; соединенија за апсорпција на
прав, честички и врзувачи; масла, мазива и масла
за копнени возила; масла, мазива и масла за
машини; индустриски масла, мазива и маснотии;
хидраулични масла; маснотии, мазива и масла
за индустриски машини; нехемиски третмани
и адитиви за масла за машини, гасни и дизел
горива, течности за пренос и подмачкувачи
кл. 39 - транспорт; шпедитерско брокерство;
транспортно брокерство; шпедиција; складирање
стоки; пакување стоки; информации за услови
за складирање и транспорт; складови; патни
аранжмани; изнајмување возила
(111) 14733

(151) 07/10/2008

(210) TM  2007/683

(220) 17/07/2007
(181) 17/07/2017
(450) 31/12/2008

14905

кл. 30 - бадеми (слатки врз база на бадеми);
бадемово тесто; бисквити; бонбони; брашно
(јадења врз база на брашно); брашно и производи
од жита; вафли; двопек; жита (приправки од
жита); замена за кафе; какао; какао (производи
од какао); карамел бонбони; кафе; квасец;
колачи; кондиторски производи (слатки); крекери;
леб; макарони; марципан (слатки од шеќер и
бадем); мед; медени слатки; меласа; мирудии;
морски оревчиња; мраз; овошни слатки; ориз;
оцет; палачинки; пастили /бонбони/; pett - beurre
бисквити; пица; прашок за печење; производи
од тесто и слатки; пралини; пудинг; пченкарни
пуканки /поп корн/; равиоли; саго; сладолед;
слатки (тесто за слатки); сенф; стапчиња - слатки;
сол; сосови (како мирудии); тапиока; тестенини;
торти; тортиљи; ужинки (базирани на житарици);
ужинки (базирани на ориз); ситно печиво; чај; чајни
колачиња (мињони); чоколадо; шеќер; шпагети
кл. 31 - землоделски, градинарски и шумски
производи и зрнести производи што не се
опфатени со другите класи; животни (живи);
агруми /јужно овошје/; бадеми /овошје/; кокосов
орев; лешници; ореви; шумски производи и
зрнести производи што не се опфатени со другите
класи; свежо овошје, билки и природно цвеќе;
храна за животни; пивски слад

Trgovski marki

Glasnik,

15/6,

кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи;
трговија на големо и мало со: бадеми (слатки
врз база на бадеми); бадемово тесто; бисквити;
бонбони; брашно (јадења врз база на брашно);
брашно и производи од жита; вафли; двопек; жита
(приправки од жита); замена за кафе; какао; какао
(производи од какао); карамел бонбони; кафе;
квасец; слатки; кондиторски производи (слатки);
крекери; леб; макарони; марципан (слатки од шеќер
и бадем); мед; медени слатки; меласа; мирудии;
морски оревчиња; мраз; овошни слатки; ориз;
оцет; палачинки; пастили /бонбони/; Реtit- Веurre
бисквити; пица; прашок за печење; производи
од тесто и слатки; пралини; пудинг; пченкарни
пуканки /поп корн/; равиоли; саго; сладолед; слатки
(тесто за слатки); сенф; стапчиња - слатки; сол;
сосови (како мирудии); тапиока; тестенини; торти;
тортиљи; ужинки (базирани на житарици); ужинки
(базирани на ориз); фино ситно печиво; чај; чајни
колачиња (мињони); чоколадо; шеќер; шпагети;
земјоделски, градинарски и шумски производи и
зрнести производи кои не се опфатени со другите
класи; животни (живи); агруми /јужно овошје/;
бадеми /овошје/; кокосов орев; лешници; ореви;
шумски производи и зрнести производи кои не
се опфатени со другите класи; свежо овошје
и зеленчук; семиња, билки и цвеќе; храна за
животни; пивски слад
(111) 14802

кл. 31 - землоделски, градинарски и шумски
производи и зрнести производи што не се
опфатени со другите класи; животни (живи);
агруми /јужно овошје/; бадеми /овошје/; кокосов
орев; лешници; ореви; шумски производи и
зрнести производи што не се опфатени со другите
класи; свежо овошје I, билки и природно цвеќе;
храна за животни; пивски слад
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи;
трговија на големо и мало со: бадеми (слатки
врз база на бадеми); бадемово тесто; бисквити;
бонбони; брашно (јадења врз база на брашно);
брашно и производи од жита; вафли; двопек; жита
(приправки од жита); замена за кафе; какао; какао
(производи од какао); карамел бонбони; кафе;
квасец; слатки; кондиторски производи (слатки);
крекери; леб; макарони; марципан (слатки од шеќер
и бадем); мед; медени слатки; меласа; мирудии;
морски оревчиња; мраз; овошни слатки; ориз;
оцет; палачинки; пастили /бонбони/; Реtit: - Веurre
бисквити; пица; прашок за печење; производи
од тесто и слатки; пралини; пудинг; пченкарни
пуканки /поп корн/; равиоли; саго; сладолед; слатки
(тесто за слатки); сенф; стапчиња - слатки; сол;
сосови (како мирудии); тапиока; тестенини; торти;
тортиљи; ужинки (базирани на житарици); ужинки
(базирани на ориз); фино ситно печиво; чај; чајни
колачиња (мињони); чоколадо; шеќер; шпагети;
земјоделски, градинарски и шумски производи и
зрнести производи кои не се опфатени со другите
класи; животни (живи); агруми /јужно овошје/;
бадеми /овошје/; кокосов орев; лешници; ореви;
шумски производи и зрнести производи кои не
се опфатени со другите класи; свежо овошје
и зеленчук; семиња, билки и цвеќе; храна за
животни; пивски слад

(220) 19/07/2007
(181) 19/07/2017
(450) 31/12/2008

(732) Друштво за производство, трговија и услуги
ВИГО - 48 ДООЕЛ
ул. Гргур бр. 148, 7000 Битола, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

VIGO
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - бадеми (слатки врз база на бадеми);
бадемово тесто; бисквити; бонбони; брашно
(јадења врз база на брашно); брашно и производи
од жита; вафли; двопек; жита (приправки од
жита); замена за кафе; какао; какао (производи
од какао); карамел бонбони; кафе; квасец;
колачи; кондиторски производи (слатки); крекери;
леб; макарони; марципан (слатки од шеќер и
бадем); мед; медени слатки; меласа; мирудии;
морски оревчиња; мраз; овошни слатки; ориз;
оцет; палачинки; пастили /бонбони/; Реtit- Веurre
бисквити; пица; прашок за печење; производи
од тесто и слатки; пралини; пудинг; пченкарни
пуканки /поп корн/; равиоли; саго; сладолед;
слатки (тесто за слатки); сенф; стапчиња - слатки;
сол; сосови (како мирудии); тапиока; тестенини;

Trgovski marki

357

торти; тортиљи; ужинки (базирани на житарици);
ужинки (базирани на ориз); ситно печиво; чај; чајни
колачиња (мињони); чоколадо; шеќер; шпагети

(151) 13/11/2008

(210) TM  2007/692

str. 251-437, dekemvri 2008 Skopje

(111) 15114

(151) 11/11/2008

(210) TM  2007/693

(220) 20/07/2007
(181) 20/07/2017
(450) 31/12/2008

(732) COMPAGNIE INDUSTRIELLE D’APPLICATIONS
THERMIQUES (also trading as CIAT)
30, Avenue Jean Falconnier, 01350 CULOZ , FR
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

CIAT
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - контролни и регулирачки апарати и
инструменти за апарати за греење, апарати за
вентилација, уреди за ладење, клима уреди,
топлински изменувачи

15114

358 Glasnik, 15/6, str. 251-437, dekemvri 2008 Skopje

кл. 11 - апарати за греење, апарати за вентилација,
уреди за ладење, клима уреди и топлински
изменувачи
(111) 14873
(210) TM  2007/694

енергетски пијалаци и овошни сокови; сирупи,
прашоци и други препарати за употреба при
правењето   безалкохолни пијалаци, овошни
пијалаци, спортски пијалаци и изотонични
пијалаци, енергетски пијалаци и овошни сокови

(151) 12/11/2008
(220) 20/07/2007
(181) 20/07/2017
(450) 31/12/2008

(732) COMPAGNIE INDUSTRIELLE D’APPLICATIONS
THERMIQUES (also trading as CIAT)
30, Avenue Jean Falconnier, 01350 CULOZ , FR
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

(111) 15111

(151) 11/11/2008

(210) TM  2007/697

(220) 24/07/2007
(181) 24/07/2017
(450) 31/12/2008

(732) КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија АД
Скопје
ул. Кузман Јосифовски Питу бр. 15,
1000 Скопје, MK
(740) Леонид Трпеноски, адвокат

(540)

ул.”Максим Горки” бр. 18 локал 8, 1000 Скопје
(540)

4 YOU
(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 9 - апарати и инструменти: научни, поморски,
геодетски,
фотографски,
кинематографски,
оптички, за вагање, за мерење, сигнализација,
контрола (инспекција), спасување и настава;
апарати и инструменти за спроведување,
вклучување, трансформирање, акумулирање,
регулирање или контролирање на електрицитетот;
апарати за снимање, пренос и репродукција на
звук или слика, магнетски носачи на податоци,
дискови за снимање, автоматски машини и
механизми за апаратите што се активираат со
монети или жетони, регистар каси, машини за
сметање и опрема за обработка на податоци и
компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. 9 - контролни и регулирачки апарати и
инструменти за апарати за греење, апарати за
вентилација, уреди за ладење, клима уреди,
топлински изменувачи
кл. 11 - апарати за греење, апарати за вентилација,
уреди за ладење, клима уреди и топлински
изменувачи
(111) 15076
(210) TM  2007/695

(151) 13/11/2008
(220) 20/07/2007
(181) 20/07/2017
(450) 31/12/2008

(732) Osotspa Co., Ltd
348 Ramkhamhaeng Road, Huamak,
Bangkapi, Bangkok 10240, TH
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

кл. 38 - телекомуникации
(111) 15110

(151) 11/11/2008

(210) TM  2007/699

(220) 24/07/2007
(181) 24/07/2017
(450) 31/12/2008

(732) КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија АД
Скопје
ул. Кузман Јосифовски Питу бр. 15,
1000 Скопје, MK
(740) Леонид Трпеноски, адвокат
ул.”Максим Горки” бр. 18 локал 8, 1000 Скопје
(540)

OLA
(551) индивидуална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - безалкохолни пијалаци, овошни пијалаци,
спортски пијалаци и изотонични пијалаци,

14873

(510, 511)
кл. 9 - апарати и инструменти: научни, поморски,
геодетски,
фотографски,
кинематографски,
оптички, за вагање, за мерење, сигнализација,

Trgovski marki

Glasnik,

контрола (инспекција), спасување и настава;
апарати и инструменти за спроведување,
вклучување, трансформирање, акумулирање,
регулирање или контролирање на електрицитетот;
апарати за снимање, пренос и репродукција на звук
или слика, магнетски носачи на податоци, дискови
за снимање, автоматски машини и механизми
за апаратите што се активираат со монети или
жетони, регистар каси, машини за сметање и
опрема за обработка на податоци и компјутери,
апарати за гаснење пожар

15/6,

MOTONAV
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - целуларни телефони, софтвер за целуларни
телефони, и дигитални портабли ГПС единици што
користат сателитска комуникација за да се покаже
моментална локација на корисникот и правецот
на внесената дестинација или точка на интересот
со инфорамција пристапна од целуларен телефон
или интернет вебсај; мемориски картички што
содржат податоци од карта

(151) 11/11/2008

(210) TM  2007/703

(220) 25/07/2007
(181) 25/07/2017
(450) 31/12/2008

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

359

(540)

кл. 38 - телекомуникации
(111) 15138
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(111) 14720

(151) 03/10/2008

(210) TM  2007/708

(220) 26/07/2007
(181) 26/07/2017
(450) 31/12/2008

(732) PODRAVKA prehrambena industrija d.d.
Ante Starcevica 32, HR-48000 Koprivnica, HR
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

DEEP

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - пиво, мешани пијалаци што содржат пиво
(111) 15133

(151) 11/11/2008

(210) TM  2007/705

(220) 26/07/2007
(181) 26/07/2017
(450) 31/12/2008

(732) COLGATE - PALMOLIVE COMPANY
300 Park Avenue NEW YORK, N.Y.10022, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(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

COOL GIRL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - дезодеранси, антиперспиранти и спрејеви
за тело
(111) 15134

(151) 11/11/2008

(210) TM  2007/706

(220) 26/07/2007
(181) 26/07/2017
(450) 31/12/2008

(732) Motorola,Inc., a Delaware corporation
1303 E. Algonquin Road,Schaumburg,
IL 60196, US

кл. 20 - мебел, огледала, рамки за слики,
производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови
прачки, рогови, коски, слонова коска, китови коски,
школки, килибар, седеф, морска пена и замена на
сите тие материјали, или од пластика
кл. 21 - куќни или кујнски апарати и садови за
домаќинството, чешли и сунгери, четки (освен
сликарски четки), материјали за правење четки,
производи што се користат за чистење, челична
волна, сурово и полуобработено стакло (освен
градежно стакло), стакларија, порцелан, фајанс и
грнчарија, кои не се опфатени со другите класи

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

Trgovski marki

14720
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(111) 15080

(151) 13/11/2008

(210) TM  2007/711

(220) 27/07/2007

фотографски филм; фотографска хартија;
сензитивна хартија за копирање; репрографски
материјал осетлив на светлина, топлина и
притисок; хартија сензибилна на дијазо-бои
(плоча, филм, фолија); хартија за офсет матрици
(плоча, филм, фолија); хартија за ксерографија;
термичка лента за печатење; филмови за
копирање на обична хартија или за ОН хартија;
термохромен филм; LCD монитори, течности
за симнување   тонери што содржат површинска
активна супстанција

(181) 27/07/2017
(450) 31/12/2008
(732) Unilever N.V.
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

(111) 14848
(210) TM  2007/713

(151)
(220)
(181)
(450)

12/11/2008
27/07/2007
27/07/2017
31/12/2008

(732) RICOH COMPANY, LTD.
3-6, 1-Chome, Naka-Magome, Ohta-Ku,
Tokyo, JP
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)
(591) модра, виолетова, светло зелена, сина, синозелена
и бела и црна
(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 3 - сапуни; парфимерија, етерични масла,
козметика; колонски води, тоалетни води,
парфимирани спрејеви за тело; масла, креми и
лосиони за кожа; пена за бричење, гел за бричење,
лосиони за пред и после бричење; талк-пудра;
препарати за капење и туширање; лосиони за
коса; пасти за заби; не-медицински препарати за
миење на устата; дезодоранси; антиперспиранти
за лична употреба; не-медицински тоалетни
препарати
(111) 14853
(210) TM  2007/712

(510, 511)
кл. 2 - развивачи, тонери, фиксери, супстанции за
фиксирање, печатарски бои; касета со тонер за
фотокопир машини, факсови, печатарски машини
и печатачи; пигменти за печатење, тонери за
употреба во касети; бои за употреба во касети;
бои; бои за употреба во касети со валјаци
(111) 14870
(210) TM  2007/714

(151) 12/11/2008
(220) 27/07/2007
(181) 27/07/2017
(450) 31/12/2008

(732) RICOH COMPANY, LTD.
3-6, 1-Chome, Naka-Magome, Ohta-Ku,
Tokyo, JP
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ

(151)
(220)
(181)
(450)

12/11/2008
27/07/2007
27/07/2017
31/12/2008

(732) RICOH COMPANY, LTD.
3-6, 1-Chome, Naka-Magome, Ohta-Ku,
Tokyo, JP
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)
(551) индивидуална
(510, 511)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 - хемиски производи за фотографија,
размножување, копирање и печатење, развивачи,
тонери, фиксери, супстанции за фиксирање,
раствори
за
фиксирање,
фотографски
сензибилизатори; супстанции за развивање;

15080

кл. 7 - печатарски машини, машини за правење
клишеа, сортирки, машини за распоредување
копии, машини за поврзување; машини за фотоуредување; машини зафото-гравирање; машини
за сложување букви; машини за сортирање;
машини за распоредување, машини за спојување;
делови и опрема за горенаведените машини;
плотери; пречистувачи на воздух, компресори за
воздух; еколошки уреди за чистење; машина за
дезодоризација

Trgovski marki

Glasnik,

(111) 14847

(151) 12/11/2008

(210) TM  2007/715

(220) 27/07/2007

15/6,

(450) 31/12/2008
(732) RICOH COMPANY, LTD.
3-6, 1-Chome, Naka-Magome, Ohta-Ku, Tokyo, JP
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

Trgovski marki

361

репродукција на звуци; апарати за снимање
и(или) репродукција на видеа; машини за видео
игри; видео миксери; апарат за монтажа на видео;
видео монитори; апарат за мултиплексирање на
видео; апарат за подесување на видео; елекгрични
и електронски апарати и инструменти за
складирање, преземање, внесување, испишување
или пренос на податоци; алармни уреди, мерни
уреди, делови и опрема за сите наведени ставки;
дигитални печатарски машини; плотери; CAD/
CAM; видео печатачи; видео камери; скенери;
оптички апарат за архивирање; пречистувач
на воздухг компресор за воздух; скенер на бар
кодови, читач на бар кодови; филмови за PPC;
копир машина за рециклирање (машина која
врши обратна постапка на копирање и го вади
тонерот од документот оставајќи чиста хартија);
печатачи за термоилм во боја; систем за размена
на фикс пораки; coinluck (регистар каси, машини
за броење или целекција на пари); система за
идентификација на картички; фонт, пакети со
податоци за илустрирање; караоке (систем за
пеење на плејбек); машини за дезодорирање;
сензори; барометри; LCD (liquid crystal display)
монитори

(181) 27/07/2017

кл. 9 - електростатски, електрографски, термички
и фотографски машини за копирање; уреди
за прифаќање и поврзување   документи;
фотографски, кинематографски и оптички апарати
и инструменти; проекгори, филмски проектори,
панорама-проектори, проектори за слајдови;
апарати за зголемување; куќишта (кутии) за сите
наведени апарати; објекти за менување и троношци;
фотографски филтри, фотографски бленди,
фотографски држачи, фотографски пребарувачи
со широк опсег; уреди за микрофилмување;
фотоапарати за микрофилмување; читачи,
читачи-печатачи, апарати за размножување,
печатачи, апарати за зголемување; машини
за бележење и репродукција на слики и звуци;
дигитални фотоапарати; уреди за обработка на
податоци; микропроцесор, контролор, меморија,
терминали за внесување и изнесување  податоци;
диск единица, дискови (магнетски и оптички);
факс-машини; апарати за далечинско копирање,
факсови, печатачи што се активираат по пат на
телефон; автоматски апарати за прифаќање
и поврзување   документи; алармни уреди за
гас; уреди за откривање и предупредување за
зголемена концентрација на гас во простории;
гасометри и водомери; електрична табла за
пишување; табла за пишување со печатач; уреди
за обработка на текст, печатачи; хранилки за
хартија, уреди за поврзување и печатарски лепези;
полипроводнички производи; интегрални кола,
вклучително монолитни и хибридни IC кола, LSI
и VLSI кола; телефонски апарати и телефонски
централи; систем за ТВ конференции; софтвер,
компјутерски софтвер, компјутерски програми;
машини за копирање; филтри како електрични
компоненти; филмови; држачи за филмови,
филмски објективи, филмски матрици; апарати
и инструменти за обработка на филм; филмски
проектори; апарати за бележење на филм,
филмски платна, апарати за гледање на филмски
ленти; ленти; компјутери; апарати и инструменти
за обработка на податоци; перифериски уреди за
користење со компјутери и опрема за обработка
на податоци; мауси; модеми; повеќенаменски
машини за печатење, копирање, испраќање и(или)
примање факсови; апарати за снимање и(или)

str. 251-437, dekemvri 2008 Skopje

(111) 14860
(210) TM  2007/716

(151)
(220)
(181)
(450)

12/11/2008
27/07/2007
27/07/2017
31/12/2008

(732) RICOH COMPANY, LTD.
3-6, 1-Chome, Naka-Magome, Ohta-Ku,
Tokyo, JP
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 10 - апарати за орално чистење, што користат
пулсирачкимлаз на вода за ќистење на забите
и непцата; хирушки, медицински, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти, особено
апарати за дентална хигиена
(111) 14858
(210) TM  2007/717

(151)
(220)
(181)
(450)

12/11/2008
27/07/2007
27/07/2017
31/12/2008

(732) RICOH COMPANY, LTD.
3-6, 1-Chome, Naka-Magome, Ohta-Ku,
Tokyo, JP
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

14858
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(551) индивидуална

инсталации за снабдување со вода; инсталации
за наводнување, автоматски; апарати за
наводнување со вртложен млаз; кондиционери на
вода со алкални јони; апарати за дезодорирање;
уреди за прочистување на загадувања

(510, 511)
кл. 11 - климатски уред за возила; климатски
уреди; апарати за ладење   воздух; апарати
за освежување   воздух; сушачи на воздух;
инсталации за филтрирање   воздух; апарати и
машини за прочистување   воздух; затоплувачи
на воздух; стерилизатори на воздух; кади за
туширање; бањски кади (садови); кондезатори
на гас ( не се делови на машини); инсталации
за климатизација на воздух; забарски печки;
апарати за дезодорирање што не се за лична
употреба; уреди за десалинизација на вода;
апарати за сушење; апарати за дезинфицирање;
дистрибутери на дезинфекциски средства за
тоалети; дестилациони апарати; дестилациони
колони; апарати и инсталации за сушење;
апарати за сушење   сточна храна; вентилатори
(за кондиционирање на воздухот); вентилатори
(како делови на инсталации во домаќинства или
индустрии); филтри за климатизација на воздух;
филтри за вода за пиење; прибор за регулирање
и обезбедување на гасни апарати; генератори на
гас (како делови на гасни инсталации); апарати за
прочистување  воздух; апарати за сушење  коса;
апарати за сушење раце во тоалети; држачи за
ламби; фарови за автомобили; печки; топлотни
акумулатори; изменувачи на топлина (кои не се
делови на машини); топлотни пумпи; регенератори
на топлина; апарати за топол воздух; опрема за
купатило на топол воздух; печки со топол воздух;
печки со топол воздух; грејни плочи; шишиња
со топла вода; навлажнувачи за радијатори од
централно греење; хидранти; ламби; сушалки за
перални, електришни; бојљери за перални; вентили
за контролирање нивоа во танкови; дифузери на
светлина; нуклеарни реактори; украсни фонтани;
пастеризатори; пламеници за нафта; инсталации
за полимеризација; регенератори на топлина;
прибор за регулирање на апарати и цевоводи за
вода и гас; прибор за регулирање и обезбедување
апарати за гас; прибор за регулирање и
обезбедување гасоводи; прибор за регулирање
и обезбедување апарати за вода; грејачи на
воздух; електрични скари; сигурносен прибор за
апарати и цевоводи за вода и гас; сигурносни
светла; санитарни апарати и инсталации; тушеви;
апарати за омекнување   вода; сончеви колектои
(загревање); соларни печки; стерилизатори;
апарати за сончање (сончеви кревети); славини
за цевки; вентили; термостатски вентили (како
делови на инсталации за греење); инсталации и
апарати за вентилација (уреди за климатизација);
вентилациони инсталации (климатски уреди)
за возила; вентилациони хауби; вентилациони
хауби за лаборатории; мијалници за   раце (како
делови од санитарни инсталации); гумички за
славини за вода; бочви за перење; ормарчиња
за вода; водоводни инсталации; инсталации за
дистрибуција на вода; апарати за филтрирање  
вода; инсталации за водни млазови; грејачи за вода
(апарати); апарати за довод на вода, инсталации
за пречистување   вода; апарати и машини за
пречистување на вода- апарати и инсталации за
омекнување на водата; стерилизатори на вода-

14858

(111) 14859

(151) 12/11/2008

(210) TM  2007/718

(220) 27/07/2007
(181) 27/07/2017
(450) 31/12/2008

(732) RICOH COMPANY, LTD.
3-6, 1-Chome, Naka-Magome, Ohta-Ku,
Tokyo, JP
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 14 - саати; часовници, барометри; стоперки;
часовничарски и хронометриски инструменти;
делови и опрема за сите гореневедени ставки
(111) 14861
(210) TM  2007/719

(151) 12/11/2008
(220) 27/07/2007
(181) 27/07/2017
(450) 31/12/2008

(732) RICOH COMPANY, LTD.
3-6, 1-Chome, Naka-Magome, Ohta-Ku,
Tokyo, JP
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16   хартија; производи од хартија;
репрографски материјали осетливи на светлина,
топлина и притисок; хартија што е осетлива на
дијазо-бои (плоча, филм, фолија); хартија  што е
електростатички осетлива (плоча, филм, фолија);
хартија за офсет матрици (плоча, филм, фолија);
хартија за ксерографија; машини за размножување
и нивни додатоци; печатарски ленти и термичка
хартија; чиста хартија; машини за пишување,
ленти за машини за пишување; мастило за
размножување, хартија за размножување;
канцелариски прибор; печатени публикации,
весници, списанија; матрица (хартиени матрици
за сито-печат (плоча, филм, фолија); хартиени
матрици за размножување (плоча, филм, фолија);
термичка лента за печатење; филмови за РРС или
ОНР хартија; апарати за уништување  документи
(шредер)

Trgovski marki

Glasnik,

(111) 15081

(151) 11/11/2008

(210) TM  2007/720

(220) 27/07/2007

15/6,

(450) 31/12/2008
(732) RICOH COMPANY, LTD.
3-6, 1-Chome, Naka-Magome, Ohta-Ku, Tokyo, JP
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 21 - електрични честички за заби
(151) 07/10/2008

(210) TM  2007/722

(220) 27/07/2007

(111) 14701

(151) 07/10/2008

(210) TM  2007/728

(220) 27/07/2007
(181) 27/07/2017

(181) 27/07/2017
(450) 31/12/2008
(732) RICOH COMPANY, LTD.
3-6, 1-Chome, Naka-Magome, Ohta-Ku, Tokyo, JP
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

(450) 31/12/2008
(732) RICOH COMPANY, LTD.
3-6, 1-Chome, Naka-Magome, Ohta-Ku,
Tokyo, JP
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

(540)

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 36 - осигурување во случај на несреќа;
позајмувања; услуги за проценка на осигурување,
изнајмување недвижности; брокерски работи;
кредитни канцеларии; агенции за недвижности;
агенции за изнајмување станови; брокери за
недвижности; агенции за наплата на долг;
застапување
на
осигурување;
царинско
застапување; осигурување; банкарски работи;
проценување
на
недвижности;
основање
добротворни фондови; заеднички фондови;
инвестирање на капитал; инвестирање во
фондови; давање кауции; гаранции; осигурување
работи; менувачници; издавање на патнички
чекови; клиринг (финансиски); клириншки куќи
(финансиски); услуги за депонирање во сеф;
организирање собирање прилози; изнајмување
(финансирање); проценка на данок; финансиска
проценка (осигурување, банки, недвижноцти);
факгоризација; доверителство; старателство;
финансиски услуги; управување со финансии;
позајмување со гаранција; депонирање; работи
со недвижности; управување со станбени згради;
осигурување од пожар; издавање станови;
изнајмување фарми; здравствено осигурување;
поморско осигурување; хипотекарни банки;
штедилници; финансирање купувања на лизинг;

Trgovski marki
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застапување
на
осигурување;
берзанско
посредување; осигурување на живот; агенции
за
сместување
(домување);
финансиски
анализи; проценка на антиквитети; проценка на
уметнички предмети; верификација на чекови;
финансиски совети; совети од областа на
осигурувањето; кредитни картички; електронски
банкарски картички; електронски трансфер на
пари; информации од област на финансиите;
информации од област на осигурувањето;
проценка на накит; проценка на стари пари
(нумизматичка): собирање наемнина; проценка
на поштенски марки (филателистичка); издавање
вредносни жетони; депонирање скапоцености;
берзанско известување; издавање кредитни
картички;
изнајмување
деловен
простор
(недвижности); услуги за исплата на пензии;
финансиско спонзорирање

(181) 27/07/2017

(111) 14709

str. 251-437, dekemvri 2008 Skopje

(510, 511)
кл. 42 - хемиска анализа; анализа за експлоатација
на нафтени полиња; архитектура; работи во врска
со заштита на авторски права; бактериологија;
бактериолошки истражувања; експлоатација на
патенти; уредување на пишан текст; хемиски
услуги; хемиско истражување; консултации во
областа на архитектурата; техничко цртање на
конструкции; техничко истражување; правни услуги;
испитување на нафтени дупчења; истражување
во областа на козметиката; проектирање
ентериери; индустриски дизајн; испитување на
материјали; студии на технички проекти; геолошки
истражувања; истражување на нафтоносни
полиња; инженерство; истражување; генеалошко
истражување; инженерско цртање; прогнозирање
на време; правни истражувања; истражување на
земјиштето; изнајмување компјутери; информации
за мода; компјутерско програмирање; барање
нафта;
физика
(истражување);
машински
истражување; испитување на текстил; геолошко
пребарување; геолошко истражување; проверка
на автентичноста на уметнички предмети;
калибрација (мерење); проектирање компјутерски
софтвер; ажурирање на компјутерскиот софтвер;
консултации во областа на компјутерски
хардвер; дизајнирање облека; графички дизајн;
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изнајмување пристап на компјутерските бази
на податоци; лиценцирање на правата од
интелектуална сопственост; контрола на квалитет;
изнајмување компјутерски софтвер; истражување
и развој (за други); стилизирање (индустриски
дизајн); подводно истражување; консултации во
врска со интелектуалната сопственост; услуги
на арбитража; обнова на копмјутерски податоци;
одржување компјутерски софтвер; анализа на
компјутерски системи; консултации во областа
на заштитата на околината; изнајмување пристап
на компјутер заради обработка на податоци;
биолошки истражувања; урбанистичко планирање;
компјутерски услуги т.е. правење и одржување
web локации за другите; компјутерски услуги т.е.
дизајнирање и реализирање на мрежните web
страници за другите; компјутерски услуги т.е.
проектирање и реализирање на web локации за
други; изнајмување простор на компјутерскиот
сервер за Web локациите на другите корисници
на глобалната компјутерска мрежа; компјутерски
услуги т.е. обезбедување пребарувачи за
пронаоѓање податоци на глобалната компјутерска
мрежа; дизајнирање на пакети; изнајмување
печатачи
(111) 14752

(151) 07/10/2008

(210) TM  2007/732

(220) 30/07/2007

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - сапуни; препарати за чистење; парфимерија;
етерични масла; дезодоранси и антиперспиранти;
продукти за нега на косата; обојувачи (колоранти)
за коса, фарби за коса, лосиони за косата,
препарати за виткање коса (правење бранови),
шампони, кондиционери; спрејеви за коса, пудра
за коса, препарати за обликување, стилизирање
на косата (hair dressings), лакови за коса,
пени за коса, глазури за коса, гелови за коса,
навлажнувачи за коса, течност за коса, третмани
за заштита на косата, третмани за сушење на
косата, масла за коса, тоник за коса, креми за
коса, препарати за бања и/или туш; не-медицински
тоалетни препарати; препарати за нега на
кожата; козметика; претходно навлажнети или
импрегнирани перничиња (подлошки) за чистење,
тоалетни шамичиња (хартии) или бришачи

(181) 30/07/2017
(450) 31/12/2008
(300) 2455627  16/05/2007  GB
(732) British American Tobacco (Brands) Limited
Globe House, 4 Temple Place,
London WC2R 2PG , UK
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(220) 07/08/2007
(181) 07/08/2017
(450) 31/12/2008

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

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - цигари, тутун, тутунски производи за
пушачите, запалки, кибрити

(210) TM  2007/759

(151) 13/11/2008

(210) TM  2007/763

(732) Eisai R&D Management Co., Ltd.
6-10, Koishikawa 4-chome, Bunkyo-ku,
Tokyo 112-8088, JP

INVENTING

(111) 14727

(111) 15082

(540)

PARIET

(151) 03/10/2008
(220) 06/08/2007

(551) индивидуална

(181) 06/08/2017

(510, 511)

(450) 31/12/2008
(732) Unilever N.V.
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

кл. 5 - фарамацевтски прпарати и супстанци
(111) 14726

(151) 03/10/2008

(210) TM  2007/767

(220) 07/08/2007
(181) 07/08/2017
(450) 31/12/2008

(732) Unilever N.V.
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL

14752
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Glasnik,

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

15/6,

(510, 511)
кл. 3 - средства за белење и други супстанци
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични  масла, козметички производи, лосиони
за коса, препарати за нега на забите

REXONA TEENS CANDY REVOLUTION
(551) индивидуална

кл. 5 - фармацевстки и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;  
диетески супстанции што са користат во
медицината, хранa за бебиња, фластери, мaтерии
за завои, материjали за пломбирање заби и
забарски смолли, средтсва за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди

(510, 511)

(111) 14724

(151) 03/10/2008

(210) TM  2007/768

(220) 07/08/2007
(181) 07/08/2017
(450) 31/12/2008

(732) Unilever N.V.
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

(111) 14770

(151) 10/10/2008

(210) TM  2007/775

(220) 13/08/2007
(181) 13/08/2017
(450) 31/12/2008

(732) Pfizer Inc.
235 East 42nd Street, New York, NY 10017, US
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

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

EXULETT

1000, Скопје
(540)

365

(551) индивидуална

(540)

кл. 3 - сапуни; парфимерија, етерични масла,
козметики; колонски води, тоалетни води,
парфимирани спрејеви за тело; масла, креми
и лошони за кожата; пена за бричење, гел за
бричење, лосиони за пред и после бричење; талкпудра; препарати за капење и туширање; лосиони
за коса; пасти за заби; не-медицински препарати за
миење на устата; дезодоранси; антиперспиранти
за лична употреба; немедицински тоалетни
препарати

str. 251-437, dekemvri 2008 Skopje

(551) индивидуална

REXONA TEENS CRAZY VIOLET

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски
антибиотици

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - сапуни; парфимерија, етерични масла,
козметики; колонски води, тоалетни води,
парфимирани спрејеви за тело; масла, креми
и лошони за кожата; пена за бричење, гел за
бричење, лосиони за пред и после бричење; талкпудра; препарати за капење и туширање; лосиони
за коса; пасти за заби; не-медицински препарати за
миење на устата; дезодоранси; антиперспиранти
за лична употреба; не-медицински тоалетни
препарати
(111) 14872

(151) 12/11/2008

(210) TM  2007/769

(220) 07/08/2007

(111) 15084

(450) 31/12/2008

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

VAGI C

особено

(151) 13/11/2008

(210) TM  2007/776

(220) 13/08/2007
(181) 13/08/2017
(450) 31/12/2008

(732) POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d.
Dunajska cesta 107, 1113 LJUBLJANA, SI
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

M HOLIDAYS

(181) 07/08/2017
(732) POLICHEM S.A.
50, Val Fleuri L- 1526 Luxenbourg, LU

препарати,

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - огласна дејност; водење комерцијални
работи, деловна администрација, писарнички
работи
кл. 36 - осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи во врска со посредување
со недвижности
кл. 38 - телекомуникации

Trgovski marki
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кл. 39 - превозништво; пакување и складирање на
стока; организирање и посредување на патувања

огласување/рекламирање/, пазар (проучување на
пазарот), плакатирање /огласување/, промоција
/продажба за трето лице/, пропагандни дејности,
проучување на пазарот /маркетинг/, распределба
/дистрибуција/ на примероци, рекламирање по пат
на радио, рекламирање по пат на телевизија, онлајн рекламирање, рекламни агенции, рекламни
огласи, ширење рекламен материјал/трактати,
проспекти, /печатени примероци/

кл. 41 - образование; настава; забава; спортски и
културни активности
кл. 43 - понуда на храна и пијалаци; понуда на
привремено сместување
кл. 44 - медицински услуги; ветеринарни улуги;
хигиенска и козметичка нега за луѓе и животни;
земјоделски, градинарски и шумарски услуги
(111) 15171

(151) 17/11/2008

(210) TM  2007/782

(220) 14/08/2007

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 станбени
згради), изнајмување каде што закупецот станува
сопственик на предметот на закупот /лизинг/,
изнајмување станови, 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, посредување
во трговијата со недвижен имот, станарина
(наплата на станарина), финансиски   проценки
/осигурувања/, банкарски промет, имот

(181) 14/08/2017
(450) 31/12/2008
(732) АД „ЈАКА-8О” Радовиш
ул. „Маршал Тито” бр.2 , Радовиш, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

KASEN

кл. 39 - организирање патувања; автобуски
превоз, бродски превоз, воздушен превоз,
излети (организирање излети), крстосување
(организирање крстосувања), патници (превоз на
патници), патувања (организирање на патувања),
посредување при превоз, резервации за превоз,
придружба на патници, туристички агенции,
туристички излети

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски, ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди
(111) 15118

(151) 11/11/2008

(210) TM  2007/816

(220) 17/08/2007
(181) 17/08/2017
(450) 31/12/2008

(732) Оливер Димитровски
бул. АСНОМ бр. 44/3-12, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(111) 14977
(210) TM  2007/818

(151) 28/10/2008
(220) 17/08/2007
(181) 17/08/2017
(450) 31/12/2008

(732) ДППТУ „РИВА” ДООЕЛ
Бул. Партизански одреди 64а 2/7
1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(540)

(591) сина, црвена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - oгласување, водење на работите,
управување со работи, канцелариски работи;
агенции за трговски информации, демонстрација
на производи, економски прогнози, изложби
(организирање изложби) во комерцијални или
рекламни цели, изнајмување рекламен простор,
изнајмување рекламен материјал, извоз (агенции за
увоз-извоз), јавно мислење (испитување на јавното
мислење), лицитација (продажба на лицитација),

15171

(591) виолетова и сребрена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 37 - автомобили (одржување и поправка на
автомобили), автомобили (перење автомобили),
возила (одржување на возилата), возила
(подмачкување на возилата), возила (помош во
случај на дефект на возилата/поправки), гуми
(вулканизација на гуми/поправки),   гуми (замена
на гуми); миење на автомобили, полирање на

Trgovski marki

Glasnik,

возила, сервисни станици, чистење на возила
кл. 39 - автобуски превоз, влечење возила,
возачи на автомобили (узлуги на возачите),
галерии за возила (изнајмување галерии за
возила), гаражи (изнајмување гаражи), земање
под наем паркинг простори, земање под наем
возила, испорака /дистрибуција/ на производи,
излети (организирање излети), крстосување
(организирање крстосување), лични возила
(изнајмување лични возила), лични возила (превоз
со лични возила), организирање излети, пакети
(испорака на пакети), паркиралишта (услуги на
паркиралишта), патници (превоз на патници),
патувања (организирање на патувања), патувања
(резервации за патувања), пошта (разнесување
пошта), подвижен имот (преселба на подвижен
имот), покуќнина (превезување на покуќнина),
помош (давање помош/превоз/имот), помош во
случај на неисправност на возила /влечење/,
посредување при превоз, преселба, превоз
(резервации за превоз), превоз на поштенски
пратки и стока, превоз на скапоцености; превоз
со колички, превознички /шпедитерски услуги/,
придружба на патници, разнесување на пакети,
разнесување весници, резервирање на места
/превоз/, складирање, складирање (упатства за
складирање), складирање на стока, служби за
изпраќање, такси услуги, туристички агенции /
со исклучок резервирање на хотели, пансиони/,
туристички излети, упатства /информации/
за превоз, брза помош (превоз со коли за
брза помош), брод (бродски превоз), бродови
(гаражирање кајчиња), бродови (извлекување
насукани бродови), бродови (изнајмување
кајчиња), бродови за патување, за разонода
(услуги за патничките бродови), влечење возила,
возачи на автомобили (услуга на возачите)
(111) 15185

(151) 18/11/2008

(210) TM  2007/819

(220) 20/08/2007
(181) 20/08/2017
(450) 31/12/2008

(732) GLAXO GROUP LIMITED
Glaxo Wellcome House, Berkeley
Greenford, Middlesex UB6 0NN, GB

Avenue,

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

15/6,
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(732) GLAXO GROUP LIMITED
Glaxo Wellcome House, Berkeley
Greenford, Middlesex UB6 0NN, GB

367

Avenue,

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

MODUTAB
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати и супстанции
(111) 14980

(151) 10/11/2008

(210) TM  2007/821

(220) 20/08/2007
(181) 20/08/2017
(450) 31/12/2008

(732) GLAXO GROUP LIMITED
Glaxo Wellcome House, Berkeley
Greenford, Middlesex UB6 0NN, GB

Avenue,

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

МОДУТАБ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати и супстанции
(111) 14981

(151) 10/11/2008

(210) TM  2007/822

(220) 20/08/2007
(181) 20/08/2017
(450) 31/12/2008

(732) GLAXO GROUP LIMITED
Glaxo Wellcome House, Berkeley
Greenford, Middlesex UB6 0NN, GB

Avenue,

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

(540)

REQUIP MODUTAB
РЕКВИП

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 5 - фармацевтски препарати и супстанции

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати и супстанции
(111) 14978
(210) TM  2007/820

(151) 10/11/2008
(220) 20/08/2007
(181) 20/08/2017
(450) 31/12/2008

Trgovski marki

(111) 14982
(210) TM  2007/823

(151) 10/11/2008
(220) 20/08/2007
(181) 20/08/2017
(450) 31/12/2008

(732) GLAXO GROUP LIMITED
Glaxo Wellcome House, Berkeley
Greenford, Middlesex UB6 0NN, GB

Avenue,

14982
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(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

(540)

РЕКВИП МОДУТАБ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати и супстанции
(111) 14795

(151) 22/10/2008

(591) црна, кафена(чоколадена), нијанси на кафена и
бела

(210) TM  2007/832

(220) 22/08/2007

(551) индивидуална

(181) 22/08/2017

(510, 511)

(450) 31/12/2008

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

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

(111) 15152

(151) 12/11/2008

(210) TM  2007/838

(220) 27/08/2007
(181) 27/08/2017
(450) 31/12/2008

(732) PODRAVKA prehrambena industrija d.d.
Ante Starcevica 32, HR-48000 Koprivnica, HR
(591) црна, кафена, чоколадена, нијанси на кафена,
светло сива и бела
(551) индивидуална

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

JOGOLINO

(510, 511)
кл. 3 - сапуни; парфимерија, етерични (основни)
масла, козметика; колонски води, тоалетни води,
парфимирани спрејови за тело; масла, креми
и лосиони за кожата; пена за бричење, гел за
бричење, лосиони за пред и после бричење; талк
пудра; препарати за бања и туширање; лосиони
за коса, пасти за заби; немедицински средства за
миење на устата; дезодоранси; антиперспиранти
за лична употреба; немедицински тоалетни
препарати
(111) 14707
(210) TM  2007/833

(151) 07/10/2008
(220) 22/08/2007
(181) 22/08/2017

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - храна за доенчиња; диететски производи за
медицинска намена
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни
екстракти, конзервирано, сушено и варено овошје
и зеленчук; желе, џемови, компоти; јајца, млеко и
млечни производи; масла и масти за јадење
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго,
замена за кафе; брашно, производи од жита, леб,
колачи, слатки, бонбони, сладолед; мед, меласа;
квасец, прашок за печење, сол, сенф, оцет, сосови
(мирудии), мирудии; мраз

(450) 31/12/2008
(732) Unilever N.V.
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

14795

(111) 14717
(210) TM  2007/842

(151) 03/10/2008
(220) 29/08/2007
(181) 29/08/2017
(450) 31/12/2008

(732) SANY Group Co., LTD.
Xingsha Development Area, Changsha,
Hunan Province 410100, CN

Trgovski marki

Glasnik,

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

15/6,

str. 251-437, dekemvri 2008 Skopje
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(111) 14850

(151) 12/11/2008

(210) TM  2007/850

(220) 31/08/2007
(181) 31/08/2017
(450) 31/12/2008

(732) Paglieri Profumi S.p.A.
Strada Statale per Genova Km 98,
15100 Alessandria, IT

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7 - валци за патишта; багери; копачки (машини);
хидраупични пумпи; бетонски пумпи монтирани на
приколки, бетонски пумпи монтирани на камиони;
дигалки (апарати за дигање товар); мешалки;
бетонски миксери (машини булдожери; моторни
грејдери; асфалтни плочки, хоризонтално насочени
дупчалки; кранови; погони за мешање за асфалт;
мешање на бетон; ротациони машини дупчалки;
машини за глвдање. машини што се користат
во рударство; пумпи (машини); екстрактори за
рудници; сврдла за рудници; машини за дупчење;
машини за екплоатација на рудници; машини
за поставување   шини; машини за градење
на железници; механички лолати; машини за
изградба на патишта, пумпи (делови на машини,
механизми или мотори); лентести транспортери,
хидраулични   кошнди   за   машини,   мотори   и   
механизми;   хидраулични компоненти
кл. 12 - автобуси; камиони; спортски автомобили;
моторни коли; моторни автомобили; локомотиви;
возила за мешање   бетон; воздушни, превозни
соедства- подигнувачки возила (возила за
подигнување); шасии за возила; хидраулични
циклуси за возила; возила за пренос на асфалтен
материjал, автомобилски делови
(111) 14851
(210) TM  2007/849

(151) 12/11/2008
(220) 31/08/2007
(181) 31/08/2017
(450) 31/12/2008

(732) Paglieri Profumi S.p.A.
Strada Statale per Genova Km 98,
15100 Alessandria , IT

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса, препарати за нега на забите
(111) 14849

(151) 12/11/2008

(210) TM  2007/851

(220) 31/08/2007
(181) 31/08/2017
(450) 31/12/2008

(732) Paglieri Profumi S.p.A.
Strada Statale per Genova Km 98,
15100 Alessandria , IT
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

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

(540)

(510, 511)

(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

Trgovski marki

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди
(111) 14775
(210) TM  2007/852

(151) 10/10/2008
(220) 31/08/2007
(181) 31/08/2017
(450) 31/12/2008

14775
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(732) Paglieri Profumi S.p.A.
Strada Statale per Genova Km 98,
15100 Alessandria, IT

(540)

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(591) зелена, црвена, жолта, модра, виолетова и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - закуски (приправки) на база на
овошје, овошје-конзервирано, овошни салати,
зеленшукови сокови за готвење

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса, препарати за нега на забите
(111) 14774
(210) TM  2007/853

кл. 31 - овошје-свежо, зеленчук-свеж
кл. 32 - безалкохолни пијалаци; безалкохолни
пијалаци од овошни сокови, пијалаци од сирутка,
овошен нектар, овошни сокови
кл. 43 - подготвување и послужување на мешани
пијалаци

(151) 10/10/2008
(220) 31/08/2007
(181) 31/08/2017
(450) 31/12/2008

(732) Paglieri Profumi S.p.A.
Strada Statale per Genova Km 98,
15100 Alessandria, IT
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(111) 14722
(210) TM  2007/863

(151) 03/10/2008
(220) 04/09/2007
(181) 04/09/2017
(450) 31/12/2008

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

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи, лосиони
за коса, препарати за нега на забите
(111) 15085
(210) TM  2007/856

(151) 13/11/2008
(220) 03/09/2007
(181) 03/09/2017
(450) 31/12/2008

(732) POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d.
Dunajska cesta 107, 1113 LJUBLJANA, SI
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

14774

(591) црна, бела, зелена и нијанси на зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - дезодоранси и анти-перспиранти
(111) 14771
(210) TM  2007/876

(151) 10/10/2008
(220) 07/09/2007
(181) 07/09/2017
(450) 31/12/2008

(732) Друштво за трговија, производство, услуги,
шпедиција увоз-извоз ПЕКАБЕСКО а.д.
ул. „Шуто Оризари” бб, 1000 Скопје, MK

Trgovski marki

Glasnik,

15/6,

371

str. 251-437, dekemvri 2008 Skopje

кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и
овошни сокови; сирупи и други препарати за
производство пијалаци

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(111) 15113

(151) 11/11/2008

(210) TM  2007/882

(220) 07/09/2007
(181) 07/09/2017
(450) 31/12/2008

(732) The Coca-Cola Company
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, US

(591) бела, зелена и темносина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живина, дивеч, месни екстракти,
сувомесни производи, млеко и млечни производи
кл. 30 - транспортни
складирање стока

услуги,

кл. 43 - подготвување храна
ветеринарни и земјоделски услуги

пакување
и

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

и

COCA-COLA SOUNDWAVE

пијалаци,

(111) 14725

(151) 03/10/2008

(210) TM  2007/877

(220) 07/09/2007

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - пиво; минерални и газирани води и други
безалкохолни пијалаци; овошни напивки и овошни
сокови; сирупи и други препарати за приготвување
пијалаци

(181) 07/09/2017
(450) 31/12/2008
(732) PODRAVKA prehrambena industrija d.d.
Ante Starcevica 32, HR-48000 Koprivnica, HR

(111) 14877

(151) 12/11/2008

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

(210) TM  2007/890

(220) 14/09/2007

(540)

(732) Advanced Micro Devices, Inc.

(181) 14/09/2017
(450) 31/12/2008
(a Delaware Corporation)
One AMD Place, PO Box 3453, Sunnyvale,
California 94088, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

(551) индивидуална

(540)

PHENOM

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња; фластери,
материјал за завои; материјали за пломбирање
заби и забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук; желе, џемови, компоти;
јајца, млеко и млечни производи; масла и масти
за јадење
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго;
замена за кафе; брашно и производи од жита,
леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед,
меласа; Квасец, прашок за печење; сол, сенф;
оцет, сосови (како мирудии), мирудии, мраз.

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - микропроцесори; полупроводнички уреди
(111) 14719

(151) 03/10/2008

(210) TM  2007/891

(220) 14/09/2007
(181) 14/09/2017
(450) 31/12/2008

(732) PODRAVKA prehrambena industrija d.d.
Ante Starcevica 32, HR-48000 Koprivnica, HR
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

LERO
Trgovski marki
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(551) индивидуална

со недвижен имот; проценка на недвижен имот;
средства (електронски преносни средства);
средства (вложување средства); станарина
(наплата на станарина); станови (изнајмување
станови); финансиска анализа; финансиски
дејности; финансиски информации; финансиско
управување.

(510, 511)
кл. 32 - пиво; минерални и газирани води и други
безалкохолни пијалаци, овошни напивки и овошни
сокови; сирупи и други препарати за подготвување
напивки
(111) 15112

(151) 11/11/2008

(210) TM  2007/892

(220) 14/09/2007

кл. 37 - апарати (поставување, одржување
и поправка на апарати); бојлери (чистење и
поправка на бојлери); варосување (внатрешно
и надворешно); водоинсталатерство; гладење
/пеглање/ на облеката со пареа; градба /кон–
султации/; дезинфекција; електрични апарати
(поставување и поправка на електрични апарати);
заковување;  згради (чистење згради) /надворешни
површини/; згради (внатрешно чистење на
зградите); информации врзани со поправка;
изнајмување на апарати за чистење; канцелариски
апарати (поставување, поправка и одржување
канцелариски апарати); климатизација на воздухот
(поправка и одржување   клима уреди); котли
(чистење и поправка на котли); натписи /фирми/
(боење или поправка на натписи); облека (чистење
на облека); оџаци (чистење на оџаците); перење
алишта; покуќнина (одржување на покуќнината);
постелнина (чистење на постелнината); прозорци
(миење   прозорци); сервисни станици; суво
чистење; тапетарски поправки; уреди за ладење
(поставување и поправка на апаратите); централно
греење (поставување и поправка на инсталации
на централно греење); чистење облека; чистење
возила

(181) 14/09/2017
(450) 31/12/2008
(732) Друштво за производство на вино, трговија и
услуги КРЕСТОН ГРОУП ДОО Неготино
ул. Партизанска 33 Неготино, MK
(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
бул. Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје
(540)

ANGEL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 - вино
(111) 14875
(210) TM  2007/893

(151) 12/11/2008
(220) 17/09/2007
(181) 17/09/2017
(450) 31/12/2008

(732) Друштво за трговија и услуги ХАУСМАЈСТОР
ДОО увоз-извоз Скопје
ул. Мито Хаџивасилев-Јасмин бб
1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(111) 14976

(151) 10/11/2008

(210) TM  2007/903

(220) 18/09/2007
(181) 18/09/2017
(450) 31/12/2008

(732) BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d.
Danica 5, 48000 Koprivnica, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

VAL
(591) бела, црна и портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - водење дејност; вработување; дејности
(помош во водење   дејности); дејности
(професионални консултации); организирање
дејности (советување за организирање на
дејностите); персонал (вработување персонал);
управување со работи
кл. 36 - закуп на недвижен имот; згради
(управување со станбени згради); изнајмување
станови; консултации по повод финансиски
прашања; недвижен имот (агенции за недвижен
имот); недвижен имот (проценка на недвижниот
имот); недвижен имот (управување со недвижниот
имот); посредување; посредување во трговијата

15112

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи, кардиоваскуларни
лекови
(111) 15053

(151) 06/11/2008

(210) TM  2007/909

(220) 20/09/2007
(181) 20/09/2017
(450) 31/12/2008

(732) Cadbury UK Limited a company incorporated
under the laws of the United Kingdom
P.O. Box 12, Bournville Lane, Bournville,
Birmingham B30 2LU, UK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
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(540)

J.SAFRA

CADBURY CHOCLAIRS

(551) индивидуална
(510, 511)

(551) индивидуална

кл. 14 - благородни метали, вклучително
благородни метални прачки, монети и медали

(510, 511)
кл. 30 - немедицински слатки; чоколада; чоколадни
слатки; шеќерни слатки; смрзнати слатки;
разладени слатки; колач, бисквити и обланди;
гуми за џвакање
(111) 14712

(151) 07/10/2008

(210) TM  2007/914

(220) 21/09/2007

кл. 36 - банкарски, финансиски, осигурителни или
слични услуги, осигурителни услуги, банкарски
услуги, кредитни услуги и услуги на позајмување,
кредитни картички, лизинг и финансирање, услуги
на спонзорирање фондови, услуги на менаџирање
со имот, брокерски услуги за хартии од вредност
и берзански стоки, услуги на правно застапување,
траст фондови, берзанско тргување, советување
и финансирање недвижниности

(181) 21/09/2017
(450) 31/12/2008
(732) Philip Morris Products S.A.,
a Swiss corporation
Quai Jeanrenaud 3 2000 Neuchatel, CH
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

(111) 14685

(151) 07/10/2008

(210) TM  2007/926

(220) 25/09/2007
(181) 25/09/2017
(450) 31/12/2008

(732) ДПТУ ПЛУС ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. Перо Наков бр. 60, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

VREME
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - весници, печатени изданија
кл. 35 - објавување рекламни текстови, огласување
(рекламирање), обработка на текстови

(591) бела, сива, сина, црвена, златна и црна

кл. 41 - објавување текстови (што не се
рекламни)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - тутун, суров или обработен; производи од
тутун, вклучително пури, цигари, цигарилоси, тутун
за виткање сопствени цигари, тутун за луле, тутун
за џвакање, бурмут (snuff) тутун, кретек (kretek);
замени за тутун (не за медицински употреби);
артикли за пушачи, вклучително хартија за цигари
и туби, филтери за цигари, бинлаци (tins) за тутун,
кутии за цигари и пепелници, лули, џебни направи
за виткање цигари, запалки; кибрити
(111) 14944
(210) TM  2007/922

(151)
(220)
(181)
(450)

10/11/2008
24/09/2007
24/09/2017
31/12/2008

(732) J.Safra IP Holding Co.
47 Boulevard Royal, L-2449, LU
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје

(111) 15158
(210) TM  2007/961

(151) 13/11/2008
(220) 03/10/2007
(181) 03/10/2017
(450) 31/12/2008

(732) AB Lindex
Nils Ericsonsplatsen 3, 411 03 Goteborg, SE
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 - облека, обувки, покривала за глава
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(111) 15159

(151) 13/11/2008

(210) TM  2007/962

(220) 03/10/2007

(540)

CARBOMED

(181) 03/10/2017
(450) 31/12/2008
(732) AB Lindex
Nils Ericsonsplatsen 3, 411 03 Goteborg, SE
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи
(111) 14989

(151) 10/11/2008

(210) TM  2007/1028

(220) 26/10/2007
(181) 26/10/2017

FASHION REPORT BY LINDEX
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 - часописи и останати печатени производи
кл. 25 - облека, обувки, покривала за глава
(111) 14925

(151) 10/11/2008

(210) TM  2007/985

(220) 10/10/2007
(181) 10/10/2017
(450) 31/12/2008

(732) British American Tobacco (Brands) Inc.,
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington,
Delaware 19808, US

(450) 31/12/2008
(732) TREK Bicycle Corporation
801 West Madison, P.O. Box 183, Waterloo,
Wisconsin 53594, US
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

TREK
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 - велосипеди, компоненти и додатоци за
велосипеди, особено рамки, седишта, седала,
калници, менувачи на брзини, синџири, стегач и
суспензии за велосипеди, тркала за велосипеди,
бандажи, прачки и гуми вклучително цевки и
системи за гуми слични на цевки, држачи за багаж
за велосипеди, потпирачи за велосипеди, заштитни
брави, велосипедски шишиња за пијалаци и
нивни држачи; држачи за велосипеди на возила;
детски приколки и колички; велосипедски држачи
за поправка на велосипеди

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

кл. 25 - облека, покривачи за глава, ракавици; се
за горенаведените стоки прилагодено за носење
при возење велосипед,  велосипедски настани или
учествувања во спортски и фитнес активности,
ништо од наведеното за планинарање, алпинизам
или скијање
(111) 14979

(591) сива, темно сива, црна и бела

(210) TM  2007/1031

(551) индивидуална
кл. 34 - цигари, тутун, тутунски производи, филтери
за цигари, артикли за пушачи, запалки, кибрити

(210) TM  2007/1023

(220) 26/10/2007
(181) 26/10/2017

(510, 511)

(111) 15014

(151) 10/11/2008

(450) 31/12/2008
(732) Universal City Studios LLLP
(Delaware limited liability limited partnership)
100 Universal City Plaza Universal City,
California 91608, US

(151) 10/11/2008
(220) 26/10/2007
(181) 26/10/2017
(450) 31/12/2008

(732) JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.
Pulac b.b. Rijeka 51000, HR

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

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

15159
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(510, 511)
кл. 30 - кафе и замена за кафе; чај, какао, чоколада
за пиење; шеќер, ориз, тапиока, саго; брашно и
препарати направени од жита; леб, бисквити,
торти, колач, чоколада и слатки; сладолед, мраз,
овошни сладоледи; мед, меласа; сол, сенф; оцет,
сосови; сосови како мирудии; мирудии; продукти
подготвени за конзумирање и што се составени
првенствено од гореспоменатите производи

(510, 511)
кл. 9 - преземачки телевизиски
преснимени ДВД-а и видеа

програми;

кл. 38 - телекомуникации; услуги на емитување
кабелска телевизија; услуги на дистрибуција на
телевизиски програми; трансмисија на преземачки
телевизиски програми
кл. 41 - продукција на кабелска телевизија;
телевизиско програмирање; видео и телевизиски
услуги по барање, преземачко телевизиско
програмирање; продукција на телевизиски
програми дистрибуирани преку интернет, мобилни
уреди и други електронски медиуми
(111) 14917

(151) 10/11/2008

(210) TM  2007/1040

(220) 31/10/2007

(111) 15016
(210) TM  2007/1045

(151) 10/11/2008
(220) 01/11/2007
(181) 01/11/2017
(450) 31/12/2008

(732) КАПИТАЛ БАНКА АД Скопје
ул. „27 Март” бр.1, 1000 Скопје, MK

(181) 31/10/2017

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

(450) 31/12/2008

(540)

(732) British American Tobacco(Brands) Inc.,
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington,
Delaware 19808 US, US
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(591) жолта и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 - банкарство, вложување средства,
внесување долгови, вредносни бонови, гаранции,
дебитни картички (служби за дебитни картички,
заем врз основа на залог, заеми, консултации по
повод финансиски прашања, кредитни агенции,
кредитни картички (служби за кредитни картички),
менување (менувачници), монетарни дејности,
отплата на рати, патни чекови (издавање
патни чекови), подмирување на вредности,
посредување, посредување на берзата, сефови,
средства (електронски преносни средства),
средства (основање кружни средства), средства
(вложување средства), финансирање (служби
за финансии), финансиска анализа, финансиски
дејности, финансиски информации, финансиски
проценки /осигурувања, банкарски промет, имот/,
финансиски трансакции, финансиско управување,
фискални проценки, хипотекарно банкарство,
чекови (заверување чековите), штедилници

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - цигари, тутун, тутунски производи, артикли
за пушачи, запалки, кибрити
(111) 14916

(151) 10/11/2008

(210) TM  2007/1043

(220) 01/11/2007
(181) 01/11/2017
(450) 31/12/2008

(732) Mars, Incorporated
6885 Elm Street, McLean,
Virginia 22101-3883, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

MILKY WAY MINUTE

(111) 15017
(210) TM  2007/1046

(151)
(220)
(181)
(450)

10/11/2008
01/11/2007
01/11/2017
31/12/2008

(732) КАПИТАЛ БАНКА АД Скопје
ул. „27 Март” бр.1, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална

Trgovski marki

15017

376 Glasnik, 15/6, str. 251-437, dekemvri 2008 Skopje

(591) жолта и црна

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 - банкарство, вложување средства,
внесување долгови, вредносни бонови, гаранции,
дебитни картички (служби за дебитни картички,
заем врз основа на залог, заеми, консултации по
повод финансиски прашања, кредитни агенции,
кредитни картички (служби за кредитни картички),
менување (менувачници), монетарни дејности,
отплата на рати, патни чекови (издавање
патни чекови), подмирување на вредности,
посредување, посредување на берзата, сефови,
средства (електронски преносни средства),
средства (основање кружни средства), средства
(вложување средства), финансирање (служби
за финансии), финансиска анализа, финансиски
дејности, финансиски информации, финансиски
проценки /осигурувања, банкарски промет, имот/,
финансиски трансакции, финансиско управување,
фискални проценки, хипотекарно банкарство,
чекови (заверување чековите), штедилници

(591) бела, црна, кафена, жолто кафена, сива, жолта,
црвена и сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - услуги при продажба на мало што опфаќаат
тутун и прибор за пушачи
(111) 15165

(151) 17/11/2008

(210) TM  2007/1052

(220) 02/11/2007
(181) 02/11/2017
(450) 31/12/2008

(732) AKKURATE LIMITED
Unit 1, 9 Park Hill, London SW4 9NS, UK

(111) 15091

(151) 10/11/2008

(210) TM  2007/1049

(220) 02/11/2007

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

(181) 02/11/2017

(540)

(450) 31/12/2008
(732) CORPORACION HABANOS, S.A.
Avenida 3ra. No.2006 entre 20 y 22,
Miramar, Playa, Ciudad de La Habana, CU
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

(591) темно црвена, златна и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - услуги при продажба на мало кои опфаќаат
тутун и прибор за пушачи
(111) 14962
(210) TM  2007/1050

(151) 10/11/2008
(220) 02/11/2007
(181) 02/11/2017
(450) 31/12/2008

(732) CORPORACION HABANOS, S.A.
Avenida 3ra. No.2006 entre 20 y 22,
Miramar, Playa, Ciudad de La Habana, CU
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

15091

JOHN RICHMOND
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - немедицински тоалетни препарати;
сапуни; шампони; талк пудра; препарати што се
употребуваат за бањање или туширање; купка
со која се прават меурчиња; пенливи купки; соли
за бањање; масло за бањање; гел за туширање;
препарати за коса; лосиони за коса; гел за коса;
восок за коса; препарати за чистење на забите;
пасти за заби; мириси; парфеми; колонска
вода; лосиони за после бричење; балсами за
после бричење; сапун за бричење; препарати
за бричење; антиперспиранти; деодоранси за
лична употреба; етерични масла; прибор за лична
хигиена; препарати за нега на кожата; препарати
за нега на убавината; немедицински хидратанти
лосиони и креми; козметика; вата за козметичка
намена; препарати за отстранување на шминката;
препарати за миење на устата; препарати за нега
на ноктите; лакови и политура за нокти; препарати
за отстранување на лакот од ноктите; депилатори;
хартиени шмиргли; камен за петици; маски за
убавина; парфимирани миризливи кесички;
миризливо дрво; креми и политура за кондури;
препарати за арома, терапија
кл. 9 - очила за сонце; очила; разни видови очни
помагала; рамки за очила и очила за сонце;
леќи; кутии и торби за очила и за очила за сонце;
синџирчиња, гајтани и ремчиња за очила за сонце
и за очила; делови и опрема за сите наведени
производи

Trgovski marki

Glasnik,

кл. 14 - благородни метали и нивнните легури и
производите изработени од нив или преслечени со
нив, што не се опфатени со другите класи; накит;
кутии за накит; скапоцени камења; часовници и
хронометриски инструменти; часовници и саати;
ремчиња за часовници; синџирчиња и гајтани за
часовници
кл. 18 - кожа и имитација на кожа и производите
од нив што не се опфатени со другите класи;
кожа од животни; куфери и патни торби; артикли
од багаж; торби; кутии (сандаци); актовка; акт
чанти; куфери; ковчези; мали патни торби; женски
чанти; торби за на рамо; ученички торби; торби за
вежбање; кеси за пазарање; торби за купување;
големи патни торби; торби за пакување облека;
торби за кондури; торби за плажа; торби што се
прицврстуваат за телото; торби за на колковите;
чантички; паричник /кесе/, паричник за банкноти,
паричник со   прегради за картички; кутии за
картички; приврзок за клучеви во вид на џеб, кутии
за клучеви; приврзоци за багаж, сите од кожа или
имитација на кожа; чадори, чадори за сонце и
стапови за одење; камшици и сарачки производи
кл. 25 - облека, обувки и капи
кл. 35 - малопродажни услуги  поврзани со облека,
чевли, капи,  додатоци,  кожни производи, торби,
мириси, очни помагала, очила за сонце, часовници
и накит; комбинирање, за доброто на другите, на
разновидна облека, чевли, капи, додатоци, кожни
производи, торби, мириси, очни помагала, очила
за сонце, часовници и накит, овозможувајќи им на
потрошувачите соодветно да ги видат и набават
тие производи во продавници за малопродажба
за облека и додатоци; комбинирање, за доброто
на другите, на разновидна облека, чевли, капи,
додатоци, кожни производи, торби, мириси, очни
помагала, очила за сонце, часовници и накит,
овозможувајќи им на потрошувачите соодветно да
ги видат и набават тие производи од каталози за
облека и додатоци, со нарачување по пошта, од
веб страници или преку телекомуникации
кл. 43 - снабдување со храна и пијалак; кафе, бар,
снек бар, кафетерија, коктел бар, ресторански и
угостителски услуги; привремено сместување;
хотелски и пансионски услуги
(111) 15166
(210) TM  2007/1053

(151) 17/11/2008
(220) 02/11/2007
(181) 02/11/2017
(450) 31/12/2008

(732) AKKURATE LIMITED
Unit 1, 9 Park Hill, London SW4 9NS, UK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

15/6,

str. 251-437, dekemvri 2008 Skopje

377

(510, 511)
кл. 3 - немедицински тоалетни препарати;
сапуни; шампони; талк пудра; препарати што се
употребуваат за бањање или туширање; купка
со која се прават меурчиња; пенливи купки; соли
за бањање; масло за бањање; гел за туширање;
препарати за коса; лосиони за коса; гел за коса;
восок за коса; препарати за чистење на забите;
пасти за заби; мириси; парфеми; колонска
вода; лосиони за после бричење; балсами за
после бричење; сапун за бричење; препарати
за бричење; антиперспиранти; деодоранси за
лична употреба; етерични масла; прибор за лична
хигиена; препарати за нега на кожата; препарати
за нега на убавината; немедицински хидратанти
лосиони и креми; козметика; вата за козметичка
намена; препарати за отстранување на шминката;
препарати за миење на устата; препарати за нега
на ноктите; лакови и политура за нокти; препарати
за отстранување на лакот од ноктите; депилатори;
хартиени шмиргли; камен за петици; маски за
убавина; парфимирани миризливи кесички;
миризливо дрво; креми и политура за кондури;
препарати за арома, терапија
кл. 9 - очила за сонце; очила; разни видови очни
помагала; рамки за очила и очила за сонце;
леќи; кутии и торби за очила и за очила за сонце;
синџирчиња, гајтани и ремчиња за очила за сонце
и за очила; делови и опрема за сите наведени
производи
кл. 14 - благородни метали и нивнните легури и
производите изработени од нив или преслечени со
нив, што не се опфатени со другите класи; накит;
кутии за накит; скапоцени камења; часовници и
хронометриски инструменти; часовници и саати;
ремчиња за часовници; синџирчиња и гајтани за
часовници
кл. 18 - кожа и имитација на кожа и производите
од нив што не се опфатени со другите класи;
кожа од животни; куфери и патни торби; артикли
од багаж; торби; кутии (сандаци); актовка; акт
чанти; куфери; ковчези; мали патни торби; женски
чанти; торби за на рамо; ученички торби; торби за
вежбање; кеси за пазарање; торби за купување;
големи патни торби; торби за пакување облека;
торби за кондури; торби за плажа; торби што се
прицврстуваат за телото; торби за на колковите;
чантички; паричник /кесе/, паричник за банкноти,
паричник со   прегради за картички; кутии за
картички; приврзок за клучеви во вид на џеб, кутии
за клучеви; приврзоци за багаж, сите од кожа или
имитација на кожа; чадори, чадори за сонце и
стапови за одење; камшици и сарачки производи
кл. 25 - облека, обувки и капи
(111) 15168
(210) TM  2007/1054

(151) 17/11/2008
(220) 02/11/2007
(181) 02/11/2017
(450) 31/12/2008

(551) индивидуална

Trgovski marki

(732) AKKURATE LIMITED
Unit 1, 9 Park Hill, London SW4 9NS, UK

15168

378 Glasnik, 15/6, str. 251-437, dekemvri 2008 Skopje

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

(111) 15169

(151) 17/11/2008

(210) TM  2007/1055

(220) 02/11/2007
(181) 02/11/2017
(450) 31/12/2008

(300) 005910864  03/05/2007  EC
(732) AKKURATE LIMITED
Unit 1, 9 Park Hill, London SW4 9NS, UK
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - немедицински тоалетни препарати;
сапуни; шампони; талк пудра; препарати што се
употребуваат за бањање или туширање; купка
со која се прават меурчиња; пенливи купки; соли
за бањање; масло за бањање; гел за туширање;
препарати за коса; лосиони за коса; гел за коса;
восок за коса; препарати за чистење на забите;
пасти за заби; мириси; парфеми; колонска
вода; лосиони за после бричење; балсами за
после бричење; сапун за бричење; препарати
за бричење; антиперспиранти; деодоранси за
лична употреба; етерични масла; прибор за лична
хигиена; препарати за нега на кожата; препарати
за нега на убавината; немедицински хидратанти
лосиони и креми; козметика; вата за козметичка
намена; препарати за отстранување на шминката;
препарати за миење на устата; препарати за нега
на ноктите; лакови и политура за нокти; препарати
за отстранување на лакот од ноктите; депилатори;
хартиени шмиргли; камен за петици; маски за
убавина; парфимирани миризливи кесички;
миризливо дрво; креми и политура за кондури;
препарати за арома, терапија

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

RICHMOND
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 - малопродажни услуги  поврзани со облека,
чевли, капи,   додатоци, кожни производи, торби,
мириси, очни помагала, очила за сонце, часовници
и накит; комбинирање, за доброто на другите, на
разновидна облека, чевли, капи, додатоци, кожни
производи, торби, мириси, очни помагала, очила
за сонце, часовници и накит, овозможувајќи им на
потрошувачите соодветно да ги видат и набават
тие производи во продавници за малопродажба
за облека и додатоци; комбинирање, за доброто
на другите, на разновидна облека, чевли, капи,
додатоци, кожни производи, торби, мириси, очни
помагала, очила за сонце, часовници и накит,
овозможувајќи им на потрошувачите соодветно
да ги видат и набават тие производи од каталози
за облека и додатоци, со нарачување по пошта,
од веб страници или преку телекомуникации

кл. 9 - очила за сонце; очила; разни видови очни
помагала; рамки за очила и очила за сонце;
леќи; кутии и торби за очила и за очила за сонце;
синџирчиња, гајтани и ремчиња за очила за сонце
и за очила; делови и опрема за сите наведени
производи
кл. 14 - благородни метали и нивнните легури и
производите изработени од нив или преслечени со
нив, што не се опфатени со другите класи; накит;
кутии за накит; скапоцени камења; часовници и
хронометриски инструменти; часовници и саати;
ремчиња за часовници; синџирчиња и гајтани за
часовници
кл. 18 - кожа и имитација на кожа и производите
од нив што не се опфатени со другите класи;
кожа од животни; куфери и патни торби; артикли
од багаж; торби; кутии (сандаци); актовка; акт
чанти; куфери; ковчези; мали патни торби; женски
чанти; торби за на рамо; ученички торби; торби за
вежбање; кеси за пазарање; торби за купување;
големи патни торби; торби за пакување облека;
торби за кондури; торби за плажа; торби што се
прицврстуваат за телото; торби за на колковите;
чантички; паричник /кесе/, паричник за банкноти,
паричник со   прегради за картички; кутии за
картички; приврзок за клучеви во вид на џеб, кутии
за клучеви; приврзоци за багаж, сите од кожа или
имитација на кожа; чадори, чадори за сонце и
стапови за одење; камшици и сарачки производи
кл. 25 - облека, обувки и капи

15168

кл. 43 - снабдување со храна и пијалак; кафе, бар,
снек бар, кафетерија, коктел бар, ресторански и
угостителски услуги; привремено сместување;
хотелски и пансионски услуги
(111) 15050

(151) 06/11/2008

(210) TM  2007/1056

(220) 02/11/2007
(181) 02/11/2017
(450) 31/12/2008

(732) Друштво за производство, трговија и услуги
МЕДИА ДОО експорт-импорт
ул. Митрополит Теодосиj Гологанов 59-1/6-15,
1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

CAMIL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - алишта (средства за парфимирање на
алиштата), капење (козметички препарати за
капење), козметички производи, нега на кожа,
смекнувачи, смекнувачи на алишта, сапуни

Trgovski marki

Glasnik,

15/6,

кл. 16 - хартија, картон и производите од нив што
не се опфатени со други класи, бебешки пелени
од хартија и целулоза за еднократна употреба,
салфети од хартија и целулоза, тоалетна хартија
(111) 15052
(210) TM  2007/1057
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кл. 5 - фармацевтски производи, крпи (санитарни
крпи), ткаенини за завиткување, хигиенски
пелени и салфетки, шамичиња натопени во
дезинфекциони средства, хигиенски производи
за лични цели за еднократна употреба, женски
влошки, менструални тампони, ветеринарни
препарати, санитарни препарати за медицински
цели, диететски супстанции што се користат
во медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, хигиенски пелени за
впивање на мочката, заштита од сонце (масти
против изгореници), изгореници (производи за
заштита од изгореници), изгореници од сонце
(масти против изгореници)

за освежување, парфимериски производи,
парфимирање на алишта, перење (средства
за белење), перење (средства за перење),
перење алишта, перење /чистење/ (производи за
чистење со триење), плавење, сапуни, сапуни за
дезинфекција, сапуни за дезодорирање, сапуни за
миење, тоалетни производи, шампони, балзами за
коса, средства за миење садови, сонце (препарати
за заштита од сонце), козметички препарати за
заштита од црнење, масло за козметичка упот
кл. 5 - фармацевтски производи, крпи (санитарни
крпи), ткаенини за завиткување, хигиенски
пелени и салфетки, шамичиња натопени во
дезинфекциони средства, хигиенски производи
за лични цели за еднократна употреба, женски
влошки, менструални тампони, ветеринарни
препарати, санитарни препарати за медицински
цели, диететски супстанции што се користат
во медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, хигиенски пелени за впивање
на мочката, заштита од сонце (масти против
изгореници), изгореници (производи за заштита од
изгореници), изгореници од сонце (масти против
изгореници)
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кл. 16 - хартија, картон и производите од нив што
не се опфатени со други класи, бебешки пелени
од хартија и целулоза за еднократна употреба,
салфети од хартија и целулоза, тоалетна хартија
(111) 14938
(210) TM  2007/1061

(151) 10/11/2008
(220) 05/11/2007
(181) 05/11/2017
(450) 31/12/2008

(732) CORPORACION HABANOS, S.A.
Avenida 3ra. No.2006 entre 20 y 22,
Miramar, Playa, Ciudad de La Habana, CU

(151) 06/11/2008

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

(220) 02/11/2007

(540)

(181) 02/11/2017
(450) 31/12/2008
(732) Друштво за производство, трговија и услуги
МЕДИА ДОО експорт-импорт
ул. Митрополит Теодосиj Гологанов 59-1/6-15,
1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) бела, црна, кафена, жолтокафена, сива, жолта,
црвена и сина
(551) индивидуална

KAMILL
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - алишта (средства за парфимирање на
алиштата), капење (козметички препарати за
капење), козметички производи, нега на кожа,
смекнувачи, смекнувачи на алишта, сапуни
за освежување, парфимериски производи,
парфимирање на алишта, перење (средства
за белење), перење (средства за перење),
перење алишта, перење /чистење/ (производи за
чистење со триење), плавење, сапуни, сапуни за
дезинфекција, сапуни за дезодорирање, сапуни за
миење, тоалетни производи, шампони, балзами за
коса, средства за миење садови, сонце (препарати
за заштита од сонце), козметички препарати
за заштита од црнење, масло за козметичка
употреба

Trgovski marki

(510, 511)
кл. 34 - тутун, вклучително пури, цигари,
цигарилоси, сечен тутун за луле; прибори за
пушачи, вклучително пепелници, секачи за пури,
кутии за кибрити, кутии за пури; кибрити
(111) 15023

(151) 07/11/2008

(210) TM  2007/1085

(220) 07/11/2007
(181) 07/11/2017
(450) 31/12/2008

(732) Друштво за трговија на мало и големо КАМ
ДОО
Бул. „Србија” бр. 35, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

15023
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(540)

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

BIG BANG
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 13 - екслозиви, средства за огномет,
пиротехнички производи, огномет (прибор за
огномет)

(591) бела, светло и темно црвена

кл. 28 - петарди (праскачки бонбони)

(551) индивидуална

кл. 39 - превоз, пакување и складирање на
производи, амбалажа на производи, испорака
/дистрибуција/ на производи, испорака /
дистрибуција/ на стоки, испорака на производи
нарачани по пошта

(510, 511)
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе, брашно и производи од
жито, леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок
за печење, сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии),
мирудии, мраз
кл. 35 - огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи
кл. 39 - транспортни
складирање стока
(111) 15056

услуги,

пакување

(151) 06/11/2008

(210) TM  2007/1088

(220) 07/11/2007
(181) 07/11/2017

и

(151) 07/11/2008

(210) TM  2007/1086

(111) 15057

(220) 07/11/2007
(181) 07/11/2017
(450) 31/12/2008

(732) MIRNOVEC PIROTEHNIKA D.O.O.
Mirnovec 20, Velika Rakovica
10430 Samobor, HR

(450) 31/12/2008
(732) MIRNOVEC PIROTEHNIKA D.O.O.
Mirnovec 20, Velika Rakovica
10430 Samobor, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

NINJA

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

(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 13 - екслозиви, средства за огномет,
пиротехнички производи, огномет (прибор за
огномет)

PIRAT

кл. 28 - петарди (праскачки бонбони)

(551) индивидуална

кл. 39 - превоз, пакување и складирање на
производи, амбалажа на производи, испорака
/дистрибуција/ на производи, испорака /
дистрибуција/ на стоки, испорака на производи
нарачани по пошта

(510, 511)
кл. 13 - екслозиви, средства за огномет,
пиротехнички производи, огномет (прибор за
огномет)
кл. 28 - петарди (праскачки бонбони)
кл. 39 - превоз, пакување и складирање на
производи, амбалажа на производи, испорака
/дистрибуција/ на производи, испорака /
дистрибуција/ на стоки, испорака на производи
нарачани по пошта
(111) 15058
(210) TM  2007/1087

(151) 07/11/2008
(220) 07/11/2007
(181) 07/11/2017
(450) 31/12/2008

(732) MIRNOVEC PIROTEHNIKA D.O.O.
Mirnovec 20, Velika Rakovica
10430 Samobor, HR

15056

(111) 15051

(151) 07/11/2008

(210) TM  2007/1089

(220) 07/11/2007
(181) 07/11/2017
(450) 31/12/2008

(732) MIRNOVEC PIROTEHNIKA D.O.O.
Mirnovec 20, Velika Rakovica
10430 Samobor, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

MAGNUM 2
Trgovski marki

Glasnik,

15/6,

(510, 511)
кл. 13 - екслозиви, средства за огномет,
пиротехнички производи, огномет (прибор за
огномет)
кл. 39 - превоз, пакување и складирање на
производи, амбалажа на производи, испорака
/дистрибуција/ на производи, испорака /
дистрибуција/ на стоки, испорака на производи
нарачани по пошта

(111) 14911

(151) 07/11/2008

(210) TM  2007/1093

(220) 08/11/2007
(181) 08/11/2017
(450) 31/12/2008

(732) BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d.
Danica 5, 48000 Koprivnica, HR

(111) 15054

(151) 07/11/2008

(210) TM  2007/1090

(220) 07/11/2007

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

(181) 07/11/2017

(540)

(450) 31/12/2008
(732) MIRNOVEC PIROTEHNIKA D.O.O.
Mirnovec 20, Velika Rakovica
10430 Samobor, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

Q-PIN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи

(540)

SIUX

(111) 15157

(151) 12/11/2008

(210) TM  2007/1094

(220) 08/11/2007
(181) 08/11/2017

(551) индивидуална

(450) 31/12/2008

(510, 511)
кл. 13 - екслозиви, средства за огномет,
пиротехнички производи, огномет (прибор за
огномет)
кл. 28 - петарди (праскачки бонбони)
кл. 39 - превоз, пакување и складирање на
производи, амбалажа на производи, испорака
/дистрибуција/ на производи, испорака /
дистрибуција/ на стоки, испорака на производи
нарачани по пошта
(111) 15055
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кл. 39 - превоз, пакување и складирање на
производи, амбалажа на производи, испорака
/дистрибуција/ на производи, испорака /
дистрибуција/ на стоки, испорака на производи
нарачани по пошта

(551) индивидуална

кл. 28 - петарди (праскачки бонбони)
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(732) Vojin Djordjevic
Stevana Tikvickog 30, 24000 Subotica, YU
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(151) 07/11/2008

(210) TM  2007/1091

(220) 07/11/2007
(181) 07/11/2017
(450) 31/12/2008

(732) MIRNOVEC PIROTEHNIKA D.O.O.
Mirnovec 20, Velika Rakovica
10430 Samobor, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

(591) светло и темно зелена, бела, црна, окер и црвенокафена

(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

TOMAHAWK
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 13 - екслозиви, средства за огномет,
пиротехнички производи, огномет (прибор за
огномет)
кл. 28 - петарди (праскачки бонбони)

Trgovski marki

кл. 33 - алкохолни пијалАци (освен пиво)
кл. 35 - огласување и рекламирање по пат на
сите видови средства на јавно информирање и
по пат на кои било медиуми, растурање огласни
материјали; водење на работење; деловно
управување и помош во деловното управување;
организациони
советувања;
канцелариски
работи, а особено услуги во врска со прометот
и презентација на производи на големо и мало;
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услуги на продавници на мало, вклучително онлајн услуги на продавници на мало кои нудат
и продаваат алкохолни пијалаци; услуги на
продажба на мало и он-лајн услуги на продажба
на мало и/или услуги на нарачување на алкохолни
пијалаци; деловни проценки; книговодствени
услуги; професионални деловни консултации;
деловни истражувања; маркетиншки студии,
анализи и истражувања; организирање изложби,
саеми и приредби во стопански или рекламни
цели

(540)

SUNSET
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - преработен   или   непреработен тутун;   
производи   од тутун;   тутун за пушење, тутун за
лулиња, тутун за рачно завиткување, тутун за
џвакање; снус тутун (шведски тутун кој не чади
додека согорува); цигари, пури, цигарилоси;
супстанции за пушење што се продаваат заедно
или одвоено од тутун а кои не се за медицински
намени и не се наменети за лекување; бурмут;
пушачки артикли вклучени во класата 34; хартија
за цигари, цевчиња и чибуци за цигари, кибрити

кл. 43 - услуги    на    подготвување    храна    и   
пијалаци;   услуги   на   привремено сместување;
услуги што ги даваат ресторани, кафеани,
кафулиња, кафетерии, снек-барови и сите други
места каде се служи храна и пијалаци
(111) 15156

(151) 12/11/2008

(210) TM  2007/1095

(220) 08/11/2007

кл. 35 - огласување   и рекламирање; водење
на работење; водење комерцијална дејност,
комерцијална администрација;    управување   со
работи; канцелариски работи

(181) 08/11/2017
(450) 31/12/2008
(732) Vojin Djordjevic
Stevana Tikvickog 30, 24000 Subotica, YU
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

(111) 15045

(151) 07/11/2008

(210) TM  2007/1100

(220) 13/11/2007
(181) 13/11/2017

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

(450) 31/12/2008
(732) MITAC INTERNATIONAL CORP.
(a corporation incorporated under the laws of
Taiwan)
1, R & D Road 2, Hsinchu Science-Based Industrial
Park, Hsinchu Hsien, TW
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
(591) бела, сина, црна и сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - минерални води за медицинска употреба
кл. 32 - минерални води и води за пиење а особено
во шишиња за пиење
(111) 15170
(210) TM  2007/1097

(151) 17/11/2008
(220) 12/11/2007
(181) 12/11/2017
(450) 31/12/2008

(732) TDR d.o.o.
Obala V. Nazora 1, 52210 Rovinj, HR
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ
бул. „Кочо Рацин” бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје

15156

кл. 35 - aгенции за извоз и увоз; агенциски  услуги  за  
оценување  на производи, лицитација и продажба
за домашни и странски производители; набавка
на агенциски услуги за други; аукции; интернет
аукции; спроведување анкети за истражување на
пазарот; спроведување анкети за јавно мислење;
спроведување анкети за испитување рејтинг на тв
програми; спроведување анкети за истражување
на бизнисот; односи со јавноста; услуги на
нарачување по пошта; обезбедување услуги на
купување од дома преку телевизија; раководење
на онлајн   страна за   купување; продавници за
купување електроника; малопродажни услуги на
електрични уреди и електронски инструменти;
воспоставување компјутерски информатички
систем банка на податоци; компилација
на компјутерска дата база; управување на
компјутеризирани датотеки; услуги на пребарување
поврзани со компјутеризирани датотеки со
податоци; управување на компјутеризирани
датабази

Trgovski marki

Glasnik,

(111) 14930

(151) 07/11/2008

(210) TM  2007/1101

(220) 13/11/2007
(181) 13/11/2017
(450) 31/12/2008

15/6,

383

str. 251-437, dekemvri 2008 Skopje

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(732) S.C. Johnson & Son, Inc.
1525 Howe Street, Racine,
Wisconsin 53403-2236, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје

(591) бела, жолта и црна

(540)

(510, 511)

(551) индивидуална
кл. 3 - сапуни, парфимерија, етерични масла,
козметика, лосиони за коса

SENSE & SPRAY

кл. 41 - услуги на стручно оспособување за
шишање и стилизирање на фризури

(551) индивидуална

кл. 44 - фризерски услуги

(510, 511)
кл. 5 - средства за освежување на воздухот;
дезодоранси
за
воздух;
препарати
за
прочистување на воздухот; средства за одземање
на непријатните миризби од штофови; средства за
одземање на непријатните миризби од ќилими и
простории
кл. 11 - апарати за емитување на освежувачи на
воздухот; апарати за дезодорирање на воздухот;
делови и опрема за сите наведени производи;
сите вклучени во класата 11
(111) 14901

(111) 15065

(151) 07/11/2008

(210) TM  2007/1107

(220) 15/11/2007
(181) 15/11/2017
(450) 31/12/2008

(732) Viacom International Inc.
1515 Broadway, New York, New York 10036, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(151) 07/11/2008

(210) TM  2007/1102

JACKASS

(220) 14/11/2007
(181) 14/11/2017
(450) 31/12/2008

(732) Reckitt Benckiser N.V.
Siriusdreef 14, 2132 WT, Hoofddorp, NL
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

INTELLIGENCE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - препарати за белеење и други субстанции за
перење; детергенти; сапуни за перење; штирак за
перење; синило за перење; препарати за перење;
препарати за перење наменети за апарати за суво
чистење; чистачи на килими; шампони за килими;
препарати за домаќински цели и употреби;
смекшивачи на ткаенини, адитиви за перење;
препарати за отстранување дамки
(111) 15027
(210) TM  2007/1103

(151) 07/11/2008
(220) 14/11/2007
(181) 14/11/2017
(450) 31/12/2008

(732) ALFAINTERBEAUTEX, S.L.
c/de la Madera, 7, 28004 Madrid, ES

Trgovski marki

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - aпарати за звук, видео и дата снимање и
репродуцирање за чување, снимање, пренос и
репродуцирање звук   и/или слики; апарати за
разонода за игри за употреба со телевизиски
екран или видео  монитор;  компјутеризирани  или  
електронски   апарати   за разонода; електрични
или електронски апарати за разонода кои работат
со монети или жетони; компјутерски     софтвер;
компјутерски игри; електронски игри; видео
игри; ЦД POM игри; аудио аутпут игри; носачи
на игри за компјутерски видео игри и машини за
играње со видео аутпут; касети со компјутерски
игри; програми за компјутерски игри; ленти
за компјутерски игри; аудио и видео снимки;
фонографски снимки; плочи; кинематографски
и фотографски филмови; филмови со подвижни
слики и видео ленти; мпЗ плеери; дигитални
камери; мобилни телефони и сите видови
безжична опрема и додатоци за мобилни телефони
вклучително и маски за мобилни телефони; ринг
тонови разбрани во контекст на даунлодирачки
ринг тонови, музика, МПЗ, графици, игри и видео
слики за безжични мобилни комуникациски
уреди; уреди за безжична трансмисија и мобилна
комуникација кои овозможуваат гласање и
примање на гласовни и текстуални пораки со други
мобилни    комуникациски уреди; очила за сонце/
очила; магнетски дата носачи кои содржат слики и/
или звуци; ласер дискови; видео дискови, компакт
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дискови; ЦД-РОМ-ови; ЦД-и   (CD-i); ДВД;  ленти;
видео касети; носачи, картички  кои прикажуваат
филмови со подвижни слики, новости, спортски и
телевизиски   серии, документарци, шоу- со игри,
анимации, концерти и други изведби; носачи на
меморија; интерактивни компакт дискови и ЦДРОМ-ови; кутии за носење за касети и компакт
дискови; интерактивни електронски игри за
употреба со компјутери
кл. 28 - игри и играчки, машини со забавни игри,
аркадни видео игри, самостојни машини за
видео игри кои користат ЦД РОМ-ови, самостојни
машини за видео игри, самостојни машини за
играње со аудио аутпут; игри на табла; спортски
артикли како даски за сурфање, даски за едрење
и опрема за спортови и игри
кл. 41 - услуги за забава; продукција, подготвување,
презентација, дистрибуција и изнајмување
телевизиски и радио програми и филмови,
анимирани филмови и звучни и видео снимки без
разлика дали преку интерактивни медиуми, меѓу
кои и интернет; продукција која прикажува забава
во живо, продукција која прикажува телевизиска
забава; тв програми кои прикажуваат музика;
публикација на книги, магазини и периодичници;
продукција и изнајмување едукативни и
инструкциони
материјали;
организација,
продукција и презентација на настани за
едукативни, културни или забавни цели без
разлика дали се преку интерактивни медиуми;
организација, продукција и презентација на
натпреварувања, натпревари, игри, изложби,  
спортски настани, шоу-, патувачко шоу-, сценски
настани,   театарски  изведби, концерти, изведби
во живо и настани во кои учествува пубриката;
организација на интерактивни игри; забава и
едукација; сите горенаведени услуги исто така
дадени преку глобална компјутерска мрежа
и други (интерактивни) комуникациски мрежи
вклучително интернет; услуги за забава од
типот на телевизиска програма што е во тек;
забава овозможена преку телевизија и преку
интернет; телевизиска програма што е во тек;
услуги поврзани со забава со подвижни слики,
телевизиска забава и со збавни изведби и шоу во
живо
(111) 14892

(151) 07/11/2008

(210) TM  2007/1108

(220) 15/11/2007
(181) 15/11/2017
(450) 31/12/2008

(732) Hemofarm кoncern A.D. farmaceutsko-hemijska
industrija
Beogradski put bb, 26 300 Vrsac, YU
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи
(111) 15015
(210) TM  2007/1141

(220) 23/11/2007
(181) 23/11/2017
(450) 31/12/2008

(732) КАПИТАЛ БАНКА АД Скопје
ул. „27 Март” бр.1, 1000 Скопје, MK
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) портокалова, бела и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 - банкарство, вложување средства,
внесување долгови, вредносни бонови, гаранции,
дебитни картички (служби за дебитни картички,
заем врз основа на залог, заеми, консултации по
повод финансиски прашања, кредитни агенции,
кредитни картички (служби за кредитни картички),
менување (менувачници), монетарни дејности,
отплата на рати, патни чекови (издавање
патни чекови), подмирување на вредности,
посредување, посредување на берзата, сефови,
средства (електронски преносни средства),
средства (основање кружни средства), средства
(вложување средства), финансирање (служби
за финансии), финансиска анализа, финансиски
дејиости, финансиски информации, финансиски
проценки /осигурувања, банкарски промет, имот/,
финансиски трансакции, финансискр управување,
фискални проценки, хипотекарно банкарство,
чекови (заверување чековите), штедилници
(111) 14928

(151) 10/11/2008

(210) TM  2007/1150

(220) 28/11/2007
(181) 28/11/2017
(450) 31/12/2008

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

AXE PUMP

(540)

HEMOVIAL

(151) 10/11/2008

(551) индивидуална

(551) индивидуална

14892

Trgovski marki

Glasnik,

(510, 511)
кл. 3 - сапуни; парфимерија, етерични (основни)
масла, козметика; колонски води, тоалетна вода,
парфимирани спрејеви за тело; масла, креми
и лосиони за кожата; пена за бричење, гел за
бричење, лосиони за пред и после бричење; талк
пудра; препарати за бања и туширање; лосиони
за коса; пасти за заби; немедицински средства
за миење уста; дезодоранси; антиперспиранти
за лична употреба; немедицински тоалетни
препарати
(111) 15069
(210) TM  2007/1156

(151) 07/11/2008
(220) 29/11/2007
(181) 29/11/2017
(450) 31/12/2008
(732) ФАРМАЦЕВТСКА
ХЕМИСКА
КОЗМЕТИЧКА
ИНДУСТРИЈА „АЛКАЛОИД” АД-Скопје
Бул. Александар Македонски бр.12,
1000 Скопје, MK
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(591) зелена, бела, црна, жолта и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - средства за миење садови
(111) 15071
(210) TM  2007/1158

(151) 07/11/2008
(220) 29/11/2007
(181) 29/11/2017
(450) 31/12/2008

(732) ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА
ИНДУСТРИЈА „АЛКАЛОИД” АД-Скопје
Бул. Александар Македонски бр.12,
1000 Скопје, MK
(540)

(540)

(591) жолта, бела, црна, зелена и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - средства за миење садови
(591) портокалова, зелена, бела, црна, жолта и црвена
(551) индивидуална

(111) 15070

(510, 511)

(210) TM  2007/1159

(151) 07/11/2008
(220) 29/11/2007
(181) 29/11/2017

кл. 3 - средства за миење садови

(450) 31/12/2008
(111) 15072
(210) TM  2007/1157

(151) 07/11/2008
(220) 29/11/2007
(181) 29/11/2017
(450) 31/12/2008
(732) ФАРМАЦЕВТСКА
ХЕМИСКА
КОЗМЕТИЧКА
ИНДУСТРИЈА „АЛКАЛОИД” АД-Скопје
Бул. Александар Македонски бр.12,
1000 Скопје, MK

(732) ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА
ИНДУСТРИЈА „АЛКАЛОИД” АД-Скопје
Бул. Александар Македонски бр.12,
1000 Скопје, MK
(540)

(540)

Trgovski marki
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(591) сина, розова, бела, жолта и зелена

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)
кл. 3 - смекнувач на алишта

(510, 511)
кл. 3 - смекнувач на алишта
(111) 15068
(210) TM  2007/1160

(151) 07/11/2008

(111) 14947

(151) 10/11/2008

(210) TM  2007/1166

(220) 30/11/2007
(181) 30/11/2017

(220) 29/11/2007
(181) 29/11/2017
(450) 31/12/2008

(732) ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА
ИНДУСТРИЈА „АЛКАЛОИД” АД-Скопје
Бул. Александар Македонски бр.12,
1000 Скопје, MK
(540)

(450) 31/12/2008
(732) BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d.
Danica 5, 48000 Koprivnica, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

MODERM
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи, дерматолошки
производи
(111) 14941

(151) 10/11/2008

(210) TM  2007/1168

(220) 03/12/2007
(181) 03/12/2017
(450) 31/12/2008

(591) розова, бела, црвена, жолта, зелена и виолетова
(551) индивидуална
(510, 511)

(210) TM  2007/1161

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

кл. 3 - смекнувач на алишта
(111) 15073

(732) BASF Agro B.V.,
Arnhem(NL), Zweigniederlassung Waedenswil,
Moosacherstrasse 2, 8804 Au, CH

ACROBAT

(151) 07/11/2008
(220) 29/11/2007
(181) 29/11/2017
(450) 31/12/2008

(732) ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА
ИНДУСТРИЈА „АЛКАЛОИД” АД-Скопје
Бул. Александар Македонски бр.12,
1000 Скопје, MK
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - пестициди, посебно препарати за
уништување бактерии, фунгициди, хербициди,
инсектициди
(111) 14949

(151) 10/11/2008

(210) TM  2007/1170

(220) 03/12/2007
(181) 03/12/2017
(450) 31/12/2008

(732) INDEVUS PHARMACEUTICALS, INC.
33 Hayden Avenue LEXINGTON, MA 02421, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

VANTAS
(591) црвена, бела, жолта, зелена и виолетова

15068
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Trgovski marki
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(591) црвена, темно сина, сребрена, сива и бела

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати
употребуваат за третирање канцер
(111) 15163

што

се

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

(151) 14/11/2008

(210) TM  2007/1201

(220) 12/12/2007

и

(181) 12/12/2017

(111) 15037

(151) 03/11/2008

(450) 31/12/2008

(210) TM  2007/1207

(220) 13/12/2007

(732) Cole Tooling Systems, Inc.
30200 Ryan Road, Warren, Michigan 48092, US
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(181) 13/12/2017
(450) 31/12/2008
(732) Друштво за превоз и услуги ЖАС ГРУПАЦИЈА
ДОО Скопје
ул.Индустриска б.б. Скопје, MK
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7 - алатки за сечење на електричен погон, имено
секачи за копирање, мелење и профилирање
(111) 15132

(151) 11/11/2008

(210) TM  2007/1203

(220) 12/12/2007
(181) 12/12/2017
(450) 31/12/2008

(732) CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA (Chugai
Pharmaceutical Co., Ltd) a corporation, organized
and existing under the laws of Japan
5-1, Ukima 5-chome, Kita-ku, Tokyo, JP
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

(591) црвена, темно сина, сребрена, сива и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39 - транспортни услуги, пакувања
складирање стока, организирање патувања
(111) 15033

(151) 10/11/2008

(210) TM  2007/1208

(220) 13/12/2007
(181) 13/12/2017

(540)

(450) 31/12/2008

ГРАНОЦИТ

(732) Друштво за превоз и услуги ЖАС ГРУПАЦИЈА
ДОО Скопје
ул.Индустриска б.б. Скопје, MK

(551) индивидуална
(510, 511)

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

кл. 5 - фармацевтски препарати

(540)

(111) 15035

(151) 03/11/2008

(210) TM  2007/1206

(220) 13/12/2007
(181) 13/12/2017
(450) 31/12/2008

(732) Друштво за превоз и услуги ЖАС ГРУПАЦИЈА
ДОО Скопје
ул.Индустриска б.б. Скопје, MK
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје
(540)

и

ЖАС ГРУПАЦИЈА
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39 - транспортни услуги, пакување
складирање стока, организирање патувања
(111) 15038
(210) TM  2007/1209

и

(151) 10/11/2008
(220) 13/12/2007
(181) 13/12/2017
(450) 31/12/2008

(732) Друштво за превоз и услуги ЖАС ГРУПАЦИЈА
ДОО Скопје
ул.Индустриска б.б. Скопје, MK
(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ  
ул.”Орце Николов” 155б, 1000, Скопје

Trgovski marki
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(540)

(551) индивидуална
(510, 511)

ZAS GROUP

кл. 9 - мобилни телефони, пејџери, радио
примопредаватели,
електронски
лични
потсетници, слушалки и комплети слушалки со
микрофон, микрофони, звучници, торби и кутии
за мобилни телефони, футроли и држачи за
телефони, компјутерски софтвер и програми што
се користат за пренос, репродуцирање и прием
на звук, светлина, слика, текст, видео прикази и
податоци преку телекомуникациска мрежа или
системи помеѓу терминалите и за подобрување,
интерактивност и олеснување на користење и
пристап до компјутерски и комуникациски мрежи;
компјутерски софтвер за електронско трговско
работење што овозможува корисникот безбедно
да праќа нарачки и да врши исплата во областа на
електронските деловни трансакции преку глобална
компјутерска мрежа или телекомуникациска
мрежа; софтвер за компјутерски игри во
мобилни телефони; компјутерски софтвер и
програми за управување и работа на безжичните
телекомуникациски уреди; компјутерски софтвер
за праќање и примање на кратки пораки и
електронска пошта и за филтрирање нетекстуални
информации од податоците; дигитални камери,
видео камери; картички со податоци, модеми,
единици за глобално позиционирање, батерии,
полначи за батерии, адаптери за напон, антени

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 39 - транспортни услуги, пакување
складирање стока, организирање патувања
(111) 14988

и

(151) 10/11/2008

(210) TM  2007/1210

(220) 13/12/2007
(181) 13/12/2017
(450) 31/12/2008

(732) AVENTIS PHARMA S.A.
20, Avenue Raymond Aron 92160 Antony, FR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

TAKCOTEPE
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски препарати
(111) 15096

кл. 38 - услуги на безжична телефонија и
електронски пренос на податоци и документи
по пат на комуникациски мрежи и глобални
компјутерски мрежи

(151) 10/11/2008

(210) TM  2007/1218

(220) 17/12/2007
(181) 17/12/2017
(450) 31/12/2008

(732) AVENTIS PHARMA S.A.
20, Avenue Raymond Aron 92160 ANTONY, FR
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

(111) 15012

(220) 18/12/2007
(181) 18/12/2017
(450) 31/12/2008

(732) Motorola,Inc.,
a Delaware corporation
1303 E. Algonquin Road,Schaumburg,
IL 60196, US

КЛЕКСАН

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

(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи

MOTOPURE

(111) 15013

(151) 10/11/2008

(210) TM  2007/1220

(220) 18/12/2007
(181) 18/12/2017
(450) 31/12/2008

(732) Motorola,Inc., a Delaware corporation
1303 E. Algonquin Road,Schaumburg,
IL 60196, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - опрема за мобилни телефони, особено
слушалки и комплети слушалки со микрофон,
слушалки од типот бубачки, батерии, полначи за
батерии и адаптери за напон
(111) 15019

(151) 10/11/2008

(210) TM  2007/1222

(220) 18/12/2007
(181) 18/12/2017

ZINE
14988

(151) 10/11/2008

(210) TM  2007/1221

(450) 31/12/2008

Trgovski marki

Glasnik,

(732) Motorola,Inc.,
a Delaware corporation
1303 E. Algonquin Road,Schaumburg,
IL 60196, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
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(732) ZAO „TechnoNICOL”
Krymsky Val, d.8 119049 Moscow, RU
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

(540)

RAPIDCONNECT
(551) индивидуална

(591) црна, бела, жолта, сиво и виолетова

(510, 511)
кл. 9 - безжични слушалки со вградени микрофони
за употреба со телекомуникациски уреди
(111) 15018

(151) 10/11/2008

(210) TM  2007/1223

(220) 18/12/2007
(181) 18/12/2017
(450) 31/12/2008

(732) Motorola,Inc.,
a Delaware corporation
1303 E. Algonquin Road,Schaumburg,
IL 60196, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

TRUECOMFORT
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - опрема за мобилни телефони, особено
слушалки и комплети слушалки со микрофон и
слушалки од типот бубалки
(111) 15074

(151) 07/11/2008

(210) TM  2007/1225

(220) 17/12/2007
(181) 17/12/2017
(450) 31/12/2008

(732) ФАРМАЦЕВТСКА
ХЕМИСКА
КОЗМЕТИЧКА
ИНДУСТРИЈА „АЛКАЛОИД” АД- Скопје
Бул.Александар Македонски бр.12, Скопје, MK
(540)

AMINAL - 100 KD
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - раствори за хемодијализа
(111) 15129

(151) 11/11/2008

(210) TM  2007/1226

(220) 18/12/2007
(181) 18/12/2017
(450) 31/12/2008

Trgovski marki

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 - хемикалии што се користат во индустријата,
науката и фотографијата, како и во земјоделството,
хортикултурата и шумарството, непреработени
вештачки смоли, непреработена пластика;
ѓубрива; состави за гаснење пожар; препарати
за калење и лемење; хемиски супстанции за
конзервирање храна; супстанции за штавење;
лепила за индустриска употреба
кл. 2 - бои, фирнајзи, лакови; средства за заштита
од корозија и оштетување на квалитетот на дрвото;
средства за бојосување; средства за фиксирање
на бојата; сурови природни смоли; метали во
вид на фолија и во форма на прашок за молери,
декоратери, печатарски работници и сликари
кл. 6 - обични метали и нивни легури; градежни
материјали од метал; преносливи згради од
метал; материјали од метал за железнички шини;
неелектрични кабли и жици од обичен метал;
железарници, ситни железарски производи; цевки
и валци од метал; сефови; производи од обичен
метал што не спаѓаат во другите класи; руда
кл. 16 - хартија, картон и производи направени
од овие материјали, што не спаѓаат во другите
класи; печатени работи; книговезен материјал;
фотографии; канцелариски материјал; лепила
за канцелариска и домашна употреба; сликарски
материјали; четкички за боење; машини за
пишување и канцелариски реквизити (освен
мебел); упатствен и наставен материјал (освен
апарати); пластични материјали за пакување
(не спаѓаат во другите класи); печатарски букви;
печатарски шаблони
кл. 22 - јажиња, конци, мрежи, шатори,
настрешници (од церада), церади, едра, вреќи и
торби (не спаѓаат во другите класи); материјали
за вметнување и исполнување (освен од гума и
пластика); текстилни материјали од суровинско
влакно
кл. 27 - килими, теписи, простирки и рогозини,
линолеум и други материјали за обложување на
постоечки подни површини; украсни производи за
закачување на ѕид (не се од текстил)
кл. 35 - рекламирање; деловен менаџмент; деловно
управување; канцелариско работење; агенции за
увоз-извоз; студии за проучување   на пазарот;
продажни промоции; набавни услуги за други
лица (набавка на производи); услуги за работење

15129
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во
малопродажбата
и
големопродажбата;
здружување, во интерес на други лица, на разни
производи (со исклучок на транспорт на истите),
за да им се овозможи на купувачите соодветен
увид и купување на тие производи

класи; печатени работи; книговезен материјал;
фотографии; канцелариски материјал; лепила
за канцелариска и домашна употреба; сликарски
материјали; четкички за боење; машини за
пишување и канцелариски реквизити (освен
мебел); упатствен и наставен материјал (освен
апарати); пластични материјали за пакување
(не спаѓаат во другите класи); печатарски букви;
печатарски шаблони

кл. 39 - транспорт; пакување и складирање
производи; организација на патувања
кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражување
и проектирање во врска со истото; услуги за
индустриска анализа и истражување; проектирање
и развој на компјутерски хардвер и софтвер

кл. 22 - јажиња, конци, мрежи, шатори,
настрешници (од церада), церади, едра, вреќи и
торби (не спаѓаат во другите класи); материјали
за вметнување и исполнување (освен од гума и
пластика); текстилни материјали од суровинско
влакно

кл. 45 - персонални и социјални услуги што ги
нудат други лица за потребите на поединци;
безбедносни услуги за заштита на имот и лица;
правни услуги
(111) 15127

(151) 11/11/2008

(210) TM  2007/1227

(220) 18/12/2007

кл. 27 - килими, теписи, простирки и рогозини,
линолеум и други материјали за обложување на
постоечки подни површини; украсни производи за
закачување на ѕид (не се од текстил)

(181) 18/12/2017

кл. 35 - рекламирање; деловен менаџмент; деловно
управување; канцелариско работење; агенции за
увоз-извоз; студии за проучување   на пазарот;
продажни промоции; набавни услуги за други
лица (набавка на производи); услуги за работење
во
малопродажбата
и
големопродажбата;
здружување, во интерес на други лица, на разни
производи (со исклучок на транспорт на истите),
за да им се овозможи на купувачите соодветен
увид и купување на тие производи

(450) 31/12/2008
(732) ZAO „TechnoNICOL”
Krymsky Val, d.8 119049 Moscow, RU
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

кл. 39 - транспорт; пакување и складирање
производи; организација на патувања
кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражување
и проектирање во врска со истото; услуги за
индустриска анализа и истражување; проектирање
и развој на компјутерски хардвер и софтвер
кл. 45 - персонални и социјални услуги што ги
нудат други лица за потребите на поединци;
безбедносни услуги за заштита на имот и лица;
правни услуги

(591) црна, бела, жолта, сиво и виолетова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 - хемикалии што се користат во индустријата,
науката и фотографијата, како и во земјоделството,
хортикултурата и шумарството, непреработени
вештачки смоли, непреработена пластика;
ѓубрива; состави за гаснење пожар; препарати
за калење и лемење; хемиски супстанции за
конзервирање храна; супстанции за штавење;
лепила за индустриска употреба
кл. 2 - бои, фирнајзи, лакови; средства за заштита
од корозија и оштетување на квалитетот на дрвото;
средства за бојосување; средства за фиксирање
на бојата; сурови природни смоли; метали во
вид на фолија и во форма на прашок за молери,
декоратери, печатарски работници и сликари
кл. 6 - обични метали и нивни легури; градежни
материјали од метал; преносливи згради од
метал; материјали од метал за железнички шини;
неелектрични кабли и жици од обичен метал;
железарници, ситни железарски производи; цевки
и валци од метал; сефови; производи од обичен
метал што не спаѓаат во другите класи; руда
кл. 16 - хартија, картон и производи направени
од овие материјали, што не спаѓаат во другите

15127

(111) 15130

(151) 11/11/2008

(210) TM  2007/1228

(220) 18/12/2007
(181) 18/12/2017
(450) 31/12/2008

(732) ZAO „TechnoNICOL”
Krymsky Val, d.8 119049 Moscow, RU
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 - хемикалии што се користат во индустријата,
науката и фотографијата, како и во земјоделството,
хортикултурата и шумарството, непреработени
вештачки смоли, непреработена пластика;
ѓубрива; состави за гаснење пожар; препарати
за калење и лемење; хемиски супстанции за

Trgovski marki

Glasnik,

15/6,

str. 251-437, dekemvri 2008 Skopje

конзервирање храна; супстанции за штавење;
лепила за индустриска употреба

(732) Societe des Produits Nestle S.A.
1800 Vevey, CH

кл. 2 - бои, фирнајзи, лакови; средства за заштита
од корозија и оштетување на квалитетот на дрвото;
средства за бојосување; средства за фиксирање
на бојата; сурови природни смоли; метали во
вид на фолија и во форма на прашок за молери,
декоратери, печатарски работници и сликари

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

кл. 6 - обични метали и нивни легури; градежни
материјали од метал; преносливи згради од
метал; материјали од метал за железнички шини;
неелектрични кабли и жици од обичен метал;
железарници, ситни железарски производи; цевки
и валци од метал; сефови; производи од обичен
метал што не спаѓаат во другите класи; руда

(540)

HAVE A BREAK
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - кафе, екстракт од кафе и пијалаци на
база на кафе; замена за кафе и екстракти за
замена на кафе; цикорија; чај, екстракти од чај и
пијалаци на база на чај; ладен чај; пијалаци на
база на слад; какао и пијалаци на база на какао,
чоколадо, чоколадни производи, пијалаци на база
на чоколада, кондиторски производи, слатки,
бонбони; шеќер; гуми за џвакање; природни
засладувачи; пекарски производи, леб, квасец,
пецива; бисквити, торти, колач, вафли, карамели,
десерти, пудинзи; сладолед, замрзната вода,
шербети, замрзнати слатки, замрзнати торти,
мек мраз, замрзнати десерти, замрзнат јогурт;
мешавини за подготовка на сладолед и/или
замрзната вода и/или шербети и/или замрзнати
слатки и/или замрзнати торти и/или мек мраз и/
или замрзнати десерти и/или замрзнат јогурт;
мед и замена за мед; тестенини, фиде; пици;
сендвичи; прехранбени теста и полуготови теста;
сосови; соја сос; кечап; ароматизирани или
зачинети производи за храна, мирудии, сос за
салата, мајонез; сенф; оцет

кл. 16 - хартија, картон и производи направени
од овие материјали, што не спаѓаат во другите
класи; печатени работи; книговезен материјал;
фотографии; канцелариски материјал; лепила
за канцелариска и домашна употреба; сликарски
материјали; четкички за боење; машини за
пишување и канцелариски реквизити (освен
мебел); упатствен и наставен материјал (освен
апарати); пластични материјали за пакување
(не спаѓаат во другите класи); печатарски букви;
печатарски шаблони
кл. 22 - јажиња, конци, мрежи, шатори,
настрешници (од церада), церади, едра, вреќи и
торби (не спаѓаат во другите класи); материјали
за вметнување и исполнување (освен од гума и
пластика); текстилни материјали од суровинско
влакно
кл. 27 - килими, теписи, простирки и рогозини,
линолеум и други материјали за обложување на
постоечки подни површини; украсни производи за
закачување на ѕид (не се од текстил)
кл. 35 - рекламирање; деловен менаџмент; деловно
управување; канцелариско работење; агенции за
увоз-извоз; студии за проучување   на пазарот;
продажни промоции; набавни услуги за други
лица (набавка на производи); услуги за работење
во
малопродажбата
и
големопродажбата;
здружување, во интерес на други лица, на разни
производи (со исклучок на транспорт на истите),
за да им се овозможи на купувачите соодветен
увид и купување на тие производи
кл. 39 - транспорт; пакување и складирање на
производи; организација на патувања
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(111) 15049
(210) TM  2007/1262

(151) 07/11/2008
(220) 26/12/2007
(181) 26/12/2017
(450) 31/12/2008
(732) Индустрија за млеко, млечни производи
и сокови акционерско друштво МЛЕКАРА
Битола
ул.„Долнооризарски пат” бб, 7000 Битола, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

кл. 42 - научни и технолошки услуги и истражување
и проектирање во врска со истото; услуги за
индустриска анализа и истражување; проектирање
и развој на компјутерски хардвер и софтвер
кл. 45 - персонални и социјални услуги што ги
нудат други лица за потребите на поединци;
безбедносни услуги за заштита на имот и лица;
правни услуги
(111) 15020

(151) 10/11/2008

(210) TM  2007/1230

(220) 18/12/2007
(181) 18/12/2017
(450) 31/12/2008

Trgovski marki

(591) бела, светло и темно зелена, жолта, светло и темно
сина, црна, светло и темно кафена и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - млеко и млечни производи, кашкавал
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(111) 14894

(151) 07/11/2008

(210) TM  2007/1269

(220) 28/12/2007
(181) 28/12/2017

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

(450) 31/12/2008
(732) British American Tobacco (Brands) Inc.,
2711 Centerville Road, Suite 300,
Wilmington, Delaware 19808, US
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

OSSIX PLUS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 10 - регенеративни мембрани за употреба во
областа на стоматологијата

(540)

(111) 14908

(151) 07/11/2008

(210) TM  2007/1278

(220) 31/12/2007
(181) 31/12/2017
(450) 31/12/2008

(732) GENERAL MOTORS CORPORATION a corporation
organized and existing under the laws of the State
of Delaware,
300 Renaissance Center, City of Detroit,
State of Michigan 48265-3000, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - цигари, тутун, тутунски производи, запалки,
кибрити, производи за пушачите
(111) 15184

(151) 18/11/2008

(210) TM  2007/1270

(220) 28/12/2007
(181) 28/12/2017
(450) 31/12/2008

(591) црна, бела, сива и сребрена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 - моторни возила, мотори (агрегати) за
моторни возила, делови за моторни возила и
делови за мотори (агрегати) за моторни возила

(732) ColBar LifeScience Ltd.
9 Hamenofim St.Tower A
P.O.B. 12206 Herzliya 46733, IL
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(151) 07/11/2008

(210) TM  2008/2

(220) 02/01/2008
(181) 02/01/2018
(450) 31/12/2008

OSSIX

(732) sanofi-aventis
174, avenue de France, 75013 Paris, FR
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 10 - регенеративни мембрани за употреба во
областа на стоматологијата
(111) 15183
(210) TM  2007/1271

(220) 28/12/2007
(450) 31/12/2008

(732) ColBar LifeScience Ltd.
9 Hamenofim St.Tower A
P.O.B. 12206 Herzliya 46733, IL

(540)

ЕЛОКСАТИН

(151) 18/11/2008
(181) 28/12/2017

14894

(111) 14921

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи за третирање на
канцери

Trgovski marki
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(111) 15173

(151) 17/11/2008

што не се опфатени со другите класи

(210) TM  2008/3

(220) 02/01/2008

кл. 9   оптички апарати и инструменти, очила
(оптика), рамки за очила, стакла за очила; леки

(181) 02/01/2018
(450) 31/12/2008
(732) OCULTO d.o.o.
Gunduliceva 57, HR-10000 Zagreb, HR
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

кл. 14 - предмети изработени од благородни
метали или легури или преслечени со благородни
метали; накит
кл. 18 - кожа и имитација на кожа, производи од
овие материјали што не се опфатени со другите
класи
кл. 20 - производи од рогови, коски, слонова коска,
китови коски, крлушки (школки), амбра (килибар),
седеф или пластични материјали
кл. 21 - прибор за чистење

(551) индивидуална

кл. 40 - обработка на материјали

(510, 511)
кл. 3 - крпчиња импрегнирани со препарати за
чистење на очила

кл. 42 - истражување во офтамологијата; услуги
на инженери на истражувачки работи и извештаи

кл. 44 - офтамолошки услуги; оптичарски услуги
кл. 6 - производи од метали (не се благородни)
што не се опфатени со другите класи
(111) 15175
(151) 17/11/2008
кл. 9 - оптички апарати и инструменти, очила (210) TM  2008/8
(220) 04/01/2008
(оптика), рамки за очила, стакла за очила; леки
(181) 04/01/2018
кл. 14 - предмети изработени од благородни
(450) 31/12/2008
метали или легури или преслечени со благородни
(732) HELIOS Tovarna barv, lakov in umetnih smol
метали; накит
Kolicevo, d.o.o.
кл. 18 - кожа и имитација на кожа, производи од
Kolicevo 65 1230 Domzale, SI
овие материјали што не се опфатени со другите
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ
класи
бул. „Кочо Рацин” бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
кл. 20 - производи од рогови, коски, слонова коска,
(540)
китови коски, крлушки (школки), амбра (килибар),
седеф или пластични материјали
кл. 21 - прибор за чистење
кл. 40 - обработка на материјали

(591) жолта и бела
кл. 42 - истражување во офтамологијата; услуги (551) индивидуална
на инженери на истражувачки работи и извештаи (510, 511)
кл. 44 - офтамолошки услуги; оптичарски услуги
кл. 2 - бои,
(111) 15167
(210) TM  2008/4

(151) 17/11/2008
(220) 02/01/2008
(181) 02/01/2018
(450) 31/12/2008

(732) OCULTO d.o.o.
Gunduliceva 57, HR-10000 Zagreb, HR
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - крпчиња импрегнирани со препарати за
чистење на очила

вклучително бои за дрво,
бактерицидни бои, огноотпорни бои, бои за
керамики; алуминиумски бои, печатарско мастило
и печатарски бои; бои за премачкување т.е.
премачкувачи, премази и непрозирни лакови,
белила, материјали за боење или бои, бои за
ткаенини и сврзувачки супстанци за бои; фирнајзи
и фиксативи (лакови) за фирнајзи; лакови;
вклучително лакови на база на фирнајз и лакови
за бојосување; противкорозивни препарати,
особено заштитни средства против ’рѓа; заштитни
средства за метал, миниум, мрснотии против
корозија, миниум (црвена боја), оловно белило,
премази за заштита од корозија и заштитни
премачкувачи за шасии на возилата; смоли,
основни премази; разредувачи за бои и лакови;
средства за згуснување на боите и лаковите;
аглутинати за бои, сврзувачки средства за бои;
фиксатори на бои; емајли; фиксативи за водени
бои; фиксатори за кожа; заштитни средства
за дрво, вклучително премачкувачи за дрво и
фиксатори за дрво; метали во форма на фолија
или во форма на прашок за молери, сликари,
декоратери, печатари, артисти
кл. 35 - продажба на големо и мало на производи

кл. 6 - производи од метали (не се благородни)
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што се специфицирани во класа 02, објавување
рекламни текстови, реклами, пропагандни
дејности, рекламирање преку интернет, саемски
изложби и саемска трговија за комерцијални
намени, унапредување на продажбата (за
други), промоции (демонстрација) на производи,
дистрибуција на мостри (примероци)
кл. 40 - заштита на материјали против корозија,
брусење, чистење (рибање), боење, сликање,
декоративно боење и сликање, лакерски работи
при боење и сликање, подготвување површини
за боење и/или сликање, подготвување на
површини за декоративно боење и/или сликање,
подготвување и мешање (нијансирање) на бои,
лакови и останати премачкувачи за шасии на
возилата како и боење, печатење и печатење
дизајни, дезени и шари
(111) 15036

(151) 05/11/2008

(210) TM  2008/10

(220) 04/01/2008

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 - автомобили и нивни делови и додатоци во
класата 12, вклучително и гуми
(111) 15164

(151) 14/11/2008

(210) TM  2008/12

(220) 04/01/2008
(181) 04/01/2018
(450) 31/12/2008

(732) Актифф ДОО Скопје
ул. Чаирска бр.68 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(181) 04/01/2018
(450) 31/12/2008
(732) Sanofi-Aventis
174, avenue de France, 75013 Paris, FR
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,

(591) бела, жолта, светло и темно портокалова, светло
и темно црвена и светло и темно кафена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато, сушено
и варено овошје    и зеленчук, желе, џемови,
компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла
и масти за јадење

1000, Скопје
(540)

кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго,
замена за кафе; брашно и производи од жита, леб,
производи од тесто и слатки, гуми за џвакање,
кондиторски производи, чоколада, 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 сирупи и други препарати за производство
на пијалаци

(554) тродимензионална
(551) индивидуална

(111) 15039

(510, 511)

(210) TM  2008/13

кл. 5 - фармацевтски производи
(111) 15067

(220) 09/01/2008
(181) 09/01/2018
(450) 31/12/2008

(151) 07/11/2008

(210) TM  2008/11

(220) 04/01/2008
(181) 04/01/2018
(450) 31/12/2008

(732) FORD MOTOR COMPANY
One American Road, Dearborn,
Michigan 48126, US
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(732) Sanofi-Aventis
174, avenue de France, 75013 Paris, FR
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

СТИЛНОКС
(551) индивидуална

B-MAX
15036

(151) 05/11/2008

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи

Trgovski marki
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(111) 15040

(151) 05/11/2008

(210) TM  2008/14

(220) 09/01/2008

15/6,

str. 251-437, dekemvri 2008 Skopje

(111) 15178
(210) TM  2008/21

(181) 09/01/2018
(450) 31/12/2008
(732) Sanofi-Aventis
174, avenue de France, 75013 Paris, FR
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје

(151)
(220)
(181)
(450)

395

17/11/2008
14/01/2008
14/01/2018
31/12/2008

(732) TDR d.o.o.
Obala V. Nazora 1 HR-52210 Rovinj, HR
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ
бул. „Кочо Рацин” бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
(540)

(540)

ДЕПАКИНЕ ХРОНОСФЕРЕ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи
(111) 15034

(151) 05/11/2008

(210) TM  2008/15

(220) 09/01/2008
(181) 09/01/2018
(450) 31/12/2008

(732) Sanofi-Aventis
174, avenue de France, 75013 Paris, FR
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

ДЕПАКИНЕ ХРОНО
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи
(111) 15066
(210) TM  2008/16

(151) 07/11/2008
(220) 09/01/2008
(181) 09/01/2018
(450) 31/12/2008

(732) Трговско друштво за трговија, производство
и услуги на големо и мало ПРЕХРАНБЕНА
ИНДУСТРИЈА СВИССЛИОН ДОО увоз-извоз
Скопје
Кочански пат бб 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(591) златна, црвена, сина и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - преработен или непреработен тутун;
тутун за пушење; тутун за лулиња, тутун за
рачно завиткување, тутун за џвакање, цигари,
пури, цигарилоси; супстанции за пушење што се
продаваат заедно или одвоено од тутун а не се за
медицински намени и не се наменети за лекувње,
бурмут, пушачки артикли вклучени во класата 34;
хартија за цигари; цевчиња и чибуци за цигари и
крибрити
кл. 35 - огласување и рекламирање; водење работи
и водење   комерцијална дејност; управување
со работење; комерцијална администрација;
комерцијални работи; уредувачка дејност;
канцелариски работи
(111) 15179
(210) TM  2008/22

(151)
(220)
(181)
(450)

17/11/2008
14/01/2008
14/01/2018
31/12/2008

(732) TDR d.o.o.
Obala V. Nazora 1 HR-52210 Rovinj, HR
(740) ТОНЕВСКИ  ДРАГАН, АДВОКАТ
бул. „Кочо Рацин” бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
(540)

(591) бела, жолта, жолтозлатна, портокалова, црвена,
зелена, кафена и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - јафа колач со полнење од овошно желе и
чоколаден прелив

Trgovski marki
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(591) светло плава, сребрена, темно сина, светло сива
и бела
(551) индивидуална

(111) 14943

(151) 10/11/2008

(210) TM  2008/54

(220) 16/01/2008
(181) 16/01/2018

(510, 511)
кл. 34 - преработен или непреработен тутун;
тутун за пушење; тутун за лулиња, тутун за
рачно завиткување, тутун за џвакање, цигари,
пури, цигарилоси; супстанции за пушење што се
продаваат заедно или одвоено од тутун а не се за
медицински намени и не се наменети за лекувње,
бурмут, пушачки артикли вклучени во класата 34;
хартија за цигари; цевчиња и чибуци за цигари и
крибрити
кл. 35 - огласување и рекламирање; водење работи
и водење   комерцијална дејност; управување
со работење; комерцијална администрација;
комерцијални работи; уредувачка дејност;
канцелариски работи
(111) 15177

(151) 17/11/2008

(210) TM  2008/23

(220) 14/01/2008
(181) 14/01/2018
(450) 31/12/2008

(450) 31/12/2008
(732) BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d.
Danica 5, 48000 Koprivnica, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

EMIB
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи
(111) 14954

(151) 10/11/2008

(210) TM  2008/55

(220) 16/01/2008
(181) 16/01/2018
(450) 31/12/2008

(732) BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d.
Danica 5, 48000 Koprivnica, HR

(732) TDR d.o.o.
Obala V. Nazora 1 HR-52210 Rovinj, HR

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

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

(540)

ROSIX

(540)
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 - фармацевтски
васкуларни препарати

производи;

кардио-

(111) 14948

(151) 10/11/2008

(210) TM  2008/58

(220) 17/01/2008
(181) 17/01/2018
(450) 31/12/2008

(591) светло сина, сребрена, темно сина, светло сива и
бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 - преработен или непреработен тутун;
тутун за пушење; тутун за лулиња, тутун за
рачно завиткување, тутун за џвакање, цигари,
пури, цигарилоси; супстанции за пушење што
се продаваат заедно или одвоено од тутун а не
се за медицински намени и не се наменети за
лекување, бурмут, пушачки артикли вклучени во
класата 34; хартија за цигари; цевчиња и чибуци
за цигари и крибрити
кл. 35 - огласување и рекламирање; водење работи
и водење   комерцијална дејност; управување
со работење; комерцијална администрација;
комерцијални работи; уредувачка дејност;
канцелариски работи

15177

(732) Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija
Vrsac
Beogradski put bb, 26300 Vrsac, YU
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

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

Trgovski marki

Glasnik,

15/6,

str. 251-437, dekemvri 2008 Skopje
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(111) 15153

(151) 12/11/2008

(111) 15150

(151) 12/11/2008

(210) TM  2008/93

(220) 28/01/2008

(210) TM  2008/95

(220) 28/01/2008

(181) 28/01/2018

(181) 28/01/2018

(450) 31/12/2008

(450) 31/12/2008

(732) Друштво за производство, промет и услуги на
Дарко Дисоски ЗОНА увоз-извоз ДООЕЛ
ул.Кузман Јосифоски бр.75, Прилеп, MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

(732) Kia Motors Corporation
231, Yahgjae-dong, Seocho-gu, Seoul, KR
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

(591) сива, црна, бела и светло сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 - патнички автомобили, камиони, автобуси,
минибуси, автомобили со четири тркала, комбиња,
моноволуменски возила

(591) сина, лила, жолта, зелена, портокалова, црвена и
бела

(111) 14972

(151) 07/11/2008

(210) TM  2008/98

(220) 29/01/2008
(181) 29/01/2018
(450) 31/12/2008

(551) индивидуална
(510, 511)

(732) High Tech Computer Corporation
(A Taiwanese company)
No. 23, Xinghua Road, Taoyuan City,
Taoyuan County 330, Taiwan, R.O.C. , TW

кл. 24 - текстил и текстилни производи, што не се
опфатени со другите класи, покривки за кревети
и маси
кл. 25 - облека, чевли и капи
кл. 28 - игри и играчки, производи за гимнастика
и спорт што не се опфатени со другите класи,
украси за елка
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, сушено и варено
овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца,
млеко и млечни производи, масла за јадење и
масти
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе, брашно и производи од
жито, 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 - огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи
кл. 41 - образовни услуги, подготвување настава,
забава, спортски и кулутрни активности
кл. 42 - научни и технолошки услуги, истражувања
и планирања што се однесуваат на истите;
услуги за иднустриски анализи и истражувања;
проектирање и развој на комјутерски хардвер и
софрвер

Trgovski marki

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

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - мобилни телефони; мобилни телефони
со функција за трансмисија на податоци; видео
телефони; смарт телефони; персонални дигитални
асистенти; персонални дигитални асистенти
кои се карактеризираат со глобален систем за
позиционирање; персонални дигитални асистенти
со функција за безжична комуникација; персонални
дигитални асистенти со телекомуникациска
функција; телефони за рутирање на говорна
конверзација преку интернет (VOIP телефони);
телефони со камера; ноутбук компјутери;
тенки компјутери; ултра мобилни персонални
компјутери; ацесоари за наведените производи,
имено, слушалки, слушалки со безжична функција
за трансмисија, синхронизирачки кабел, дел
од хардвер за полнење и/или синхонизирање
на горе наведените производи со персонален
компјутер, батерија, АС адаптер, полначи, кожни
торби за персонални дигитални асистенти или
мобилни телефони, кутии за мобилни телефони,
кутии за персонални дигитални асистенти (PDA),
мемориски карти, опрема за во кола, полначи
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за во кола за мобилни телефони и персонални
дигитални асистенти и држачи за во кола за
мобилни телефони и персонални дигитални
асистенти, далечински управувачи, тастатури
(111) 14889

(151) 07/11/2008

(210) TM  2008/102

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

(220) 30/01/2008
(181) 30/01/2018
(450) 31/12/2008

(732) Unilever N.V.
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL

(591) светло сина, темно сина и бела

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

(510, 511)

(551) индивидуална
кл. 3 - брисеви, натопени со козметички лосион,
вата за  козметички намени, стапчиња со вата за
козметички намени

(540)

кл. 5 - артикли за женска хигиена, дамски влошки,
брисеви, натопени со фармацевтска киселина

PRO-EPIL COMPLEX

кл. 16 - производи од хартија, доколку се содржани
во класата 16; тоалетна хартија, шамичиња од
хартија, салфети, брисеви од хартија за лице,
крпи од хартија, прекривки за маса од хартија,
брисеви од хартија за симнување шминка, ролни
од хартија за кујна, фолии за одржување свежина,
кеси за отпад, проѕирни фолии

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 - сапуни; парфимерија, етерични масла,
козметики; колонски води, тоалетни води,
парфимирани спрејеви за тело; масла, креми
и лосиони за кожата; пена за бричење, гел за
бричење, лосиони за пред и после бричење; талкпудра; препарати за капење и туширање; лосиони
за коса; пасти за заби; немедицински препарати за
миење на устата; дезодоранси; антиперспиранти
за лична употреба; немедицински тоалетни
препарати
(111) 14890

(151) 07/11/2008

(210) TM  2008/103

(220) 30/01/2008
(181) 30/01/2018
(450) 31/12/2008

(732) GENERAL MOTORS CORPORATION a corporation
organized and existing under the laws of the State
of Delaware
300 Renaissance Center, City of Detroit,
State of Michigan 48265-3000, US

кл. 21 - крпи за чистење и бришење, сунѓерести
крпи, крпи за домакинство, крпи за под, крпи за
бришење мебел, крпи за прашина
(111) 14891
(210) TM  2008/105

(220) 31/01/2008
(181) 31/01/2018
(450) 31/12/2008

(732) Novo Nordisk FemCare AG
Andreasstrasse 15 CH-8050 Zurich, CH
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

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

(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 5 - хормонски препарати за третман кај жени,
имено хормонски препарати за третман на
симптоми на недостаток од естроген

COLORADO
(551) индивидуална

(111) 14926

(510, 511)
кл. 12 - моторни возила и делови за истите
(111) 15180

(151) 17/11/2008

(210) TM  2008/104

(220) 31/01/2008
(181) 31/01/2018
(450) 31/12/2008

14889

(151) 07/11/2008

(210) TM  2008/106

(151) 07/11/2008
(220) 01/02/2008
(181) 01/02/2018
(450) 31/12/2008

(732) Друштво за фармацевтско хемиски производи
РЕПЛЕКФАРМ АД Скопје
ул. Козле бр.188, 1000 Скопје, MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

Trgovski marki

Glasnik,

(540)

АДОЛОР

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои,   материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за   дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди
кл. 10 - медицински, хируршки, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти, вештачки
екстремитети, очи и заби, ортопедски производи,
хируршки материјали за шиење

(111) 15004

(151) 07/11/2008

(210) TM  2008/110

(220) 04/02/2008

(151) 07/11/2008

(732) FUJIAN HONGXINGERKE SPORTS GOODS CO.,
LTD.
Jiangnan Torch Development Area,
Quanzhou City, Fujian Province, CN
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 - облека; бебешки комплети (облека); костуми
за капење; обувки за фудбал; спортски обувки;
обувки; шапки (капи за глава); трикотажа, чорапи
и хулахопки; ракавици (облека); вратоврски

(220) 01/02/2008
(181) 01/02/2018
(450) 31/12/2008

(732) GUANGZHOU HONDA AUTOMOBILE CO., LTD.
1, GUANG BEN ROAD, HUANGPU,
GUANGZHOU, CN
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7   лежишта за лагери на принцип на
самоподмачкување; автомобилска пумпа за
масло; амортизер; клипови (делови од машини
или моторни механизми); стартери за мотори
и машини (моторни механизми); уреди за
палење (задвижување) на мотори со внатрешно
согорување; машини (самоодни) за чистење
патишта; опрема за одржување автомобили;
карбуратори; ладилник за автомобили наменет за
ладење на моторот
кл. 12 - патнички возила; шасија за автомобили;
погонски механизми за копнени возила; врати за
возила; мотори за копнени возила; тапацир за
возила; тркала за возила; мотоцикли; велосипеди;
гуми за тркала за возила
кл. 37 - одржување и поправка на моторни
возила; вулканизирање автомобилски гуми;
пумпни станици за дотур на гориво и одржување
на возилата; одржување и поправка на авиони;
услуги за премачкување со прскање; услуги за
антикорозивна заштита; бензинска пумпа за
возила; монтажа и поправка на системи за дојава
на кражба; рехабилитација на машини што се
истрошени или делумно уништени; миење возила

Trgovski marki
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(450) 31/12/2008

(510, 511)

(210) TM  2008/107

str. 251-437, dekemvri 2008 Skopje

(181) 04/02/2018

(551) индивидуална

(111) 14983

15/6,

(111) 15003

(151) 07/11/2008

(210) TM  2008/111

(220) 04/02/2008
(181) 04/02/2018
(450) 31/12/2008

(732) FUJIAN HONGXINGERKE SPORTS GOODS CO.,
LTD.
Jiangnan Torch Development Area,
Quanzhou City, Fujian Province, CN
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 - облека; бебешки комплети (облека); костуми
за капење; обувки за фудбал; спортски обувки;
обувки; шапки (капи за глава); трикотажа, чорапи
и хулахопки; ракавици (облека); вратоврски
(111) 15044
(210) TM  2008/116

(151) 07/11/2008
(220) 06/02/2008
(181) 06/02/2018
(450) 31/12/2008

(732) FORD MOTOR COMPANY
One American Road, Dearborn,
Michigan 48126, US

15044
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(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

(540)

FORD C-MAX
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 - автомобили и нивни делови и додатоци
(111) 15064

(151) 17/11/2008

(210) TM  2008/117

(220) 06/02/2008
(181) 06/02/2018
(450) 31/12/2008

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

(591) црвена, жолта, зелена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје
и овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци

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

(111) 15061
(210) TM  2008/119

(151) 17/11/2008
(220) 06/02/2008
(181) 06/02/2018
(450) 31/12/2008

(732) Друштво за производство, трговија и услуги
ГУДАЛАТ ДОО Гостивар
ул. Илинденска бр. 165, MK
(740) АНДОНОСКИ  МИТКО, адвокат
ул.”Питу Гули” 70, 1000, Скопје
(540)

(591) црвена, жолта, зелена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје
и овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
(111) 15063

(151) 07/11/2008

(210) TM  2008/118

(220) 06/02/2008
(181) 06/02/2018
(450) 31/12/2008

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

15064

(591) црвена, жолта, зелена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје
и овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци

Trgovski marki

Glasnik,

15/6,

401

str. 251-437, dekemvri 2008 Skopje

(111) 15062

(151) 17/11/2008

(111) 15010

(151) 10/11/2008

(210) TM  2008/120

(220) 06/02/2008

(210) TM  2008/127

(220) 07/02/2008

(181) 06/02/2018

(181) 07/02/2018

(450) 31/12/2008

(450) 31/12/2008

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

(732) Фабрика за масло БРИЛИЈАНТ ДООЕЛ
ул. Брегалничка бб, 1400 Штип, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(540)

(591) бела, светла и темно жолта, светло и темно сина,
црвена, кафена и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - масло за јадење
(591) темно сина, жолта, зелена и бела
(551) индивидуална

(111) 15160

(151) 13/11/2008

(210) TM  2008/131

(220) 12/02/2008
(181) 12/02/2018

(510, 511)
кл. 32 - безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје
и овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
(111) 14801

(151) 22/10/2008

(210) TM  2008/126

(220) 07/02/2008
(181) 07/02/2018
(450) 31/12/2008

(732) Фабрика за масло БРИЛИЈАНТ ДООЕЛ
ул. Брегалничка бб, 1400 Штип, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(450) 31/12/2008
(732) ДО РЕ МИ ДООЕЛ Скопје
Кеј Димитар Влахов бб 1000 Скопје, MK
(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПJЕ  
бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8,
1000, Скопје
(540)

DO RE MI MUSICAL INSTRUMENTS
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 15 - музички инструменти
кл. 35 - услуги при продажба на големо и мало на
музички инструменти и опрема
(111) 15155

(151) 12/11/2008

(210) TM  2008/132

(220) 12/02/2008
(181) 12/02/2018
(450) 31/12/2008

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

(732) Спироски Јане
Загребска 3/5 1000 Скопје , MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје

(510, 511)
кл. 29 - масло за јадење

Trgovski marki

15155
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(540)

(111) 15009

(151) 10/11/2008

(210) TM  2008/149

(220) 14/02/2008
(181) 14/02/2018
(450) 31/12/2008

(732) Друштво за трговија на мало и големо КАМ
ДОО
Бул.”Србија” бр. 35, 1000 Скопје, MK

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 24 - текстил и текстилни производи што не се
опфатени со другите класи; покривки за кревети
и маси

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

кл. 25 - облека, чевли и капи
кл. 35 - огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи, а
особено големопрпдажба и малопрпдажба на
облека, чевли, капи и текстилни производи
(111) 14940

(151) 10/11/2008

(210) TM  2008/140

(220) 13/02/2008

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 - бистри супи, бујони, говедски супи,
желатин за исхрана, јогурт, концентрати за
супи, конзервирано, сушено и варено овошје и
зеленчук, маргарини, мармалад, масла за јадење,
масти за јадење, млеко, млечни напивки во кои
преовладува млеко, млечни производи, овошна
каша, овошни желиња, овошни салати, павлака
/млечни производи/, подготвувани бадеми,
прехранбени масти, путер, путер (кајмак за путер),
пченка (пченкарно масло), сирење, сончогле
(масло од сончоглед) за јадење, супи од зеленчук,
туна, урми, харинги, чипс/пржени компири/, џем

(181) 13/02/2018
(450) 31/12/2008
(732) Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija
Vrsac
Beogradski put bb, 26300 Vrsac, YU
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

POROXIFEN

кл. 30 - бадеми (слатки врз база на бадеми), бело
кафе, бисквити, бонбони, вафли, жита (снегулки
од сушени жита), зобени снегулки, какао,
пијалаци врз база на какао, какао (производи од
какао), какао со млеко, карамел бонбони, кафе,
кафе/ароми/, капучино, кашички врз база на
млеко за јадење, матена павлака (производи за
зацврстување на матена павлака), медени слатки,
овошни слатки, пастили /бонбони/, пијалаци
врз база на кафе, пудинзи, пченкарни снегулки,
слатки, слатки (тесто за слатки), фино ситно
печиво, чај, чајни колачиња /мињони/, чоколадни
пијалаци, чоколада со млеко, шеќерни производи

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди
(111) 15154

(151) 12/11/2008

(210) TM  2008/143

(220) 13/02/2008
(181) 13/02/2018

(111) 15011

(151) 10/11/2008

(210) TM  2008/150

(220) 14/02/2008
(181) 14/02/2018

(450) 31/12/2008
(732) Meggle AG,
MegglestraBe 6-12, 83512 Wasserburg, DE
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ,  АДВОКАТ
Ул.”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

SALATISSIMA

(450) 31/12/2008
(732) Друштво за трговија на мало и големо КАМ
ДОО
Бул.”Србија” бр. 35, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална

FIESTA

(510, 511)
кл. 29 - млеко и млечни производи; сите видови
јогурт; сурутка

14940

(551) индивидуална

Trgovski marki

Glasnik,

кл. 29 - бистри супи, бујони, говедски супи,
желатин за исхрана, јогурт, концентрати за
супи, конзервирано, сушено и варено овошје и
зеленчук, маргарини, мармалад, масла за јадење,
масти за јадење, млеко, млечни напивки во кои
преовладува млеко, млечни производи, овошна
каша, овошни желиња, овошни салати, павлака
/млечни производи/, подготвувани бадеми,
прехранбени масти, путер, путер (кајмак за путер),
пченка (пченкарно масло), сирење, сончогле
(масло од сончоглед) за јадење, супи од зеленчук,
туна, урми, харинги, чипс/пржени компири/, џем
кл. 30 - бадеми (слатки врз база на бадеми), бело
кафе, бисквити, бонбони, вафли, жита (снегулки
од сушени жита), зобени снегулки, какао, пијалаци
врз база на какао, какао (производи од какао), какао
сојмлеко, карамел бонбони, кафе, кафе/ароми/,
капучино, кашички врз база на млеко за јадење,
матена павлака (производи за зацврстување
на матената павлака), медени слатки, овошни
слатки, пастили /бонбони/, пијалаци врз база
на кафе, пудинзи, пченкарни снегулки, слатки,
слатки (тесто за слатки), фино ситно печиво, чај,
чајни колачиња /мињони/, чоколадни пијалаци,
чоколада со млеко, шеќерни производи
(111) 14939

(151) 10/11/2008

(210) TM  2008/184

(220) 19/02/2008
(181) 19/02/2018
(450) 31/12/2008

(732) EМСА ГРУП ДООЕЛ
ул. Љуботенска бр. 56 Тетово, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед;
мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол; сенф;
оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз
кл. 35 - трговски дејности; увоз-извоз

(210) TM  2008/185

(151) 10/11/2008
(220) 20/02/2008
(181) 20/02/2018
(450) 31/12/2008

(732) UPM - Kymmene Corporation
Etalaesplanadi 2 00130 Helsinki, FI
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје

Trgovski marki

str. 251-437, dekemvri 2008 Skopje

403

(540)

(510, 511)

(111) 14993

15/6,

UPM
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 - хемиски производи за индустријата,
науката и фотографиите, како и за земјоделието,
градинарството и шумарството; сурови вештачки
смоли, сурови пластични материи; вештачки
ѓубрива, смеши за гаснење пожар; препарати за
калење и заварување метали; хемиски производи
за конзервирање прехранбени производи;
материи за штавење; адхезиви (лепливи материи)
наменети за индустрија
кл. 2 - бои, фирнајзи, лакови; средства за заштита
од ’рѓа и гниење на дрвото; материи за боење;
средства за нагризување; природни смоли; метали
во листови и во прав за сликарите, декоратерите,
печатарите и уметниците
кл. 4 - индустриски масла и масти; мазива;
соединенија за собирање прав со навлажнување
и врзување; горива (вклучително и течните горива
за мотори) и материи за осветлување; свеќи и
фитили за осветлување
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати   за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби, забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди
кл. 9 - апарати и инструменти: научни, поморски,
геодетски,
фотографски,
кинематографски,
оптички, за вагање, за мерење, сигнализација,
контрола (инспекција), спасување и настава;
апарати и инструменти за спроведување,
вклучување, трансформирање, акумулирање,
регулирање или контролирање на електрицитетот;
апарати за снимање, пренос или репродукција на
звук или слики; магнетски носачи на податоци,
дискови за снимање; автоматски машини и
механизми за апаратите што се активираат со
монети или жетони; регистар каси, машини за
сметање, опрема за обработка на податоци и
компјутери; апарати за гаснење пожар
кл. 16 - хартија, картон и производи од нив,
што не се опфатени со другите класи; печатени
работи; книговезнички материјал; фотографии;
канцелариски материјал; лепила за канцелариска
и куќна употреба; сликарски прибор; четкички за
сликање; машини за пишување; канцелариски
прибор (освен мебел); материјали за инструкции
и настава (освен апарати); пластични материјали
за пакување (не се опфатени во другите класи);
печатарски букви; клишиња
кл. 19 - неметални градежни материјали; цврсти
неметални цевки за градба; асфалт, црна смола
и битумен; неметални преносни конструкции;
споменици што не се од метал
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; смрзнато, конзервирано, сушено и
варено овошје и заленчук; желе; џемови; компоти;
јајца, млеко и млечни производи; масла и масти
за јадење

14993

404 Glasnik, 15/6, str. 251-437, dekemvri 2008 Skopje

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

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

кл. 40 - обработка на материјали
(111) 14991

(151) 10/11/2008

(210) TM  2008/186

(220) 20/02/2008
(181) 20/02/2018

кл. 19 - неметални градежни материјали; цврсти
неметални цевки за градба; асфалт, црна смола
и битумен; неметални преносни конструкции;
споменици што не се од метал

(450) 31/12/2008
(732) UPM - Kymmene Corporation
Etalaesplanadi 2 00130 Helsinki, FI

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

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

UPM - KYMMENE

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

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 - хемиски производи за индустријата,
науката и фотографиите, како и за земјоделието,
градинарството и шумарството; сурови вештачки
смоли, сурови пластични материи; вештачки
ѓубрива, смеши за гаснење пожар; препарати за
калење и заварување метали; хемиски производи
за конзервирање прехранбени производи;
материи за штавење; адхезиви (лепливи материи)
наменети за индустрија
кл. 2 - бои, фирнајзи, лакови; средства за заштита
од рѓа и гниење на дрвото; материи за боење;
средства за нагризување; природни смоли; метали
во листови и во прав за сликарите, декоратерите,
печатарите и уметниците
кл. 4 - индустриски масла и масти; мазива;
соединенија за собирање прав со навлажнување
и врзување; горива (вклучително и течните горива
за мотори) и материи за осветлување; свеќи и
фитили за осветлување
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати   за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби, забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди
кл. 9 - апарати и инструменти: научни, поморски,
геодетски,
фотографски,
кинематографски,
оптички, за вагање, за мерење, сигнализација,
контрола (инспекција), спасување и настава;
апарати и инструменти за спроведување,
вклучување, трансформирање, акумулирање,
регулирање или контролирање на електрицитетот;
апарати за снимање, пренос или репродукција на
звук или слики; магнетски носачи на податоци,
дискови за снимање; автоматски машини и
механизми за апаратите што се активираат со
монети или жетони; регистар каси, машини за
сметање, опрема за обработка на податоци и
компјутери; апарати за гаснење пожар

14991

кл. 40 - обработка на материјали
(111) 14992
(210) TM  2008/187

(151) 10/11/2008
(220) 20/02/2008
(181) 20/02/2018
(450) 31/12/2008

(732) UPM - Kymmene Corporation
Etalaesplanadi 2 00130 Helsinki, FI
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 - хемиски производи за индустријата,
науката и фотографиите, како и за земјоделието,
градинарството и шумарството; сурови вештачки
смоли, сурови пластични материи; вештачки
ѓубрива, смеши за гаснење пожар; препарати за
калење и заварување метали; хемиски производи
за конзервирање прехранбени производи;
материи за штавење; адхезиви (лепливи материи)
наменети за индустрија
кл. 2 - бои, фирнајзи, лакови; средства за заштита
од ’рѓа и гниење на дрвото; материи за боење;
средства за нагризување; природни смоли; метали
во листови и во прав за сликарите, декоратерите,

Trgovski marki

Glasnik,

печатарите и уметниците
кл. 4 - индустриски масла и масти; мазива;
соединенија за собирање прав со навлажнување
и врзување; горива (вклучително и течните горива
за мотори) и материи за осветлување; свеќи и
фитили за осветлување
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати   за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња; фластери,
материјали за завои; материјали за пломбирање
заби, забарски смоли; средства за дезинфекција;
препарати за уништување штетници; фунгициди,
хербициди
кл. 9 - апарати и инструменти: научни, поморски,
геодетски,
фотографски,
кинематографски,
оптички, за вагање, за мерење, сигнализација,
контрола (инспекција), спасување и настава;
апарати и инструменти за спроведување,
вклучување, трансформирање, акумулирање,
регулирање или контролирање на електрицитетот;
апарати за снимање, пренос или репродукција на
звук или слики; магнетски носачи на податоци,
дискови за снимање; автоматски машини и
механизми за апаратите што се активираат со
монети или жетони; регистар каси, машини за
сметање, опрема за обработка на податоци и
компјутери; апарати за гаснење пожар
кл. 16 - хартија, картон и производи од нив,
што не се опфатени со другите класи; печатени
работи; книговезнички материјал; фотографии;
канцелариски материјал; лепила за канцелариска
и куќна употреба; сликарски прибор; четкички за
сликање; машини за пишување; канцелариски
прибор (освен мебел); материјали за инструкции
и настава (освен апарати); пластични материјали
за пакување (не се опфатени во другите класи);
печатарски букви; клишиња
кл. 19 - неметални градежни материјали; цврсти
неметални цевки за градба; асфалт, црна смола
и битумен; неметални преносни конструкции;
споменици што не се од метал
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; смрзнато, конзервирано, сушено и
варено овошје и заленчук; желе; џемови; компоти;
јајца, млеко и млечни производи; масла и масти
за јадење
кл. 30 - кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жита, леб, колач и слатки, сладолед; мед, меласа;
квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови
(како мирудии), мирудии; мраз
кл. 40 - обработка на материјали
(111) 15046
(210) TM  2008/188

15/6,
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(540)

КЕЛТИКАН
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
препарати за нега на здравјето; диететски
препарати за медицински намени, додатоци за
диететска храна за медицински намени
кл. 29 - додатоци на диететска храна за
немедицински намени,   што се вклучени во ова
класа
кл. 30 - додатоци на диететска храна за
немедицински намени, што се вклучени во ова
класа
(111) 14951

(151) 10/11/2008

(210) TM  2008/189

(220) 20/02/2008
(181) 20/02/2018
(450) 31/12/2008

(732) Pfizer Products Incorporated
Eastern Point Road, Groton, CT 06340, US
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

TOVIAZ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински намени
(111) 15047
(210) TM  2008/191

(151) 06/11/2008
(220) 21/02/2008
(181) 21/02/2018
(450) 31/12/2008

(732) MITAC INTERNATIONAL CORP.
(a corporation incorporated under the laws of
Taiwan)
1, R & D Road 2, Hsinchu Science-Based Industrial
Park, Hsinchu Hsein, Taiwan, CN

(151) 06/11/2008

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

(220) 20/02/2008

(540)

(181) 20/02/2018
(450) 31/12/2008
(732) Trommsdorf GmbH und Co. KG.
Trommsdorffstrasse 2-6, 52477 Alsdorf, DE
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(551) индивидуална
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на податоци; компјутерски мемории; компјутерски
оперативни програми, евидентирани; компјутерски
периферни
уреди;
компјутерски
софтвер,
евидентиран; врски (куплери) [опрема за обработка
на податоци]; магнетски носители на податоци;
магнетски уреди за кодирање; магнетски единици
за ленти за компјутери; монитори [комјутерски
хардвер]; монитори [компјутерски програми];
оптички дискови; процесори [централни едници
за обработка]; компјутерски програми [софтвери
за префрлање (данлодирање)]

(510, 511)
кл. 9 - компјутери; компјутерски печатачи; диск
драјвери; компјутерски тастатури; компјутерски
софтвер; компјутерско глувче; додатни картички;
модули од табли со печатено коло; модеми;
компјутерски монитори; компјутерски скенери;
персонални дигитални асистенти (PDA); мрежни
картички; компјутерски мрежни контролери;
телефонски сетови; телефонски машини за
одговарање; мобилни телефони; целуларни
телефони; уреди што не се држат во рака за
целуларни телефони употребувани во автомобил;
држачи за целуларни телефони употребувани
во автомобил; сателитски навигациони системи,
имено,
глобален
позиционирачки
систем
(GPS); авто-електронски навигациони системи;
сателитски глобално позиционирачки приемници;
навигациони системи за следење и трасирање на
возила и бродови; полупроводници; интерфејс
картички; интегрирани кола; МПЗ плеери
(МРЗ); преносливи мултимедиални плеери;
телевизори со екран од течни кристали (LCD
TV); мултимедиални плеери; дигитални медиуми
адаптери; електронски уреди за играње за
употреба со телевизори
(111) 14994
(210) TM  2008/200

(111) 15186

(151) 18/11/2008

(210) TM  2008/202

(220) 25/02/2008
(181) 25/02/2018
(450) 31/12/2008

(732) КОКТЕЛ-ТРЕЈД Д.О.
с. Г. Речица-Тетово, MK
(540)

(151) 10/11/2008
(220) 21/02/2008
(181) 21/02/2018
(450) 31/12/2008

(732) CHENGDU HUAWEI SCIENCE & TECHNOLOGY
CO., LTD
Qingshui River Zone,West Hi-Tech Zone,
Chengdu, CN

(591) зелена, црвена, жолта, бела, сина, златна,
портокалова, сребрена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - пиво, минерална   и сода вода и други
безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(111) 14927
(210) TM  2008/205

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - компјутерски софтвер за создавање
заштита од вируси (firewalls); компјутерски
хардвер, имено заштита од вируси (firewalls);
ВПМ (виртуелна приватна мрежа) хардвер; ВПМ
(виртуелна приватна мрежа) оперативен софтвер;
мрежен уред на насочувачи (рутери) во природата
на
компјутерски
контролираниот
хардвер;
интрузијски детекционен систем (имено, систем
кој ги обединува начините на неправилности и
злоупотреба, употребен во клучни позиции во
мрежата, го надгледува различниот датаграм и
однесувањето на мрежата во вистинско време
и обезбедува моментен аларм и механизам за
одговор); сметачки дискови; апарати за обработка

14994

(151) 10/11/2008
(220) 25/02/2008
(181) 25/02/2018
(450) 31/12/2008
(732) British American Tobacco (Brands) Inc.
2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington,
Delaware 19808, US
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)
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(551) индивидуална

(111) 15125

(151) 11/11/2008

(510, 511)

(210) TM  2008/210

(220) 26/02/2008

кл. 34 - цигари; тутун; тутунски производи; запалки;
кибрити; артикли за пушачи
(111) 14990

(151) 29/10/2008

(210) TM  2008/208

(220) 26/02/2008
(181) 26/02/2018
(450) 31/12/2008

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

(181) 26/02/2018
(450) 31/12/2008
(732) Chen Ming-Te
No.2, Lane334, San-Fon Road, Fon-Chou City,
Taichung Hsien, Taiwan R.O.C. , TW
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

DUAL-KING
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 - облека, обувки, покривки за глава, а
особено: панталони, маици, јакни, сакоа, капути,
спортски дресови и трикоа, спортски обувки и
облека, долни алишта, чорапи, капи, шапки,
качкети, чевли, патики, чизми, сандали, влечки,
ориентални влечки, ракавици, шалови

HYUNDAI BLUEDRIVE
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 - огласување, промоција, продажба и
маркетинг; услуги за увоз и извоз; водење на
работење; администрација; управување со работи;
канцелариски работи; услуги кои ги пружаат
претпријатија што се занимаваат со огласување
(рекламирање), така што за сметка на други лица
комуницираат со јавноста (реклама) по пат на
пренос на било какви информации за производи
и услуги им овозможуваат на потрошувачите
пригоден поглед на тие производи и услуги; услуги
на рекламни агенции

кл. 12 - патнички автомобили, камиони, приколки,
комбиња; делови и додатоци за истите; волани
(управувачи) за автомобили и тркала за
автомобили
(111) 15120

(151) 11/11/2008

(210) TM  2008/209

(220) 26/02/2008
(181) 26/02/2018
(450) 31/12/2008

(732) Chen Ming-Te
No.2, Lane334, San-Fon Road, Fon-Chou City,
Taichung Hsien, Taiwan R.O.C., TW
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

SHOE CABINET
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 - облека, обувки, покривки за глава, а
особено: пантaлони, маици, јакни, сакоа, капути,
спортски дресови и трикоа, спортски обувки и
облека, долни алишта, чорапи, капи, шапки,
качкети, чевли, патики, чизми, сандали, влечки,
ориентални влечки, ракавици, шалови
кл. 35 - огласување, промоција, продажба и
маркетинг; услуги за увоз и извоз; водење на
работење; администрација; управување со работи;
канцелариски работи; услуги кои ги пружаат
претпријатија што се занимаваат со огласување
(рекламирање), така што за сметка на други лица
комуницираат со јавноста (реклама) по пат на
пренос на било какви информации за производи
и услуги им овозможуваат на потрошувачите
пригоден поглед на тие производи и услуги; услуги
на рекламни агенции
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(111) 15104
(210) TM  2008/211

(151) 11/11/2008
(220) 26/02/2008
(181) 26/02/2018
(450) 31/12/2008

(732) Chen Ming-Te
No. 2, Lane 334, San-Fon Road, Fon-Chou City,
Taichung Hsien, Taiwan R.O.C., TW
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 - облека, обувки, покривки за глава, а
особено: пантолони, маици, јакни, сакоа, капути,
спортски дресови и трикоа, спортски обувки
и облека, долен веш, чорапи, капи, шешири,
качкети, кондури, патики, чизми, сандали, влечки,
ориентални влечки, ракавици, шалови

15104
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кл. 35 - огласување, промоција, продажба и
маркетинг; услуги за увоз и извоз; водење на
работење; администрација; управување со работи;
канцелариски работи; услуги кои ги пружаат
претпријатија кои се занимаваат со огласување
(рекламирање), така што за сметка на други лица,
комуницираат со јавноста (реклама) по пат на
пренос на било какви информации за производи
и услуги им овозможуваат на потрошувачите
пригоден поглед на тие производи и услуги; услуги
на рекламни агенции
(111) 14922

(151) 07/11/2008

(210) TM  2008/216

(220) 27/02/2008
(181) 27/02/2018
(450) 31/12/2008

(732) Umbro International Limited
5400 Lakeside Cheadle, Cheshire SK8 3GQ, GB
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 18 - торби, големи патнички торби, ранци,
големи ранци, багаж, паричници, чанти, актовки и
чадори
кл. 25 - артикли за облекување, обувки и шапки
кл. 28 - артикли за спортување и гимнастика,
направи за спортски тренинзи; делови и
приклучоци за истите; фудбали, топки за рагби,
топки за спортови, рекети и спортски торби
(111) 14996

(151) 07/11/2008

(210) TM  2008/217

(220) 27/02/2008
(181) 27/02/2018
(450) 31/12/2008

(732) Yahoo! Inc.
701 First Avenue, Sunnyvale, CA 94089, US
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - компјутерски софтвер; целуларни (подвижни)
телефони; мобилни телефони; преносливи
компјутери, персонални дигитални асистенти,
персонални уреди за комуникација; безжични

14922

преносливи комуникациски уреди за пренос,
прием или друг вид пристап кон комуникациски
мрежи
кл. 38 - комуникациски услуги; телекомуникациски
услуги; услуги на емитување програма; услуги
на емитување и проток на аудио и видео
програма; услуги на комуникација со помош
на електронски мрежи; услуги на електронска
пошта; овозможување пристап до широк
асортиман информации од општ интерс по пат на
компјутерски мрежи; услуги на обезбедување онлајн зборувачници и елекгронски огласни табли за
пренос на пораки меѓу корисници во сфери од општ
интерес; услуги на пристап до интернет; услуги на
обезбедување пристап до компјутерски мрежи за
повеќе корисници; услуги на електронски пренос
на податоци, пораки, слики и документи ; услуги
на безжична комуникација и електронски пренос
на податоци, звук, пораки, слики и документи по
пат на интернет; услуги на обезбедување пристап
до компјутерски бази на податоци; услуги на
обезбедување он-лајн пристап до компјутерски
бази на податоци; услуги на овозможување
пристап до електронски публикации; давање
услуги на пребарување; услуги на информирање
и советување во врска со гореспоменатото,
што се даваат он-лајн од компјутерски бази на
податоци или од интернет преку телефон за
мобилна комуникација; услуги на информирање и
советување во врска со гореспоменатото
кл. 41 - образовни услуги; подготвување
обука; разонода (забава); спортски и културни
активности; услуги на он-лајн фотографии; услуги
на он-лајн објавувања; услуги на информирање
и советување во врска со гореспоменатото,
што се даваат он-лајн од компјутерска база на
податоци или од интернет преку телефон за
мобилна комуникација; услуги на информирање и
советување во врска со гореспоменатото
кл. 42 - он-лајн компјутерски услуги; услуги на
пребарување; услуги на заведување во календар
и потсетувања обезбедени по пат на компјутерски
мрежи за организирање и снимање на состаноци
и настани во форма на компјутерски програми што
можат да се преземаат; услуги на компјутерско онлајн мапирање; услуги на обезбедување користење
софтверски апликации преку персонализирани
интерфејс веб- страници ; услуги на обезбедување
привремно користење софтвер што не може да се
презема преку персонализирани интерфејс вебстраници за правење достапни уредени он-лајн
веб -страници кои содржат податоци дефинирани
од страна на корисник, вклучуваат пребарување и
он-лајн веб- линкови, водат до други странициови;
услуги на информирање и советување во врска
со гореспоменатото, кои се даваат он-лајн од
компјутерска база на податоци или од интернет
преку телефон за мобилна комуникација; услуги
на информирање и советување во врска со
гореспоменатото
кл. 43 - обезбедување информации врзани за
претпријатија кои се бават со храна и пијалаци;
обезбедување информации во врска со
становање (станарски работи); и обезбедување
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информации во врска со привремено сместување;
услуги на информирање и советување во врска
со гореспоменатото, што се даваат он-лајн од
компјутерска база на податоци или од интериет
преку телефон за мобилна комуникација; услуги
на информирање и советување во врска со
гореспоменатото
кл. 45 - индивидуални и општествени услуги што
ги даваат други поради задоволување на потреби
на поединци; обезбедување на информации во
врска со посредување при запознавање на луѓе,
посредување при запознавање на луѓе; услуги
на брачно посредување; услуги на заведување
во календар и потсетување обезбедено по
пат на компјутерски мрежи; обезбедување
информации во врска со астрологија и хороскоп;
услуги на информирање и советување во врска
со гореспоменатото, што се даваат он-лајн од
компјутерска база на податоци или од интернет
преку телефон за мобилна комуникација; услуги
на информирање и советување во врска со
гореспоменатото
(111) 14997
(210) TM  2008/218
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(732) Yahoo! Inc.
701 First Avenue, Sunnyvale, CA 94089, US
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - компјутерски хардвер, компјутерски
софтвер кој им овозможува на корисниците да ги
лоцираат останатите играчи на игрите и да играат
игрички преку комуникациони мрежи; компјутерски
софтвер за пренос на електронска пошта;
компјутерски софтвер за електронски пренос на
пораки; компјутерски софтвер за електронски
пренос на податоци, слики и документи преку
глобална компјутерска мрежа; компјутерски
софтвер за давање он-лајн зборувачници
и електронски огласни табли за пренос на
пораки меѓу корисниците во сфери од општ
интерес; компјутерски софтвер што се користи
за пребарување, преземање, индексирање и
организирање на податоци; компјутерски софтвер
што се користи за подобрување на реализацијата
и функционалноста на компјутерските мрежи;
компјутерски софтвер за пребарување и
преземање   информации, веб -страници и други
извори од компјутерската мрежа; компјутерски
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софтвер што обезбедува директориум на
информации, веб- страници и извори достапни
на компјутерски мрежи; компјутерски софтвер
за давање повеќекратен кориснички пристап
на компјутерската мрежа за ширење   различни
информации; софтвер за заштита на компјутерски
монитор; компјутерски софтвер што содржи
интерактивен производ за забава, овозможува
корисниците да се прилагодат на доживувањето
при гледање, слушање и играње со изборот и
обработката на приказот, изведувањето на аудио,
видео и аудиовизуелните елементи од страна на
корисниците во област на музиката, електронските
игри, видео и забавната индустрија; интерактивни
видео игрички од виртуелната стварност што
содржат компјутерски хардвер и софтвер,
компјутерски софтвер за анализа и обработка на
документи во областа на менаџментот со човечки
ресурси; компјутерски софтвер за употреба во
огласување на слободни работни места и во
управување во процесот на вработување кој
е поврзан за тоа огласување за употреба на
глобалната комуникациска мрежа; компјутерска
опрема и периферни уреди, т.е. глувци, тастатури,
микрофони, џоистици, слушалки и подлоги за
глушец ; камери, веб камери; дигитални камери;
ЦД плеери; МПЗ плеери ; ДВД плеери; видео
монитори, т.е. телевизори, ЛЦД монитори и ТВ
монитори со висока дефиниција; радио пејџери,
безжични преносни комуникациски единици
за пренос, примање или поинаков пристап на
комуникациските мрежи, звучни и видео записи
што може да се преземат на кориснички компјутер
и  содржат музика, музички приредби и образовен
материјал; звучни и видео записи што не може да
се преземат на кориснички компјутер и содржат
музика, музички приредби и образовен материјал;
музички звучни записи што може да се преземат
на кориснички компјутер; компјутерски софтвер
што може да се преземат на кориснички компјутер
за употреба како он-лајн календар
кл. 35 - услуги на огласување и рекламирање за
други,  имено  поставување реклами и промотивни
прикази за други на електронски странициови што
се достапни преку компјутерски мрежи ; ширење
рекламни пораки, имено, обезбедување рекламни
графички, мултимедијални и интерактивни слики
по пат на компјутерски мрежи за употреба на
персонални појдовни страници; промовирање
стоки и услуги за други по пат на он-лајн продажни
центри со линкови кон малопродажните веб страници на други; он-лајн аукции; давање онлајн малопродажба, нарачки по пошта и деловно
управување со аукција; демографски консултантски
услуги; давање информации преку интернет во
врска со стоката и услугите за други во форма
на водич за купувачите; услуга он-лајн споредба
на купувањето; он-лајн аукции; составување
и одржување он-лајн каталози; давање онлајн комерцијални и станбени информациони
директориуми на интернет ; давање услуги за
он-лајн директориуми информации што исто така
содржат хиперлинкови кон други веб- страници;
информации за телефонски именици; управување
со компјутерски бази на податоци; деловно
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советување и техничка поддршка во врска со
огласување и маркетинг на веб -страници за други;
услуги на деловно советување; обезбедување
веб- страници во области на деловни конкурси
и поставување биографија што нудат размена
на информации; уредување и водење саеми
за вработување осмислени да им олеснат на
работодавачите да ги запознаат потенцијалните
вработени; советување во врска со деловен
маркетинг во областа на он-лајн веб -страници
на он-лајн трговија; општи услуги на упатување
на деловно поврзување, т.е. рекламирање на
стоки и услуги за други со пренесување  деловни
насоки и напатствија низ сите деловни гранки;
управување со компјутерски бази на податоци
за други; давање информации во областа на
вработувањето; давање   информации во врска
со купоните за други; давање на информации за
потрошувачка стока по пат на интернет
кл. 38 - услуги на емитување и пренос на аудио,
видео и мултимедијална содржина преку радио,
мобилна комуникација, безжична комуникација,
интернет, електронски комуникациски мрежи
и компјутерски мрежи; услуги на електронска
пошта; давање   пристап за повеќе корисници
до компјутерски мрежи; давање на услуги
за брзо спојување на интернет; електронски
пренос на податоци, пораки, слики и документи
преку компјутерски мрежи ; услуги на интернет
телефонирање; давање услуги на телефонски
комуникации преку компјутерски терминали и
мрежи; услуги на пејџинг; услуги на електронски
пренос на пораки „сочувај и испрати”;
обезбедување он-лајн простор за чет (chat) и
електронски огласни табли за пренос на пораки
меѓу корисниците во областите од заеднички
интерес; услуги на говорна пошта; давање веб услуги, телефонска и безжична дигитална говорна
пошта; пренос на персонализирани честитки за
други преку електронска пошта; обезбедување
он-лајн комуникациски линкови кои пренесуваат
веб-страници на корисникот на други локални и
глобални веб -страници
кл. 41 - услуги на забава во облик на давање онлајн игрички и натпревари преку компјутерски
мрежи; он-лајн компјутерски услуги што
овозможуваат пронаоѓање на други играчи и
играње игрички преку комуникациски мрежи;
давање информации во врска со електронски
компјутерски игрички; емитување тековни забавни
програми преку радио, мобилна комуникација,
безжична комуникација, интернет, елекгронски
комуникациски мрежи и компјутерски мрежи во
областа на вестите, временска прогноза, спорт,
патување, актуелни настани, известувања,
информации
за
кариера,
компјутерство,
технологија, купување, аукција, филмови, театар,
музика, здравје, образование, наука и финансии;
продукција на музички видео програми, за
емитување на компјутерски мрежи; услуги на
обезбедување веб- страници што содржат онлајн списанија и билтени во областа на вестите,
временска прогноза, спорт, патувања, актуелни
настани, известувања, кариери, компјутерство,
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технологија, купување, аукција, филмови, театар,
музика, здравје, образование, наука и финансии;
услуги на забава, имено давање информации
во областа на образованието, забава, вести и
спорт за деца и возрасни преку компјутерски
мрежи; давање попис на информации врзани
за забава и телевизиски информации; давање
информации во врска со резултатите од игри на
среќа; организирање и водење на натпревари
и лига на виртуелни спортови; давање он-лајн
информации за виртуелните спортски вести,
давање спортски информации по пат на телефон,
мобилен телефон, безжични комуникациски уреди
и интернет; давање информации во областа на
спортот, спортски резултати, спортски статистики,
статистики за играчи, спортски коментари за
натпреварот кој е во тек и редакциски спортски
коментари преку интернет; водење обуки за
да се обучат оние кои вработуваат работници
и менаџери како би го подобриле процесот на
вработување, давање информации и вести онјалн во областа на обучувањето на вработените;
обезбедување веб -страница која содржи музички
приредби, музички видео спотови, филмски
исечоци, интервјуа на познати личности, ток (talk)
шоу програми, најави на телевизиски емисии,
фотографии и друг забавен мултимедијален
материјал;
он-лајн
фотографски
услуги;
обезбедување снимена музика што не може да се
пренесе на кориснички компјутер, информации во
областа на музиката, коментари и статии во врска
со музиката преку компјутерски мрежи; давање
информации во врска со фотографијата
кл. 42 - компјутерски услуги, имено, креирање
индекс на нформации, странициови и други
извори што се достапни на компјутерските мрежи
за други; пребарување и преземање информации,
странициови и други извори што се достапни на
компјутерскигте мрежи за други; компјутерски
услуги, имено, обезбедување на пребарување и
добивање на податоци на глобалната компјутерска
мрежа; дизајн, креирање, хостинг и одржување  
веб-странициови
за
други;
обезбедување
привремено користење  он-лајн софтвери што не
можат да се преземат на кориснички компјутер
за употреба во дизајнирање, креирање, хостинг,
одржување и функционирање на лични вебстраници; хостинг на компјутерски софтверски
апликации на други; давање   прилагодени онлајн веб -страници што содржат информации
кои ги   дефинираат   корисниците, опфаќаат
пребарувачи и он-лајн веб- линкови на други
веб -страници; обезбедување регистрација на
домени; услуги на он-лајн мапирање; услуги на
мапирање, имено, обезбедување веб -старници
и линкови за географски информации, слики на
мапи, траса на патување; компјутерски услуги,
имено, компјутерски софтвер што не може да се
преземе на кориснички компјутер и е обезбеден
за филтрирање на несакани пораки, фајрвол
(firewall) заштита и услуги на сродна контрола на
он-лајн филтрирање; овозможување привремено
користење на он-лајн софтвер ѓто не може да се
преземе на кориснички директориум во поглед на
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информациите за вработување
кл. 45 - индувидуални и општествени услуги што ги
даваат други заради задоволување на потребите
на поедници; обезбедување информации во
врска со посредување при запознавање луѓе
посредување при запознавање луѓе; услуги на
брачно посредување; услуги на заведување во
календар и потсетувања обезбедени по пат на
компјутерски мрежи; обезбедување  информации
во врска со астрологија и хороскоп; услуги
на информирање и советување во врска со
сето гореспоменато, што се даваат он-лајн од
компјутерска база на податоци или од интернет
преку телефон за мобилна комуникација; услуги
на информирање и советување во врска со сето
гореспоменато
(111) 15001
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(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - компјутерски софтвер; целуларни (подвижни)
телефони;
мобилни
телефони;
преносиви
компјутери, персонални дигитални асистенти,
персонални уреди за комуникација; безжични
преносливи комуникациски уреди за пренос,
прием или друг вид пристап кон комуникациски
мрежи
кл. 38 - комуникациски услуги; телекомуникациски
услуги; услуги на емитување програма; услуги
на емитување и проток на аудио и видео
програма; услуги на комуникација со помош
на електронски мрежи; услуги на електронска
пошта; овозможување пристап до широк
асортиман информации од општ интерс по пат на
компјутерски мрежи; услуги на обезбедување онлајн зборувачници и електронски огласни табли за
пренос на пораки меѓу корисници во сфери од општ
интерес; услуги на пристап до интернет; услуги на
обезбедување пристап до компјутерски мрежи за
повеќе корисници; услуги на електронски пренос
на податоци, пораки, слики и документи; услуги
на безжична комуникација и електронски пренос
на податоци, звук, пораки, слики и документи по
пат на интернет; услуги на обезбедување пристап
до компјутереки бази на податоци; услуги на
обезбедување он-лајн пристап до компјутерски
бази на податоци; услуги на овозможување
пристап до електронски публикации; давање
услуги на пребарување; услуги на информирање
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и советување во врска со гореспоменатото,
што се даваат он-лајн од компјутерски бази на
податоци или од интернет преку телефон за
мобилна комуникација; услуги на информирање и
советување во врска со гореспоменатото
кл. 41 - образовни услуги; подготвување
обука; разонода (забава); спортски и културни
активности; услуги на он-лајн фотографии; услуги
на он-лајн објавувања; услуги на информирање
и советување во врска со гореспоменатото,
што се даваат он-лајн од компјутерска база на
податоци или од интернет преку телефон за
мобилна комуникација; услуги на информирање и
советување во врска со гореспоменатото
кл. 42 - он-лајн компјутерски услуги; услуги на
пребарување; услуги на заведување во календар
и потсетувања обезбедени по пат на компјутерски
мрежи за организирање и снимање на состаноци
и настани во форма на компјутерски програми што
можат да се преземаат; услуги на компјутерско онлајн мапирање; услуги на обезбедување користење
софтверски апликации преку персонализирани
интерфејс веб-страници; услуги на обезбедување
привремно користење софтвер што не може да се
презема преку персонализирани интерфејс вебстраници за правење достапни уредени он-лајн
веб -страници кои содржат податоци дефинирани
од страна на корисник, вклучуваат пребарување и
он-лајн веб -линкови, водат до други странициови;
услуги на информирање и советување во врска
со гореспоменатото, кои се даваат он-лајн од
компјутерска база на податоци или од интернет
преку телефон за мобилна комуникација; услуги
на информирање и советување во врска со
гореспоменатото
кл. 43 - обезбедување информации врзани за
претпријатија кои се бават со храна и пијалаци;
обезбедување информации во врска со становање
(станарски работи); и обезбедување информации
во врска со привремено, сместување; услуги
на информирање и советување во врска со
гореспоменатото, што се даваат он-лајн од
компјутерска база на податоци или од интернет
преку телефон за мобилна комуникација; услуги
на информирање и советување во врска со
гореспоменатото
кл. 45 - индивидуални и општествени услуги што
ги даваат други поради задоволување на потреби
на поединци; обезбедување на информации во
врска со посредување при запознавање на луѓе,
посредување при запознавање на луѓе; услуги
на брачно посредување; услуги на заведување
во календар и потсетување обезбедено по
пат на компјутерски мрежи; обезбедување
информации во врска со астрологија и хороскоп;
услуги на информирање и советување во врска
со гореспоменатото, што се даваат он-лајн од
компјутерска база на податоци или од интернет
преку телефон за мобилна комуникација; услуги
на информирање и советување во врска со
гореспоменатото
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(111) 14998

(151) 07/11/2008

(210) TM  2008/220

(220) 27/02/2008

(510, 511)
кл. 29 - месо   и   колбаси;    производи   од   месо  
и   производи од колбаси; конзерви со месо и со
колбаси; пифтии од месо, екстракти од месо;
готови јадења што првенствено се состојат од
месо и/или колбаси и/или од месни производи и/
или од колбасичарски производи и/или зеленчук;
сите претходно наведени производи исто така
обработени за чување и конзервирање

(181) 27/02/2018
(450) 31/12/2008
(732) Yahoo! Inc.
701 First Avenue, Sunnyvale, CA 94089, US
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(111) 14909

(540)

(210) TM  2008/225

YAHOO!

(450) 31/12/2008
(732) BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d.
Danica 5, 48000 Koprivnica, HR

(510, 511)
кл. 38 - услуги на емитување и пренос на
аудио, видео и мултимедијална содржина
со помош на радио, мобилни комуникации,
безжични комуникации, интернет, електронски
комуникациски мрежи и компјутерски мрежи; услуги
на електронска пошта; услуги на обезбедување
пристап до компјутески мрежи за повеќе учесници;
услуги на овозможување брз пристап до интернет;
услуги на електронски пренос на податоци,
пораки, слики и документи по пат на компјутерски
мрежи; услуги на телефонски интернет; давање
телефонски комуникациски услуги по пат на
компјутерски терминали и мрежи; услуги на
пејџинг; усуги на електронски пренос на пораки
„сочувај и проследи”; услуги на обезбедување онлајн зборувачници и електронски огласни табли
за пренос на пораки мегу корисници во сфери од
општ интерес; услуги на говорна пошта; услуги на
веб, телефонски и безжични дигитални гласовни
пораки; услуги за пренос на персонализирани
честитки на други по пат на електронска пошта;
услуги на обезбедување он-лајн комуникациски
линкови кои префрлуваат веб-страници корисници
на други локални и глобални веб-страници
(111) 15176

(151) 17/11/2008

(210) TM  2008/223

(220) 28/02/2008

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

TERBINAX
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи
(111) 15002

(151) 30/10/2008

(210) TM  2008/226

(220) 28/02/2008
(181) 28/02/2018
(450) 31/12/2008

(732) Yahoo! Inc.
701 First Avenue, Sunnyvale, CA 94089, US
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

YAHOO! ONECONNECT

(181) 28/02/2018

(551) индивидуална

(450) 31/12/2008

(510, 511)

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

(591) црвена, златно-жолта, црна и бела

14998

(220) 28/02/2008
(181) 28/02/2018

(551) индивидуална

(551) индивидуална

(151) 07/11/2008

кл. 9 - компјутерски софтвер; целуларни (подвижни)
телефони; мобилни телефони; преносливи
компјутери, персонални дигитални асистенти,
персонални уреди за комуникација; безжични
преносливи комуникациски уреди за пренос,
прием или друг вид пристап кон комуникациски
мрежи
кл. 38 - комуникациски услуги; телекомуникациски
услуги; услуги на емитување програма; услуги
на емитување и проток на аудио и видео
програма; услуги на комуникација со помош на
електронски мрежи; услуги на електронска пошта;
овозможување пристап до широк асортиман
на информации од општ интерс по пат на
компјутерски мрежи; услуги на обезбедување онлајн зборување и електронски огласни табли за

Trgovski marki

Glasnik,

пренос на пораки меѓу корисници во сфери од општ
интерес; услуги на пристап до интернет; услуги на
обезбедување пристап до компјутерски мрежи за
повеќе корисници; услуги на електронски пренос
на податоци, пораки, слики и документи; услуги
на безжична комуникација и електронски пренос
на податоци, звук, пораки, слики и документи по
пат на интернет; услуги на обезбедување пристап
до компјутерски бази на податоци; услуги на
обезбедување он-лајн пристап до компјутерски
бази на податоци; услуги на овозможување
пристап до електронски публикации; давање
услуги на пребарување; услуги на информирање
и советување во врска со гореспоменатото,
кои се даваат он-лајн од компјутерски бази на
податоци или од интернет преку телефон за
мобилна комуникација; услуги на информирање и
советување во врска со гореспоменатото
кл. 42 - он-лајн компјутерски услуги; услуги
на пребарување; услуги на заведување во
календар и потсетувања, обезбедени по пат на
компјутерски мрежи за организирање и снимање
состаноци и настани во форма на компјутерски
програми кои можат да се преземаат; услуги
на компјутерско он-лајн мапирање; услуги на
обезбедување, користење софтверски апликации
преку персонализирани интерфејс веб страници;
услуги на обезбедување привремно користење
на софтвер кој не може да се презема преку
персонализирани интерфејс веб- страници за
правење достапни уредени он-лајн веб- страници
кои содржат податоци дефинирани од страна на
корисник, кои вклучуваат пребарување и он-лајн
веб- линкови кои водат до други странициови;
услуги на информирање и советување во врска
со гореспоменатото, кои се даваат он-лајн од
компјутерска база на податоци или од интернет
преку телефон за мобилна комуникација; услуги
на информирање и советување во врска со
гореспоменатото
кл. 45 - индивидуални и општествени услуги кои
ги даваат други поради задоволување на потреби
на поединци; обезбедување информации во
врска со посредување при запознавање луѓе,
посредување при запознавање луѓе; услуги на
брачно посредување; индивидуални услуги на
заведување во календар и потсетување обезбедено
по пат на компјутерски мрежи; обезбедување
информации во врска со астрологија и хороскоп;
услуги на информирање и советување во врска
со   гореспоменатото, кои се даваат он-лајн од
компјутерска база на податоци или од интернет
преку телефон за мобилна комуникација; услуги
на информирање и советување во врска со
гореспоменатото
(111) 14999
(210) TM  2008/227

(151) 07/11/2008
(220) 28/02/2008
(181) 28/02/2018
(450) 31/12/2008

(732) Yahoo! Inc.
701 First Avenue, Sunnyvale, CA 94089, US
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
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Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - компјутерски софтвер; целуларни (подвижни)
телефони; мобилни телефони; преносливи
компјутери, персонални дигитални асистенти,
персонални уреди за комуникација; безжични
преносливи комуникациски уреди за пренос,
прием или друг вид пристап кон комуникациски
мрежи
кл. 38 - комуникациски услуги; телекомуникациски
услуги; услуги на емитување програма; услуги
на емитување и проток на аудио и видео
програма; услуги на комуникација со помош на
електронски мрежи; услуги на електронска пошта;
овозможување пристап до широк асортиман
на информации од општ интерс по пат на
компјутерски мрежи; услуги на обезбедување онлајн зборување и електронски огласни табли за
пренос на пораки меѓу корисници во сфери од општ
интерес; услуги на пристап до интернет; услуги на
обезбедување пристап до компјутерски мрежи за
повеќе корисници; услуги на електронски пренос
на податоци, пораки, слики и документи; услуги
на безжична комуникација и електронски пренос
на податоци, звук, пораки, слики и документи по
пат на интернет; услуги на обезбедување пристап
до компјутерски бази на податоци; услуги на
обезбедување он-лајн пристап до компјутерски
бази на податоци; услуги на овозможување
пристап до електронски публикации; давање
услуги на пребарување; услуги на информирање
и советување во врска со гореспоменатото,
кои се даваат он-лајн од компјутерски бази на
податоци или од интернет преку телефон за
мобилна комуникација; услуги на информирање и
советување во врска со гореспоменатото
кл. 42 - он-лајн компјутерски услуги; услуги
на пребарување; услуги на заведување во
календар и потсетувања обезбедени по пат на
компјутерски мрежи за организирање и снимање
состаноци и настани во форма на компјутерски
програми кои можат да се преземаат; услуги
на компјутерско он-лајн мапирање; услуги на
обезбедување, користење софтверски апликации
преку персонализирани интерфејс веб- страници;
услуги на обезбедување привремно користење
на софтвер кој не може да се презема преку
персонализирани интерфејс веб -страници за
правење достапни уредени он-лајн веб -страници
кои содржат податоци дефинирани од страна на
корисник, кои вклучуваат пребарување и он-лајн
веб -линкови кои водат до други странициови;
услуги на информирање и советување во врска
со гореспоменатото, кои се даваат он-лајн од
компјутерска база на податоци или од интернет
преку телефон за мобилна комуникација; услуги
на информирање и советување во врска со
гореспоменатото
кл. 45 - индивидуални и општествени услуги кои
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ги даваат други поради задоволување на потреби
на поединци; обезбедување   информации во
врска со посредување при запознавање луѓе,
посредување при запознавање луѓе; услуги на
брачно посредување; индивидуални услуги на
заведување во календар и потсетување обезбедено
по пат на компјутерски мрежи; обезбедување
информации во врска со астрологија и хороскоп;
услуги на информирање и советување во врска
со   гореспоменатото, кои се даваат он-лајн од
компјутерска база на податоци или од интернет
преку телефон за мобилна комуникација; услуги
на информирање и советување во врска со
гореспоменатото

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

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 - компјутери; компјутерски печатари; диск
драјвери; компјутерски тастатури; компјутерски
софтвер; компјутерско глувче; додатни картички;
модули од табли со печатено коло; модеми;
компјутерски монитори; компјутерски скенери;
персонални дигитални асмстенти (ПДА); мрежни
картчки; компјутерски мрежни контролери;
телефонски сетови; телефонски машини за
одговарање; мобилни телефони; целуларни
телефони; уреди што не се држат во рака за
целуларни телефони употребувани во автомобил;
држачи за целуларни телефони употребувани
во автомобил; сателитски навигациски системи,
имено,
глобален
позиционирачки
систем
(ГПС); авто-електронски навигациски системи;
сателитски глобално позиционирачки приемници;
навигациски системи за следење и трасирање
возила и бродови; полупроводници; интерфејс
картчки; интегрирани кола; МПЗ плеери
(МПЗ); преносливи мултимедиумски плеери;
телевизори со екран од течни кристали (ЛЦД ТВ);
мултимедиумски плеери; дигитални медиумски
адаптери; електронски уреди за играње за
употреба со телевизори

(111) 15028
(210) TM  2008/228

(151) 07/11/2008
(220) 29/02/2008
(181) 01/03/2018
(450) 31/12/2008
(732) СКОПСКИ ПАЗАР акционерско друштво во
приватна сопственост увоз-извоз Скопје
бул. Јане Сандански, бр. 109 б Скопје, MK
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

(591) црвенa, сина и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 - услуги за подготвување храна и пијалaци
(111) 14995
(210) TM  2008/231

(151)
(220)
(181)
(450)

07/11/2008
03/03/2008
03/03/2018
31/12/2008

(732) Cott Beverages, Inc
5519 W. Idlewild Avenue, Tampa,
Florida 33634-8016, US
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(111) 15005

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 - чаеви и пијалаци на база на чај
(111) 15102
(210) TM  2008/232

(151)
(220)
(181)
(450)

11/11/2008
03/03/2008
03/03/2018
31/12/2008

(732) MITAC INTERNATIONAL CORP.
(a corporation incorporated under the laws of
Taiwan)
1, R & D Road 2, Hsinchu Science-Based Industrial
Park, Hsinchu Hsien, TW
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

15028

(220) 04/03/2008
(181) 04/03/2018
(450) 31/12/2008

(732) NIHON NOHYAKU CO., LTD.
2-5, Nihonbashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo, JP
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. ‘’Ленинова’’ бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)

TODOME

(540)

ORIENT EMPORIUM TEA CO.

(151) 07/11/2008

(210) TM  2008/237

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - инсектициди, акарициди, митециди,
фунгициди, хербициди и други земјоделски
хемикалии
(111) 14967

(151) 07/11/2008

(210) TM  2008/240

(220) 04/03/2008
(181) 04/03/2018
(450) 31/12/2008

(732) HINO JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(also trading as HINO MOTORS, LTD.), a Japanese
Corporation
1-1, HINODAI 3-CHOME, HINO-SHI, TOKYO, JP
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  

Trgovski marki

Glasnik,

15/6,

(540)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 - автомобили; камиони; автобуси; делови и
приклучоци за автомобили; машини и мотори за
сувоземни возила

(111) 15059

(151) 06/11/2008

(210) TM  2008/287

415

кл. 30 - чај, зелен чај, чај од лимун, леден чај,
пијалаци од чај, кафе, кафе во зрна, кафе во
вреќички, кафе во прав, инстант кафе, пијалаци
од кафе, напивки од кафе со млеко, мирудии
од кафе, напивки базирани на кафе, чоколадни
пијалаци, пијалаци од какао, гуми за џвакање,
бонбони со кафе, бонбони, пуканки, колач,
инстант фиде (тестенини), фиде (тестенини); сите
вклучени во класата 30

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

кл. 37 - поправка или одржување на автомобили

str. 251-437, dekemvri 2008 Skopje

(111) 15021

(151) 10/11/2008

(210) TM  2008/291

(220) 20/03/2008
(181) 20/03/2018

(220) 19/03/2008
(181) 19/03/2018

(450) 31/12/2008

(450) 31/12/2008

(732) Друштво за трговија на мало и големо КАМ
ДОО
Бул.”Србија” бр. 35, 1000 Скопје, MK

(732) ACTAVIS GROUP HF.
Reykjavikurvegur 78, Hafnarfjordur 220, IS
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

BLUE SEA

CIOSPRIN
(551) индивидуална

(551) индивидуална

(510, 511)

(510, 511)

кл. 29 - риба, риба и производи врз база на риба,
конзервирана, полу конзервирана риба, рибини
филети, риболов (производи добиени со риболов),
сардини, туна, харинги

кл. 5 - фармацевтски и ветеринарни препарати;
санитарни препарати за медицински цели; диетски
супстанции што се користат во медицината,
храна за бебиња, фластери, материјали за завои,
материјали за пломбирање заби и забарски
смоли, средства за дезинфекција, препарати за
уништување штетници, фунгициди, хербициди
кл. 10 - медицински, хируршки, забарски и
ветеринарни апарати и инструменти, вештачки
екстремитети, очи и заби, ортопедски производи,
хируршки материјали за шиење
(111) 15161

(151) 13/11/2008

(210) TM  2008/288

(220) 19/03/2008
(181) 19/03/2018
(450) 31/12/2008

(732) King Car Food Industrial Co., Ltd.
No. 230, Roosevelt Road, Sec.3, Taipei,
Taiwan, R.O.C., TW

кл. 35 - трговски дејности, увоз-извоз (агенции за
увоз-извоз)
(111) 15043
(210) TM  2008/292

(151) 10/11/2008
(220) 21/03/2008
(181) 21/03/2018
(450) 31/12/2008

(732) БАБИЛОН СОФТВЕР СОЛУШН Друштво за
услуги ДООЕЛ 1000 СКОПЈЕ
Ул.Трифун Хаџи Јанев бр.5/1, MK
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје
(540)

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

(591) бела, сива, сина, црвена, жолта и црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 42 - научни и технолошки услуги, истражувања
и планирање што се однесуваат на услуги за
индустриски анализи и истражувања; проектирање
и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(551) индивидуална
(510, 511)

Trgovski marki

15043

416 Glasnik, 15/6, str. 251-437, dekemvri 2008 Skopje

(111) 14942

(151) 10/11/2008

(551) индивидуална

(210) TM  2008/296

(220) 21/03/2008

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи

(181) 21/03/2018
(450) 31/12/2008
(732) Unilever N.V.
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

REXONA ADVENTURE

(111) 14952

(151) 10/11/2008

(210) TM  2008/322

(220) 31/03/2008
(181) 31/03/2018
(450) 31/12/2008

(732) Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija
Vrsac
Beogradski put bb, 26300 Vrsac, YU

(551) индивидуална

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

(510, 511)

(540)

кл. 3 - сапуни; парфимерија, етерични масла,
козметики; колонски води, тоалетни води,
парфимирани спрејови за тело; масла, креми
и лосиони за кожата; пена за бричење, гел за
бричење, лосиони за пред и после бричење; талкпудра; препарати за капење и туширање; лосиони
за коса; пасти за заби; немедицински препарати за
миење на устата; дезодоранси; антиперспиранти
за лична употреба; немедицински тоалетни
препарати
(111) 14945

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

(151) 10/11/2008

(210) TM  2008/297

(220) 21/03/2008
(181) 21/03/2018
(450) 31/12/2008

(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o.
Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb, HR
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

(111) 14953

(151) 10/11/2008

(210) TM  2008/323

(220) 31/03/2008
(181) 31/03/2018
(450) 31/12/2008

(732) Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija
Vrsac
Beogradski put bb, 26300 Vrsac, YU
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

VILPIN
(551) индивидуална

(540)

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи

SABAX

(111) 14946

(151) 10/11/2008

(210) TM  2008/298

(220) 21/03/2008

(551) индивидуална

(181) 21/03/2018

(510, 511)

(450) 31/12/2008
(732) PLIVA HRVATSKA d.o.o.
Ulica grada Vukovara 49, 10000 Zagreb, HR
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

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

REODON
14942

Trgovski marki

Glasnik,

(111) 14966

(151) 10/11/2008

(210) TM  2008/324

(220) 31/03/2008
(181) 31/03/2018
(450) 31/12/2008

15/6,

str. 251-437, dekemvri 2008 Skopje

(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(732) Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija
Vrsac
Beogradski put bb, 26300 Vrsac, YU
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

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

(540)

NEODEKSACIN
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарски препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за  дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди
(111) 14965

(151) 10/11/2008

(210) TM  2008/325

(220) 31/03/2008
(181) 31/03/2018
(450) 31/12/2008

(732) Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija
Vrsac
Beogradski put bb, 26300 Vrsac, YU
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

(111) 14964

(450) 31/12/2008
(732) Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija
Vrsac
Beogradski put bb, 26300 Vrsac, YU
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

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

(510, 511)

(151) 10/11/2008

(210) TM  2008/326

(220) 31/03/2008
(181) 31/03/2018
(450) 31/12/2008

(732) Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija
Vrsac
Beogradski put bb, 26300 Vrsac, YU

Trgovski marki

(220) 31/03/2008
(181) 31/03/2018

(551) индивидуална

(111) 14950

(151) 10/11/2008

(210) TM  2008/327

ERYNORM

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

417

(111) 14963

(151) 10/11/2008

(210) TM  2008/328

(220) 31/03/2008
(181) 31/03/2018
(450) 31/12/2008

(732) Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija
Vrsac
Beogradski put bb, 26300 Vrsac, YU
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

HETASORB
14963

418 Glasnik, 15/6, str. 251-437, dekemvri 2008 Skopje

(551) индивидуална

диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за  дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарски препарати;
санитарни препарати за медицински цели;
диететски супстанции што се користат во
медицината, храна за бебиња, фластери,
материјали за завои, материјали за пломбирање
заби и забарски смоли, средства за  дезинфекција,
препарати за уништување штетници, фунгициди,
хербициди
(111) 14929

(151) 07/11/2008

(210) TM  2008/375

(220) 10/04/2008
(181) 10/04/2018
(450) 31/12/2008

(732) Друштво за производство, трговија и услуги
М и А БЕВЕРИЏИС ДООЕЛ експорт - импорт
Скопје
ул. Новопроектирана б.б. Кисела Вода, MK
(740) НОШПАЛ  БОРИС, адвокат
Ул. „Љубљанска’’ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

(111) 14955

(450) 31/12/2008
(732) BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d.
Danica 5, 48000 Koprivnica, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

АЛЕДОКС
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи, коскено мускулни лекови
(111) 14956

(551) индивидуална

(151) 10/11/2008

(210) TM  2008/404

(510, 511)
кл. 29 - месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, сушено и варено
овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца,
млеко и млечни производи, масла за јадење и
масти
кл. 32 - пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалaци, пијалaци од овошје и
овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалaци
храна

и

(220) 16/04/2008
(181) 16/04/2018
(450) 31/12/2008

(732) BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d.
Danica 5, 48000 Koprivnica, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

МАКЦИН

пијалaци;
(551) индивидуална

(111) 14895

(151) 07/11/2008

(210) TM  2008/385

(220) 11/04/2008
(181) 11/04/2018
(450) 31/12/2008

(732) BOSNALIJEK, farmaceutska i hemijska industrija,
dionicko drustvo
Jukiceva 53, 71000 Sarajevo, BA
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПJЕ  
ул. „Народен фронт” 7/4 П.О. Бокс 768,
1000, Скопје
(540)

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи
(111) 14961

(151) 10/11/2008

(210) TM  2008/405

(220) 16/04/2008
(181) 16/04/2018
(450) 31/12/2008

(732) BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d.
Danica 5, 48000 Koprivnica, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

NAF BOSNALIJEK
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски и ветеринарски препарати;
санитарни препарати за медицински цели;

14929

(220) 16/04/2008
(181) 16/04/2018

КАПЕТАН GR8

кл. 43 - подготвување
привремено сместување

(151) 10/11/2008

(210) TM  2008/403

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

Trgovski marki

Glasnik,

(111) 14960

(151) 10/11/2008

(210) TM  2008/406

(220) 16/04/2008
(181) 16/04/2018

15/6,

str. 251-437, dekemvri 2008 Skopje

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

АРВИНД

(450) 31/12/2008
(732) BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d.
Danica 5, 48000 Koprivnica, HR

419

(551) индивидуална
(510, 511)

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

кл. 5 - фармацевтски производи

(540)

(111) 14918
(210) TM  2008/418

МИРОБАКТ
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи, дерматолошки
препарати
(111) 14958

(151) 10/11/2008

(210) TM  2008/407

(220) 16/04/2008

(151) 10/11/2008
(220) 21/04/2008
(181) 21/04/2018
(450) 31/12/2008
(732) Друштво за производство, трговија и услуги
ПАЛЕТА 7 ДООЕЛ, увоз -извоз
ул. ’Ужичка” бб, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(181) 16/04/2018
(450) 31/12/2008
(732) BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d.
Danica 5, 48000 Koprivnica, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

ТИРАМАТ
(551) индивидуална

ПАЛЕТА 7
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 2 - материјали за боење, материјали за боење
намирници, велигденски јајца (хартија за боење
велигденски јајца)
кл. 16 - украси од хартија
кл. 24 - покривки за кревети и маси
кл. 29 - желатин за исхрана, свинско месо
кл. 31 - свежо овошје, свеж зеленчук

(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски производи, лекови за нервен
систем
(111) 14959

(151) 10/11/2008

(210) TM  2008/408

(220) 16/04/2008
(181) 16/04/2018
(450) 31/12/2008

(732) BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d.
Danica 5, 48000 Koprivnica, HR

(111) 14919
(210) TM  2008/419

(151) 10/11/2008
(220) 21/04/2008
(181) 21/04/2018
(450) 31/12/2008
(732) Друштво за производство, трговија и услуги
ПАЛЕТА 7 ДООЕЛ, увоз -извоз
ул. ’Ужичка” бб, 1000 Скопје, MK
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПJЕ
ул.”Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје
(540)

ЗОЛТЕКС
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 - фармацевтски
интестинални лекови

производи,

гастро-

(111) 14957

(151) 10/11/2008

(210) TM  2008/409

(220) 16/04/2008
(181) 16/04/2018
(450) 31/12/2008

(732) BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d.
Danica 5, 48000 Koprivnica, HR

Trgovski marki

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 2 - материјали за боење, материјали за боење
намирници, велигденски јајца (хартија за боење
велигденски јајца)

14919
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PREGLEDI
PREGLED NA TRGOVSKI MARKI SPORED ME|UNARODNATA KLASIFIKACIJA NA TRGOVSKITE
MARKI
(510) kod po Me|unarodnata klasifikacija na trgovski marki (Ni~enska)
(111) registarski broj na dokumentot

   

(510)            (111)
кл.1
14736
14742
14853
14984
14991
14992
14993
15030
15032
15127
15129
15130
15144
15145
кл. 2

14848
14918
14919
14991
14992
14993
15127
15129
15130
15144
15145
15175

кл. 3

14707
14711
14715
14716
14720
14722
14724
14726
14727
14746
14769
14774
14775
14786
14787
14795
14850
14851

Pregledi

(510)            (111)
14872
14889
14901
14906
14907
14928
14942
14969
14986
15027
15032
15050
15052
15068
15069
15070
15071
15072
15073
15080
15101
15131
15133
15144
15145
15165
15166
15167
15168
15173
15180
кл. 4

14737
14738
14868
14874
14876
14878
14904
14905
14984
14985
14991
14992
14993
15032

(510)            (111)
15105
15106
15144
15145
кл. 5

14690
14691
14692
14693
14694
14695
14704
14705
14706
14708
14710
14711
14713
14715
14716
14723
14725
14732
14736
14755
14761
14770
14786
14787
14806
14836
14841
14842
14843
14845
14849
14856
14857
14871
14872
14882
14883
14891
14892
14893
14895
Trgovski marki

Glasnik,

(510)            (111)
14898
14906
14907
14909
14911
14921
14923
14924
14926
14930
14940
14941
14943
14945
14946
14947
14948
14949
14950
14951
14952
14953
14954
14955
14956
14957
14958
14959
14960
14961
14963
14964
14965
14966
14971
14976
14978
14980
14981
14982
14988
14991
14992
14993
15005
15014
15034
15036
15039
15040
15046
15048
15050
15052
15059
15074
15082
Trgovski marki

15/6,

(510)            (111)
15096
15097
15098
15121
15132
15142
15144
15145
15146
15147
15148
15152
15156
15171
15180
15185
кл. 6

14688
14757
14758
14759
14833
15099
15105
15106
15107
15127
15129
15130
15144
15145
15167
15173

кл. 7

14717
14833
14838
14870
14897
14934
14983
15099
15107
15144
15145
15163

кл. 8

14689
15099
15105
15106
15107
15144
15145

кл. 9

14753
14765

str. 251-437, dekemvri 2008 Skopje
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(510)            (111)
14768
14793
14794
14796
14807
14809
14810
14811
14818
14823
14832
14833
14838
14847
14873
14877
14880
14899
14914
14972
14974
14975
14979
14986
14991
14992
14993
14994
14996
14997
14999
15001
15002
15006
15007
15008
15012
15013
15018
15019
15024
15025
15047
15060
15065
15102
15103
15105
15106
15110
15111
15114
15115
15116
15117
15119
15122
Pregledi

422 Glasnik, 15/6, str. 251-437, dekemvri 2008 Skopje

(510)            (111)
15124
15134
15135
15143
15144
15145
15149
15165
15166
15167
15168
15172
15173
15174
15181
15182
кл. 10 14688
14754
14755
14845
14860
14926
15048
15059
15144
15145
15183
15184
кл. 11 14734
14838
14858
14873
14930
14934
14986
15099
15105
15106
15107
15114
15117
15144
15145
кл. 12 14702
14703
14717
14786
14787
14788
14838
14852
14890
14897
14908
Pregledi

(510)            (111)
14967
14983
14986
14989
14990
15044
15067
15099
15107
15144
15145
15150
кл. 13 14866
15051
15054
15055
15056
15057
15058
15144
15145
кл. 14 14689
14859
14944
14986
15144
15145
15165
15166
15167
15168
15173
кл. 15 14786
14787
15160
кл. 16 14685
14718
14728
14729
14730
14736
14756
14768
14796
14814
14823
14839
14855
14861
14867
14906
14907
14918

(510)            (111)
14986
14991
14992
14993
15026
15031
15041
15042
15050
15052
15092
15100
15105
15106
15117
15127
15129
15130
15135
15137
15143
15144
15145
15159
15180
кл. 17 14734
15099
15107
15144
15145
кл. 18 14689
14766
14793
14854
14922
14986
15089
15095
15099
15105
15106
15107
15144
15145
15165
15166
15167
15168
15173
кл. 19 14734
14991
14992
14993
15099
Trgovski marki

Glasnik,

(510)            (111)
15107
15144
15145
кл. 20 14688
14720
14808
15099
15105
15106
15107
15108
15144
15145
15167
15173
кл. 21 14720
14986
15077
15081
15099
15105
15106
15107
15144
15145
15167
15173
15180
кл. 22 15099
15107
15127
15129
15130
15144
15145
кл. 23 14896
кл. 24 14766
14854
14918
14986
15105
15106
15144
15145
15153
15155
кл. 25 14756
14766
14786
14787
14788
14793
Trgovski marki

15/6,

(510)            (111)
14840
14844
14846
14854
14913
14922
14968
14986
14989
15003
15004
15083
15086
15087
15088
15104
15120
15125
15144
15145
15153
15155
15158
15159
15165
15166
15168
кл. 26 14986
15099
15105
15106
15107
15144
15145
кл. 27 15099
15105
15106
15107
15127
15129
15130
15144
15145
кл. 28 14786
14787
14839
14862
14866
14885
14913
14915
14922
14986
15051
15054

str. 251-437, dekemvri 2008 Skopje
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(510)            (111)
15055
15056
15057
15058
15065
15105
15106
15144
15145
15153
кл. 29 14686
14721
14725
14733
14736
14762
14763
14764
14771
14778
14786
14787
14788
14790
14797
14801
14803
14804
14805
14824
14831
14881
14918
14924
14929
14970
14991
14992
14993
15009
15010
15011
15021
15030
15046
15049
15085
15090
15136
15152
15153
15154
15162
15164
15176
кл. 30 14715

Pregledi

424 Glasnik, 15/6, str. 251-437, dekemvri 2008 Skopje

(510)            (111)
14716
14725
14731
14735
14736
14760
14762
14763
14764
14771
14772
14786
14787
14788
14789
14790
14802
14803
14804
14805
14813
14815
14816
14817
14841
14869
14887
14888
14910
14916
14920
14924
14939
14986
14991
14992
14993
15009
15011
15020
15023
15046
15053
15066
15126
15128
15136
15144
15145
15151
15152
15153
15161
15164
кл. 31 14772
14786
14787
Pregledi

(510)            (111)
14788
14802
14841
14888
14918
15085
15099
15107
15144
15145

(510)            (111)
кл. 33 14786
14787
14788
14884
14931
14933
15112
15144
15145
15157

кл. 32 14719
14721
14725
14736
14739
14740
14741
14743
14744
14745
14747
14748
14749
14750
14751
14776
14786
14787
14788
14789
14790
14792
14834
14924
14929
14931
14933
14935
14937
14995
15000
15061
15062
15063
15064
15075
15076
15085
15113
15138
15141
15144
15145
15153
15156
15164
15186

кл. 34 14712
14752
14773
14812
14863
14879
14894
14917
14925
14927
14938
15078
15079
15170
15177
15178
15179
кл. 35 14685
14687
14696
14697
14698
14699
14700
14714
14728
14729
14730
14756
14765
14767
14768
14772
14778
14786
14787
14791
14796
14802
14808
14814
14818
14819
14821
14822
14823
Trgovski marki

Glasnik,

(510)            (111)
14826
14835
14837
14839
14841
14855
14862
14863
14867
14875
14887
14888
14903
14910
14912
14915
14935
14936
14937
14939
14962
14987
14997
15021
15022
15023
15029
15031
15041
15042
15045
15084
15091
15092
15094
15100
15104
15105
15106
15117
15118
15120
15125
15127
15128
15129
15130
15135
15136
15137
15139
15140
15141
15144
15145
15153
15155
15157
Trgovski marki

15/6,

(510)            (111)
15160
15165
15169
15170
15175
15177
15178
15179
15187
кл. 36 14696
14697
14698
14699
14700
14709
14767
14768
14786
14791
14796
14819
14821
14822
14823
14875
14903
14912
14914
14932
14944
15015
15016
15017
15084
15117
15118
15135
кл. 37 14734
14818
14823
14838
14875
14886
14967
14977
14983
15123
15144
15145
кл. 38 14714
14718
14734
14765
14768
14786

str. 251-437, dekemvri 2008 Skopje
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(510)            (111)
14787
14791
14796
14807
14809
14810
14811
14818
14819
14821
14822
14825
14827
14828
14829
14830
14832
14837
14880
14886
14974
14975
14979
14996
14997
14998
14999
15001
15002
15006
15007
15008
15013
15024
15025
15084
15103
15110
15111
15115
15116
15117
15119
15122
15124
15135
15149
кл. 39 14696
14697
14698
14699
14700
14767
14779
14780
14781
14782
Pregledi

426 Glasnik, 15/6, str. 251-437, dekemvri 2008 Skopje

(510)            (111)
14783
14784
14785
14791
14820
14866
14900
14902
14903
14904
14905
14977
15023
15033
15035
15037
15038
15051
15054
15055
15056
15057
15058
15084
15090
15118
15127
15129
15130
15144
15145
15162
кл. 40 14779
14780
14781
14782
14783
14784
14785
14991
14992
14993
15031
15144
15145
15167
15173
15175
кл. 41 14685
14718
14728
14729
14730
14767
14786
14787
Pregledi

(510)            (111)
14791
14798
14825
14826
14827
14828
14829
14830
14837
14855
14862
14867
14885
14912
14914
14915
14979
14986
14996
14997
15001
15026
15027
15041
15042
15065
15084
15093
15123
15137
15139
15140
15143
15149
15153
кл. 42 14701
14714
14765
14786
14787
14799
14800
14818
14819
14821
14822
14823
14826
14837
14864
14867
14882
14973
14996
14997
14999
15001

(510)            (111)
15002
15006
15007
15024
15025
15031
15043
15123
15127
15129
15130
15135
15144
15145
15153
15167
15173
кл. 43 14696
14697
14698
14699
14700
14771
14786
14787
14788
14789
14791
14798
14820
14823
14862
14885
14887
14903
14915
14929
14996
15001
15026
15028
15084
15085
15090
15109
15126
15151
15157
15162
15165
15169
кл. 44 14786
14787
14791
14913
15027
Trgovski marki

Glasnik,

(510)            (111)
15084
15139
15140
15144
15145
15167
15173

(510)            (111)

15/6,

str. 251-437, dekemvri 2008 Skopje
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(510)            (111)

кл. 45 14777
14786
14787
14820
14886
14996
14997
14999
15001
15002
15031
15127
15129
15130
15144
15145

Trgovski marki

Pregledi

428 Glasnik, 15/6, str. 251-437, dekemvri 2008 Skopje

PREGLED PO NOSITELI NA TRGOVSKI MARKI
(732)
(111)
(210)

(732)

(111)

nositel na pravoto na trgovska marka
registarski broj na dokumentot
broj na prijavata

“VIOTROS-Industry of Foodstuff-		
Preparations & Treatment of Milk, 		
Industrial and Commercial Societe 		
Anonyme” работи и како “VIOTROS 		
AVEE”
14686
(210) MK/T/ 2007/446
“ЈАКА - 80” АД Радовиш ОЕ Развој
14883
MK/T/ 2003/32
“МЕДИКУС ХЕЛП” дооел СКОПЈЕ
15094
MK/T/ 2007/590
AB Lindex
15158
15159

MK/T/ 2007/961
MK/T/ 2007/962

Abbott Laboratories
14761

MK/T/ 2007/476

Acer Inc. Representative:Stan Shin
14714
MK/T/ 2003/793

ALFAINTERBEAUTEX, S.L.
15027
MK/T/ 2007/1103
American Express Marketing & 		
Development Corp.
14696
MK/T/ 2006/243
14697
MK/T/ 2006/244
14698
MK/T/ 2006/245
14699
MK/T/ 2006/246
14700
MK/T/ 2006/247
14903
MK/T/ 2006/248
ARENA d.d.
15137
14730

MK/T/ 2007/559
MK/T/ 2007/563

ARTEKS d.o.o.
14766

MK/T/ 2007/359

AVENTIS PHARMA S.A.
14988
MK/T/ 2007/1210
15096
MK/T/ 2007/1218

Actavis EAD
14706

MK/T/ 2007/421

ACTAVIS GROUP HF
14755
15059

Aдвокатска канцеларија Антевски 		
Адвокат Златко Антевски
14777
MK/T/ 2007/677

MK/T/ 2007/612
MK/T/ 2008/287

BAI YUAN
14844

MK/T/ 2007/578

ACTAVIS GROUP hf.
15098
15097

MK/T/ 2006/769
MK/T/ 2006/770

BASF Agro B.V.,
14941

MK/T/ 2007/1168

Advanced Medical Optics, Inc.
14893
MK/T/ 2007/496
Advanced Micro Devices, Inc. (a Delaware
Corporation)
14877
MK/T/ 2007/890
AKKURATE LIMITED
15165
15166
15168
15169

MK/T/ 2007/1052
MK/T/ 2007/1053
MK/T/ 2007/1054
MK/T/ 2007/1055

Aktiebolaget Electrolux
14934
MK/T/ 2007/335
Aktsionerno Droujestvo BULGARTABAC
HOLDING
14879
MK/T/ 2005/262
Pregledi

BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d.
14857
MK/T/ 2007/594
14856
MK/T/ 2007/596
14710
MK/T/ 2007/603
14708
MK/T/ 2007/613
14976
MK/T/ 2007/903
14911
MK/T/ 2007/1093
14947
MK/T/ 2007/1166
14943
MK/T/ 2008/54
14954
MK/T/ 2008/55
14909
MK/T/ 2008/225
14955
MK/T/ 2008/403
14956
MK/T/ 2008/404
14961
MK/T/ 2008/405
14960
MK/T/ 2008/406
14958
MK/T/ 2008/407
14959
MK/T/ 2008/408
14957
MK/T/ 2008/409
BOSNALIJEK, farmaceutska i hemijska
Trgovski marki

Glasnik,

industrija, dionicko drustvo
14895
MK/T/ 2008/385
British American Tobacco (Brands) Inc.
15079
MK/T/ 2007/544
14773
MK/T/ 2007/547
14812
MK/T/ 2007/548
15078
MK/T/ 2007/549
14927
MK/T/ 2008/205
British American Tobacco (Brands) Inc.,
14925
MK/T/ 2007/985
14894
MK/T/ 2007/1269
British American Tobacco (Brands) Limited
14752
MK/T/ 2007/732
British American Tobacco(Brands) Inc.,
14917
MK/T/ 2007/1040
BUREAU VERITAS, REGISTRE 		
INTERNATIONAL DE CLASSIFICATION DE
NAVIRES ET D’AERONEFS
14800
MK/T/ 2007/490
Burlington Fashion GmbH
14840
MK/T/ 2006/206
Cadbury UK Limited a company 		
incorporated under the laws of the 		
United Kingdom
15053
MK/T/ 2007/909
CASTROL LIMITED
14737
14738
14985
14984

MK/T/ 2006/1143
MK/T/ 2006/1144
MK/T/ 2007/308
MK/T/ 2007/430

Caterpillar Inc. (a corporation of Delaware)
14897
MK/T/ 2006/265
14900
MK/T/ 2007/678
14902
MK/T/ 2007/679
14904
MK/T/ 2007/680
14905
MK/T/ 2007/681
CELGENE CORPORATION
14882
MK/T/ 2007/486
CENTROPROIZVOD A.D.
14731
MK/T/ 2007/588
Chen Ming-Te
15120
15125
15104

MK/T/ 2008/209
MK/T/ 2008/210
MK/T/ 2008/211

CHENGDU HUAWEI SCIENCE & 		
TECHNOLOGY CO., LTD
Trgovski marki

15/6,

str. 251-437, dekemvri 2008 Skopje
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14994
MK/T/ 2008/200
Chevron Intellectual Property LLC,
(a State of Delaware, U.S.A. Limited Liability
Company)
14868
MK/T/ 2004/563
14874
MK/T/ 2004/564
14876
MK/T/ 2004/565
14878
MK/T/ 2004/566
CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA
(Chugai Pharmaceutical Co., Ltd) a 		
corporation, organized and existing under
the laws of Japan
15132
MK/T/ 2007/1203
ColBar LifeScience Ltd.
15184
MK/T/ 2007/1270
15183
MK/T/ 2007/1271
Cole Tooling Systems, Inc.
15163
MK/T/ 2007/1201
COLGATE - PALMOLIVE COMPANY
15133
MK/T/ 2007/705
COMPAGNIE GERVAIS DANONE (a French
company)
14790
MK/T/ 2007/609
COMPAGNIE INDUSTRIELLE 			
D’APPLICATIONS THERMIQUES (also
trading as CIAT)
15114
MK/T/ 2007/693
14873
MK/T/ 2007/694
CORPORACION HABANOS, S.A.
15091
MK/T/ 2007/1049
14962
MK/T/ 2007/1050
14938
MK/T/ 2007/1061
Cott Beverages, Inc
14995

MK/T/ 2008/231

Daihatsu Motor Co., Ltd., a Japanese 		
corporation
14852
MK/T/ 2007/550
Deutsche Telekom AG
15135
MK/T/ 2007/215
DIKTAS DIKIS IPLIK SANAYI VE TICARET
A.S.
14896
MK/T/ 2007/482
Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG
14736
MK/T/ 2005/188
E.J. PAPADOPOULOS S.A.
14762
MK/T/ 2007/347
Pregledi
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14763
14764

MK/T/ 2007/348
MK/T/ 2007/349

E.R. Squibb & Sons, L.L.C. a Delaware
Limited Liability Company
14971
MK/T/ 2004/536
14754
MK/T/ 2007/505
Eisai R&D Management Co., Ltd.
15082
MK/T/ 2007/763
Europapress Holding d.o.o
14728
MK/T/ 2007/560
14729
MK/T/ 2007/561
EUROPAPRESS HOLDING d.o.o. and 		
Europapress Holding d.o.o
14855
MK/T/ 2007/562
EМСА ГРУП ДООЕЛ
14939

MK/T/ 2008/184

FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A.;
TOFAS TURK OTOMOBILE FABRIKASY
A.S.;
AUTOMOBILES CITROEN S.A. and 		
AUTOMOBILES PEUGEOT S.A.
14838
MK/T/ 2007/440
FORD MOTOR COMPANY
15067
MK/T/ 2008/11
15044
MK/T/ 2008/116
Fresenius Biotech GmbH
14806
MK/T/ 2007/431
Fresh & Co. d.o.o. Fabrika za preradu voca
15075
MK/T/ 2006/1236
FUJIAN HONGXINGERKE SPORTS GOODS
CO., LTD.
15004
MK/T/ 2008/110
15003
MK/T/ 2008/111
GANT AB
14793

MK/T/ 2007/306

GENERAL MOTORS CORPORATION a
corporation organized and existing under
the laws of State of Delaware
14702
MK/T/ 2007/611
14703
MK/T/ 2007/501
14890
MK/T/ 2008/103
14908
MK/T/ 2007/1278
GLAXO GROUP LIMITED
15185
MK/T/ 2007/819
14978
MK/T/ 2007/820
14980
MK/T/ 2007/821
Pregledi

14981
14982

MK/T/ 2007/822
MK/T/ 2007/823

GlaxoSmithKline Biologicals S.A.
14690
MK/T/ 2007/499
GUANGZHOU HONDA AUTOMOBILE 		
CO., LTD.
14983
MK/T/ 2008/107
HELIOS Tovarna barv, lakov in umetnih
smol Kolicevo, d.o.o.
15175
MK/T/ 2008/8
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska
industrija Vrsac
14948
MK/T/ 2008/58
14940
MK/T/ 2008/140
14952
MK/T/ 2008/322
14953
MK/T/ 2008/323
14966
MK/T/ 2008/324
14965
MK/T/ 2008/325
14950
MK/T/ 2008/326
14964
MK/T/ 2008/327
14963
MK/T/ 2008/328
Hemofarm кoncern A.D. farmaceutskohemijska industrija
14756
MK/T/ 2006/1080
14892
MK/T/ 2007/1108
High Tech Computer Corporation (A 		
Taiwanese company)
14972
MK/T/ 2008/98
HINO JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 		
(also trading as HINO MOTORS, LTD.), a
Japanese Corporation
14967
MK/T/ 2008/240
Hyundai Motor Company
14990
MK/T/ 2008/208
ID BIOMEDICAL CORPORATION OF 		
QUEBEC
14843
MK/T/ 2007/68
14842
MK/T/ 2007/69
INDEVUS PHARMACEUTICALS, INC.
14949
MK/T/ 2007/1170
Interseek d.o.o.
14765

MK/T/ 2005/878

J.Safra IP Holding Co.
14944
MK/T/ 2007/922
JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.
15014
MK/T/ 2007/1023
Trgovski marki

Glasnik,

K-15 ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје
14932
MK/T/ 2007/345
K-15 ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ СКОПЈЕ
14933
MK/T/ 2007/414
KABUSHIKI KAISHA YAKULT HONSHA (also
trading as Yakult Honsha Co., Ltd.)
14721
MK/T/ 2007/439
Kelly Gesellschaft m.b.H
14733
MK/T/ 2007/683
Kia Motors Corporation
15150
MK/T/ 2008/95
King Car Food Industrial Co., Ltd.
15161
MK/T/ 2008/288
Kraft Foods Schweiz Holding AG
14735
MK/T/ 2007/385
LEADTEK RESEARCH, INC. (a corporation
incorporated under the laws of Taiwan,
R.O.C.)
14753
MK/T/ 2007/112
LG Corp.
15182
15181

MK/T/ 2006/1199
MK/T/ 2006/1200

Lidl Stiftung & Co. KG
15138
MK/T/ 2007/703
15180
MK/T/ 2008/104
15176
MK/T/ 2008/223
L’OREAL S.A.
15101

MK/T/ 2007/216

MAKEL ELEKTRIK MALZEMELERI SANAYI
VE TICARET LIMITED SIRKETI
14899
MK/T/ 2007/427
Mars, Incorporated
14916

MK/T/ 2007/1043

MATTEL, INC.
14986

MK/T/ 2002/201

Meggle AG,
15154

MK/T/ 2008/143

MIP METRO Group Intellectual Property
GmbH & Co. KG
15022
MK/T/ 2007/474
14987
MK/T/ 2007/475
MIRNOVEC PIROTEHNIKA D.O.O.
14866
MK/T/ 2007/540
Trgovski marki
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15056
15058
15057
15051
15054
15055

431

MK/T/ 2007/1086
MK/T/ 2007/1087
MK/T/ 2007/1088
MK/T/ 2007/1089
MK/T/ 2007/1090
MK/T/ 2007/1091

MITAC INTERNATIONAL CORP. (a 		
corporation incorporated under the laws of
Taiwan)
15045
MK/T/ 2007/1100
15047
MK/T/ 2008/191
15102
MK/T/ 2008/232
MMI Corporation
14715
14716

MK/T/ 2004/298
MK/T/ 2004/299

Motorola,Inc., a Delaware corporation
14818
MK/T/ 2007/426
14975
MK/T/ 2007/432
14974
MK/T/ 2007/433
14880
MK/T/ 2007/434
14973
MK/T/ 2007/435
15134
MK/T/ 2007/706
15013
MK/T/ 2007/1220
15012
MK/T/ 2007/1221
15019
MK/T/ 2007/1222
15018
MK/T/ 2007/1223
N. V. Nutricia
15142

MK/T/ 2007/294

Natural ASA
15030

MK/T/ 2006/579

NGO CHEW HONG EDIBLE OIL PTE LTD
14970
MK/T/ 2007/338
14881
MK/T/ 2007/339
14831
MK/T/ 2007/377
NIHON NOHYAKU CO., LTD.
15005
MK/T/ 2008/237
NOVARTIS AG
14723
14713

MK/T/ 2007/342
MK/T/ 2007/346

Novo Nordisk FemCare AG
14891
MK/T/ 2008/105
OBI Bau - und Heimwerkermarket Gmbh &
Co, Franchise Center KG
15144
MK/T/ 2003/522
15145
MK/T/ 2003/577
OCULTO d.o.o.
15173
15167

MK/T/ 2008/3
MK/T/ 2008/4
Pregledi
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Omnicom International Holdings, Inc.,
Delaware corporation
14867
MK/T/ 2004/404
OPI PRODUCTS, INC., a California 		
corporation
14769
MK/T/ 2007/498
Osotspa Co., Ltd
15076

MK/T/ 2007/695

Paglieri Profumi S.p.A.
14851
MK/T/ 2007/849
14850
MK/T/ 2007/850
14849
MK/T/ 2007/851
14775
MK/T/ 2007/852
14774
MK/T/ 2007/853
Pfizer Inc.
14770

MK/T/ 2007/775

Pfizer Products Incorporated
14951
MK/T/ 2008/189
Philip Morris Products S.A., a Swiss 		
corporation
14712
MK/T/ 2007/914
PIRAEUS BANK S.A.
14823
MK/T/ 2005/8
PLIVA HRVATSKA d.o.o.
14945
MK/T/ 2008/297
14946
MK/T/ 2008/298
PODRAVKA prehrambena industrija d.d.
14924
14720
15152
14725
14719

MK/T/ 2005/162
MK/T/ 2007/708
MK/T/ 2007/838
MK/T/ 2007/877
MK/T/ 2007/891

POLICHEM S.A.
14872

MK/T/ 2007/769

POSLOVNI SISTEM MERCATOR D.D.
14791
MK/T/ 2007/403
15084
MK/T/ 2007/776
15085
MK/T/ 2007/856
Preduzece za medicinsko snabdevanje
na veliko i malo, proizvodnju i spolnju
trgovinu “PHARMANOVA CO. “D.O.O.
Beograd
14923
MK/T/ 2006/1063
Reckitt Benckiser N.V.
14901
MK/T/ 2007/1102
Pregledi

REWE-Zentral AG
15187

MK/T/ 2002/728

RICOH COMPANY, LTD.
14853
MK/T/ 2007/712
14848
MK/T/ 2007/713
14870
MK/T/ 2007/714
14847
MK/T/ 2007/715
14860
MK/T/ 2007/716
14858
MK/T/ 2007/717
14859
MK/T/ 2007/718
14861
MK/T/ 2007/719
15081
MK/T/ 2007/720
14709
MK/T/ 2007/722
14701
MK/T/ 2007/728
S.C. Johnson & Son, Inc.
14930
MK/T/ 2007/1101
Sanofi - Aventis
14705

MK/T/ 2007/452

sanofi-aventis
14921
15036
15039
15040
15034

MK/T/ 2008/2
MK/T/ 2008/10
MK/T/ 2008/13
MK/T/ 2008/14
MK/T/ 2008/15

SANY Group Co., LTD.
14717
MK/T/ 2007/842
Sao Paulo Alpargatas S.A.
15095
MK/T/ 2007/555
SENSORMATIC ELECTRONICS 		
CORPORATION
15174
MK/T/ 2006/965
15172
MK/T/ 2006/966
SHARP KABUSHIKI KAISHA also trading as
SHARP CORPORATION a corporation
of Japan
14794
MK/T/ 2007/664
Smartwool Corporation a Colorado (U. S. A.)
corporation
14968
MK/T/ 2007/336
Societatea comerciala SINDAN S.R.L.
15048
MK/T/ 2006/899
14845
MK/T/ 2006/924
Societe des Produits Nestle S.A.
15020
MK/T/ 2007/1230
SOCIETE GENERALE, a French corporation
14796
MK/T/ 2007/373
14768
MK/T/ 2007/374
Trgovski marki

Glasnik,
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Sony Ericsson Communications AB
15008
MK/T/ 2007/412

ULTIMATE NUTRITION, INC.
14732
MK/T/ 2007/513

Sport1 GmbH
15149

Umbro International Limited
14922
MK/T/ 2008/216

MK/T/ 2006/1224

Sports World International Limited
14835 MK/T/ 2006/882
14767 MK/T/ 2006/886
SuperGen, Inc. 14704 MK/T/ 2007/320
TAIHO PHARMACEUTICAL CO., LTD
14898
MK/T/ 2007/411
TDR d.o.o.
14863
15178
15179
15177
15170

MK/T/ 2007/303
MK/T/ 2008/21
MK/T/ 2008/22
MK/T/ 2008/23
MK/T/ 2007/1097

Telefonaktiebolaget LM Ericsson
15123
MK/T/ 2006/1223
15117
MK/T/ 2007/582
TESTRUT SERVICE GmbH
15099
MK/T/ 2007/569
15107
MK/T/ 2007/570
15106
MK/T/ 2007/571
15105
MK/T/ 2007/572
Thai Union Manufacturing Company Limited
14824
MK/T/ 2005/634
THE COCA - COLA COMPANY
14776
MK/T/ 2006/1151
The Coca-Cola Company
15113
MK/T/ 2007/882
14792
MK/T/ 2007/276
The Procter & Gamble Company One 		
Procter & Gamble Plaza,
14711
MK/T/ 2007/312

Unilever N.V.
15077
15080
14727
14726
14724
14795
14707
14722
14928
14889
14942

MK/T/ 2007/567
MK/T/ 2007/711
MK/T/ 2007/759
MK/T/ 2007/767
MK/T/ 2007/768
MK/T/ 2007/832
MK/T/ 2007/833
MK/T/ 2007/863
MK/T/ 2007/1150
MK/T/ 2008/102
MK/T/ 2008/296

United States Polo Association (c/o USPA
Properties, Inc.)
14846
MK/T/ 2007/229
15089
MK/T/ 2007/230
Universal City Studios LLLP (Delaware
limited liability limited partnership)
14979
MK/T/ 2007/1031
UPM - Kymmene Corporation
14993
MK/T/ 2008/185
14991
MK/T/ 2008/186
14992
MK/T/ 2008/187
Viacom International Inc.
15065
MK/T/ 2007/1107
Violeta d.o.o.
14906
14907

MK/T/ 2007/357
MK/T/ 2007/358

Vojin Djordjevic
15157 MK/T/ 2007/1094
15156 MK/T/ 2007/1095

TREK Bicycle Corporation
14989
MK/T/ 2007/1028

Warszawskie Zaklady Farmaceutyczne
‘’POLFA’’ Spolka Akcyjna
14836
MK/T/ 2007/376

Trommsdorf GmbH und Co. KG.
15046
MK/T/ 2008/188

Wilson Learning Worldwide Inc.
15143
MK/T/ 2003/453

TWENTIETH CENTURY FOX FILM 		
CORPORATION, a Delaware corporation
14718
MK/T/ 2006/378

Wm Wrigley Jr. Company
14816
MK/T/ 2004/41

Tрговско Друштво за производство,
трговија и услуги ЈУНИВЕРЗИ ДОО Охрид
увоз-извоз
14820
MK/T/ 2007/416
Trgovski marki

433

WYETH a Delaware corporation,
14691
MK/T/ 2007/406
14692
MK/T/ 2007/407
14693
MK/T/ 2007/408
14694
MK/T/ 2007/409
Pregledi
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14695

MK/T/ 2007/410

Yahoo! Inc.
14996
14997
15001
14998
15002
14999

Горан Филиповски
15031

MK/T/ 2008/217
MK/T/ 2008/218
MK/T/ 2008/219
MK/T/ 2008/220
MK/T/ 2008/226
MK/T/ 2008/227

ГРИГОРИС МИКРОГЕВМАТА 			
АКЦИОНЕРСКО ИНДУСТРИСКО И 		
ТРГОВСКО ДРУШТВО со 			
прехранбени производи АБЕЕ (А.Д)
15151
MK/T/ 2005/791

ZAO “TechnoNICOL”
15129
MK/T/ 2007/1226
15127
MK/T/ 2007/1227
15130
MK/T/ 2007/1228
ZVIJEZDA dionicko drustvo za proizvodnju,
trgovinu i usluge
14869
MK/T/ 2007/217
АВТО МОТО СОЈУЗ НА МАКЕДОНИЈА
14785
MK/T/ 2006/1153
14784
MK/T/ 2006/1154
14783
MK/T/ 2006/1156
14779
MK/T/ 2006/1157
14782
MK/T/ 2006/1158
14781
MK/T/ 2006/1159
14780
MK/T/ 2006/1160
АД “ЈАКА-8О” Радовиш
15171
MK/T/ 2007/782
Актифф ДОО Скопје
15164
MK/T/ 2008/12
Акционерско друштво за приредување
на игри на среќа и забавни игри 		
ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА, Скопје
14914
MK/T/ 2007/511
14885
MK/T/ 2007/514
14915
MK/T/ 2007/515
14862
MK/T/ 2007/517
14913
MK/T/ 2007/535
БАБИЛОН СОФТВЕР СОЛУШН Друштво
за услуги ДООЕЛ 1000 СКОПЈЕ
15043
MK/T/ 2008/292
БЈ ТОБАКО
15025
15024
15006
15007

MK/T/ 2007/422
MK/T/ 2007/423
MK/T/ 2007/424
MK/T/ 2007/425

Блерим Деволли
14920

MK/T/ 2004/659

БРАЧЕТСКИ ДООЕЛ
14841
MK/T/ 2007/93
Pregledi

MK/T/ 2007/601

Д.П. ПЕЛА ПРОЕКТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
14864
MK/T/ 2007/169
ДО РЕ МИ ДООЕЛ Скопје
15160
MK/T/ 2008/131
ДППТУ „РИВА” ДООЕЛ
14977
MK/T/ 2007/818
ДПТУ “ГУДАЛАТ” Фетаји Миради ДОО
15000
MK/T/ 2004/236
ДПТУ ГАЛЕНИУС д.о.о.
15060
MK/T/ 2004/969
ДПТУ ПЛУС ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ СКОПЈЕ
14685
MK/T/ 2007/926
д-р Ѓорѓи Филипов and д-р Панде 		
Лазаревски
14826
MK/T/ 2002/144
Друштво за внатрешна и надворешна
трговија МАКОХЕМИЈА АД Скопје
14742
MK/T/ 2005/972
14746
MK/T/ 2005/973
Друштво за издавачка дејност МОСТ ДОО
Скопје
14839
MK/T/ 2007/351
Друштво за консалтинг, финансии и
медија, Р3 дооел
15041
MK/T/ 2003/888
15042
MK/T/ 2003/889
Друштво за маркетинг и пропаганда
МЕДИА ХАУС ДОО Скопје
14786
MK/T/ 2007/354
14788
MK/T/ 2007/355
14787
MK/T/ 2007/356
Друштво за обезбедување имоти и лица,
трговија и услуги ЛУПУС ДОО Скопје
14886
MK/T/ 2007/252
Друштво за превоз и услуги ЖАС 		
ГРУПАЦИЈА ДОО Скопје
15035
MK/T/ 2007/1206
Trgovski marki

Glasnik,

15037
15033
15038

MK/T/ 2007/1207
MK/T/ 2007/1208
MK/T/ 2007/1209

Друштво за производство и промет БМГ
ИМПЕКС ДОО увоз-извоз Скопје
15126
MK/T/ 2006/1219
Друштво за производство и трговија
ЕВРОАСИЈА ТЕХНИКА Ајдован и 		
др.експорт-импорт ДОО Скопје
15109
MK/T/ 2007/564
Друштво за производство на вино, 		
трговија и услуги КРЕСТОН ГРОУП ДОО
Неготино
15112
MK/T/ 2007/892
Друштво за производство, промет и
услуги ВИВАКС Ристо и други ДОО Скопје
14834
MK/T/ 2007/659
Друштво за производство, промет и
услуги на Дарко Дисоски ЗОНА увоз-извоз
ДООЕЛ
15153
MK/T/ 2008/93
Друштво за производство, трговија
и услуги АКРОН ДОО увоз-извоз
15108
MK/T/ 2006/923
Друштво за производство, трговија и
услуги ВИГО - 48 ДООЕЛ
14772
MK/T/ 2007/691
14802
MK/T/ 2007/692
Друштво за производство, трговија и
услуги ГУДАЛАТ ДОО Гостивар
15064
MK/T/ 2008/117
15063
MK/T/ 2008/118
15061
MK/T/ 2008/119
15062
MK/T/ 2008/120
Друштво за производство, трговија и
услуги ГУДАЛАТ Фетаји Миради ДОО
Гостивар
14751
MK/T/ 2007/522
14750
MK/T/ 2007/523
14749
MK/T/ 2007/524
14744
MK/T/ 2007/525
14747
MK/T/ 2007/526
14739
MK/T/ 2007/527
14748
MK/T/ 2007/528
14745
MK/T/ 2007/529
14743
MK/T/ 2007/530
14740
MK/T/ 2007/531
14741
MK/T/ 2007/532
Друштво за производство, трговија и
Trgovski marki
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услуги ИНДО МИНЕРАЛС & МЕТАЛС
ДООЕЛ Скопје
14758
MK/T/ 2007/257
14757
MK/T/ 2007/258
14759
MK/T/ 2007/259
Друштво за производство, трговија и
услуги КРИСТАЛ КОМПАНИ-сејит ДООЕЛ
експорт-импорт
15136
MK/T/ 2006/914
Друштво за производство, трговија и
услуги М и А БЕВЕРИЏИС ДООЕЛ експорт
- импорт Скопје
14929
MK/T/ 2008/375
Друштво за производство, трговија и
услуги МЕДИА ДОО експорт-импорт
15050
MK/T/ 2007/1056
15052
MK/T/ 2007/1057
Друштво за производство, трговија и
услуги МИРАНА Мирсинова Ана 		
ДООЕЛ експорт-импорт ВЕЛЕС
14797
MK/T/ 2007/164
Друштво за производство, трговија и
услуги на големо и мало МУЛТИПРОМ
ДООЕЛ
14813
MK/T/ 2004/849
14817
MK/T/ 2007/503
14815
MK/T/ 2007/504
Друштво за производство, трговија и
услуги ПАЛЕТА 7 ДООЕЛ, увоз -извоз
14918
MK/T/ 2008/418
14919
MK/T/ 2008/419
Друштво за производство, трговија и
услуги ПИКАРДИ ДООЕЛ Скопје
14854
MK/T/ 2007/593
Друштво за производство, трговија и
услуги ТРАКПАРТС Д.Н.К.Д. експортимпорт ДОО Гевгелија
14833
MK/T/ 2007/653
Друштво за производство, трговија и
услуги, АКВАТЕРМ - Скопје
14935
MK/T/ 2007/148
14936
MK/T/ 2007/149
14937
MK/T/ 2007/150
Друштво за производство, трговија,
транспорт, туризам и услуги “ФАТИНАДС” ДОО увоз-извоз
14808
MK/T/ 2007/393
Друштво за развој и поврзување 		
Pregledi
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на кабловски системи ГЛОБАЛ 		
КОМЈУНИКЕЈШНС НЕТВОРКС ДООЕЛ
Скопје
14837
MK/T/ 2007/592
Друштво за трговија и услуги МА-КРО
МЕД увоз-извоз Скопје
15121
MK/T/ 2007/211
Друштво за трговија и услуги 		
ХАУСМАЈСТОР ДОО увоз-извоз Скопје
14875
MK/T/ 2007/893
Друштво за трговија на мало и големо
КАМ ДОО
15023
MK/T/ 2007/1085
15009
MK/T/ 2008/149
15011
MK/T/ 2008/150
15021
MK/T/ 2008/291
Друштво за трговија, производство,
услуги, шпедиција увоз-извоз 		
ПЕКАБЕСКО а.д.
15090
MK/T/ 2007/442
14771
MK/T/ 2007/876
Друштво за услуги и трговија АЛЕМ ЕСХ
ДОО увоз-извоз Скопје
14789
MK/T/ 2007/488
Друштво за услуги ПЕЈ ПЛУС ДОО Скопје
15115
MK/T/ 2007/583
15116
MK/T/ 2007/585
Друштво за фармацевтско хемиски 		
производи РЕПЛЕКФАРМ АД Скопје
14926
MK/T/ 2008/106
Друштво за филмска продукција 3Д
ПРОЕКТ СТУДИО ДОО Скопје
14829
MK/T/ 2007/380
14825
MK/T/ 2007/381
14830
MK/T/ 2007/382
14827
MK/T/ 2007/383
14828
MK/T/ 2007/384
ДТУ П.И.К.КО ДООЕЛ увоз-извоз
15128
MK/T/ 2007/481
Е! Еntertainment Television, Inc.
15093
MK/T/ 2007/541
ЕКО СПОРТС ДООЕЛ
14798
MK/T/ 2007/537
ЕММА С-БАЧИЛО дооел Скопје
14778
MK/T/ 2007/305
ЕМОНА БРАНД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
Pregledi

14910

MK/T/ 2006/1079

Зоран Зафиров
15162

MK/T/ 2007/177

ИДЕВЕЛОП ДООЕЛ
14799

MK/T/ 2007/536

Издаваштво Круг д.о.о. - Скопје
14814
MK/T/ 2001/450
Индустрија за млеко, млечни производи и
сокови акционерско друштво МЛЕКАРА
Битола
15049
MK/T/ 2007/1262
ИНТЕР ВИСТА ГРУП, Друштво за трговија
и услуги, ДОО Скопје
15083
MK/T/ 2007/341
15088
MK/T/ 2007/343
15086
MK/T/ 2007/344
ИТЕР ВИСТА ГРУП , Друштво за трговија и
услуги, ДОО Скопје
15087
MK/T/ 2007/340
К-15 ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ СКОПЈЕ
14931
MK/T/ 2007/415
КАПИТАЛ БАНКА АД Скопје
15016
MK/T/ 2007/1045
15017
MK/T/ 2007/1046
15015
MK/T/ 2007/1141
КЛИРИНШКА КУЌА - Клириншки 		
Интербанкарски Системи АД Скопје
14819
MK/T/ 2004/97
14821
MK/T/ 2004/98
14822
MK/T/ 2004/99
КОКТЕЛ-ТРЕЈД Д.О.
15186
MK/T/ 2008/202
Комерцијална банка АД Скопје
14912
MK/T/ 2007/512
КОСМОФОН Услуги на мобилна 		
телефонија АД Скопје
14807
MK/T/ 2006/593
15103
MK/T/ 2007/236
15119
MK/T/ 2007/237
15122
MK/T/ 2007/238
15124
MK/T/ 2007/239
14810
MK/T/ 2007/404
14809
MK/T/ 2007/405
14811
MK/T/ 2007/420
14832
MK/T/ 2007/654
15111
MK/T/ 2007/697
15110
MK/T/ 2007/699
Trgovski marki

Glasnik,

Кочо Анѓушев; Василчо Шалев; Владе
Гравчев and Орце Давчев
14688
MK/T/ 2007/360
МАКПРОМЕТ-Штип
14887
14888

MK/T/ 2007/139
MK/T/ 2007/140

МЕД ФОКУС ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје
15026
MK/T/ 2007/292
МЏ РОБИН ДОО
14760

MK/T/ 2007/477

ОЗОН ДОOЕЛ
14734			

MK/T/ 2007/371

Оливер Димитровски
15118
MK/T/ 2007/816
ОХИС БИЛЈАНА ДООЕЛ
15032
MK/T/ 2007/394
14969
MK/T/ 2007/395
ОХИС ПРОИЗВОДСТВО ДООЕЛ, СКОПЈЕ
15131
MK/T/ 2006/1044
Приватна здравствена организацијааптека ГАЛАФАРМ Елеонора д. о. о.
Скопје
15146
MK/T/ 2003/984
15147
MK/T/ 2003/986
15148
MK/T/ 2003/987
Приватна здраствена установа - 		
специјалистичка ординација по 		
офталмологија “ВИЗИЈА” Скопје
15139
MK/T/ 2007/227
15140
MK/T/ 2007/228

15/6,
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инвалидни лица за производство и 		
трговија СЛОВИН БИЛЈАНА ДООЕЛ
Охрид
15141
MK/T/ 2007/352
Трговско друштво за трговија, 		
производство и услуги на големо и 		
мало ПРЕХРАНБЕНА ИНДУСТРИЈА
СВИССЛИОН ДОО увоз-извоз Скопје
15066
MK/T/ 2008/16
Трговско друштво за трговија, 		
производство и услуги на големо и мало
СВИССЛИОН-АГРОПЛОД ДОО 		
увоз-извоз Ресен
14805
MK/T/ 2007/447
14804
MK/T/ 2007/448
14803
MK/T/ 2007/450
Фабрика за масло БРИЛИЈАНТ ДООЕЛ
14801
MK/T/ 2008/126
15010
MK/T/ 2008/127
Фармасвис Дооел
14871

MK/T/ 2007/214

ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИСКА КОЗМЕТИЧКА
ИНДУСТРИЈА “АЛКАЛОИД” АД- Скопје
15074
MK/T/ 2007/1225
15069
MK/T/ 2007/1156
15072
MK/T/ 2007/1157
15071
MK/T/ 2007/1158
15070
MK/T/ 2007/1159
15068
MK/T/ 2007/1160
15073
MK/T/ 2007/1161
Шалевски Миодраг
14689

MK/T/ 2007/497

Радмила Костовска Павловска
15092
MK/T/ 2007/586
15100
MK/T/ 2007/587
СКОВИН АД СКОПЈЕ
14884
MK/T/ 2006/1124
Скопски пазар ад Скопје
15029
MK/T/ 2005/35
14687
MK/T/ 2007/202
СКОПСКИ ПАЗАР акционерско друштво во
приватна сопственост увоз-извоз Скопје
15028
MK/T/ 2008/228
Спироски Јане
15155

MK/T/ 2008/132

Трговско друштво за вработување на
Trgovski marki

Pregledi

438 Glasnik, 15/6, str. 438-441, dekemvri 2008 Skopje

prodol@uvawa
(111)

05684
03250
01331
01332
01333
02837
02810
02812
02813
06122
06674
06684
06689
06551
06553
06554
06722
06718
06865
06867
06957
04703

Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci

(186)

21/12/2014
25/07/2015
10/10/2015
10/10/2015
10/10/2015
15/07/2015
05/08/2016
10/10/2016
25/03/2016
11/05/2015
22/06/2015
22/06/2015
29/09/2015
16/10/2015
16/10/2015
16/10/2015
14/11/2015
24/11/2015
20/12/2015
20/12/2015
20/12/2015
05/08/2015

Trgovski marki

Glasnik,

15/6, str. 438-441, dekemvri 2008 Skopje 439

promeni
promena na imeto ili adresata na nositelot na pravoto na trgovska marka
(111) 03581
(732) Sumitomo Rubber Industries, Ltd.
6-9, 3-chome, Wakinohama-cho, Chuoku, Kobe-shi, Hyogo, JP
(111) 03250
(732) Helsinn Healthcare SA
Via Pian Scairolo 9 6912 Lugano, CH

Trgovski marki

Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci

440 Glasnik, 15/6, str. 438-441, dekemvri 2008 Skopje

prenos
(111) 03250

(111) 06674

(732) Helsinn Healthcare SA

(732) NEVA d.o.o.

Via Pian Scairolo 9 6912 Lugano, CH

Tuskanova 41, 10000 Zagreb, HR

(111) 01375

(111) 06684

(732) Sandvik Intellectual Property AB

(732) NEVA d.o.o.

SE-811 81 Sandviken, SE

Tuskanova 41, 10000 Zagreb, HR

(111) 01376

(111) 14652

(732) Sandvik Intellectual Property HB and
Sandvik Intellectual Property AB

(732) Радио дифузно друштво СКАЈ-НЕТМанчев доо Скопје

SE-811 81 Sandviken, SE and SE-811 81
Sandviken, SE

ул.Васил Главинов бр.16/6, 1000 Скопје,
MK

(111) 07818
(732) The Fairchild Bridal Group Inc.
7 West 34th Street New York, NY 10001, US
(111) 03337
(732) KSIN Luxembourg II, S.a.r.l.
1, rue des Glacis L-1628 Luxembourg, LU
(111) 03337
(732) KSIN Luxembourg II, S.a.r.l.
1, rue des Glacis L-1628 Luxembourg, LU
(111) 03337
(732) KSIN Luxembourg II, S.a.r.l.
1, rue des Glacis L-1628 Luxembourg, LU
(111) 03339
(732) KSIN Luxembourg II, S.a.r.l.
1, rue des Glacis L-1628 Luxembourg, LU
(111) 03339
(732) KSIN Luxembourg II, S.a.r.l.
1, rue des Glacis L-1628 Luxembourg, LU
(111) 03339
(732) KSIN Luxembourg II, S.a.r.l.
1, rue des Glacis L-1628 Luxembourg, LU

Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci

Trgovski marki

Glasnik,

15/6, str. 438-441, dekemvri 2008 Skopje 441

prestanok na va@ewe na trgovska marka
(111) 08913
Правото на трговската марка
престанува да важи на: 26/12/2007

Trgovski marki

Prodol`uvawa, promeni, prenosi, prestanok na va`ewe, licenci

442 Glasnik, 15/6, str. 442-443, dekemvri 2008 Skopje

OD REGISTAROT NA ZASTAPNICITE
ПРОМЕНА НА НАЗИВ
Reg.
br.

29. Македонска Авторска Агенција ДОО
бул. Кочо Рацин 14
П.О.Бокс 148
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 389 02 3114-655
Факс. 389 02 3115-762

ПРОМЕНА НА ПРЕЗИМЕ
120. Александра Трајковска, адвокат
ул. Бојмија бр. 4 лок. 1
1000 Скопје
Република Македонија
Моб. 389 02 3296-557
Факс. 389 02 2462-077

ПРОМЕНА НА АДРЕСА
137. СД ПЕТОШЕВИЌ ДОО Скопје
П. фаx: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М,
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 389 02 3245 955, 389 02 3245 985,
фаx 389 02 3245 984

Zastapnici

Glasnik,

15/6, str. 442-443, dekemvri 2008 Skopje 443

VPI[UVAWE VO REGISTAROT NA ZASTAPNICI
Reg.
br.

141. Дарко Јанкуловски, адвокат
бул.ЈНА бр. 15/2-5,
1000 Скопје
Република Македонија
тел./ факс 389 02 3135 043
моб. 389 70 335 775
е-маил: darko_jankulovski@yahoo.com

142. Иван Велјановски, адвокат
бул.К.Ј.Питу бр. 17 лок.33
1000 Скопје
Република Македонија
Тел./факс 389 02 2469 777
e-mail: veljanovski@hotmail.com

143.Билјана Јоанидис,адвокат
ул. Орце Николов бр. 155б
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 389 02 3067 199
Факс 389 02 3067 201
e-mail: joanidis@t-home.mk

144. Александар Јоанидис, адвокат
ул. Орце Николов бр. 155б
1000 Скопје
Република Македонија
Тел. 389 02 3067 199
Факс 389 02 3067 201
e-mail: joanidis@t-home.mk

Zastapnici

444 Glasnik, 15/6, str. 444-445, dekemvri 2008 Skopje

II MANIFESTACII
ПАТЕНТ НА ГОДИНАТА 2008

На 3 декември 2008 година, во Хотелот “Александар Палас”, во организација на
Државниот завод за индустриска сопственост се одржа традиционалната манифестацијата
“Патент на годината“ за 2008 година. Оваа манифестација се реализираше во склоп на
прославата по повод одбележувањето на 15 годишнината од основањето на Државниот завод за
индустриска сопственост на Република Македонија и ратификацијата на Европската патентна
конвенција.
Манифестацијата беше отворена со поздравните говори од страна на госпоѓата Светлана
Јакимовска, потпретседател на Собранието на Репулика Македонија и господинот Сафет
Емрули, директор на Државен завод за индустриска сопственост на Република Македонија.
На манифестацијата беа присутни министри, пратеници, претставници на дипломатскиот
кор во Република Македонија, претставници од стопанството, голем број застапници,
пронајдувачи и други гости.
Официјалната церемонија започна со презентација и врачување на наградите на
македонските пронајдувачи чии пронајдоци беа изложени на Меѓународната изложба на идеи,
пронајдоци и нови производи- ЈЕНА 2008 година, која се одржа од 30 октомври до 2 ноември во
Нирнберг, Германија.

Наградата за најдобар пронајдок односно наградата “Патент на годината 2008” ú

Glasnik
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беше доделена на иноваторката д-р Лилјана Симјановска за пронајдокот ИНКУБАТОР ЗА
КЛЕТОЧНА КУЛТИВАЦИЈА СО ЈОНИЗИРАЧКИ ВОЗДУХ, која е добитничка и на ЗЛАТЕН
МЕДАЛ од стручното меѓународно жири на ЈЕНА 2008, ЗЛАТЕН МЕДАЛ со диплома од
Меѓународна федерација на здруженијата на пронајдувачи (IFIA) за посебен придонес во
областа на науката и ЗЛАТЕН ПЕХАР со диплома  од Руската асоцијација за научно-техничка
соработка.
Беа доделени и јубилејни награди за посебни заслуги во афирмирањето на индустриската
сопственост во Република Македонија во меѓународните и регионални организации, и тоа на:
г-дин Огњан Благоев, раководител на сектор во Државниот завод за индустриска сопственост,
г-ѓа Софија Тодорова, професор на Универзитетот Св. Кирил и Методиј, Скопје и Абдулменаф
Беџети, професор на Универзитетот на Југоисточна Европа, Тетово.
Во рамките на програмата беа претставени: историјатот на 15 годишното работење на
Заводот и активностите кои произлегуваат во доменот на заштитата на правата од индустриска
сопственост во согласност со правната национална и меѓународна регулатива со посебен осврт
на правата и обврските што ќе произлезат со пристапувањето на Република Македонија кон
Европската патентна конвенција, која ќе започне да се применува од 1 јануари 2009 година.
Настанот заврши со свечени говори упатени за соработката, истакнување на прашања
од индустриска сопственост и честитки од страна на високи претставници на делегации од
Светската организација за интелектуална сопственост, Европскиот патентен завод, заводите за
индустриска и интелектуална сопственост од регионот.

  

